
 

Pytania do 10 lat 

 
1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: 

a/ dziury ozonowej 

b/ efektu cieplarnianego 

c/ kwaśnych deszczy 

 

2. Proces ponownego wykorzystania surowców nosi nazwę: 

a/ redukcji 

b/ recyklingu 

c/ renowacji 

 

3. Co to są zbiorniki zaporowe? 

a/ jeziora powstałe sztucznie na terenach popowodziowych 

b/ jeziora powstałe w wyniku zbudowania zapór na rzekach 

c/jeziora powstałe z zatorów wodnych np. zbudowanych przez bobry 

 

4. Najdłuższą rzeką w Polsce jest: 

a/ Bug 

b/ Wisła 

c/ Warta 

 

5. W celu ochrony wód budowane są: 

a/ kompostownie 

b/ oczyszczalnie 

c/ spalarnie 

 

6. Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska? 

a/ wszyscy ludzie 

b/ tylko ci, co śmiecą 

c/ ekolodzy 

 

7. Czy wolno palić śmieci w domowym piecu? 

a/ tak 

b/ nie 

c/ tak, ale za zgodą administracji 

 

8. Co jest przyczyną zanieczyszczenia wód? 

a/ wędkowanie 

b/ wrzucanie do niej odpadów i wylewania ścieków 

c/ roślinność wodna 

 

9. Na czym polega akcja „Sprzątania Świata”? 

a/ na zbieraniu śmieci 

b/ na sadzeniu drzew 

c/ na wypalaniu traw 

 



10. Deszczówka to woda, która pochodzi: 

a/ z wód podziemnych 

b/ ze źródeł 

c/ z opadów atmosferycznych 

 

11. Regulamin Amatorskiego połowu Ryb PZW jest zbiorem 
a/ zaleceń postępowania etycznego wędkarza 

b/ przepisów łowienia w morzu 

c/ przepisów obowiązujących wszystkich łowiących na wodach PZW 

 

12. Czy można wędkować z mostów? 

a/ tak. po uzyskaniu zgody od służb drogowych 

b/ tak 

c/ nie wolno 

 

13. Spławik „lizak” używany jest podczas wędkowania: 

a/ w stawach i jeziorach 

b/ w rzekach i kanałach 

c/ w morzach 

 

14. Czy osoby do 14 lat mogą wędkować? 

a/  tak, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej uprawnienia do wędkowania 

b/ nie 

c/ tak, z wyłączeniem metody spinningowej i muchowej 

 

15. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być: 

a/ przechowywane w siatce o wymiarach: średnica 50 cm i długości 5 m 

b/ wypuszczone do wody po zakończeniu wędkowania 

c/ wypuszczone do wody zaraz po złowieniu 

 

16. Młodzież do 14 roku życia zrzeszona w PZW może wędkować jednocześnie na: 

a/ jedną wędkę 

b/ dwie wędki 

c/ trzy wędki 

 

17. Naczelna zasada jaką powinniśmy się kierować w obchodzeniu się z rybami to: 

a/ żadnej rybie nie wolno zadawać bólu lub cierpienia 

b/ nie przejmować się ich stanem, ponieważ nie odczuwają bólu 

c/ jak najdłużej utrzymywać w stanie żywym, aby były świeże 

 

18. Czy wędkarze mają obowiązek prowadzenia rejestracji połowów? 

a/ nie 

b/ tak, rozpoczynając zapis przed każdym połowem 

c/ nie, chyba, że dla własnych potrzeb 

 

19. Jaki przyrząd zobowiązany jest posiadać wędkarz? 

a/ do wyjmowania haczyków 

b/ do rozplątywania supłów na żyłce 

c/ do zakładania przynęty 

 



20. Czy wędkarz może sprzedawać złowione ryby? 

a/ nie 

b/ tak 

c/ tak, tylko w sklepie rybnym 

 

21. Co oznacza ustanowienie okresu ochronnego? 
a/ okres, w którym nie wolno łowić ryb określonego gatunku 

b/ termin odbywania tarła ryb 

c/ okres do wyłączenia wędkowania 

 

22. Spławik to: 

a/ ślad na powierzchni wody po spławieniu się ryby 

b/ sygnalizator brań 

c/ ozdoba wędki 

 

23. Naturalny rozród ryb to: 
a/ tarło 

b/ tarlisko 

c/ krześlisko 

 

24. Śluz to: 

a/ gatunek ryby chronionej prawem 

b/ wydzielina pokrywająca ciało ryb 

c/ rodzaj smaru do kołowrotków 

 

25. Jaki narząd służy rybom do oddychania? 
a/ oskrzela 

b/ skrzela 

c/ płuca 

 

 

 


