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Test wiedzy ekologicznej dla mieszkańców i sympatyków 

Gminy Kłaj 

1. Proszę wymienić trzy przyczyny powodujące niszczenie środowiska naturalnego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W jaki sposób można zmniejszyć  zużycie energii elektrycznej? Proszę wymienić przynajmniej trzy 

sposoby. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Recykling to 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Proszę wymienić  przynajmniej dwa pomniki przyrody znajdujące się na terenie Gminy Kłaj. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dlaczego kartonowe, plastikowe i aluminiowe opakowania po napojach należy zgniatać przed 

wyrzuceniem? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jakie są sposoby na ograniczenie hałasu w mieście? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Proszę wymienić minimum trzy formy ochrony przyrody. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Co oznaczają poniższe symbole? 

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



 

 

 

 

 

9. Proszę wymienić przynajmniej sześć  chronionych gatunków roślin  lub zwierząt  występujących 

na terenie Puszczy Niepołomickiej. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Największym polskim parkiem narodowym jest …………………………………………………………………………..  

11. Czym jest freon? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

12.  W jaki sposób ocieplanie ścian budynków i używanie energooszczędnych źródeł światła 

zmniejsza zanieczyszczenie środowiska? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Ile rezerwatów przyrody znajduje się na terenie Puszczy Niepołomickiej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Jaki jest przyjazny dla środowiska sposób rozwiązania problemu odpadów organicznych w 

gospodarstwach domowych?........................................................................................................... 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu ekologicznego 

organizowanego przez Gminę Kłąj i Wessling Polska Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się 

z regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. 

 

………………………………………………… 
Data i czytelny podpis   

 

Dziękujemy za wypełnienie testu. Mogą go Państwo dostarczyć do Urzędu Gminy Kłaj, 

32-015 Kłaj 655 lub przekazać podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie 

się 1 czerwca 2019 roku. Zapraszamy serdecznie do udziału i wspólnej zabawy. 

…………………………………………………………………………………………………… 

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


