
ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE Z ZAKRESU 

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA W POLSCE – 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE TRÓJMIASTA 
 

 

 

Akty prawne dotyczące ochrony przyrody i środowiska: ustawy i rozporządzenia 

 

 wymienić z datą (wystarczy rok) wydania 

 wymienić rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o ochronie przyrody 

 wymienić obowiązujące w Polsce formy ochrony przyrody 

 

 

Obowiązujące formy ochrony przyrody w Polsce  

 

 liczba poszczególnych typów form ochrony przyrody w kraju i województwie pomorskim 

 wymienić co najmniej 5 parków narodowych w kraju  

 wymienić parki narodowe, krajobrazowe i co najmniej 10 rezerwatów przyrody w 

województwie pomorskim 

 wymienić i krótko scharakteryzować ratyfikowane przez Polskę międzynarodowe 

konwencje związane z ochroną przyrody 

 wymienić co najmniej 5 rezerwatów biosfery utworzonych w Polsce 

 

 

Gdańsk – światową stolicą bursztynu 

 

 scharakteryzować pochodzenie sukcynitu 

 wymienić lokalizację największych złóż bursztynu w środkowej Europie 

 wymienić sposoby wydobycia bursztynu stosowane obecnie i w przeszłości 

 wymienić i scharakteryzować imprezy kulturalne oraz organizacje związane z 

bursztynnictwem w Gdańsku 

 

 

Podstawowe pojęcia ekologii 

 

 wyjaśnić różnicę między pojęciami ekologia i sozologia 

 scharakteryzować pojęcie ekosystemu 

 wyjaśnić proces efektu cieplarnianego 

 wyjaśnić zjawisko zanikania warstwy ozonowej w atmosferze Ziemi  

 

 

Flora i fauna Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej 

 

 wymienić i rozpoznać charakterystyczne dla Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego gatunki 

awifauny 

 wymienić i rozpoznać przynależność gatunkową muszli mięczaków spotykanych na 

bałtyckim wybrzeżu 

 wymienić i rozpoznać gatunki fok występujące w Bałtyku 



Parki w Gdańsku 

 

 wymienić parki miejskie w granicach Gdańska 

 omówić historię oraz scharakteryzować następujące obiekty: Park Oruński, Park Oliwski im. 

Adama Mickiewicza, Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”, Park 

w Królewskiej Dolinie oraz Park Steffensa  

 

 

Wybrane rezerwaty przyrody w okolicy Trójmiasta 

 

 scharakteryzować położenie oraz podmiot ochrony rezerwatu przyrody Kępa Redłowska 

 scharakteryzować położenie oraz podmiot ochrony rezerwatu przyrody Ptasi Raj 

 scharakteryzować położenie oraz podmiot ochrony rezerwatu przyrody Mewia Łacha 

 

 

Wybrane użytki ekologiczne w Trójmieście 

 

 wymienić użytki ekologiczne utworzone na obszarze Gdańska, Sopotu i Gdyni 

 scharakteryzować położenie oraz podmiot ochrony użytków ekologicznych istniejących na 

terenie miasta Gdańska 

 wymienić użytki ekologiczne na obszarze Gdańska, których celem utworzenia była ochrona 

stanowisk hibernujących nietoperzy 

 scharakteryzować formy ochrony przyrody utworzone w dorzeczu Swelini 

 

 

Trójmiejski Park Krajobrazowy – ochrona przyrody, flora i fauna 

 

 wymienić rezerwaty przyrody utworzone na obszarze Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego 

 scharakteryzować podmiot ochrony poszczególnych rezerwatów przyrody w TPK 

 wymienić rezerwaty przyrody w TPK chroniące regionalne wartości historyczne 

 wymienić rezerwaty przyrody w TPK, których celem utworzenia było objęcie ochroną 

różnych postaci łęgów 

 wymienić rezerwaty przyrody w granicach TPK, które objęły ochroną różne postaci mszaru 

 wyjaśnić pojęcie jeziora lobeliowe  

 wymienić gatunki roślin charakterystyczne dla jezior lobeliowych  

 

 

Zasady poruszania się po lasach i obszarach chronionych 

 

 scharakteryzować zasady poruszania się po lasach 

 wymienić powierzchnie leśne objęte stałym zakazem wstępu 

 w jakich sytuacjach Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu? 

 które drogi leśne udostępnione są do ruchu kołowego? 


