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TUR�IEJ WIEDZY – SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

Każdą Szkołę Podstawową może reprezentować  tylko jeden uczeń kategorii tzn. jeden uczeń z klas I, jeden 
uczeń z klas II-III oraz jeden uczeń z klas IV-VI 
 KLASY I - III 
Uczniowie klas I  wezmą udział w turnieju wiedzy - w formie ustnej oraz testu wyboru – obrazki. 
Natomiast uczniów klas II-III będzie obowiązywał pisemny test wyboru. 
Czas rozwiązania: 45 minut.  

OGÓLNE ZAGADNIENIA 

Ekologia: 
• pojęcia ekologiczne: recykling, ekologia, zanieczyszczenie, środowisko; 
• współczesne zagrożenia dla świata przyrody; 
• ochrona przyrody 
• wpływ człowieka na zanieczyszczenie wody 

Świat zwierząt: 
• ssaki: cechy charakterystyczne 
• przystosowanie ssaków do życia na lądzie 
• budowa zewnętrzna ssaków 
• nazwy zawodów związanych ze światem zwierząt i ich hodowlą. 

Literatura: 
1. Realizowany program nauczania edukacji w Szkole Podstawowej zgodny           z podstawą programową. 

2. „Atlas zwierząt Polski Bolka i Lolka”, wyd. Dragon 
     Sp. z o.o.Władysław Nehrebecki (klasy 0 – I) 
3. „Szkolna Encyklopedia Przyrody”, rozdz.6 (SSAKI), wyd. SAMP Edukacja i Informacja, 2004 (klasy II – 

III) 
KLASY IV - VI  
Turniej przeprowadzony jest w formie testu (zadania zamknięte i otwarte). 
Czas rozwiązania 45 minut. 

OGÓLNE ZAGADNIENIA 

1. Ekologia i ochrona środowiska 
2. Formy ochrony przyrody w Polsce. 
3. Źródła zanieczyszczeń środowiska. 
4. Globalne skutki zanieczyszczeń środowiska (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne 

deszcze) 
5. Sposoby zmniejszania ilości zanieczyszczeń. 
6. Ssaki: 

- budowa 
- przystosowanie do życia różnych typach środowisk 
- rozmnażanie się 
- różnorodność gatunków żyjących w Europie 
- gatunki chronione 
 

Literatura: 
1. Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń oraz atlasy do przyrody  

kl. IV – VI, dopuszczone do użytku szkolnego. 
2. „Zwierzęta-Ilustrowana Biblioteka Wiedzy”, rozdział -Ssaki (str.32-59) 

wyd. ARTI, Warszawa 2011r 
3. Encyklopedia szkolna –zwierzęta świata cz. 1 (tom 7, str. 6-107 – ssaki występujące w Europie) – wyd. 

Jakość 
4. „Ekologia i ochrona środowiska” – Multico, Oficyna Wydawnicza (młody obserwator przyrody) 
5. Zwierzęta chronione – Multico, Oficyna Wydawnicza 


