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Egzamin ustny 

3 pytania w zestawie 

 

1. Amatorski połów ryb 

2. Bioodpady 

3. Cechowanie drewna 

4. Cele środowiskowe dla wód 

5. Centralne organy administracji rządowej z zakresu ochrony środowiska 

6. Chwytanie, zabijanie, sprzedawanie nietoperzy, jeży i określonych gatunków ptaków wg ustawy z 6 

lutego 1875 r. 

7. Czasowe pogorszenie jednolitych części wód 

8. Dopłaty Narodowego Funduszu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

9. Dopuszczalność testów doświadczalnych na zwierzętach 

10. Edukacja ekologiczna 

11. Elementy ochrony kopalin 

12. Elementy ochrony powierzchni ziemi 

13. Elementy ochrony przed hałasem 

14. Elementy ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

15. Elementy ochrony wód 

16. Elementy ochrony zwierząt 

17. Emisja/imisja 

18. Formy ochrony przyrody 



19. Gatunek obcy/gatunek o znaczeniu priorytetowym 

20. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę/sposoby ustalania opłat/wybór metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 

21. Granice wzrostu 

22. Grunty przeznaczone do zalesienia 

23. Hałas 

24. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami 

25. Hodowanie/utrzymywanie chartów 

26. Indywidualne formy ochrony przyrody 

27. Informacja o produktach w miejscach sprzedaży produktów 

28. Instytucje ochrony środowiska 

29. Kara biegnąca 

30. Klasy gleby gruntów ornych/użytków rolnych/typy siedliskowe lasów 

31. Klub Rzymski 

32. Korytarz ekologiczny 

33. Korzystanie z wód podziemnych 

34. Krajowy projekt ochrony wód morskich 

35. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 

36. Lasy objęte stałym zakazem wstępu 

37. Lasy ochronne 

38. Liczba parków narodowych/rezerwatów przyrody 

39. Mapy akustyczne 

40. Meteoryty i kopalne szczątki zwierząt i roślin 

41. Nadzór nad statkami o przynależności do państwa strony Konwencji MARPOL i Konwencji 

Helsińskiej 1992 

42. Obowiązek informacyjny sprzedawcy produktów w opakowaniach 

43. Obowiązki jednostek handlu detalicznego w zakresie sprzedaży produktów w opakowaniach 

jednorazowego/wielokrotnego użytku 

44. Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska 

45. Obowiązki prowadzącego/użytkownika instalacji 

46. Obowiązki użytkownika sprzętu AGD 

47. Obowiązki właściciela pojazdu 

48. Obszar cichy w aglomeracji 

49. Obszar dorzecza Odry 

50. Obszar ograniczonego użytkowania 

51. Obszar specjalnej ochrony ptaków 



52. Obszary specjalne 

53. Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 

54. Ocena stanu akustycznego środowiska 

55. Ochrona bobra 

56. Ochrona częściowa/czynna/ex situ/in situ/krajobrazowa/ścisła 

57. Ochrona gatunkowa tura 

58. Ochrona humanitarna zwierząt 

59. Ochrona przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją portów 

60. Ochrona roślin uprawnych 

61. Ochrona środowiska 

62. Odpady komunalne/weterynaryjne/medyczne/obojętne/zielone 

63. Odpowiedzialność karna w zakresie ochrony środowiska– najwyższe/najniższe zagrożenie 

64. Ołów/rtęć/kadm w budowie samochodu 

65. Opakowania wielomateriałowe 

66. Opłata produktowa 

67. Opłata/kara za usunięcie (lipy z terenu zieleni/lipy z przydomowego ogródka/100-letniej jabłoni) 

rozwidlonej poniżej wysokości 130 cm o obwodzie pni/a 26 cm. 

68. Opłaty podwyższone 

69. Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami ze statków 

70. Organizacja systemu selektywnej zbiórki 

71. Organy nadzoru/ochrony nad zwierzętami 

72. Organy ochrony przyrody 

73. Organy ochrony środowiska 

74. Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody 

75. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami 

76. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom 

77. Ostoja 

78. Otulina 

79. Państwowy monitoring środowiska 

80. Park krajobrazowy – pojęcie i ograniczenia związane z użytkowaniem 

81. PCB 

82. Podmioty korzystające ze środowiska 

83. Podział wód/cieki 

84. Pojazdy wycofane z eksploatacji 

85. Pojęcie lasu 

86. Pojęcie/zadania/organy/przychody własne parku narodowego 



87. Polityka ekologiczna państwa 

88. Ponoszenie i ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska 

89. Poważna awaria 

90. Powszechne korzystanie ze środowiska 

91. Poziom alarmowy/dopuszczalny/docelowy substancji w powietrzu 

92. Pozwolenie zintegrowane 

93. Pozyskiwanie zwierząt dziko żyjących 

94. Przesłanki utworzenia strefy przemysłowej 

95. Recykling 

96. Rekultywacja gruntów 

97. Rezerwat przyrody – pojęcie i ograniczenia związane z użytkowaniem 

98. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym, rowerem, konno, pieszo w lesie 

99. Ruchy masowe ziemi 

100. Sieć obszarów Natura 2000 

101. Służba leśna/straż leśna 

102. Służby ochrony przyrody 

103. Specjalny obszar ochrony siedlisk 

104. Sposoby wymierzania kar w zakresie ochrony środowiska 

105. Standardy emisyjne 

106. Standardy jakości gleby 

107. Standardy jakości środowiska/ocena jakości powietrza 

108. Statut Litewski Zygmunta I Starego z 1529 r. 

109. Strefa ochronna ujęcia wody 

110. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska 

111. Szczególne korzystanie z wód 

112. Szkody łowieckie 

113. Ścieki komunalne/bytowe/przemysłowe 

114. Ścieki ze statków 

115. Środki przymusu bezpośredniego służb ochrony przyrody 

116. Środowisko przyrodnicze 

117. Techniki prowadzące do otrzymania GMO/zadania organu właściwego w sprawach GMO 

118. Trwale zrównoważona gospodarka leśna 

119. Ubój rytualny 

120. Unieszkodliwianie substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających te 

substancje 

121. Urządzenia nagłaśniające na publicznie dostępnych terenach miast 



122. Ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych 

123. Warunki korzystania z zasobów środowiska 

124. Wielkość emisji 

125. Wprowadzanie do obrotu psów/koni/kurcząt brojlerów/pająków ptaszników 

126. Wprowadzanie ścieków/odpadów do wód 

127. Wykorzystywanie zwierząt do celów widowiskowo-rozrywkowych/specjalnych 

128. Zabytek przyrody/pomnik przyrody 

129. Zadrzewienie 

130. Zakaz zabijania zwierząt 

131. Zakazy wprowadzane w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną 

gatunkową  

132. Zakres podmiotowy/przedmiotowy ochrony zwierząt 

133. Zanieczyszczenie 

134. Zasady klasyfikowania odpadów 

135. Zasady ochrony środowiska 

136. Zasady ogólne produkcji ekologicznej 

137. Zasady postępowania ze zużytymi bateriami/smartfonami/telewizorami 

plazmowymi/lodówkami/żyletkami do golenia 

138. Zasady prowadzenia gospodarki leśnej 

139. Zasady ustalania/zatwierdzania taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

140. Zbieranie grzybów 

141. Zezwolenie na międzynarodowe przemieszczanie odpadów 

142. Zezwolenie na posiadanie psa 

143. Zezwolenie na prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt 

144. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 

145. Zezwolenie na wytwarzanie/odbiór odpadów niebezpiecznych 

146. Zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów 

147. Zielone płuca polski 

148. Znakowanie opakowań 

149. Zrównoważony rozwój 

150. Zwolnienia z opłat 
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