
Pytania testowe egzaminu kierunkowego inżynierskiego na kierunku: 

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 

Zestaw obowiązuje od roku 2021/22 

 

Informacje o egzaminie: 

a) pytania testowe są jedno i wielokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera cztery możliwe 
warianty odpowiedzi,  

b) w każdym zestawie egzaminacyjnym znajdzie się 50 pytań wybranych losowo z całego zbioru,  

c) za odpowiedź pozytywną uznaje się taką, w której zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi 
bez odpowiedzi błędnych w przypadku testu wielokrotnego wyboru,  

d) za prawidłową odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 1 punkt. Maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania wynosi 50,  

e) egzamin kierunkowy uważa się za zdany, jeśli uzyskano przynajmniej 50% punktów (25 punktów),  

f) czas trwania egzaminu to 90 min. 

 
1. Budynkiem nazywa się: 

a) obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
b) obiekt budowlany, który posiada fundamenty, ściany i dach 
c) obiekt budowlany, który posiada fundamenty i dach 
a) obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 

2. Budynkiem zamieszkania zbiorowego jest: 
a) budynek sądu 
b) budynek wielorodzinny 
c) budynek jednorodzinny 
d) budynek hotelu 

3. Budynkiem użyteczności publicznej jest: 
a) budynek sądu 
b) budynek wielorodzinny 
c) budynek jednorodzinny 
d) budynek hotelu 

4. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi: 
a) to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 
godziny 
b) to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 8 
godzin 
c) to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin 
d) to pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa krócej niż 2 
godziny 

5. Pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi jest 
a) łazienka 
b) kuchnia 
c) sypialnia 
d) klatka schodowa 

6. Widoczna na fotografii skarpa wykopu została zabezpieczona 
a) ścianą szczelinową  



b) ścianką szczelną  
c) ścianą palową 
d) ścianą berlińską 

 

 
 

https://www.chrobok.com.pl 
 

7. Widoczna na fotografii skarpa wykopu została zabezpieczona 
a) ścianą szczelinową  
b) ścianką szczelną  
c) ścianą palową 
d) ścianą berlińską 

 
https://www.dewaal.pl 

 
8. Jaka jest maksymalna głębokość (h) wykopu wąskoprzestrzennego, o ścianach pionowych, 
wykonanego w gruncie niespoistym, który nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia   

a) 1,25 m 
b) 3,0 m 
c) 1,5 m 
d) 1,0 m 



 
9. Na fotografii widoczny jest wykop  

a) szerokoprzestrzenny  
b) wąskoprzestrzenny 
c) jamisty 
d) pionowy 

 
https://www.4katy.com.pl 

 
10. Ściana berlińska to konstrukcja: 

a) składająca się z dwuteowników stalowych i drewnianej opinki 
b) składająca się ze stalowych grodzić 
c) żelbetowa wykonywana w gruncie 
d) składająca się z pali uformowanych jeden obok drugiego 

11. Na rysunku przedstawiono przykłady: 
a) stóp fundamentowych 
b) ław fundamentowych 
c) fundamentów grupowych 
d) płyt fundamentowych 

 

1,2 m 



12. Jaki rodzaj fundamentu widoczny jest na fotografii: 
a) stopy fundamentowe 
b) ława fundamentowa 
c) fundament grupowy 
d) płyta fundamentowa 

 
https://cobouw.pl 

 
13. W jakich granicach przyjmowana jest w Polsce głębokość przemarzania: 

a) hz = 0,8 – 1,6 m 
b) hz = 0,8 – 2,0 m 
c) hz = 0,8 – 1,4 m 
d) hz = 1,0 – 1,5 m 

14. Minimalna wysokość ławy betonowej wynosi: 
a) 30 cm 
b) 40 cm 
c) 25 cm 
d) 35 cm 

15. Minimalne zbrojenie konstrukcyjne ławy betonowej to: 
a) 4 pręty podłużne fi 12 mm, strzemiona pojedyncze fi 6 mm co 30 cm 
b) 4 pręty podłużne fi 12 mm, strzemiona pojedyncze fi 6 mm co 30 mm 
c) 4 pręty podłużne fi 12 mm, strzemiona podwójne fi 6 mm co 30 cm 
d) 2 pręty podłużne fi 22 mm, strzemiona pojedyncze fi 6 mm co 300 mm 

16. Izolację wodochronną typu średniego stosujemy: 
a) w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych  
b) w gruntach przepuszczalnych, posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej  
c) w gruntach nieprzepuszczalnych, posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej  
d) w gruntach nieprzepuszczalnych, posadowienie poniżej poziomu wody gruntowej  

17. Izolację wodochronną typu lekkiego stosujemy: 
a) w gruntach nieprzepuszczalnych, posadowienie poniżej poziomu wody gruntowej  
b) w gruntach przepuszczalnych, posadowienie poniżej poziomu wody gruntowej  
c) w gruntach nieprzepuszczalnych, posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej  
d) w gruntach przepuszczalnych, posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej  

18. Na fotografii przedstawiono budowę ściany fundamentowej z zastosowaniem technologii 
szalunku: 

a) przestawnego 
b) traconego 
c) tradycyjnego 



d) ślizgowego 

 
https://technobeton.pl 

 
19. W budynku niepodpiwniczonym izolacja pozioma (wodochronna) izolująca ściany fundamentowe 
od ścian budynku, powinna znajdować się: 

a) na równi z poziomem terenu 
b) 15 cm poniżej poziomu terenu 
c) 15 cm powyżej poziomu terenu 
d) 30 cm powyżej poziomu ław fundamentowych 

20. Wskaż w wymienionej kolejności elementy drenażu budynku pokazane na rysunku:  

• opaska żwirowa,  

• grunt zasypowy wykopu,  

• izolacja wodochronna, 

• rura drenarska,  

• geowłóknina,  

• obsypka filtrująca. 

 
a) A, C, E, F, D, B 
b) B, C, E, F, D, A 
c) B, C, D, F, E, A 
d) A, C, D, F, E, B 

21. Ile wynosi minimalna odległość między spoinami pionowymi w murze z cegły pełnej: 
a) 4,0 cm 



b) 2,6 cm 
c) 12,0 cm 
d) 6,5 cm 

 
http://cegielniaprzeclaw.pl 

 
22. Ile wynosi minimalna odległość między spoinami pionowymi w murze z pustaka MAX: 

a) 4,0 cm 
b) 14,4 cm 
c) 8,8 cm 
d) 11,0 cm 

 
http://cegielniaprzeclaw.pl 

 
 
23. Na rysunku cegły ułożone są w warstwie muru: 

a) główkowo 
b) na rąb leżący 
c) na rąb stojący 
d) wozówkowo 

 
 
24. Na rysunku cegły ułożone są w warstwie muru: 

a) główkowo 
b) na rąb leżący 
c) na rąb stojący 
d) wozówkowo 



 
 
25. Stosowanie dylatacji w warstwie zewnętrznej (okładzinowej) ściany trójwarstwowej zapobiega 
powstawaniu rys na skutek: 

a) opadów atmosferycznych 
b) różnicy obciążenia warstwy nośnej i warstwy zewnętrznej 
c) różnicy temperatur w warstwie nośnej i w warstwie zewnętrznej 
d) zamarzania wody 

26. W ścianie z bali drewnianych prawidłowa kolejność warstw od zewnątrz budynku jest 
następująca: 

a) 1 – bal drewniany, 2 – wiatroizolacja, 3 – izolacja termiczna, 4 – paroizolacja, 5 – płyta gipsowo-
kartonowa 
b) 1 – bal drewniany, 2 – paroizolacja, 3 – izolacja termiczna, 4 – wiatroizolacja, 5 – płyta gipsowo-
kartonowa  
c) 1 – bal drewniany, 2 – izolacja termiczna, 3 – wiatroizolacja, 4 – hydroizolacja, 5 – płyta gipsowo-
kartonowa,  
d) 1 – bal drewniany, 2 – wiatroizolacja, 3 – izolacja termiczna, 4 – hydroizolacja, 5 – płyta 
gipsowo-kartonowa 

27. Elementy konstrukcyjne ściany szkieletowej drewnianej wykonuje się z desek o wymiarach: 
a) 50 × 140 mm 
b) 50 × 90 mm 
c) 38 × 140 mm 
d) 38 × 60 mm 

28. Na fotografii widoczna jest ściana o konstrukcji: 
a) szkieletowej 
b) dylowej 
c) szkieletowo-ryglowej 
d) wieńcowej 

 
 
 

29. Na fotografii widoczna jest ściana o konstrukcji: 
a) szkieletowej 
b) dylowej 
c) szkieletowo-ryglowej 



d) wieńcowej 

 
http://domykanadyjskie.com 

 
30. Słupki w konstrukcji drewnianej ściany szkieletowej ustawia się w rozstawie osiowym co: 

a) 140 cm 
b) 90 cm 
c) 60 cm 
d) 50 cm 

31. Dlaczego nie należy domurowywać ścian działowych do stropu? 
a) ze względu na różną gęstość objętościową materiału ściany działowej i stropu  
b) ze względu na wyeliminowanie mostka akustycznego 
c) ze względu na różną wytrzymałość materiału ściany działowej i stropu  
d) ze względu na możliwe ugięcie stropu i zarysowanie ściany działowej 

32. Na fotografii przedstawiono elementy nadproża: 
a) zespolonego 
b) żelbetowego prefabrykowanego 
c) monolitycznego 
d) strunobetonowego 

 
https://www.betonbest.pl 

 
33. Czy komin wydzielony lub oddylatowany od konstrukcji budynku można obciążać stropami: 

a) tak, ale pod warunkiem, że komin jest wykonany z pustaków kominowych (komin systemowy) 

http://domykanadyjskie.com/


b) tak 
c) nie 
d) tak, ale pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także 
jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów 

34. Na fotografii przedstawiono elementy nadproża: 
a) zespolonego 
b) żelbetowego prefabrykowanego 
c) monolitycznego 
d) strunobetonowego 

 
 
35. Jakie są minimalne wymiary przekroju poprzecznego przewodów kominowych do wentylacji 
grawitacyjnej: 

a) powierzchnia przekroju co najmniej 0,014 m2  
b) powierzchnia przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 
0,1 m 
c) 1/2 × 1/2 cegły 
d) 0,14 × 0,14 m lub średnica 0,15 m 

36. Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie zbrojenia w płycie stropowej żelbetowej pracującej 
jednokierunkowo. Cyframi 1 i 2 oznaczono pręty 

a) 1 – montażowe, 2 – nośne 
b) 1 – nośne, 2 – rozdzielcze  
c) 1 – rozdzielcze, 2 – nośne  
d) 1 – nośne, 2 – montażowe  

 



37. Na fotografii przedstawiono elementy stropu  
a) płytowego prefabrykowanego 
b) gęstożebrowego 
c) monolitycznego 
d) na belkach stalowych 

 
https://muratordom.pl/ 

38. Na fotografii przedstawiono elementy stropu  
a) płytowego prefabrykowanego 
b) gęstożebrowego 
c) monolitycznego 
d) na belkach stalowych 

 
https://inwestor.newseria.pl 

 
39. Na fotografii przedstawiono elementy stropu: 

a) płytowego prefabrykowanego 
b) gęstożebrowego 
c) monolitycznego 
d) na belkach stalowych 



 
https://receptynadom.pl 

40. Elementy nośne drewnianych stropów belkowych rozstawia się na ogół co: 
a) 1,30 ÷ 1,80 m 
b) 0,80 ÷ 1,20 m 
c) 0,40 ÷ 0,50 m 
d) 0,50 ÷ 0,70 m 

41. Na fotografii widoczne są schody drewniane o konstrukcji 
a) siodłowej 
b) policzkowej 
c) drabiniaste 
d) wspornikowe 

 
http://www.schody-chudzinski.com 

 
42. Na fotografii widoczne są schody drewniane o konstrukcji 

a) siodłowej 
b) policzkowej 
c) drabiniaste 
d) wspornikowe 



 
http://www.schody-chudzinski.com 

43. Schody o jakim kształcie przedstawiono na fotografii: 
a) zabiegowe 
b) wachlarzowe 
c) rozdzielne 
d) łamane 

 
http://www.ites.agh.edu.pl 

44. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego 
wzorem (gdzie: h – wysokość stopnia, s – szerokość stopnia): 

a) 2·s + h = 0,60 do 0,65 m  
b) 2·h + s = 0,60 do 0,65 m  
c) h + s = 0,60 do 0,65 m  
d) 2·h + s = 0,50 do 0,55 m 

45. Na rysunku przedstawiono więźbę dachową o konstrukcji 
a) krokwiowej 
b) płatwiowo-kleszczowej 
c) kratownicowej (deskowej) 
d) jętkowej 



http://naszdekarz.com.pl 
46. Na fotografii przedstawiono elementy (wiązary) więźby dachowej o konstrukcji: 

a) krokwiowej 
b) płatwiowo-kleszczowej 
c) kratownicowej (deskowej) 
d) jętkowej 

 
http://www.swiatdrzewa.pl 

47. Na rysunku przedstawiono dach o kształcie 
a) dwuspadowym 
b) czterospadowym 
c) mansardowym 
d) łamanym 

https://pl.blog.dietrichs.com 



48. Jaka jest kolejność warstw w stropodachu odwróconym przedstawionym na rysunku: 
a) 1 – warstwa ochronna żwirowa, 2 – termoizolacja, 3 – warstwa filtracyjna (włóknina), 4 – 
izolacja wodoszczelna, 5 – warstwa gruntująca, 6 – konstrukcja nośna, 7 – tynk 
b) 1 – warstwa ochronna żwirowa, 2 – warstwa filtracyjna (włóknina), 3 – izolacja wodoszczelna, 4 
– termoizolacja, 5 – warstwa gruntująca, 6 – konstrukcja nośna, 7 – tynk 
c) 1 – warstwa ochronna żwirowa, 2 – warstwa filtracyjna (włóknina), 3 – termoizolacja, 4 – izolacja 
wodoszczelna, 5 – warstwa gruntująca, 6 – konstrukcja nośna, 7 – tynk 
d) 1 – warstwa ochronna żwirowa, 2 – izolacja wodoszczelna, 3 – termoizolacja, 4 – warstwa 
filtracyjna (włóknina), 5 – warstwa gruntująca, 6 – konstrukcja nośna, 7 – tynk. 

 
 
49. Przeciętny rozstaw krokwi w tradycyjnej drewnianej więźbie dachowej mieści się w przedziale: 

a) 0,6 ÷ 0,8 m 
b) 1,2 ÷ 1,6 m 
c) 0,8 ÷ 1,2 m 
d) 0,4 ÷ 0,8 m 

50. Które z podanych przedsięwzięć nie wpływa na środowisko 
a) Budowa elektrowni wodnej 
b) Budowa oczyszczalni ścieków 
c) Wielohektarowa uprawa rzepaku 
d) Nie ma przedsięwzięcia, które by nie wpływało na środowisko 

51. Przepisy rozróżniają przedsięwzięcia pod względem ich wpływu na środowisko. Stąd wynikają 
dalsze konsekwencje prawne odnoszące się do procedury OOŚ. Jakie to przedsięwzięcia? 

a) Mające wpływ na środowisko 
b) Mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
c) Pozostające bez wpływu na środowisko 
d) Mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

52. Wobec których przedsięwzięć procedura OOŚ jest obligatoryjna 
a) Elektrownia atomowa 
b) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
c) Budowa autostrady lub drogi ekspresowej 
d) Cukrownia 

53. Raport w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: 
a) Jest tożsamy z procedurą oceny oddziaływania na środowisko 
b) Jest częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko 
c) Wykonuje się zamiast Karty informacyjnej przedsięwzięcia 
d) Wykonuje się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i decyzji właściwego organu 

54. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko: 
a) Odnosi się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
b) Odnosi się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko 
c) Odnosi się do zmian lub tworzenia koncepcji, polityk, strategii, planów, a nie odnosi do 

pojedynczych przedsięwzięć 



d) Wykonuje się naraz dla kilku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko 
w sposób łączny 

55. Karta informacyjna przedsięwzięcia to pierwszy z istotnych dokumentów procedury OOŚ; 
zgodnie z przepisami powinna zawierać następujące informacje: 

a) Rodzaj, skala przedsięwzięcia 
b) Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia 
c) Ilość wprowadzanych do środowiska substancji, energii 
d) Obszary chronione w otoczeniu 

56. Ocenę oddziaływania na środowisko wykonuje się w celu: 
a) Uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, jeżeli przedsięwzięciem jest kopalnia 

niezależnie od wielkości i sposoby wydobycia 
b) Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 
c) Dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
d) Uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych 

57. W których z podanych niżej przedsięwzięć należy liczyć się z możliwością wystąpienia 
„poważnej awarii przemysłowej”: 

a) Kopalnia odkrywkowa kruszyw piaskowo-żwirowych 
b) Rafineria ropy naftowej 
c) Fabryka ogni sztucznych 
d) Budowa obwodnicy miasta przez tereny zawodnione 

58. Opad pyłów z emitora na powierzchnię terenu to: 
a) Emisja 
b) Imisja 
c) Inercja 
d) Intarsja 

59. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko otaczającego terenu zależy od: 
a) Rodzaju substancji emitowanej przez emitor 
b) Wielkości emisji 
c) Wartości ekologicznej (wrażliwości na wpływ) siedlisk w otoczeniu emitora 
d) Ekspozycji na emisję (czasu trwania emisji) 

60. Jak nazywają się izolinie określające zasięg hałasu o określonym natężeniu  
a) Izohipsy 
b) Izobary 
c) Izofony 
d) Izobaty 

61. Dopuszczalny prawnie poziom hałasu: 
a) zależy od sposobu zagospodarowania terenów 
b) nie zależy od sposobu zagospodarowania terenów 
c) zależy od instalacji obiektów ochrony przed hałasem 
d) jest inny w miastach niż na terenach wiejskich 

62. Zakładając, że ocena oddziaływania na środowisko jest prawnie wymagana to taką ocenę 
przeprowadza się dla przedsięwzięć:  

a) Istniejących 
b) Projektowanych 
c) Znajdujących się w fazie budowy 
d) Wobec których planowana jest znacząca modernizacja (zmiana) 

63. Zasięg niekorzystnych wpływów na środowisko kopalni odkrywkowej określa się w koncesji na 
podstawie prognozy wykonanej dla celów OOŚ. Granicę tych wpływów oznacza się jako: 

a) Granicę obszaru górniczego 
b) Granicę terenu górniczego 
c) Granicę zakładu górniczego 
d) Granicę własności nieruchomości gruntowej należącej do przedsiębiorcy 



64.  Wielkość oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska wykazana w raporcie OOŚ 
jest: 

a) Jest wielkością szacunkową (prognozą oddziaływań) opartą na wiedzy i doświadczeniu 
ekspertów, autorów raportu 

b) Jest dokładnym wyliczeniem wielkości oddziaływań na podstawie współczynników określonych 
w aktualnym rozporządzeniu 

c) Jest wyliczona na podstawie  programów (software) rekomendowanych przez właściwy organ 
prowadzący postępowanie 

d) Jest wielkością obiektywną dającą się w jednoznaczny sposób obliczyć na podstawie 
parametrów ocenianego przedsięwzięcia 

65.   Które z poniższych oddziaływań nie musi być ujęte w Raporcie oddziaływania na środowisko 
kopalni odkrywkowej 

a) Wpływ robót strzałowych  
b) Wpływ na klimat akustyczny 
c) Wpływ na krajobraz 
d) Żadne z wymienionych oddziaływań  

66. W raporcie OOŚ należy przedstawić opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy). Czy niepodejmowanie przedsięwzięcia 
zawsze będzie bardziej korzystne niż jego realizacja?  

a) Tak, nierealizowanie przedsięwzięcia zawsze będzie lepsze dla środowiska  
b) Nie, są przedsięwzięcia, które podlegają procedurze OOŚ i mające generalnie pozytywny wpływ 

na środowisko 
c) Nie ma takich przedsięwzięć, podlegających procedurze OOŚ, których wpływ na środowisko 

byłby generalnie pozytywny 
d) Każde przedsięwzięcie ma negatywny wpływ na środowisko i niepodejmowanie przedsięwzięcia 

będzie zawsze korzystne dla środowiska 
67. W raporcie OOŚ jest mowa o różnych wariantach przedsięwzięcia. Ile wariantów należy 
przeanalizować? 

a) 2 
b) 1 
c) 3 lub 4 
d) 5 

68. W raporcie OOŚ należy ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na 
a) Ludzi 
b) Rośliny i zwierzęta 
c) Zabytki 
d) Klimat akustyczny 

69. W raporcie ocenia się wpływ przedsięwzięcia na:  
a) Powietrze atmosferyczne 
b) Stan uprzemysłowienia 
c) Stan zatrudnienia 
d) Wody podziemne i powierzchniowe 

70. Zakres raportu oddziaływania na środowisko 
a) Jest jasno określony w przepisach i zawsze musi być w pełni zrealizowany w raporcie 
b) Zależy od decyzji właściwego organu 
c) Nie zależy od decyzji właściwego organu 
d) Może być indywidualnie realizowany w zależności od wiedzy i doświadczenia ekspertów 

(autorów raportu) 
71. W procedurze OOŚ przewidziano udział społeczeństwa  

a) Przedsiębiorca na podstawie wniosku do właściwego organu może odstąpić od udziału 
społeczeństwa w procedurze OOŚ 

b) Umożliwienie udziału społeczeństwa jest obligatoryjne 



c) Organ prowadzący nie musi informować społeczeństwa o postępowaniu OOŚ 
d) Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ zależy od rodzaju przedsięwzięcia 

72. Kwalifikacja przedsięwzięcia polegającego na hodowli zwierząt do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zależy od 

a) Wielkości i rodzaju hodowli  
b) Jest określona w rozporządzeniu przez parametr DJP (duża jednostka przeliczeniowa) 
c) Wyłącznie od gatunku hodowanych zwierząt 
d) Od szacowanego wpływu na powietrze atmosferyczne (odory) 

73. W ramach raportu oddziaływania na środowisko wykonuje się inwentaryzację przyrodniczą 
terenu w zasięgu przewidywanego negatywnego wpływu przedsięwzięcia. W tym dokumencie 
inwentaryzuje się 

a) Wyłącznie ptaki 
b) Florę i faunę występującą na danym terenie 
c) Tylko gatunki chronione 
d) Tylko gatunki zagrożone 

74. Gotowy raport oddziaływania na środowisko 
a) Podlega kontroli właściwego organu prowadzącego procedurę OOŚ pod względem spełnienia 

wymagań określonych przepisami 
b) Jest dokumentem skończonym, nie podlega kontroli i nie można go uzupełnić 
c) Jest dostępny dla uczestników postępowania w ramach udziału społeczeństwa 
d) Jest dokumentem tajnym ze względu na ochronę danych wrażliwych o planowanym 

przedsięwzięciu 
75. Jeżeli w zasięgu wpływów przedsięwzięcia znajdują się formy ochrony przyrody to należy 
ocenić ten wpływ. Które z podanych typów form ochrony przyrody należy uwzględnić 

a) Obszary Natura 2000, Parki narodowe, rezerwaty ścisłe 
b) Obszary Natura 2000, Parki narodowe, wszystkie rezerwaty 
c) Wyłącznie obszary Natura 2000 
d) Wszystkie formy ochrony przyrody 

76. Obszary Natura 2000 są szczególną formą ochrony przyrody. W ustawie, w sposób szczególny 
zdefiniowano procedurę OOŚ na te obszary. Jakie są rodzaje obszarów Natura 2000: 

a) Ptasie i siedliskowe 
b) Faunistyczne i ochrony roślin 
c) Siedlisk wodnych i siedlisk lądowych 
d) Ochrony krajobrazu i ochrony siedlisk  

77. Wskaż właściwą kolejność postępowania w przypadku prognozowania wystąpienia 
negatywnego wpływu na siedliska chronione 

a) Zapobieganie negatywnym wpływom, minimalizacja wpływów, kompensacja strat środowiska 
b) Kompensacja strat środowiska, minimalizacja wpływów, zapobieganie 
c) Zapobieganie, kompensacja, minimalizacja wpływów 
d) Żadna z podanych odpowiedzi nie jest właściwa 

78. Jeżeli w otoczeniu prognozowanych wpływów projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowane 
jest inne przedsięwzięcie mające wpływ na środowisko to w raporcie: 

a) Nie jest konieczne uwzględnianie wpływu innego przedsięwzięcia na środowisko  
b) Należy uwzględnić tzw. skumulowany wpływ tego przedsięwzięcia i projektowanego 

przedsięwzięcia 
c) Nie da się ocenić wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko bo informacje na ten temat są 

utajnione 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest właściwa 

79.  W ocenie wpływu na środowisko należy ocenić wpływ lub wykazać brak wpływu na wody 
podziemne. Co oznacza skrót GZWP 

a) Generalne zasoby wód podziemnych 
b) Główny zbiornik wód podziemnych 



c) Główne zasoby wód podziemnych 
d) Generalny zarząd wód podziemnych 

80. Ocena wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe ma w procedurze OOŚ istotne 
znaczenie. Stosuje się tu pojęcie JCWP. Co to znaczy? 

a) Jednostkowa część wód powierzchniowych 
b) Jednolita część wód powierzchniowych 
c) Jednostka całkowitych wód powierzchniowych  
d) Jednostka cząstkowa wód powierzchniowych 

81. Raport oddziaływania na środowisko zleca do wykonania 
a) Inwestor planowanego przedsięwzięcia 
b) RDOŚ 
c) WIOŚ 
d) Wójt gminy 

82. W projektowanych przedsięwzięciach lokalizowanych przy granicy państwa może wystąpić 
konieczność oceny oddziaływania transgranicznego. Kto prowadzi tę procedurę? 

a) Właściwy terytorialnie wojewoda    
b) Wójt gminy na terenie której planowane jest przedsięwzięcie 
c) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
d) Przedsiębiorca (inwestor) 

83. Efektem procedury OOŚ jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych przedmiotowego 
przedsięwzięcia 

a) Zapisy decyzji dla przedsiębiorcy są wiążące, a odstąpienie od nich może być karane lub 
skutkować odebraniem pozwolenia na realizację przedsięwzięcia 

b) Zapisy w decyzji są wskazaniami dla przedsiębiorcy, które można lecz nie trzeba uwzględnić w 
trakcie realizacji przedsięwzięcia 

c) Decyzja służy jedynie dla wydania koncesji bądź innych dokumentów upoważniających do 
realizacji przedsięwzięcia. Nie ma realnego wpływu na samo przedsięwzięcie 

d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa 
84. Czy możliwe jest, że w procesie oceny autorzy Raportu (eksperci) źle ocenią wpływ 
przedsięwzięcia na środowisko? 

a) Tak, bo procedura OOŚ jest prognozą a każda prognoza może być błędna 
b) Nie, są określone ustawowo algorytmy, które wykluczają pomyłkę w ocenie 
c) Ekspert nie może się pomylić w ocenie wpływu przedsięwzięcia, jest przecież ekspertem 
d) Tak, środowisko jest bytem złożonym. Nie jest możliwa dokładna ocena wpływu przedsięwzięcia 

na wszystkie jego komponenty  
85. Raport OOŚ ze względu na naukowy charakter jest pisany hermetycznym naukowym i 
specjalistycznym językiem, właściwym dla każdej z dziedzin (geologii, hydrogeologii, akustyki itp.). 
Gotowy raport jest dostępny w integralnym i obligatoryjnym procesie udziału społeczeństwa. Powinien 
być zrozumiały dla każdego 

a) Ustawa obliguje autorów raportu do sformułowania streszczenia w języku niespecjalistycznym 
b) Nie ma obowiązku tłumaczenia specjalistycznego słownictwa raportu 
c) Strona biorąca uczestnicząca w konsultacjach w ramach  udziału społeczeństwa powinna 

rozumieć specjalistyczny język raportu, jeżeli nie rozumie to nie powinna brać czynnego udziału 
w postępowaniu OOŚ 

d) W konsultacjach w ramach udziału społeczeństwa eksperci tłumaczą niektóre zapisy aby były 
zrozumiałe dla biorących udział stron. 

86. Prawidłowa definicja ekosystemu, mówi że jest to: 
a) System wzajemnych zależności między organizmami żywymi  
b) Układ ekologiczny obejmujący biocenozę i biotop, w którym zachodzi przepływ energii i 

materii 
c) Układ zależności troficznych między organizmami 
d) System ekologiczny obejmujący organizmy i środowisko, w którym występują 



87. Prawo minimum Liebiga mówi, że: 
a) Ograniczająco na rozwój organizmu działa czynnik, którego jest najmniej 
b) Ograniczająco na rozwój organizmu działa czynnik, którego jest najwięcej 
c) Ograniczająco na rozwój organizmu działa tak samo nadmiar jak i niedobór czynnika 

ekologicznego 
d) Niedobór tylko jednego czynnika nie wpływa na rozwój organizmu 

88. Prawo tolerancji Shelforda mówi, że: 
a) Organizmy mogą przystosować się do każdego środowiska  
b) Ograniczająco na organizm działać może tak niedobór jak i nadmiar niektórych czynników 

ekologicznych 
c) Organizmy tolerują tak nadmiar jak i niedobór danego czynnika ekologicznego 
d) Orgazmy żywe mogą zajmować te same nisze ekologiczne  

89. Tolerancja ekologiczna to: 
a) Tolerancja organizmów na różne czynniki środowiska  
b) Tolerancja między organizmami zasiedlającymi tą samą niszę ekologiczną  
c) Zdolność organizmu to przystosowania się do zmian czynników środowiskowych  
d) Zdolność do zasiedlania tych samych nisz ekologicznych  

90. Bioindykatory to: 
a) Wyłącznie roślinne wskaźniki jakości środowiska 
b) Biologiczne wskaźniki jakości środowiska, wyłącznie zwierzęce  
c) Inna nazwa bioakumulatorów 
d) Biologiczne wskaźniki jakości środowiska, roślinne lub zwierzęce  

91. Relacje antagonistyczne między organizmami to: 
a) Drapieżnictwo i pasożytnictwo 
b) Konkurencja, drapieżnictwo, amensalizm 
c) Pasożytnictwo, drapieżnictwo, komensalizm 
d) Amensalizm, komensalizm, pasożytnictwo 

92. Bioakumulatory to: 
a) Bioindykatory reagujące na zmiany w środowisku zmianami morfologicznymi  
b) Bioindykatory reagujące na zmiany w środowisku zmianami składu gatunkowego  
c) Bioindykatory o widocznej reakcji organizmu 
d) Bioindykatory akumulujące różne związki toksyczne, których stężenie można oznaczyć 

metodami analitycznymi 
93. Rośliny charakteryzujące się podwyższoną odpornością na zasolenie to: 

a) Halofity 
b) Sklerofity 
c) Epifity 
d) kserofity 

94. Takson charakterystyczny dla danego miejsca, regionu to: 
a) endemit 
b) relikt 
c) epilit 
d) epifit 

95. Do kserofitów zalicza się: 
a) epifity 
b) epility 
c) endemity 
d) sukulenty 

96. Gatunki wykorzystywane jako bioindykatory powinny mieć: 
a) wąski zakres tolerancji ekologicznej 
b) szeroki zakres tolerancji ekologicznej 
c) zdolność do szybkiego przystosowania się do warunków środowiskowych 



d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 
97. Zdjęcia fitosocjologiczne pozwalają: 

a) określić stan i różnorodność szaty roślinnej danego terenu 
b) oznaczyć gatunki zwierząt na danym terenie 
c) ocenić kierunek sukcesji ekologicznej  
d) ocenić wpływ antropopresji na bioróżnorodność 

98. Zdolność roślin do fitoremediacji zanieczyszczeń: 
a) pozwala na wykorzystanie roślin do oczyszczania środowiska 
b) jest naturalną reakcją roślin na czynniki stresowe 
c) jest jednakowa dla danego gatunku 
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

99. Hydrofity to: 
a) rośliny związane ze środowiskiem wodnym 
b) rośliny związane ze środowiskiem suchym. 
c) rośliny kserotermiczne 
d) rośliny reliktowe 

100. Sukulenty to rośliny, które:  
a) należą do hydofitów 
b) należą do sklerofitów 
c) potrafią magazynować wodę 
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

101. Gatunki endemiczne to gatunki: 
a) wymarłe 
b) charakterystyczne dla danego terenu 
c) reliktowe 
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

102. Kserofity to rośliny: 
a) przystosowane do życia w środowisku suchym 
b) preferujące siedliska wilgotne 
c) związane ze środowiskiem wodnym 
d) azotolubne 

103. Testy toksyczności służą do: 
a) oceny toksyczności ostrej próbek środowiskowych 
b) oceny toksyczności chronicznej próbek środowiskowych 
c) oceny toksyczności ostrej danej substancji 
d) oceny toksyczności chronicznej danej substancji 

104. Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w 
sposób kompleksowy to: 

a) rekultywacja     
b) rewitalizacja     
c) odzysk 
d) recykling 

105. Organizmy o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej to: 
a) stenobionty 
b) eurybionty 
c) polibionty 
d) eurytypy 

106.  Ozon stratosferyczny: 
a) jest regulatorem dopływu promieniowania UV do powierzchni ziemi 
b) jest zanieczyszczeniem wtórnym  
c) powoduje kwaśne deszcze 
d) jest naturalnym składnikiem powietrza atmosferycznego 



107. Elementy środowiska to: 
a) powietrze i atmosfera, woda, gleba, grunty, krajobraz i obiekty przyrodnicze, różnorodność 

biologiczna oraz jej składniki 
b) atmosfera, woda, gleba, krajobraz 
c) powietrze i atmosfera, woda, gleba, grunty, krajobraz i obiekty przyrodnicze 
d) woda, gleba, grunty, krajobraz i obiekty przyrodnicze 

108. Głównymi źródłami naturalnymi emisji SO2 są przede wszystkim: 
a) wybuchy wulkanów, procesy rozkładu materii organicznej, pożary lasów i stepów, erozja gleb 
b) wybuchy wulkanów, wieczna zmarzlina, pożary lasów 
c) aerozole morskie, roślinne i zwierzęce 
d) erozja gleb, bagna, starorzecza 

109. Antropogeniczne źródła emisji można podzielić na następujące podstawowe grupy: 
a) energetyczne, transportowe, komunikacyjne, komunalne 
b) przemysłowe, komunikacyjne, komunalne 
c) gospodarcze i komunalne 
d) energetyczne, przemysłowe, komunikacyjne, komunalne 

110. Do zanieczyszczeń wtórnych powietrza zaliczamy: 
a) SO2 
b) WWA 
c) Ozon troposferyczny 
d) NOx 

111. Eutrofizacja zbiornika wodnego jest wynikiem: 
a) wzrostu trofii zbiornika 
b) zarośnięcia zbiornika 
c) wyschnięcia zbiornika 
d) zmian klimatu 

112. Oczyszczanie ścieków polegające na rozdrabnianiu, cedzeniu, filtrowaniu, sedymentacji: 
a) chemicznych    
b) biologicznych     
c) mechanicznych 
d) hydrofitowych 

113. Największy udział w emisji CO2 ze źródeł antropogenicznych mają: 
a) procesy spalania paliw  
b) produkcja spożywcza   
c) rolnictwo 
d) hodowla zwierząt 

114. Litosfera to: 
a) najbardziej zewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę i najwyższą część płaszcza 
b) wodna powłoka Ziemi przenikająca atmosferę i skorupę ziemską 
c)  przestrzeń zajęta przez organizmy żywe i znajdująca się pod silnym wpływem ich działalności 
d) najbardziej wewnętrzna powłoka kuli ziemskiej obejmująca skorupę i najwyższą część płaszcza 

115. Efekty transgraniczne zanieczyszczenia atmosfery to: 
a) kwaśne deszcze   
b) smog     
c) efekt cieplarniany 
d) dziura ozonowa 

116. Wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, 
wody, gleby lub ziemi substancji lub energii to: 

a) transmisja      
b) imisja      
c) emisja 
d) propagacja 



117. Smogiem nazywamy: 
a) mgłę zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
b) mgłę spowodowana kwaśnym opadem 
c) mgłę spowodowana mokrą depozycją 
d) mgłę aglomeracyjną 

118. Dziura ozonowa to: 

a) znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej 

b) znaczny wzrost koncentracji freonów w atmosferze ziemskiej 

c) znaczny spadek koncentracji freonów w atmosferze ziemskiej 

d) znaczny wzrost koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej 
119. Gazy cieplarniane to: 

a) H2O, CO2, O3, CH4, podtlenek azotu 
b) H2O, O2, O3, CH4, tlenki azotu 
c) H2O), CO2, SO2, O3, CH4 
d) H2O, CO, SO2, CH4 

120. Gatunki wskaźnikowe: 
a) Gatunki o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej 
b) Gatunki o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej 
c) Gatunki charakterystyczne dla danego obszaru 
d) Gatunki flagowe 

121. Zanieczyszczenia spłukiwane z terenów użytkowanych rolniczo to: 
a) zanieczyszczenia punktowe  
b) zanieczyszczenia obszarowe  
c) zanieczyszczenia liniowe  
d) zanieczyszczenia terenowe 

122. Głównym zagrożeniem klimatu akustycznego w Polsce jest hałas: 
a) przemysłowy    
b) z gospodarstw domowych 
c) związany ze środowiskiem pracy 
d) komunikacyjny 

123. Antropogeniczne źródła emisji można podzielić na: 
a) energetyczne, transportowe, komunikacyjne, naturalne 
b) energetyczne, przemysłowe, komunikacyjne, komunalne 
c) przemysłowe, komunikacyjne, komunalne 
d) gospodarcze, komunalne, transportowe 

124. Biologiczne metody oczyszczania ścieków, polegają na: 
a) Unieszkodliwianiu zanieczyszczeń biologicznych 
b) Unieszkodliwianiu zanieczyszczeń patogennych 
c) Usuwaniu mikroorganizmów ze ścieków 
d) Unieszkodliwianiu zanieczyszczeń przy udziale mikroorganizmów 

125. Przyczyną kwaśnych opadów jest emisja do powietrza atmosferycznego: 
a) SO2 i NOX 
b) CO 
c) WWA 
d) Zanieczyszczeń pyłowych 

126. Usuwanie zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych przy pomocy żywych organizmów to: 
a) Bioremediacja 
b) Bioakumulacla  
c) Biodegradacja 
d) Biomagnifikacja 

127. Hałas słyszalny obejmuje zakres częstotliwości: 



a) 10 Hz do 10 KHz 
b) 20 Hz do 200 Hz 
c) 20 Hz do 20 kHz 
d) Powyżej 20 kHz 

128.  Do oddziaływań protekcyjnych między organizmami należą: 
a) Neutralizm i amensalizm 
b) Komensalizm i amensalizm 
c) Protokooperacja i mutualizm 
d) Pasożytnictwo i neutralizm 

129. Organizmy należące do r-strategów charakteryzują się: 
a) Małymi rozmiarami ciała, szybkim tempem reprodukcji 
b) Dużymi rozmiarami, powolnym rozwojem 
c) Małymi rozmiarami, powolnym rozwojem 
d) Szybkim przystosowaniem do zmian w środowisku 

130. Powiązania pokarmowe pomiędzy producentami, konsumentami i reducentami tp: 
a) Struktura troficzna ekosystemu 
b) Protokooperacja 
c) Protekcja 
d) Nie występują 

131. Organizmy heterotroficzne to: 
a) Producenci 
b) Konsumenci 
c) Organizmy należące do różnych gatunków 
d) Organizmy zasiedlające różne siedliska 

132. Poziom troficzny tworzą organizmy: 
a) Należące do różnych pozycji łańcucha troficznego 
b) Należące do takiej samej pozycji w łańcuchu pokarmowym  
c) Wszystkie organizmy w danym ekosystemie 
d) Żyjące w symbiozie 

133. Produkcję pierwotną netto określa: 
a) Całkowita ilość materii organicznej wyprodukowana przez producentów 
b) Ilość energii wytworzona ze źródeł odnawialnych 
c) Ilość energii wytworzona ze źródeł kopalnych 
d) Ilość energii słonecznej docierająca do powierzchni Ziemi 

134. Mechaniczne metody oczyszczania ścieków polegają na: 
a) Wykorzystaniu mikroorganizmów do usuwania zanieczyszczeń 
b) Wykorzystaniu osadu czynnego 
c) Dezynfekcji UV 
d) Usunięciu zanieczyszczeń stałych i zawiesin 

135. Dziedzictwo przemysłu mogą stanowić: 
a) Zakłady przemysłowe 
b) Obiekty i tereny pełniące funkcje towarzyszące dla przemysłu 
c) Osiedla robotnicze 
d) Kopalnie. 

136. Zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma posiadająca: 
a) Wartość naukową 
b) Wartość historyczną 
c) Wartość artystyczną 
d) Wartość społeczną. 

137. Czy stan zachowania ma znaczenie dla ochrony zabytku: 
a) Nie ma znaczenia 
b) Tylko wprzypadku zabytków sakralnych 



c) Tylko w przypadku zabytków nieruchomych 
d) Tylko w przypadku zabytków techniki (kopalnie, huty, elektrownie). 

138. Ochronę zabytków sprawują: 
a) Właściciel obiektu 
b) Organy administracji publicznej 
c) Jednostki naukowo-badawcze 
d) Organizacje pozarządowe. 

139. Opiekę nad zabytkami sprawują: 
a) Właściciel obiektu 
b) Organy administracji publicznej 
c) Jednostki naukowo-badawcze 
d) Organizacje społeczne. 

140. Formy ochrony zabytków to: 
a) Wpis do rejestru zabytków 
b) Ujęcie w gminnej ewidencji zabytków 
c) Utworzenie parku kulturowego  
d) Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

planistycznej. 
141. Instrumenty nadzoru konserwatorskiego mogą być stosowane względem obiektów: 

a) Posiadających cechy zabytku 
b) Wpisanych do rejestru zabytków 
c) Wpisanych na listę UNESCO 
d) Dla których ustalono ochronę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzji planistycznej. 
142. Decyzję o zachowaniu lub likwidacji infrastruktury zakładu górniczego należy podjąć i 
uzgodnić na etapie: 

a) Opracowania Projektu zagospodarowania złoża 
b) Opracowania Dokumentacji rekultywacji 
c) Wnioskowania o ustalenie kierunku rekultywacji 
e) Opracowania Planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego. 

143. Zakres działań przedsiębiorcy w procesie likwidacji i rekultywacji zakładów przemysłowych: 
a) Zabezpieczenie infrastruktury przed niszczeniem 
b) Konserwacja infrastruktury 
c) Restauracja infrastruktury 
d) Adaptacja dla nowych funkcji. 

144. Najstarsze ślady górnictwa na ziemiach polskich wpisane na listę UNESCO to: 
a) Kopalnie Krzemienia Pasiastego w Krzemionkach Opatowskich 
b) Kopalnia Soli w Wieliczce 
c) Kopalnia Soli w Bochni 
d) Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. 

145. Prace konserwatorskie polegają na: 
a) zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji zabytku 
b) zahamowaniu procesów destrukcji zabytku 
c) odtworzeniu zniszczonej części zabytku 
d) dokumentowaniu działań konserwatorskich przy zabytku. 

146. Prace restauratorskie polegają na: 
a) rozbudowie obiektu stanowiącego zabytek 
b) wyeksponowaniu wartości artystycznych i estetycznych zabytku 
c) uzupełnieniu lub odtworzeniu części zabytku 
d) dokumentowaniu działań restauratorskich. 

147. Dla uzyskania niezbędnych pozwoleń dla adaptacji na cele użytkowe zabytku nieruchomego 
(z uwzględnieniem robót budowlanych), wymagane są: 



a) Dokumentacja konserwatorska określająca stan zachowania zabytku i możliwości adaptacji 
b) Program zagospodarowania zabytku z otoczeniem 
c) Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót 

budowlanych na zabytek 
d) Plan rzeczowo–finansowy. 

148. Decyzje o skreśleniu zabytku z rejestru wydaje: 
a) Miejski Konserwator Zabytków 
b) Wojewódzki Konserwator Zabytków 
c) Generalny Konserwator Zabytków 
d) Nie istnieje prawna możliwość skreślenia zabytku z rejestru. 

149. Gminna ewidencja zabytków jest: 
a) Formą ochrony zabytków 
b) Formą sprawowania ochrony zabytków – podstawą dla ochrony w dokumencie 

planistycznym 
c) Formą sprawowania ochrony zabytków – podstawą dla programu opieki nad zabytkami 
d) Obowiązkowa do utworzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

150. Decyzję o rozbiórce obiektu ujętego w ewidencji zabytków wydaje: 
a) Miejski Konserwator Zabytków po uzgodnieniu z właścicielem zabytku 
b) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
c) Miejski Konserwator Zabytków po zaopiniowaniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
d) Starosta po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

151. Podstawowe kryteria, które musi spełniać każde dobro kulturowe wpisywane na listę 
UNESCO to: 

a) autentyczność i integralność 
b) powiązanie ze znanymi postaciami i ważnymi dziejami historii 
c) walory artystyczne 
d) możliwość adaptacji dla funkcji turystycznych. 

152. Który z krajów posiada narodowy plan dziedzictwa przemysłowego: 
a) Hiszpania 
b) Francja 
c) Niemcy 
d) Polska. 

153. Narodowy plan dziedzictwa przemysłowego jest ważny ze względu na: 
a) Inwentaryzację dziedzictwa przemysłu 
b) Wartościowanie dziedzictwa przemysłu 
c) Wyselekcjonowanie najbardziej wartościowych obiektów do ochrony 
d) Promocję przemysłowych regionów. 

154. Składowiska odpadów wydobywczych: 
a) Nie kwalifikują się do ochrony jako zabytek, gdyż są obiektami wpływającymi negatywnie na 
środowisko i krajobraz 
b) Mogą być chronione jako zabytek, gdyż są charakterystycznymi elementami górniczych 
regionów 
c) Zawsze powinny być poddawane procesom odzysku 
d) Zawsze powinny być zrewitalizowane dla potrzeb społeczeństwa np. dla rekreacji. 

155. Twórcą koncepcji purystycznej w konserwacji zabytków był: 
a) Emanuel Viollet-l -Duc 
a) John Ruskin 
b) Alois Riegl 
c) Max Dvorak. 

156. Twórcą koncepcji konserwacji historycznej był: 
a)  John Ruskin 
b)  Emanuel Violett le Duc 



c)  Camillo Boito 
d)  Adolf Szyszko Bochusz 

157. Istotą purystycznej konserwacji zabytków jest: 
a) Ochrona wszystkich etapów historycznego formowania obiektu 
b) Przywracanie zabytkom postaci pierwotnej i jednolitej stylowo 
c) Prowadzenie prac restauratorskich 
d) Dostosowanie obiektu zabytkowego do nowych funkcji użytkowych. 

158. Istotą konserwacji historycznej zabytków jest: 
a) Zachowanie wszystkich etapów historycznych reprezentowanych przez zabytek 
b) Idea minimalnej interwencji w strukturę zabytku 
c) Negacja idei puryzmu  
d) Wprowadzenie koncepcji odbudowy zabytku do praktyki konserwatorskiej. 

159. Polska Szkoła Konserwacji 1840-1870 uformowała się w: 
a) Warszawie  
b) Poznaniu 
c) Krakowie 
d) Lwowie. 

160. Rodzaje prac konserwatorskich realizowanych w obiektach zabytkowych to: 
a) Reintegracja 
b) Integracja 
c) Restauracja 
d) Anastyloza. 

161. Modernistyczna koncepcja konserwacji zabytków powstała w latach: 
a) 1870-1890 
b) 1890-1918 
c) 1820-1840 
d) 1840-1870. 

162. Do czynników naturalnych niszczących zaliczamy: 
a) Opady atmosferyczne 
b) Zmianę warunków gruntowych 
c) Występowanie mostków termicznych 
d) Uszkodzenia eksploatacyjne. 

163. Proces rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego zawiera: 
a) Interwencję architektoniczną 
b) Interwencję urbanistyczną 
c) Interwencję społeczną 
d) Interwencję ekonomiczną. 

164. Hydrofobizacja to: 
a) Ochrona substancji zabytkowej przed przenikaniem ciepła przez przegrody budowalne 
b) Zabezpieczenie substancji konstrukcyjnej przed drganiami akustycznymi 
c) Wykonanie izolacji fundamentów i murów przed podciąganiem kapilarnym wody 
d) Proces nadawania powierzchniom lub całym przestrzeniom (strukturom wewnętrznym) 
materiałów hydrofilowych tj. odpychania wody. 

165. Całokształt działań związanych z organizacją użytkowania przestrzeni to: 
a) Planowanie przestrzenne 
b) Gospodarka przestrzenna 
c) Ład przestrzenny 
d) Architektura krajobrazu. 

166. Instrumentem planistycznym polityki przestrzennej na poziomie kraju jest: 
a) Krajowy plan zagospodarowania przestrzennego 
b) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 
c) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kraju 



d) Długoterminowa strategia rozwoju kraju. 
167. Instrumentem planowania przestrzennego nie jest: 

a) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
b) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
c) Gminny program rewitalizacji  
d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

168. Podstawowe zasady planowania przestrzennego to:  
a) Ład przestrzenny 
b) Zrównoważony rozwój 
c) Maksymalizowanie ochrony środowiska przyrodniczego 
d) Maksymalizowanie zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych. 

169. Ład przestrzenny to: 
a) Ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 
b) Ukształtowanie przestrzeni, które uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne 
c) Instrument planowania przestrzennego 
d) Typ układu urbanistycznego. 

170. Dokumentem planistycznym obowiązkowym do sporządzenia przez gminę jest: 
a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
c) Strategia rozwoju gminy 
d) Miejscowy plan rewitalizacji. 

171. Dokumenty planistyczne: 
a) Wskazują sposób przeznaczenia terenów  
b) Zawierają analizę problemów i kierunki rozwoju 
c) Uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych 
d) Nie muszą uwzględniać zapisów dokumentów strategicznych. 

172. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
a) Aktem planowania ogólnego 
b) Aktem planowania strategicznego 
c) Aktem prawa krajowego 
d) Aktem prawa miejscowego. 

173. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest: 
a) Aktem planowania ogólnego 
b) Aktem planowania strategicznego 
c) Aktem prawa krajowego 
d) Aktem prawa miejscowego. 

174. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
a) Jest obowiązkowy do sporządzenia  
b) Musi obejmować teren całej gminy 
c) Może obejmować dowolny obszar gminy 
d) Musi być zgodny z ustaleniami Studium. 

175. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
a) Nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych  
b) Wyraża politykę przestrzenną gminy 
c) Stanowi załącznik do uchwały rady gminy 
d) Obejmuje dowolny obszar gminy. 

176. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się w przypadku: 
a) Braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

lokalizacji inwestycji nie będącej celem publicznym 
b) Braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji nie 

będącej celem publicznym 



c) Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
d) Odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

177. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w przypadku: 
a) Braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego 
b) Braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 
c) Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
d) Odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

178. Składając wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) Trzeba być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem 
b) Można być dzierżawcą nieruchomości objętych wnioskiem 
c) Wystarczająca jest umowa przyrzeczenia zakupu nieruchomości objętych wnioskiem 
d) Nie ma obowiązku wykazywania się tytułem prawnym do nieruchomości objętych 

wnioskiem. 
179. Rola społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego jest następująca: 

a) Wnioskowanie o uchwalenie lub zmianę dokumentów planistycznych (MPZP i SUiZP) 
b) Składanie wniosków do dokumentów planistycznych po ogłoszeniu informacji o podjęciu 

uchwały 
c) Wnoszenie wniosków do projektu MPZP i SUiZP oraz udział w publicznych dyskusjach 
d) Uczestniczenie w pracy zespołu sporządzającego dokumenty planistyczne. 

180. Wnioski i uwagi składane przez zainteresowane strony do MPZP i SUiKZP: 
a) Muszą zostać uwzględnione, a ich odrzucenie jest podstawą do zaskarżenia do sądu 

administracyjnego 
b) Nie muszą zostać uwzględnione, ale ich odrzucenie może być zaskarżone do sądu 

administracyjnego 
c) Nie muszą zostać uwzględnione, a ich odrzucenie nie jest podstawą do zaskarżenia do sądu 

administracyjnego 
d) Zainteresowane strony nie mogą wnosić wniosków i uwag do MPZP i SUiKZP. 

181. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez: 
a) Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
b) Starostę powiatu 
c) Radę gminy 
d) Radę powiatu 

182. Zmiany SUiKZP lub MPZP procedowane są: 
a) Zawsze w takim samym trybie jak uchwalanie tych dokumentów 
b) W takim samym trybie jak uchwalanie tylko w przypadku wprowadzenia do dokumentów 

planistycznych inwestycji celu publicznego 
c) Procedura jest ograniczona i nie obejmuje uzgadniania z instytucjami zewnętrznymi 
d) Procedura jest ograniczona i nie obejmuje wyłożenia projektów dokumentów planistycznych 

do publicznego wglądu. 
183. Wejście w życie nowego MPZP powoduje: 

a) Utratę mocy innych MPZP obejmujących ten sam teren 
b) Wygaśnięcie decyzji administracyjnych wydanych na podstawie poprzedniego planu 
c) Unieważnienie SUiKZP obejmującego ten sam teren 
d) Nie ma żadnych skutków w stosunku do innych dokumentów. 

184. Dla planowanej inwestycji, która przewidziana jest na terenie objętym MPZP, można 
wnioskować o: 

a) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
b) Wydanie pozwolenia na budowę 
c) Wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 
d) Zmianę MPZP. 



185. Prawo wglądu do SUiKZP i MPZP oraz otrzymania wypisów i wyrysów ma:  
a) Organizacje ekologiczne 
b) Mieszkańcy gminy 
c) Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
d) Właściciele nieruchomości objętych planem. 

186. Jeśli w skutek uchwalenia MPZP korzystanie z nieruchomości jest niemożliwe lub ograniczone 
właściciel może żądać:  

a) Wykupienia nieruchomości 
b) Odszkodowania 
c) Zamiany 
d) Nie ma prawa niczego żądać. 

187. Renta planistyczna to: 
a) Jednorazowa opłata uiszczana w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

uchwalenia MPZP, gdy właściciel dokonuje jej sprzedaży w ciągu 5 lat 
b) Jednorazowa opłata uiszczana w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

uchwalenia MPZP, gdy właściciel dokonuje jej sprzedaży w ciągu 10 lat 
c) Opłata uiszczana w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia MPZP 

płacona przez właściciela przez 5 lat  
d) Opłata uiszczana w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia MPZP 

płacona przez właściciela przez 10 lat. 
188. MPZP dla terenu górniczego: 

a) Opracowuje się zawsze obowiązkowo 
b) Opracowuje się, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się 

istotne skutki dla środowiska 
c) Opracowuje się, jeżeli zakład górniczy rozszerza działalność 
d) Opracowuje się, jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się 

istotne skutki dla społeczności lokalnych. 
189. Jakie warunki muszą być spełnione, aby wydano Decyzję o warunkach zabudowy? 

a) Teren ma dostęp do drogi publicznej 
b) Istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji 
c) Tzw. zasada dobrego sąsiedztwa (co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi 

publicznej jest zabudowana) 
d) Teren musi być objęty MPZP. 

190. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje: 
a) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
b) Starosta  
c) Marszałek 
d) Wojewoda. 

191. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje: 
a) Wójt, burmistrz, prezydent miasta albo wojewoda w zależności od rodzaju inwestycji 
b) Starosta albo wojewoda w zależności od rodzaju inwestycji 
c) Marszałek  
d) Gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna. 

192. Która z poniższych inwestycji, nie jest inwestycją celu publicznego: 
a) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą 
b) budowa, przebudowa i urządzanie ciągów pieszych, placów, parków, promenad lub 

bulwarów, 
c) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne; 
d) budowa elektrowni wiatrowych. 

193.  Ochrona złóż kopalin polega na 
a) Natychmiastowym wydobyciu po ich rozpoznaniu 



b) Na ochronie terenu przed zagospodarowaniem, które może uniemożliwić późniejszą 
działalność górniczą 

c) Zabezpieczeniu zasobów przed nieuzasadnionymi stratami 
d) Zabezpieczeniu złóż przed ich nieuzasadnionym wydobyciem. 

194. Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich 
życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne to: 

a) Obszar zabudowy mieszkalnej 
b) Obszar usługowy 
c) Obszar przestrzeni publicznej 
d) Obszar chroniony. 

195. Teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa to: 
a) Teren strzeżony 
b) Teren zamknięty 
c) Teren prywatny 
d) Teren obronny. 

196. Tereny zamknięte to tereny zajęte pod: 
a) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej, 
b) lotniska wojskowe, 
c) składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów, 
d) tereny PKP. 

197. Obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów 
przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych 
terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami 
rozwoju to: 

a) Obszar przestrzeni publicznej 
b) Obszar funkcjonalny 
c) Obszar górniczy 
d) Obszar konfliktowy. 

198. Celem tzw. ustawy krajobrazowej jest: 
a) Uzupełnienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o terminologię 

związaną z architekturą krajobrazu 
b) Wprowadzenie narzędzi umożliwiających skuteczniejszą ochronę krajobrazu 
c) Umożliwienie gminom określania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 
d) Zablokowanie inwestycji wpływających niekorzystnie na krajobraz 

199. W ramach tzw. ustawy krajobrazowej wprowadzono m.in.: 
a) Nakaz likwidacji wszystkich tablic i urządzeń reklamowych w ciągu 2 lat od daty wejścia w 

życie ustawy 
b) Możliwość nakładania kar pieniężnych na podmioty, które umieszczają tablice lub urządzenia 

reklamowe niezgodnie z zasadami uchwalonymi przez gminy 
c) Audyty krajobrazowe 
d) Zmiany w regulacjach dotyczących tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz 

obszarów chronionego krajobrazu 
200. Naturalne przyczyny degradacji środowiska to: 

a) erozja wodna i powietrzna 
b) powierzchniowe ruchy masowe 
c) klęski żywiołowe, 
d) rolnictwo 

201. Antropogeniczne przyczyny degradacji środowiska to: 
a) Przemysł, składowanie odpadów 
b) Poligony wojskowe 



c) Zabudowa i motoryzacja  
d) Powierzchniowe ruchy masowe 
e) Rolnictwo. 

202. Właściwa kolejność rozwoju rekultywacji i rewitalizacji to: 
a) Przepisy prawa>badania naukowe>realizacje 
b) Badania naukowe>przepisy prawa>realizacje 
c) Badania naukowe>realizacje>przepisy prawa 
d) Realizacje>badania naukowe>przepisy prawa. 

203. Pierwsze prace badawcze i doświadczalne z zakresu rekultywacji i rewitalizacji dotyczyły: 
a) Klasyfikacji nieużytków i zazielenienia hałd 
b) Fitoremediacji 
c) Kształtowania wyrobisk 
d) Sposobów partycypacji społecznej. 

204. Które zdanie/zdania dotyczące rekultywacji gruntów jest/są prawdziwe: 
a) Rekultywację przeprowadza się na gruntach zdegradowanych albo zdewastowanych 
b) Celem rekultywacji jest przywrócenie wartości użytkowych gruntom zdegradowanym albo 

zdewastowanym 
c) Celem rekultywacji jest przywrócenie stanu pierwotnego terenu 
d) W procesie rekultywacji kształtowana jest struktura biocenotyczna gruntu. 

205. Faza przygotowawcza rekultywacji obejmuje: 
a) Rozpoznanie obiektu – docelowych parametrów i uwarunkowań  
b) Ustalenie kierunku rekultywacji – uzyskanie decyzji o rekultywacji 
c) Sporządzenie dokumentacji  
d) Wykonanie wstępnych prac kształtujących rzeźbę terenu. 

206. Rekultywacja techniczna obejmuje: 
a) Ukształtowanie rzeźby terenu 
b) Zabezpieczenie skarp 
c) Uregulowanie stosunków wodnych 
d) Wysiew roślinności.  

207. Faza szczegółowa (biologiczna) rekultywacji obejmuje: 
a) Wyrównywanie terenu 
b) Nawożenie gruntów 
c) Wysiew lub nasadzenia roślinności  
d) Usuwanie zanieczyszczeń z gleby. 

208. Odpowiedzialność za rekultywację terenów pogórniczych ponosi: 
a) Przedsiębiorca górniczy przeznaczając na to własne fundusze 
b) Inwestor, zainteresowany późniejszą rewitalizacją terenu 
c) Gmina, przeznaczając na to wpływy do budżetu gminy z tytułu części opłat eksploatacyjnych 

uiszczanych przez przedsiębiorcę górniczego  
d) Starosta, przeznaczając na to wpływy do NFOŚiGW z tytułu części opłat eksploatacyjnych 

uiszczanych przez przedsiębiorcę górniczego. 
209. Decyzje w sprawach rekultywacji wydaje: 

a) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
b) Starosta na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
c) Starosta na wniosek przedsiębiorcy 
d) Marszałek województwa. 

210. Decyzja w sprawie rekultywacji określa: 
a) Kierunek rekultywacji 
b) Podmiot zobowiązany do przeprowadzenia rekultywacji 
c) Termin wykonania rekultywacji 
d) Koszt rekultywacji i źródła finansowania. 

211. Rekultywacja gruntów powinna być prowadzona w kierunku: 



a) Rolnym, jeśli takie były poprzednie funkcje terenu 
b) Leśnym, jeśli takie były poprzednie funkcje terenu 
c) Każdym innym uwzględniającym aktualne uwarunkowania terenu stanowiącego przedmiot 

rekultywacji i otoczenia 
d) Zawsze należy pozostawić teren naturalnej sukcesji, gdyż jak pokazuje praktyka, przyroda 

najlepiej sobie poradzi. 
212. Przedmiotem renaturyzacji i rekultywacji wodnej mogą być: 

a) Naturalne zbiorniki i cieki wodne 
b) Wyrobiska poeksploatacyjne 
c) Niecki osiadania 
d) Budowle hydrotechniczne. 

213. Rekultywację wyrobisk w kierunku wodnym determinuje: 
a) Położenie spągu wyrobiska poniżej poziomu wód gruntowych 
b) Głębokość wyrobiska 
c) Odwadnianie złoża podczas eksploatacji 
d) Nachylenie skarp i zboczy. 

214. Rekultywację terenów w kierunku przyrodniczym warto rozważyć gdy: 
a) Teren rekultywowany jest podatny na wkroczenie siedlisk 
b) Teren rekultywowany posiada szczególne walory przyrodnicze 
c) Tylko na terenach zawodnionych 
d) Tylko na trenach poprzemysłowych sąsiadujących w obszarami chronionymi przyrodniczo. 

215. Funkcje roślin w procesie rekultywacji i rewitalizacji to: 
a) Oczyszczająca, regulująca (wodę), glebotwórcza, ochronna 
b) Oczyszczająca, regulująca (wodę), glebotwórcza, ochronna, biocenotyczna 
c) Oczyszczająca, regulująca (wodę), glebotwórcza, ochronna, biocenotyczna, gospodarcza 
d) Oczyszczająca, regulująca (wodę), glebotwórcza, ochronna, biocenotyczna, gospodarcza, 

ozdobna. 
216. Rewitalizacja polega na: 

a) Realizacji działań technicznych i środowiskowych 
b) Włączaniu lokalnej społeczności w proces rewitalizacji  
c) Ochronie dziedzictwa kulturowego 
d) Promocji zrewitalizowanych terenów celem pozyskania inwestorów, którzy spowodują 

ożywienie gospodarcze. 
217. Cele analizy czynników charakteryzujących przedmiot rekultywacji i rewitalizacji to: 

a) Dogłębne poznanie uwarunkowań przedmiotu pracy 
b) Ustalane kryteriów wprowadzających preferencje, dopuszczalność lub niedopuszczalność 

pewnych sposobów rekultywacji i rewitalizacji 
c) Wypełnienie wymogów prawnych w zakresie charakterystyki i analizy przedmiotu prac 
d) Na potrzeby lokalnych samorządów. 

218. Oczekiwanymi efektami rewitalizacji są: 
a) Poprawa stanu środowiska oraz ładu i funkcjonalności przestrzeni 
b) Poprawa warunków życia mieszkańców 
c) Ożywienie społeczno-gospodarcze 
d) Ożywienie przyrodnicze 

219. Sukcesja naturalna to proces: 
a) Wprowadzania na obszar rekultywowany gatunków lokalnych 
b) Wprowadzania gatunków roślin o określonych wymaganiach środowiskowych  
c) Spontanicznego wkraczania roślinności 
d) Wprowadzania na obszar rekultywowany gatunków naturalnych dla danego siedliska. 

220. Renaturyzacja to: 
a) Odtworzenie naturalnych zbiorowisk roślinnych w sposób samoczynnej kolonizacji lub w 

wyniku odtwarzania przez człowieka  



b) Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
c) Proces prowadzący do stopniowego przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej 

złożone 
d) Usuwanie naturalnej szaty roślinnej. 

221. Poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub 
zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, to: 

a) rewitalizacja 
b) rekultywacja 
c) remediacja 
d) restytucja. 

222. Podaj prawidłową kolejność wynikającą z zakresu prac (od najwęższego zakresu): 
a) remediacja>rekultywacja>zagospodarowanie>rewitalizacja 
b) rewitalizacja>rekultywacja>remediacja>zagospodarowanie 
c) rekultywacja>remediacja>rewitalizacja>zagospodarowanie 
d) żadna z powyższych. 

223. Remediacja gleby ex-situ polega na: 
a) Oczyszczaniu gleby poza miejscem wystąpienia skażenia 
b) Oczyszczaniu gleby w miejscu występowania skażenia 
c) Odizolowaniu gleby zanieczyszczonej 
d) Odizolowaniu zanieczyszczeń. 

224. Neutralizacja skażeń to proces redukcji ilości zanieczyszczeń in situ lub ex situ np.: 
a) Utworów zasiarczonych (np. nadkład kopalń węgla brunatnego) 
b) Terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi 
c) Zasadowego odczynu gleb skażonych w wyniku eksploatacji soli lub składowania odpadów z 

przemysłu sodowego (pH 12) 
d) Toksycznie kwaśnego odczynu w wyniku eksploatacji siarki (pH 1,5). 

225. Izolacja to: 
a) Przykrycie utworów toksycznych lub utworów o niekorzystnych właściwościach 
b) Ulokowanie utworów toksycznych w korpusie zwałowiska i budowanie warstwy 

przypowierzchniowej z utworów żyznych  
c) Przemieszczanie utworów toksycznych na niewielką powierzchnię i zabezpieczenie przed 

przedostawaniem się czynnika toksycznego (np. geomembraną)  
d) Zmieszanie utworów kwaśnych z utworami o korzystnych cechach. 

226. Fitoremediacja to: 
a) wykorzystanie roślin do diagnostyki stanu środowiska 
b) usuwanie niepotrzebnej roślinności 
c) oczyszczanie gleby przy wykorzystaniu roślin wyższych 
d) inna nazwa fitoindykacji. 

227. Optymalne nachylenie skarpy na potrzeby ukształtowania plaży to: 
a) 1:2 
b) 1:3 
c) 1:7 
d) 1:10 do 1:20 

228. Obecne podejście do rekultywacji i rewitalizacji charakteryzuje: 
a) Rozdział rekultywacji i zagospodarowania (rewitalizacji) 
b) Ogólnokrajowa inwentaryzacja dziedzictwa przemysłu i ochrona najcenniejszych obiektów w 

procesie rekultywacji i rewitalizacji 
c) Włączanie społeczeństwa w proces rewitalizacji i wprowadzanie rozwiązań na rzecz poprawy 

ich sytuacji 
d) Planowe i świadome pozostawianie wybranych terenów poprzemysłowych dla naturalnej 

sukcesji. 
229. Oceń, które ze stwierdzeń najlepiej charakteryzuje wnętrze urbanistyczne: 



a) Przestrzeń miejska;, 
b) Przestrzeń poza budynkiem ograniczona ścianami i podłogą; 
c) Część przestrzeni bez trwałych ścian lub bez stropu; 
d) Część przestrzeni na zewnątrz budynku przekryta stropem. 

230. Miasto, które NIE zostało założone na planie obozu Rzymskiego to: 
a) Kraków; 
b) Libiąż; 
c) Warszawa; 
d) Gdańsk. 

231. Najkorzystniejsze usytuowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, opartych na rzucie 
prostokąta, z oknami na dłuższych bokach – z uwagi na strony świata to: 

a) Dłuższym bokiem na osi północ-południe; 
b) Dłuższym bokiem na osi wschód – zachód; 
c) Dłuższym bokiem na osi północny-wschód - północny-zachód; 
d) Nie można go określić. 

232. Czy taras zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych o powierzchni 
15 m2 jest w świetle prawa powierzchnią biologicznie czynną? 

a) Tak, jego powierzchnia jest uznawana za równą powierzchni biologicznie czynnej na gruncie; 
b) Tak, ale jego powierzchnia  jest uznawana za 50% powierzchni biologicznie czynnej na 

gruncie; 
c) To zależy od wysokości budynku; 
d) Nie jest. 

233. Wieża kościelna w średniowiecznej sylwecie miasta stanowi: 
a) Akcent; 
b) Dominantę; 
c) Sub-dominantę; 
d) Wzorzec. 

234. Czy budynek wysoki i niski, na działkach o równej powierzchni, mają równy wskaźnik 
intensywności zabudowy? 

a) Tak; 
b) Nie, budynek wyższy ma wyższy wskaźnik; 
c) Nie,   budynek wyższy ma niższy wskaźnik; 
d) To zależy od ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

235. „Miasta idealne” w okresie renesansu były planowane na gwieździstym planie aby… 
a) Stanowić symbol boskiego panowania na Ziemi; 
b) Stanowić realizację idei piękna w materialnej formie; 
c) Zapewnić łatwy dostęp mieszkańcom do centrum układu, w którym lokalizowano 

najważniejsze budowle; 
d) Zapewnić najskuteczniejszy układ fortyfikacji. 

236. Planty to zieleńce powstałe… 
a) Po wyburzeniu fortyfikacji; 
b) W obszarze niezabudowanym w sąsiedztwie miasta; 
c) Z połączenia ogrodów klasztornych; 
d) Na miejscu wyburzonej ze względów sanitarnych zabudowy. 

237. Najstarsze (znane z wykopalisk archeologicznych) budowle były oparte na planie zbliżonym 
do: 

a) Kwadratu; 
b) Koła; 
c) Trójkąta; 
d) Wielokąta. 

238. Ogród o kompozycji geometrycznej to: 
a) Ogród w stylu zamkowym; 



b) Ogród w stylu pałacowym; 
c) Ogród w stylu angielskim; 
d) Ogród w stylu francuskim. 

239. Kolorem fioletowym w części graficznej Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego oznacza się: 

a) tereny usługowe; 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej; 
c) tereny zabudowy przemysłowej; 
d) tereny zabudowy kultu religijnego. 

240. Przykładem przestrzeni publicznej jest: 
a) atrium galerii handlowej; 
b) plac przed dworcem kolejowym; 
c) rynek; 
d) ogród działkowy. 

241. Powierzchnia zabudowy to: 
a) powierzchnia obrysu budynku na powierzchni terenu; 
b) rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na wysokości 1 m, na powierzchnię terenu; 
c) powierzchnia budynków i powierzchni utwardzonej w obrębie działki budowlanej; 
d) rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. 

242. Wskaźnik intensywności zabudowy to: 
a) stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni działki; 
b) suma powierzchni użytkowej wszystkich kondygnacji budynku; 
c) suma powierzchni mieszkalnych budynku; 
d) stosunek powierzchni użytkowej budynku do powierzchni komunikacji. 

243. Urbanistyczna analiza układu komunikacyjnego powinna zawierać m.in. : 
a) informacje o transporcie publicznym, w tym o lokalizacji przystanków; 
b) informacje o klasach dróg publicznych, 
c) informacje o lokalizacji fotoradarów; 
d) wszystkie powyższe. 

244. Zamknięcie widokowe to: 
a) ograniczenie widoku ciągu widokowego obiektem budowlanym; 
b) ograniczenie widoku ciągu grupą zieleni; 
c) przejazd bramny;  
d) obiekt o negatywnie ocenianej fizjonomii. 

245. Analizy urbanistyczne należy wykonać w skali: 
a) 1:500; 
b) 1:1000; 
c) 1:2000; 
d) skalę należy dobrać do charakterystyki analizowanego obszaru. 

246. Analiza historyczna do projektu urbanistycznego powinna zawierać: 
a) legendę; 
b) informacje o wysokości obiektów; 
c) oznaczenie obiektów zabytkowych; 
d) wszystkie z powyższych. 

247. Linie kolejowe stanowią: 
a) bariery urbanistyczne; 
b) łączniki urbanistyczne; 
c) węzły urbanistyczne; 
d) akcenty urbanistyczne. 

248. Układ urbanistyczny miasta średniowiecznego lokowanego na prawie lubeckim 
charakteryzuje: 

a) brak rynku; 



b) brak kościoła; 
c) brak ratusza; 
d) brak poszerzonej ulicy w centrum. 

249. Obiekt budowlany powinien: 
a) być zlokalizowany pomiędzy drogą a nieprzekraczalną linią zabudowy;  
b) przylegać jedną ze ścian do nieprzekraczalnej linii zabudowy;  
c) być zlokalizowany dalej od drogi niż przebiega nieprzekraczalna linią zabudowy lub przylegać 

do niej fasadą; 
d) być zlokalizowany dalej od drogi niż przebiega nieprzekraczalna linią zabudowy. 

250. Amfilada to: 
a) szereg wnętrz, z otwarciami umieszczonymi na jednej osi; 
b) szereg wnętrz połączonych ze sobą swobodnie; 
c) kolumnada przed budynkiem; 
d) podcień. 

251. Za polski przykład „miasta idealnego ” uważa się: 
a) Kraków; 
b) Zakopane; 
c) Zamość; 
d) Lublin. 

252. Zapis MW określa: 
a) strefę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) strefę zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
c) zbiorniki wodne o małej głębokości; 
d) strefę zabudowy wysokiej. 

253. Szpaler to: 
a) jednorzędowe nasadzenie drzew, które łączą się koronami; 
b) jednorzędowe nasadzenie drzew, które nie łączą się koronami; 
c) dwurzędowe nasadzenie drzew, które łączą się koronami; 
d) dwurzędowe nasadzenie drzew, które nie łączą się koronami; 

254. Suburbanizację charakteryzuje: 
a) niska intensywność zabudowy; 
b) wysoka intensywność zabudowy; 
c) przewaga zabudowy o funkcji handlowej; 
d) duża powierzchnia działek budowlanych. 

255. O gentryfikacji mówimy gdy: 
a) gdy w wyniku rewitalizacji rośnie wartość nieruchomości poprawiając sytuację mieszkańców; 
b) gdy w wyniku rewitalizacji teren zostaje ożywiony; 
c) gdy w wyniku rewitalizacji społeczność staje się bardziej wrażliwa na estetykę otoczenia; 
d) gdy w wyniku rewitalizacji wzrost wartości nieruchomości prowadzi do wypierania 

pierwotnych mieszkańców. 
256. Biały słoń to pojęcie opisujące:  

a) duży budynek, który generuje duże koszty utrzymania, będące znacznym obciążeniem dla 
właściciela; 

b) budynek modernistyczny o białej wyprawie elewacji; 
c) duży budynek opuszczony przez przemysł i popadający w ruinę; 
d) duży budynek o funkcji komercyjnej, który stanowi katalizator rozwoju dzielnicy. 

257. W paryskim projekcie parku Buttes Chamont (w pierwszym projekcie rewitalizacji), kopalnia 
piasku i gipsu została: 

a) wykorzystana do zaaranżowania malowniczej scenerii; 
b) wykorzystana i pełni funkcję obiektu edukacyjnego; 
c) zasypana, nie ma po niej śladu; 
d) poddana naturalnej sukcesji przyrodniczej. 



258. Droga wewnętrzna to: 
a) droga publiczna; 
b) droga niepubliczna; 
c) droga lokalna; 
d) droga gminna. 

259. Urbanistyka modernizmu opiera się o: 
a) zabudowę w formie bloków wśród zieleni; 
b) zabudowę kwartałową; 
c) zabudową pierzejową; 
d) zabudowę horyzontalną. 

260. Główna różnica między parkiem a ogrodem to: 
a) różna forma własności; 
b) rozmiar; 
c) ilością upraw; 
d) większy procentowy udział drzew. 

261. Działka ogrodu działkowego: 
a) nie może przekraczać 500 m2; 
b) służy zaspokajaniu potrzeb wypoczynku i rekreacji działkowca i jego rodziny; 
c) służy prowadzeniu upraw ogrodniczych na potrzeby działkowca i jego rodziny; 
d) może służyć prowadzeniu działalności gospodarczej sklasyfikowanej jako ogrodnicza. 

262. Budowlą jest: 
a) kościół; 
b) most; 
c) centrum handlowe; 
d) biblioteka. 

263. Partycypacją jest: 
a) współdziałanie władz i mieszkańców w podejmowaniu decyzji; 
b) podejmowanie decyzji przez mieszkańców; 
c) informowanie mieszkańców o podjętych decyzjach; 
d) podejmowanie decyzji, które popiera większość. 

264. Krajobraz to: 
a) fizjonomia środowiska o przewadze elementów przyrodniczych; 
b) fizjonomia środowiska; 
c) fizjonomia środowiska w terenie pozamiejskim; 
d) fizjonomia środowiska o wysokich walorach estetycznych. 

265. Przestrzeń półpubliczna: 
a) przestrzeń będąca prywatną własnością udostępniana publicznie; 
b) przestrzeń będąca publiczną własnością udostępniana prywatnie; 
c) przestrzeń udostępniana publicznie za opłatą; 
d) przestrzeń udostępniana prywatnie za opłatą. 

266. Tematyzacją przestrzeni nazywamy: 
a) wyznaczanie szlaków tematycznych; 
b) analizę informacji o tematyce związanej z historią danego obszaru; 
c) intencjonalne nadawanie przestrzeni form architektonicznych nawiązujących do czasów 

minionych; 
d) działania promocyjne, które mają stać się tematem debaty publicznej. 

267. W analizie urbanistycznej kontekstu społecznego należy zidentyfikować: 
a) budynki o funkcjach ważnych dla społeczności; 
b) miejsca spotkań prawych obywateli; 
c) miejsca, które większość mieszkańców omija bo uważa za niebezpieczne; 
d) obiekty zabytkowe. 

268. Obszar miasta współczesnego można (za Cedric Price’m) porównać do: 



a) omleta 
b) jajka na twardo; 
c) jajka sadzonego; 
d) jajecznicy. 

269. Analiza urbanistyczna powinna być: 
a) opracowaniem wskazującym uwarunkowania projektowe, 
b) opracowaniem, zawierającym elementy projektowane przez autora analizy; 
c) opracowaniem tekstowo-rysunkowym; 
d) opracowaniem obejmującym analizę wskazanego obszaru i jego otoczenia (sąsiedztwo 

urbanistyczne). 
270. Zieloną infrastrukturą nazywamy: 

a) sieć obszarów przyrodniczych służących ochronie bioróżnorodności i prawidłowemu 
funkcjonowaniu ekosystemów; 

b) aleje; 
c) ścieżki rowerowe; 
d) rezerwaty przyrody. 

271. Perspektywa powietrzna sprawia, że: 
a) obiekty na dalszych planach wydają się jaśniejsze; 
b) obiekty na pierwszym planie wydają się ciemniejsze; 
c) obiekty na dalszych planach wydają się ciemniejsze; 
d) obiekty na pierwszym planie wydają się jaśniejsze. 

272. Pod pojęciem bilansu wodnego rozumiemy 
a) porównanie w określonym przedziale czasu całkowitych przychodów wody w zlewni lub 

akwenie z sumą strat i zmianą retencji 
b) zestawienie wielkości poborów wody z zasobami jednostki 
c) porównanie wysokości opadów i parowania w wyznaczonym rejonie 
d) określona w skali roku hydrologicznego różnica pomiędzy retencją i odpływem całkowitym 

273. Rok hydrologiczny 
a) obejmuje pełny roczny cykl klimatyczny, począwszy od wiosennych roztopów 
b) rozpoczyna się po gorącym i upalnym lecie wraz z nadejściem jesiennych opadów 
c) rozpoczyna się w okresie, gdy w zlewniach zgromadzone są najmniejsze "zapasy" wody 
d) odpowiada latom kalendarzowym, z dopiskiem nazwy rzeki której dotyczy 

274. Zlewnią powierzchniową nazywamy 
a) punkt na ujściu rzeki, do którego dopływają wody z rzeki głównej i dopływów 
b) obszar położony przy rzece, z którego wody bezpośrednio po powierzchni terenu spływają do 

rzeki 
c) punkt na dowolnym połączeniu dopływu i rzeki głównej zasilany wodami obydwu cieków 
d) obszar, z którego spływ powierzchniowy wód trafia poprzez system rzeczny do 

zdefiniowanego punktu biegu rzeki 
275. Dział wodny 

a) rozgranicza obszary zasilane przez sąsiednie ujęcia 
b) oddziela obszary sąsiadujących zlewni lub dorzeczy 
c) to budowla hydrotechniczna pozwalająca na wydzielenie części strumienia cieku do 

sztucznego kanału 
d) wyznacza obszary zasilania i drenażu 

276. Osad atmosferyczny to 
a) sucha pozostałość po odparowaniu opadu 
b) nalot na kałużach szczególnie dobrze widoczny po wiosennych deszczach 
c) nagromadzenie na powierzchni ziemi warstwy opadu w postaci stałej, np. śniegu, gradu 
d) produkty kondensacji pary wodnej lub krzepnięcia opadów atmosferycznych na 

wychłodzonej powierzchni ziemi i znajdujących się na niej przedmiotach 
277. Retencja 



a) to proces wydzielania pary wodnej przez rośliny  
b) określa liczbowo wielkość maksymalnej redukcji fali powodziowej 
c) to inaczej przesiąkanie wody z powierzchni poprzez strefę aeracji do strefy saturacji 
d) to czasowe zatrzymanie części wody w obiegu 

278. Odpływ 
a) to inaczej ujście rzeki, czyli miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg wpadając do zbiornika 

wodnego lub łącząc się z inną rzeką 
b) to część opadu, która spływa bezpośrednio po powierzchni terenu do cieku 
c) określa ilość wody jaka odpłynęła ze zlewni w ciągu zdefiniowanego okresu czasu 
d) to intensywne zasilanie powierzchniowe rzek wodami pochodzącymi z roztopów, topnienia 

lodowców 
279. Udział odpływu podziemnego w całkowitym odpływie rzecznym na obszarze Polski 

a) jest minimalny i nieznaczący 
b) jest znaczący, sięgając co najmniej około 40% 
c) jest wyższy w rzekach górskich niż nizinnych 
d) nie ma znaczenia, związany jest z wyłącznie z filtracją wód w obrębie poziomu wodonośnego 

280. Przepływ najniższy z wysokich kodowany jest symbolem 
a) NWQ 
b) NWW 
c) WNW 
d) WNQ 

281. Przepływ nienaruszalny to 
a) przepływ niezbędny dla żeglowności rzeki 
b) przepływ, którego nie można modyfikować, np. poprzez pobory wody, na obszarach objętych 

ochroną 
c) minimalny przepływ w rzece niezbędny do utrzymania ze względu na wymagania siedliskowe 

organizmów wodnych 
d) część przepływu związana z odpływem podziemnym 

282. Przepływy okresowe 
a) to przepływy o określonej sumowanej częstości lub o czasie trwania wraz z przepływami 

wyższymi lub niższymi 
b) czasowo występujące przepływy w rzekach okresowych 
c) opisują spływ wody po powierzchni gruntu, zanim osiągnie ona koryto rzeki 
d) wyznacza się na podstawie zbioru przepływów maksymalnych rocznych z wielolecia, 

obserwowanych w danym przekroju wodowskazowym 
283. Niżówki 

a) to minimalne, graniczne przepływy wody, które zapewniają przede wszystkim ochronę 
środowiska przyrodniczego i życia biologicznego 

b) definiują objętość wody odpływającą z jednostki powierzchni zlewni w ciągu sekundy 
c) to okresy niskich stanów wody w korycie rzeki, spowodowane ograniczonym zasilaniem rzeki 
d) powstają w wyniku przede wszystkim zasilania powierzchniowego rzek w okresie przejścia 

intensywnych frontów atmosferycznych związanych ze strefami głębokich ośrodków 
niżowych 

284. Stan wody w rzece  
a) definiuje jakość wody w rzece w odniesieniu do klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
b) określa w sposób względny poziom napełnienia koryta rzecznego 
c) określa się za pomocą młynka hydrometrycznego 
d) określa czystość wody powierzchniowej w oparciu o normy przewidziane w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
285. Stany charakterystyczne 

a) wyznacza się na podstawie codziennych obserwacji stanów wody 



b) odpowiadają klasom stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
c) wyznaczone na podstawie długoletnich ciągów obserwacji możemy podzielić na: maksymalne 

WQ, średnie SQ, zwyczajne - medialne ZQ, minimalne NQ 
d) to stany związane z zagrożeniem przeciwpowodziowym, obejmują stan ostrzegawczy i 

alarmowy 
286. Reżim hydrologiczny 

a) opisuje proces krążenia wody w przyrodzie 
b) to inaczej cykl hydrologiczny 
c) charakterystyka cyklicznych obserwacji stanów rzeki w trakcie roku hydrologicznego 
d) to charakterystyczny dla danej rzeki, jeziora wzorzec zmian wielkości przepływów lub stanów 

w skali roku 
287. Bezpośrednie metody pomiaru natężenia przepływu wody w korytach otwartych 

a) to pomiary zautomatyzowane, dokonywane bez pośrednictwa ludzi 
b) nazywane są inaczej jednoparametrowymi 
c) obejmują m.in. pomiary łatą hydrometryczna, czy łatą wodowskazową 
d) bezpośrednio po ustaleniu stanu wody w rzece pozwalają na określenie przepływu 

288. Zasoby wodne 
a) określają całość aktualnie i potencjalnie dostępnych wód, o odpowiednich charakterystykach 

ilościowych i jakościowych, przeznaczone do zaspokojenia zdefiniowanego zapotrzebowania 
b) Ziemi, to w przewadze wody słodkie, zgromadzone w postaci wód podziemnych i lądolodów 
c) Polski są duże względem krajów sąsiednich, ze względu na włączenie do użytkowania w 

ostatnich latach zbiorników retencyjnych: Klimkówka i Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie) 
d) definiują objętość wody gromadzoną w zbiornikach retencyjnych na terenie zlewni 

289. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych 
a) określają minimalną objętość wody możliwą do pobrania z ujęcia w ciągu roku 
b) definiują wielkość populacji możliwą do zaopatrzenia w wodę ze wskazanego ujęcia wód  
c) to dopuszczalny pobór wód podziemnych w ujęciu przy określonym sposobie eksploatacji, 

uwzględniający ograniczenia związane z wymaganiami ochrony środowiska i warunkami 
techniczno-ekonomicznymi poboru wody 

d) definiują objętość wody, którą można pobrać z ujęcia w jednostce czasu, przy obniżeniu 
zwierciadła wody o 1 metr 

290. Strefa aeracji 
a) to strefa między powierzchnią ziemi a swobodnym zwierciadłem wód podziemnych, w której 

pustki skalne wypełnia przede wszystkim powietrze 
b) to powierzchnia, z której spływ powierzchniowy trafia poprzez system rzeczny do 

zdefiniowanego punktu biegu rzeki 
c) znajduje się poniżej zwierciadła wód podziemnych, wolne przestrzenie międzyziarnowe 

wypełnia woda 
d) obejmuje obszar zbiornika wód powierzchniowych, w obrębie którego prowadzi się aerację, 

czyli napowietrzanie wody celem poprawy jej przejrzystości 
291. Wskaźnik infiltracji efektywnej 

a) definiuje środowiskowe korzyści sztucznej infiltracji wód 
b) określa liczbowo stopień podczyszczenia wody w ujęciu infiltracyjnym 
c) definiuje ilość wody infiltrującej ze strefy saturacji do strefy aeracji pod wpływem siły 

grawitacji 
d) określa stosunek ilości infiltrującej wody docierającej do strefy saturacji do wysokości 

średnich rocznych opadów atmosferycznych na określonym obszarze 
292. Zwierciadło dynamiczne 

a) definiowane jest inaczej jako zwierciadło swobodne, zmieniające swe położenie zależnie od 
zmiennych warunków hydrometeorologicznych 

b) to zwierciadło wód podziemnych obniżone wskutek pompowania wody lub podniesione 
wskutek jej wprowadzenia do utworów wodonośnych 



c) to przyrząd do określania albedo, czyli zdolności odbijania promieniowania padającego na 
daną powierzchnię 

d) określa nam stan wody zbiornika retencyjnego regulowany dzięki działalności ludzkiej 
293. Pod pojęciem filtracji rozumiemy 

a) przesiąkanie wody z powierzchni terenu poprzez strefę aeracji do strefy saturacji 
b) ruch cieczy i gazów w ośrodkach (skałach) porowatych i szczelinowatych podlegający 

liniowemu prawu Darcy’ego 
c) burzliwy przepływ wody podziemnej z prędkością większą od prędkości krytycznej 
d) usuwanie zanieczyszczeń z wody w procesie koagulacji 

294. Współczynnik filtracji 
a) wyraża przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego za jaki przyjmowana 

jest woda 
b) wyraża przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu 
c) określa jednostkowe natężenie strumienia wody na jednostkę szerokości, przy jednostkowym 

spadku hydraulicznym, odniesione do przekroju prostopadłego do kierunku strumienia 
d) współczynnik liczbowo wyrażający przezroczystość wody nieoczyszczonej (przed filtracją) 

względem wody oczyszczonej 
295. Wielkość dopływu wody do studni nie zależy od 

a) hydraulicznego charakteru poziomu wodonośnego 
b) współdziałania studni 
c) niedosytu wilgotności powietrza 
d) charakteru ruchu wód podziemnych 

296. Pojęciem depresji zwierciadła wody określa się 
a) obniżenie powierzchni zwierciadła wody podziemnej wywołane pompowaniem lub 

wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, czy też parowaniem 
b) obniżenie powierzchni zwierciadła wody podziemnej wskutek długotrwałej suszy 
c) podwyższenie powierzchni zwierciadła wody podziemnej w wyniku zatłaczania wody 
d) podwyższenie powierzchni zwierciadła wody podziemnej po długotrwałych opadach 

297. Współdziałanie studni 
a) to proces zamykania obiegu wody np. geotermalnej, w którym jedną studnią pobieramy 

wodę, a drugą zatłaczamy do warstwy po odebraniu ciepła 
b) określa nam zasięg oddziaływania pompowania studni w ośrodku wodonośnym, czyli 

współdziałanie studni i ośrodka gruntowego 
c) określa współoddziaływanie studni oddalonych od siebie na odległość mniejszą aniżeli suma 

promieni lejów depresji wywołanych pompowaniem wody z poszczególnych studni 
d) to proces wykorzystywany w zaopatrzeniu w wodę w ujęciach wielootworowych, 

wykorzystywany celem zwiększenia poborów wody 
298. W procesie kolmatacji nie dochodzi do 

a) mechanicznego osadzania zawiesin oraz drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach 
studziennych i w ośrodku gruntowym 

b) „starzenia” się studni 
c) chemicznych, bądź biochemicznych procesów prowadzących do ograniczenia przepustowości 

filtru 
d) udrożnienia strefy przyotworowej gruntu przy obniżeniu przepustowości filtru 

299. Zasoby dyspozycyjne 
a) informują jaka ilość wód podziemnych zbiornika lub jego części nadaje się i jest możliwa do 

wykorzystania gospodarczego, przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymogami ochrony 
środowiska 

b) to zasoby zgromadzone w zbiornikach retencyjnych możliwe do szybkiego rozdysponowania 
w przypadku wystąpienia nagłego, wzmożonego zapotrzebowania 

c) zasoby zgromadzone w okresie wezbrania 
d) to zasoby odpowiadające całkowitemu zapotrzebowaniu gospodarki na wodę 



300. Metoda wielkiej studni 
a) to sposób wiercenia wydajnych ujęć wód podziemnych, wielkootworowych, a więc o dużej 

średnicy 
b) to metoda obliczeniowa stosowana przy szacowaniu dopływów do dużych wkopów, wyrobisk 
c) pozwala wyznaczyć najkorzystniejsze parametry eksploatacyjne studni poprzez dobór rodzaju 

i długości filtra 
d) pozwala wyznaczyć maksymalny zasięg leja depresji wokół otworu eksploatacyjnego 

301. Skład chemiczny wód podziemnych nie zależy od 
a) litologii środowiska skalnego 
b) deficytu retencji 
c) czas przebywania wody w warstwie wodonośnej 
d) mieszania się wód 

302. Przewodność elektrolityczna właściwa określa 
a) jednostkowe natężenie strumienia wody na jednostkę szerokości, przy jednostkowym spadku 

hydraulicznym, odniesioną do przekroju prostopadłego do kierunku strumienia 
b) w przybliżeniu stężenie jonów żelaza w wodzie 
c) miarę przewodnictwa elektrolitycznego wody oznaczaną dla przybliżonej oceny mineralizacji 
d) właściwy dla danej studni głębinowej maksymalny wydatek jednostkowy 

303. Wody słodkie cechuje 
a) słodkawy posmak 
b) brak rozpuszczonych soli mieralnych 
c) dzięki zawartości specyficznych składników możliwość do wykorzystania w balneologii 
d) mineralizacja poniżej 1 g/dm3 

304. Do podstawowych zadań próbnego pompowania studni nie należy 
a) wyznaczenie wielkości infiltracji efektywnej w otoczeniu studni 
b) uzyskanie hydrodynamicznej reakcji warstwy wodonośnej na proces sczerpywnia wody 
c) wykonanie pomiarów parametrów hydrodynamicznych warstwy wodonośnej 
d) określenie współdziałania studni i ujęć 

305. Pomiarów natężenia przepływu cieku powierzchniowego nie zaleca się wykonywać 
a) na prostym odcinku cieku 
b) w profilu prostopadłym do kierunku biegu rzeki 
c) w profilu równoległym do kierunku biegu rzeki 
d) przy zwartym korycie, pozbawionym przeszkód i roślinności wodnej 

306. W efekcie sondowania głębokości cieku nie jest możliwe 
a) stworzenie przekroju poprzecznego 
b) wyznaczenie pionu hydrometrycznego o najwyższej średniej prędkości przepływu 
c) określenie powierzchni cząstkowych pól powierzchni przekroju 
d) zaplanowanie ilości i rozmieszczenia punktów pomiaru prędkości przepływu w pionie 

hydrometrycznym 
307. Największą pojemnością jednostkową charakteryzują się: 

a) sztuczne zbiorniki zaporowe 
b) jeziora naturalne 
c) zbiorniki wyrobiskowe  
d) gospodarstwa rybackie 

308. Rekultywacja wodna nie ma miejsca w zakładach górniczych wydobywających: 
a) kopalinę ponad zwierciadłem wód podziemnych 
b) kopalinę spod wody 
c) wodę 
d) wydobywających złoża poniżej naturalnego zwierciadła wód podziemnych 

309. O wyborze sposobu zagospodarowania (rewitalizacji) zakładu górniczego powinny decydować 
przede wszystkim: 

a) potrzeby społeczne 



b) uwarunkowania naturalne 
c) organy administracji samorządowej na drodze referendum 
d) organizacje ekologiczne i inne pozarządowe 

310. Najczęściej spotykanym negatywnym skutkiem zaprzestania odwodnienia jest: 
a) odtworzenie rzek i potoków 
b) ubytek zasobów wód podziemnych 
c) odtwarzanie ciśnienia w warstwach wodonośnych 
d) zakwaszenie środowiska wodnego i dopływ wód zmineralizowanych 

311. Typowym wskaźnikiem świadczącym o wpływie górnictwa na wody napływające do wyrobisk 
jest: 

a) wzrost stężenia chlorków 
b) wzrost stężenia siarczanów 
c) wydzielanie się siarkowodoru i metanu 
d) zmniejszenie ogólnej mineralizacji wody 

312. Warunkiem istnienia jeziora jest: 
a) zasilanie przewyższające straty wody wskutek parowania lub odpływu 
b) opady atmosferyczne większe niż parowanie 
c) drenaż przez warstwy wodonośne mniejsze niż zasilanie atmosferyczne w okresach suszy 
d) topnienie lodowców w strefie biegunowej 

313. Epilimnion to: 
a) strefa denna jeziora, w której zachodzi eutrofizacja 
b) strefa przypowierzchniowa, w której zachodzi kontakt z powietrzem atmosferycznym 
c) strefa przypowierzchniowa, która kończy się gdy gradient temperatury osiąga 1 stopień 

Celcjusza na 1 m głębokości 
d) strefa o stałej temperaturze wody 

314. Jezioro meromiktyczne to: 
a) jezioro, w którym woda miesza się kilka razy do roku 
b) zbiornik, w którym cyrkulacja zachodzi w warstwach przypowierzchniowych 
c) zbiornik, w który woda cyrkuluje dwa razy w roku, wiosną i jesienią 
d) akwen, w którym zachodzi eutrofizacja 

315. Średnia głębokość jeziora to stosunek: 
a) objętości do powierzchni 
b) powierzchni do objętości 
c) powierzchni zlewni własnej do głębokości maksymalnej 
d) powierzchni zlewni do powierzchni jeziora 

316. Jezioro antropogeniczne to: 
a) zbiornik naturalny 
b) zbiornik powstały w wyniku zjawisk masowych 
c) jezioro powstałe w deltach rzek 
d) akwen powstały w wyniku inżynierskiej działalności człowieka 

317. Zatrzymanie procesu degradacji wody napływającej do jeziora antropogenicznego możliwe 
jest poprzez 

a) zasypanie wyrobisk odpadami poprzemysłowymi 
b) zasilanie wodami powierzchniowymi 
c) zasilanie wodami spływającymi z powierzchni zlewni 
d) wypełnianie wyrobisk odkrywkowych nadkładem 

318. Odbudowa ciśnień hydrostatycznych odbywa się wolniej w wyrobisku odkrywkowym niż w 
wyrobisku podziemnym z powodu: 

a) bezpośredniego dopływu wody z opadów atmosferycznych 
b) większej pojemności wodnej 
c) mniejszej pojemności wodnej 
d) mniejszej infiltracji 



319. Głównym procesem decydującym o degradacji wody w leju depresji jest 
a) utlenianie siarczków żelaza 
b) redukcja związków fosforu i azotu 
c) mieszanie się wód różnego typu hydrogeochemicznego 
d) spływ wód z powierzchni zdegradowanych przemysłowo 

320. Odwodnienie studniami głębinowymi prowadzi się z powodu: 
a) małej szczelinowatości skał 
b) zabezpieczenia stateczności zboczy w utworach nieskonsolidowanych 
c) zabezpieczenia stateczności zboczy w utworach skonsolidowanych 
d) mniejszych kosztów eksploatacji studni niż systemów otwartych 

321. Zbiorniki pogórnicze wpływają na: 
a) zmniejszenie wskaźnika retencji wód powierzchniowych 
b) zwiększenie wskaźnika retencji wód powierzchniowych 
c) nie mają wpływu na retencję wód 
d) zwiększenie wskaźnika infiltracji 

322. Melioracja ma na celu: 
a) obniżenie zwierciadła wód gruntowych 
b) podniesienie wód gruntowych 
c) obniżenie poziomu wód podziemnych 
d) podniesienie poziomu wód powierzchniowych 

323. Ujęcia wód podziemnych wpływają na czas obiegu wody w przyrodzie poprzez 
a) zwolnienie obiegu wody 
b) przyśpieszenie obiegu wody 
c) nie wpływają na czas obiegu wody 
d) zwiększenie parowania oraz spływ powierzchniowy 

324. Dopływ wód o stosunkowo niskiej mineralizacji  
a) powoduje odwodnienie bagien i torfowisk 
b) nie wpływa na mineralizację bagien i torfowisk 
c) zwiększa mineralizację bagien i torfowisk 
d) zmniejsza mineralizację bagien i torfowisk 

325. Odwadnianie sposobem otwartym jest możliwe tylko wtedy, gdy ośrodek wodonośny 
a) posiada odpowiednią zwięzłość 
b) jest nieprzepuszczalny  
c) charakteryzuje względnie niski kąta tarcia wewnętrznego 
d) nie jest naporowy 

326. Niecki osiadania na terenach niezróżnicowanych morfologicznie powodują zazwyczaj 
a) gromadzenie się wód i powstawianie bezodpływowych zbiorników wodnych 
b) powstawianie zbiorników przepływowych  
c) proces pustynnienia 
d) zanik wód podziemnych 

327. Rzędna docelowego zwierciadła wody w zbiorniku poeksploatacyjnym jest uzależniona od: 
a) częstotliwości opadów atmosferycznych 
b) topnienia pokrywy śniegowej i lodowej  
c) strefy klimatycznej 
d) zwierciadła wód podziemnych 

328. Proces abrazji brzegów naturalnego zbiornika powierzchniowego jest uzależniony od 
a) rodzaju gruntów budujących brzegi 
b) temperatury otoczenia  
c) wielkości opadów atmosferycznych 
d) rodzaju pokrycia powierzchni zlewni 

329. Rozpuszczanie siarczanowych minerałów wietrzeniowych przez wody podziemne powoduje 
a) wzrost odczynu pH oraz zawartości siarczanów 



b) zmniejszenie odczynu pH  oraz zawartości siarczanów 
c) wzrost odczynu pH oraz obniżenie zawartości siarczanów 
d) zmniejszenie odczynu pH oraz zwiększenie zawartości siarczanów 

330. Redukcja siarczanów z wody może odbywać się:  
a) poprzez neutralizację kwaśnych wód w skałach węglanowych  
b) przy udziale substancji organicznej 
c) poprzez zastosowanie filtrów roślinnych 
d) w procesie sedymentacji  

331. Hypolimnion to strefa zbiornika wodnego, w której 
a) panują zmienne w czasie warunki termiczne 
b) panują stałe w czasie warunki termiczne 
c) warunki termiczne zależą od pory roku 
d) temperatura jest najwyższa  

332. Rozwój bioróżnorodności w zbiorniku powierzchniowym zależy od 
a) dużej zmienności ukształtowania dna akwenu 
b) małej zmienności ukształtowania dna akwenu  
c) średniej głębokość akwenu 
d) maksymalnej głębokości akwenu 

333. Chemoklina to strefa zbiornika wodnego:  
a) w której panuje stale wysoka temperatura 
b) w której panuje stale niska temperatura  
c) w której następuje nagły przyrost mineralizacji wody 
d) stanowiąca strefę martwą akwenu 

334. Cyrkulacja wody w jeziorze strefy umiarkowanej jest zazwyczaj wynikiem 
a) zmian temperatury powietrza w poszczególnych porach roku 
b) zmiany siły i kierunku wiatru  
c) ukształtowania dna zbiornika 
d) intensywności opadów atmosferycznych 

335. Przed poborem prób wody do analiz należy wykonać 
a) próbne pompowanie 
b) zatłaczanie wody oczyszczonej  
c) usunięcie osadu łyżką wiertniczą  
d) pompowanie w celu usunięcia wód zastoiskowych 

336. Zbiorniki wyrównawczo-retencyjne mają na celu  
a) zgromadzenie zapasu wody oraz utrzymania ciśnienia 
b) utrzymania zapasów na wypadek pożaru  
c) utrzymanie stałego ciśnienia  
d) zwiększenia wskaźnika retencji na wypadek suszy 

337. Wskaźnik retencji wody w zbiorniku zależy od 
a) powierzchni zbiornika 
b) pojemności czynnej  
c) pojemności martwej  
d) pojemności czynnej oraz pojemności całkowitej 

338. Głównym przeznaczeniem osadników jest 
a) sedymentacja zawiesiny 
b) natlenienie wody  
c) gospodarka rybacka  
d) strącanie związków żelaza 

339. Podstawową barierą przy uzdatnianiu wód kopalnianych jest 
a) duża ilość odpadów mineralnych oraz wysokie koszty procesowe 
b) brak odpowiednich technologii oczyszczania i uzdatniania 
c) wysoka zawartość metanu 



d) względnie niska zawartość tlenu w wodzie 
340. Głównym celem stosowania rowów opaskowych wokół zbiorników powyrobiskowych jest   

a) ujmowanie wód opadowych spływających z powierzchni zlewni 
b) odprowadzanie wód opadowych spływających ze zlewni poza jej granice 
c) obniżenie zasilania powierzchniowego 
d) zagospodarowanie wód deszczowych dla potrzeb rolnictwa 

341. Głównym celem stosowania rowów opaskowych wokół składowisk  jest:  
a) ujmowanie wycieków i uzdatnienie wód przed odprowadzeniem do środowiska 
b) odprowadzanie wód opadowych spływających ze zlewni poza jej granice 
c) obniżenie zasilania powierzchniowego 
d) zagospodarowanie wód deszczowych dla potrzeb rolnictwa 

342. Ekrany hydroizolacyjne mają na celu   
a) ograniczenie przepływu wody przez ośrodek wodonośny  
b) zwiększenie infiltracji 
c) ograniczenie ługowania złóż soli  
d) utrzymania odpowiednich warunków odwodnienia terenów leśnych 

343. W stosunku do innych rodzajów rurociągów, rurociągi PE charakteryzują się   
a) niskimi kosztami produkcji  
b) względnie niskimi oporami hydraulicznymi 
c) mniejszą elastycznością  
d) mniejszą podatnością na uderzenia hydrauliczne 

344. Poprawa warunków napływu wody podziemnej do studni może odbyć się poprzez   
a) ograniczenie powierzchni czynnej studni 
b) zwiększenie powierzchni czynnej filtra 
c) odcięcie (zamknięcie) przypowierzchniowego poziomu wodonośnego 
d) zafiltrowanie warstw nieprzepuszczalnych 

345. Zatłaczanie wód podziemnych do górotworu powoduje 
a) powstanie stożka represji 
b) wytworzenie leja depresyjnego 
c) osiadanie terenu 
d) obniżenie wskaźnika retencji podziemnej 

346. Włączenie jeziora powyrobiskowego w sieć hydrograficzną skutkuje 
a) powstaniem zagrożenie powodziowego 
b) poprawą warunków wymiany wód 
c) ograniczeniem bioróżnorodności 
d) zwiększeniem parowania z lustra wody 

347. Ujmowanie wód deszczowych w zbiornikach przydomowych 
a) wpływa na zwiększenie stopnia zagrożenia powodziowego 
b) przyczynia się do poprawy zaopatrzenia w wodę pitną 
c) zwiększa ilość ścieków w kanalizacji ogólnospławnej 
d) przyczynia się do zwiększenia stopnia retencji wód 

348. Przegradzanie dolin rzecznych budowlami piętrzącymi  
a) wpływa na ograniczenie/zatrzymanie transportu rumowiska rzecznego 
b) wpływa na wzmożenie transportu rumowiska rzecznego 
c) powoduje przyśpieszenie obiegu wody w przyrodzie 
d) pogarsza warunki transportu rzecznego 

349. Zastosowanie małych średnic rurociągów przesyłowych skutkuje   
a) spowolnieniem prędkości przepływu cieczy 
b) niskimi nakładami inwestycyjnymi na wykonanie instalacji 
c) stosunkowo niskimi kosztami operacyjnymi 
d) wydłużeniem czasu pracy instalacji 

350. Remediacja wody i gruntu to procesy związane z 



a) powtórnym ustaleniem parametrów fizyko-chemicznych 
b) poddaniem działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji 

szkodliwych dla środowiska  
c) renegocjacją ustalonych warunków rekultywacji 
d) uzdatnieniem zanieczyszczeń w procesie technologicznym 

351. Wydajność dopuszczalna studni głębinowej to wydajność 
a) odpowiadająca określonej prędkości przepływu cieczy, ograniczająca proces fizycznej 

kolmatacji studni  
b) niepowodująca nadmiernego zubożenia zasobów wód podziemnych  
c) pozwalająca na pokrycie określonego zapotrzebowania  
d) niepowodująca nadmiernego leja depresji  


