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Blok: Ochrona i inżynieria środowiska

1. Traktat z Maastricht, na mocy którego powstała Unia Europejska został podpisany w: 
a) 1990 roku b) 1992 roku c) 1994 roku d) 1996 roku

2. Aktualnie Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest:
a) Martin Schulz b) Donald Tusk c) Antonio Tajani d) Jean- Claude Juncker 

3. Prezydencja Rady Unii Europejskiej trwa:
a) 6 m-cy b) 1 rok c)  2 lata d) 4 lata

4. Definicja opisująca rasę, formę ekologiczną, ogół populacji jednego gatunku drzewa lub
innej  rośliny,  zajmujących  pewien  obszar,  który  wytwarza  się  pod  wpływem
długotrwałego  oddziaływania  warunków  ekologicznych  decydujących  o  powstaniu
opisuje:

a) endemit b) ekotop c) ekotyp d) ekoton
5. Stres spowodowany warunkami pogodowymi, który w największym stopniu ogranicza

plony nosi nazwę stresu:
a) anabolicznego b) aurastycznego c) metabolicznego d) abiotycznego

6. Ochronę gatunku w miejscu jego występowania w środowisku określa się nazwą:
a) in vivo b) in situ c) in vitro d) in silico

7. Zadarnione pasy o szerokości 2-5 metrów, mające na celu zmniejszenie skażenia wód w
ciekach wodnych noszą nazwę stref:

a) buforowych b) ochronnych c) zamkniętych d) priorytetowych
8. Definicja  opisująca  obszar  chroniony,  wyróżniający  się  szczególnymi  wartościami

naukowymi,  przyrodniczymi,  społecznymi,  kulturowymi  i  wychowawczymi  o
powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz
swoiste cechy krajobrazu opisuje:

a) park krajobrazowy b) park narodowy c) rezerwat przyrody d) obszar chronionego krajobrazu
9. Do makroelementów nie zalicza się:

a) Ca b) P c) Mg d) Zn
10. Preparaty służące do zwalczania owadów będących szkodnikami roślin uprawnych to:

a) akarycydy b) herbicydy c) insektycydy d) moluskocydy
11. Rośliny środowisk suchych to:

a) kserofity b) heliofity c) saprofity d) mezofity
12. Ściółkowanie roślin korą powoduje:

a) uwstecznianie fosforu b) wzrost pH gleby c) uwalnianie sodu d) pochłanianie azotu
13. Biologiczne metody ochrony roślin polegają m.in. na zastosowaniu:

a) bakterii tlenowych b) mikroorganizmów c) dużych ssaków d) bakterii beztlenowych
14. Najwolniej przemieszczającym się pierwiastkiem w glebie jest:

a) wapń b) azot c) fosfor d) potas
15. Strefa  pierwotnego  oddziaływania korzeni w glebie o  zasięgu  zmiennym  w  czasie  i

przestrzeni to:
a) pedosfera b) ryzosfera c) poziom glejowy d) poziom iluwialny 

16. Gatunki występujące wokół budynków, płotów, przy drogach i na miedzach to chwasty:
a) segetalne b) termofilne c) ruderalne d) rozłogowe

17. Niebezpieczną rośliną inwazyjną w Polsce jest:
a) Barszcz Sosnowskiego b) perz c) pokrzywa pospolita d) oset pagórkowaty

18. Ubytek liści na roślinie to:
a) deforestacja b) degradacja c) defoliacja d) dewastacja

19. Podatność niektórych substancji, w tym nawozów mineralnych na wchłanianie wilgoci
powodująca konieczność ich izolowania od wpływu środowiska to:

a) buforowość b) dyfuzja c) jonowość d) higroskopijność
20. Gleby lekkie, to gleby o zawartości części spławialnych: 
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a) 10 - 20% b) 20 – 30% c) 30 – 40% d) 40 -50 %
21. Dominującym rodzajem gleb występujących w Polsce są gleby:

a) mady b) brunatne c) bielicowe d) rędziny
22. Najbardziej wartościowe pod względem użyteczności rolniczej skały to:

a) torfy wysokie b) gipsy c) kwarcyty d) lessy
23. Obniżanie wyniosłości powierzchni terenu zachodzące pod wpływem wietrzenia to:

a) kolmatacja b) denudacja c) abrazja d) depresja
24. Łąki turzycowe występujące na mokrych glebach torfowych to:

a) łęgi b) murszowiska c) bielawy d) grądy
25. Który z wymienionych niżej Parków Narodowych nie wchodzi w skład „Zielonych Płuc

Polski”?:
a) Wigierski b) Poleski c) Narwiański d) Magurski

26. Do stabilizacji punktów wysokościowych służą:
a) węgielnice b) tyczki miernicze  c) teodolity d) repery 

27. Instrument geodezyjny służący do pomiaru kątów poziomych, pionowych oraz odległości
to:

a) węgielnica b) tachimetr c) niwelator d) teodolit
28. Krzywe łączące na mapie punkty pomiarowe o tej samej temperaturze to:

a) izotermy b) izobary c) izofeny d) izohiety
29. Do pomiaru prędkości płynącej wody w cieku otwartym służy:

a)  barograf b) tensjometr c) młynek hydrometryczny d) psychrometr
30. Energia Słońca jest przenoszona przez:

a) atomy b) elektrony c) gluony d) fotony
31. Najniższa i najcieńsza warstwa atmosfery ziemskiej, stanowiąca ok. 80% jej całkowitej 

masy to:
a) stratosfera b) troposfera c) egzosfera d) mezosfera

32. Na mapie w skali 1: 500 odległość mierząca 1 cm w rzeczywistości wynosi:
a) 500 mm b) 50 cm c) 5,0 m d) 0,50 km

33. Większość polskich jezior to zbiorniki pochodzenia:
a) tektonicznego b) polodowcowego c) wulkanicznego d) krasowego

34. Obszar, z którego wody spływają do jednego systemu rzecznego to:
a) system rzeczny b) ujście rzeki c) delta rzeki d) dorzecze

35. Woda  gruntowa  wypełniająca  całkowicie  warstwę  wodonośną  przykrytą  warstwą
nieprzepuszczalną to woda:

a) artezyjska b) kapilarna c) błonkowata d) krasowa
36. Budowle, które są wykonywane w korytach cieków w celu spiętrzenia wody to:

a) mnichy b) jazy c) groble d) przepławki
37. Miejsce na rzece, gdzie występuje lokalne przyspieszenie przepływu wód to:

a) odskok Bidone’a b) cofka c) bystrze d) terasa
38. Rodzaj  głębokiej  zatoki  wrzynającej  się  w  ląd,  często  rozgałęzionej  z

charakterystycznymi stromymi brzegami to:
a) klif b) fiord c) szelf d) laguna

39. Pionowy uskok dna rzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celu ochrony koryta
rzeki przed niszczącym działaniem spadającej wody to:

a) bystrze b) jaz c) stopień wodny d) poszur
40. Mieszanina ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych to ścieki:

a) komunalne b) bytowo-gospodarcze c) miejskie d) komunalno-przemysłowe
41. Do najczęściej oznaczanych wskaźników biologicznych wody zalicza się:

a) BZT5 b) ChZT c) utlenialność d) miano Coli
42. Ilość wody, którą gleba jest w stanie zatrzymać nazywamy:

a) filtracją b) polową pojemnością c) retencją d)  saturacją
43. Umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym określa się jako:

a) cargo b) kontrakt c) barter d) kontygent
44. Procentowy  rabat  przyznawany  nabywcy  w  razie  zapłaty  gotówką  za  towar  objęty

sprzedażą kredytową lub ratalną to:
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a) prowizja b) akces c) dyskonto d) skonto
45. System  ekonomiczny,  w  którym  wszystkie  podstawowe  decyzje  ekonomiczne  są

podejmowane przez władze na szczeblu centralnym określa się jako gospodarkę:
a) rynkową b) planowaną c) mieszaną d) kapitalistyczną

46. Podatek rolny jest podatkiem:
a) majątkowym b) dochodowym c) pośrednim d) konsumpcyjnym

47. Nieodpłatna  i  bezzwrotna  pomoc  finansowa  udzielana  najczęściej  przez  państwo
określonym podmiotom dla poparcia ich działalności to:

a) depozyt b) deputat c) subwencja d) kredyt
48. Kwota przekazywana z budżetu państwa, dzięki której ceny płacone przez konsumentów

stają się niższe, bądź ceny otrzymywane przez sprzedawców stają się wyższe, to: 
a) pułap cen b) kontyngent c) podatek d) dotacja

49. Stan ustalony na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w przedsiębiorstwie to:
a) rejestr b) saldo c) remanent d) inwestytura

50. Biura maklerskie są podmiotami związanymi z rynkiem:
a)  kapitałowym b) pieniężnym c) walutowym d) bankowym

51. Termin  giełdowy  oznaczający  długotrwałą  zwyżkę  kursu  giełdowego  papierów
wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie to:

a) split b) hossa c) krach d) bessa
52. Gdy ceny obligacji rosną, to stopy procentowe:

a) spadają b) zwiększają się c) nie ulegają zmianie d) zachowują się w sposób niejednoznaczny
53.  Zysk przypadający na jedną akcję i uzależniony od rentowności spółki to:

a) zysk brutto b) debet c) zysk netto d) dywidenda
54. Inflacja będąca wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu nosi nazwę:

a) kosztowej b) popytowej c) strukturalnej d) kroczącej
55. Który z wymienionych papierów wartościowych nie jest przedmiotem obrotu na rynku

pieniężnym:
a) certyfikat inwestycyjny b) bon skarbowy c) bon pieniężny d) certyfikat depozytowy

56. Ogół czynników decydujących o niekorzystnej sytuacji na rynku to:
a) bessa  b) inflacja c) dekoniunktura d) dekapitalizacja

57. Proces,  w  którym  uczestnicy  rynku,  dążąc  do  realizacji  swych  interesów,  próbują
przedstawić korzystniejsze od innych oferty to: 

a) deflacja b) stagnacja c) pauperyzacja d) konkurencja
58. Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych państwa jest podatek:

a) VAT b) od nieruchomości c) akcyzowy d) rolny
59. Wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych to:

a) saldo b) indeks giełdowy c) debet d) superata
60. Ile czasu musi przechowywać dokumenty podatnik nie prowadzący działalności

gospodarczej?
a) 2 lata b) 3 lata c)  5 lat d) 7 lat



Klucz do testu na eliminacje centralne 2017
XLI edycji OWiUR

Blok: Ochrona i inżynieria środowiska



1.      b 31. b
2.      c 32. c
3.      a 33. b
4.      c 34. d
5.      d 35. a
6.      b 36. b
7.      a 37. c
8.      b 38. b
9.      d 39. c
10.    c 40. a
11.    a 41. d
12.    d 42. c
13.    b 43. b
14.    c 44. d
15.    b 45. b
16.    c 46. a
17.    a 47. c
18.    c 48. d
19.    d 49. c
20.    a 50. a
21.    c 51. b
22.    d 52. a
23.    b 53. d
24.    c 54. b
25.    b 55. a
26.    d 56. c
27.    b 57. d
28.    a 58. a
29.    c 59. b
30.    d 60. c


