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 Imię i nazwisko  

Pytanie /1 10
Ile Parków Narodowych jest w Polsce?

 

5
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Pytanie /2 10
Jak myślisz, ile kilogramów śmieci produkuje rocznie przeciętny Polak?

 

mniej niż 100 kg
około 350 kg
około 500 kg

Pytanie /3 10
Co zaliczamy do OZE? 

biogaz, biomasa, energia wiatru, energia Słońca.
spalanie węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu.
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Pytanie /4 10

Po ilu latach rozkłada się plastikowa butelka? 

mniej niż 100 lat
od 300 do 1000 lat
więcej niż 3000 lat

Pytanie /5 10

Aby wyprodukować tonę papieru, potrzeba: 

5 drzew
17 drzew 
60 drzew 
120 drzew 
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Pytanie /6 10

Co to recykling? 

spalanie śmieci
ponowne użycie odzyskanych ze śmieci surowców wtórnych
tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci
sortowanie odpadów do kolorowych koszy

Pytanie /7 10
 
Jezioro Aralskie, było 4 największym jeziorem świata jednak na skutek działalności człowieka zanika. Zaznacz 

  tej katastrofy ekologicznej: 2 skutki

wzrost liczby burz piaskowych i solno-pyłowych
totalne wyniszczenie przemysłu rybackiego
masowe budowanie kanałów w dorzeczach Amu-darii i Syr-darii
nawadnianie upraw wodami z kanałów rzecznych
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Pytanie /8 10

Jakie odpady wrzucisz do kosza na śmieci z taką nalepką? 

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
opakowania po szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy

Pytanie /9 10
 "Dzień Ziemi" to po angielsku: 

Earth Day
Spring Day
Ground Day

Pytanie /10 10

Przyrodę chroni się, aby zachować różnorodność biologiczną.

Prawda
Fałsz


