
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z DZIAŁU 3 

Imię i nazwisko……………………………..………. Klasa…………….. Data…………... 

1. Połącz pojęcia z prawidłową definicją: 

 

 

 

Smog 

 

 

Kwaśnie deszcze 

 

 

Pyły  

 

Bardzo drobne cząstki ciał stałych. 

Wydobywają się z kominów w domach 

ogrzewanych węglem, znajdują się w 

spalinach samochodowych. 

 

Powstają z połączenia wody zawartej w 

powietrzu z zanieczyszczeniami. 

Uszkadzają liście roślin, zatruwają glebę, 

niszczą budynki. 

 

Ogromne ilości gazów i pyłów unoszące 

się w powietrzu, nawet przez kilka dni. 

Powodują kłopoty z oddychaniem. 

 

2. Uzupełnij tabelę. Wpisz po 3 przykłady zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 

 Źródło zanieczyszczeń: 

Powietrze    

Woda    

Gleba    

 

3. Wyjaśnij, na czym polega samooczyszczanie się  przyrody oraz jakie organizmy 

uczestniczą w tym procesie. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................ 

4. Parki narodowe tworzy się na obszarach liczących co najmniej: 

a) 50m                  b) 80 000 ha                     c) 1000 ha                     d) 7 ha 

5. Ile parków narodowych utworzono w Polsce? 

a) 11                     b) 25                                  c) 13                             d) 23 

6. Największy park krajobrazowy w Polsce to: 

a) PK Doliny Baryczy                    b) PK Gór Sowich                     c) Tucholski PK 

7. Podkreśl niewłaściwe zachowania na obszarze chronionym: 

spacer po wyznaczonych ścieżkach i szlakach, zrywanie roślin objętych ochroną, 

rozpalanie ogniska, zachowywanie ciszy, biwakowanie, zwiedzanie z przewodnikiem, 

spacery z własnymi zwierzętami, oglądanie chronionych gatunków roślin 

8. Podpisz poniższe opisy.  

Przyroda „gospodaruje” samodzielnie, bez działalności człowieka. Nie kosi się na tych 

terenach trawy, nie usuwa zwalonych drzew, nie grabi liści. 

Jest to opis ochrony ……………………………………….. 

 



Człowiek wspiera przyrodę poprzez koszenie traw, zwalczanie szkodników, 

odnawianie lasów na tych terenach. 

Jest to opis ochrony………………………………………………. 

9. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsca tabeli: 

głazy narzutowe, rzadkie krzewy, jaskinie, stare drzewa, wodospady, zabytkowe 

aleje drzew, źródła, pojedyncze skały 

 

Pomnik przyrody ożywionej Pomnik przyrody nieożywionej 

  

 

10. Wymień znane Ci formy ochrony przyrody. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Podaj 5 propozycji, jak każdy z nas może chronić przyrodę w życiu codziennym: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Podpisz przedstawione gatunki zwierząt i roślin objęte w Polsce ochroną ścisłą. 

                                         

 


