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Co roku losowo wybierane jest 30 pytań ze 102 dostępnych na stronie WWW MSOŚ. Pytania 

podzielone zostały na 5 bloków tematycznych (G1/G2/G3/G4/G5). Pytania mają charakter testowy, z 

4 odpowiedziami (abcd). Istnieje możliwość więcej niż jednej poprawnej odpowiedzi. 

 

ALGORYTM LOSOWANIA PYTAŃ 

10*G1 + 10*G2 + 3*G3 + 2*G4 + 5*G5 = 30 

 

Blok G1 - GRUPA NIEOŻYWIONE (12 przedmiotów = 36 pytań) 

(Wstęp do kartografii, Dzieje życia na Ziemi, Geochemia środowiska, Geologia dynamiczna, Geologia 

gospodarcza, Geomorfologia, Gleboznawstwo, Hydrologia, Meteorologia i klimatologia, Monitoring 

środowiska I, Monitoring środowiska II, Podstawy hydrogeologii i geologii inżynierskiej) 

Blok G2 - GRUPA OŻYWIONE (10 przedmiotów = 30 pytań) 

(Różnorodność biologiczna – flora Polski, Biologia drobnoustrojów, Biologia roślin i grzybów, Biologia z 

elementami ewolucjonizmu, Biologia zwierząt, Ekologia ogólna, Monitoring środowiska III, Monitoring 

środowiska IV, Ochrona przyrody, Różnorodność biologiczna – fauna Polski) 

Blok G3 - GRUPA INTERDYSCYPLINARNE (3 przedmioty = 9 pytań) 

(Technologie w ochronie środowiska, Zagrożenia cywilizacyjne, Podstawy biogeochemii) 

Blok G4 - GRUPA PRAWNE (2 przedmioty = 6 pytań) 

(Metodologia prawa, Instrumenty prawne w ochronie środowiska) 

Blok G5 - GRUPA ŚCISŁE (7 przedmiotów = 21 pytań) 

(Techniki elektroanalityczne, Chemia I, Chemia II, Chemia III, Fizyka, Matematyka w naukach 

przyrodniczych, Analizy przestrzenne w ochronie środowiska (GIS)) 

  



Blok G1 - GRUPA NIEOŻYWIONE 

1. Zasada działania systemu nawigacji satelitarnej (np. GPS) opiera się na obliczeniu odległości między 

satelitą, który porusza się po ściśle wyznaczonej orbicie, a odbiornikiem. Dokonuje się tego poprzez 

pomiar …? 

2. Wskaż trzy główne cechy mapy? 

3. Ograniczenia percepcyjne ograniczają maksymalną liczbę klas w kartogramie barwnym do …? 

4. Masowe wymierania w historii miały miejsce w ? 

5. Największe glacjacje w historii Ziemi miały miejsce w ? 

6. Pierwsze ssaki pojawiły się w ? 

7. Facja laterytowa jest charakterystyczna dla klimatu ? 

8. Eksperyment Ureya – Millera dotyczył ? 

9. Jakie specjacje siarki będą formowały się środowiskach wodnych o warunkach redukcyjnych ? 

10. Rozbieżne granice płyt litosfery przebiegają przez …? 

11. Minerał najbardziej odporny na wietrzenie chemiczne to, wśród wymienionych poniżej… 

12. Charakterystyczne osady otwartego oceanu to, wśród wymienionych poniżej … 

13. Złoże kopaliny (zgodnie z prawem geologicznym i górniczym) to ? 

14. Złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej to złoża ? 

15. Do złóż surowców chemicznych zaliczymy złoża ? 

16. Wietrzenie mechaniczne prowadzi do ? 

17. Rzeka anastomozująca … 

18. Proces spełzywania na stokach … 

19. Rodzaje gleb określa się na podstawie ? 

20. Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał masywnych określa się mianem ? 

21. Gęstość właściwa gleb Polski jest zbliżona do gęstości właściwej ? 

22. W Polsce zasoby wodne w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą ? 

23. W bilansie wodnym Polski parowanie stanowi procentowo w stosunku do przychodów wody ? 

24. Front ciepły to? 

25. W jaki sposób wyznaczany jest poziomy gradient ciśnienia? 

26. Zdefiniuj wiatr geostroficzny. 

27. W jakich warunkach różnica pomiędzy gradientem wilgotnoadiabatycznym, a suchoadiabatycznym 

jest najmniejsza? 

28. Jakie jest główne źródło pyłu zawieszonego PM10 w Polsce? 

29. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zbierane i analizowane są  dane o substancjach 

i wskaźnikach charakteryzujących stan różnych elementów przyrodniczych. Jakie podstawowe 

elementy są monitorowane? 



30. Jaki jest podstawowy obiekt badań w ramach ZMŚP? 

31. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie oceny jakości wód podziemnych 

wyróżnia się … 

32. Badania temperatury wód powierzchniowych w monitoringu diagnostycznym rzek nizinnych typu 

19,20 przeprowadza się … 

33. Oddzielny i znaczący element wód podziemnych dla którego dokonuje się ocen jakości wód w 

ramach monitoringu to ? 

34. Prawa Darcy określa zależność pomiędzy ? 

35. Współczynnik filtracji jest miarą ? 

36. Skały ilaste charakteryzują się następującymi właściwościami … 

 

Blok G2 - GRUPA OŻYWIONE 

1. Czynniki, które zadecydowały o obecnym kształcie flory Polski to …? 

2. Gatunek kosmopolityczny to gatunek …? 

3. Kenofity to ? 

4. Chemolitotrofy bezwzględne to organizmy, które jako źródło energii wykorzystują 

5. Które z wymienionych stwierdzeń dotyczących wpływu czynników fizycznych i chemicznych 

środowiska na mikroorganizmy jest prawdziwe? 

6. Mikroorganizmy oportunistyczne to mikroorganizmy … ? 

7. Faza haploidalna u grzybów trwa …? 

8. U okrytonasiennych tworem homologicznym do makrosporangium jest … ? 

9. Który zestaw pojęć opisuje poniższą rycinę ? 

 

10. Protisty (Protista) są przedstawicielami ... ? 

11. Homozygota to ? 

12. Histony to ? 

13. Tkanka to … 

14. Tkanka kostna gąbczasta (wskaż zdanie nieprawdziwe) … 

15. Fazę S cyklu komórkowego charakteryzują … ? 



16. Biocenoza to ? 

17. Czynniki biotyczne - oddziaływania, których źródłem są …? 

18. Granice tolerancji ekologicznej są … 

19. Do oceny zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi 

wykorzystuje się … ? 

20. Odczyn kory drzew liściastych jest dobrym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska …? 

21. Biomonitoring pasywny oparty jest na organizmach … ? 

22. Podstawę programową monitoringu przyrodniczego stanowi …? 

23. Stacja bazowa jest podstawową jednostką w … ? 

24. Podstawy prawne państwowego monitoringu środowiska określa … ? 

25. Pomiędzy rokiem 1950 a 2010 bezpowrotnie wycięto znaczącą powierzchnię wilgotnych lasów 

równikowych. W skali globu było to … ? 

26. Biodiversity hotspots zgodnie z opracowaniem Conservation International (2005) to obszary … ? 

27. Ochrona wartości przyrodniczych w ekosystemach pierwotnych polega na …? 

28. Monitoringowi przyrodniczemu powinny podlegać … ? 

29. Liczna flora bakterii i pierwotniaków w żołądku przeżuwaczy … ? 

30. Gatunki ryb które wyginęły w wodach Polski w ramach swego naturalnego areału występowania 

(kategorie EX i EW) to ... 

 

Blok G3 - GRUPA INTERDYSCYPLINARNE 

1. Co to są gazy cieplarniane? 

2. Poszerzanie się na północ zasięgu kleszczy związane ze zmianami klimatycznymi powoduje 

poszerzanie zasięgu następujących chorób … 

3. Surowce nieodnawialne to …? 

4. Podstawowym tworzywem żywych organizmów są … ? 

5. Prowincje biogeochemiczne to … ? 

6. Gleby serpentynitowe charakteryzuje …? 

7. Mechaniczne oczyszczanie ścieków realizowane jest na następujących urządzeniach… 

8. Termiczna utylizacja odpadów komunalnych obejmuje … 

9. Najczęstsze metody odpylania stosowane w przemyśle to … ? 

 

Blok G4 - GRUPA PRAWNE 

1. Jak definiowana jest w prawie zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków? 

2. Której z głównych gałęzi prawa dotyczą w większości przypadków przepisy prawa ochrony 

środowiska? 



3. Jakie zasady prawne obowiązują w prawie cywilnym? 

4. Konwencja z Aarhus dotyczyła … ? 

5. Wspólnotowe prawo wtórne tworzone przez organy UE to … ? 

6. Instrumenty nakazowo-władcze dotyczą … ? 

 

Blok G5 - GRUPA ŚCISŁE 

1. Chemiczne miareczkowanie redoks z detekcją potencjometryczną jest procedurą analizy 

chemicznej typu … ? 

2. Które indywidua chemiczne mają największy udział w przewodnictwie elektrycznym wodnego 

roztworu chlorku sodu ? 

3. Która z metod elektroanalitycznych nie jest związana z przepływem prądu elektrycznego przez 

komórkę elektrochemiczną ? 

4. 16°30’36’’W wyrażone w stopniach decymalnych to …? 

5. Dyrektywa INSPIRE … ? 

6. Topograficzną miarą dywergencji/konwergencji wody spływającej po terenie jest krzywizna … ? 

7. Które z poniższych równań reakcji NIE OPISUJE procesu redoks… ? 

8. pH w czystej wodzie wynosi ? 

9. Określić, które z wymienionych mieszanin są buforami ? 

 

I. CH3COOH + CH3COONa 

II. HCl + KCl 

III. NH3
.H2O + NH4Cl 

IV. KOH + KCl 

10. Jak zmieni się wartość iloczynu rozpuszczalności i rozpuszczalność dla siarczanu (VI) baru w 

wodzie w temperaturze 20C po dodaniu niewielkiej ilości Na2SO4 ? 

11. Mineralizacja to … ? 

12. Poniższy rysunek przedstawia … ? 

 



13. Do jakiego związku utlenia się aldehyd octowy (etanal)? 

14. Jakie wiązanie łączy atomy węgla w etynie? 

15. Jaki związek powstanie w katalizowanej kwasem siarkowym reakcji kwasu karboksylowego z 

alkoholem? 

16. Gaz doskonały poddawany jest przemianie izochorycznej. Jaka prawidłowość jest spełniona w 
trakcie tej przemiany ? (Dane: P - ciśnienie, V -objętość, T - temperatura, R - stała gazowa) 

17. Ciało zostało wyrzucone pod kątem alfa do poziomu (powierzchnia gruntu) z prędkością 

początkową Vo Wypadkowy ruch ciała jest złożeniem następujących ruchów …. ? 

18. W trakcie zderzenia doskonale sprężystego dwóch ciał spełniona jest następująca prawidłowość… 

19. Statystycznym III (trzecim) momentem tzw. wyższego rzędu dla badanego szeregu liczbowego jest 

…? 

20. Dla funkcji f(x)=cos(2x) prawdą jest, że… 

21. Iloczyn skalarny dwóch wektorów (-1,3) i (2,-1) wynosi … 

 


