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VII EDYCJA KONKURSU Z WIEDZY EKOLOGICZNO-WĘDKARSKIEJ 

STĘŻYCA 2010 

 

Imię i nazwisko …………………………………….....…………..   Data urodzenia …………………... 

 

 

Rozpoznaj gatunki:  
  

 
 węgorz 
 
 
 
 sandacz 
 
 
 
 szczupak 
 
 
 
 brzana 
 
 
 
 sum 
 
 
 
 
 bóbr 
 
 
 
 
 
 żubr (żubry) 
 
 
 



 2 

  
1. Podaj wymiary ochronne następujących gatunków ryb (w przypadku braku, wpisz słowo 
„brak”): 

a) Lin 25 cm,  

b) Kleń 25 cm, 

c) Brzana 40 cm, 

d) Krąp brak, 

e) Ukleja brak, 

f) Wzdręga 15 cm, 

g) Płoć brak, 

h) Jaź 25 cm.   

2. Siedziba firmy TRAPER mieści się w: 
a) Warszawie, 
b) Wrocławiu, 
c) Siedlcach, 
d) Poznaniu. 

3. Mistrz Polski w wędkarstwie spinningowym, Jacek Kolendowicz, jest redaktorem  naczelnym: 
a) „Wędkarza Polskiego”, 
b) „Wiadomości Wędkarskich”, 
c) „Wędkarskiego Świata”, 
d) „Komunikatów Rybackich”. 

4. Który z gatunków nie jest objęty okresem ochronnym: 
a) sandacz, 
b) lin,  
c) szczupak, 
d) boleń. 

5. Z posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do: 
a) 14 roku życia, 
b) 16 roku życia, 
c) 18 roku życia, 
d) każdy łowiący musi mieć kartę wędkarską. 

6. Za niszczenie rybostanów naszych wód odpowiedzialne są: 
a) jaskółki, 
b) łabędzie, 
c) kormorany, 
d) bociany. 

7. Przepisów nie narusza wędkarz, który zabiera następujące złowione ryby: 
a) 6 kg płoci, 
b) 2 sumy, 
c) 4 sandacze, 
d) 8 kg leszczy. 
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8.  Po złowieniu nie wolno wypuścić do żadnego zbiornika: 
a) jelca, 
b) rozpióra, 
c) sumika karłowatego, 
d) jazgarza. 

9. Odległość, jaką musi zachować od innych wędkarzy, łowiący z brzegu na przynęty naturalne 
powinna wynosić: 

a) 10 m, 
b) 15 m, 
c) 30 m, 
d) 50 m. 

10. Kanibalami w naszych wodach są: 
a) liny, 
b) leszcze, 
c) okonie, 
d) płocie. 

11. Ukleja jest rybą, która w naszych wodach: 
a) rzadko osiąga długość 15 cm, 
b) dorasta do 30 cm, 
c) osiąga długość nawet 40 cm i masę 1 kg, 
d) nie występuje. 

12. Ryba zwana popularnie rapą to: 
a) karp, 
b) kleń, 
c) boleń, 
d) sum. 

13. Minimalna długość wędziska to: 
a) 3 m, 
b) 80 cm, 
c) 30 cm, 
d) 1,5 m. 

14. Naturalny rozród ryb to: 
a) tarło, 
b) tarlisko, 
c) krześlisko, 
d) przepławka. 

15. Feeder to: 
a) potrójny krętlik, 
b) wędzisko z drgającą szczytówką, 
c) rodzaj spławika, 
d) sztuczna mucha. 

16. Drewno, z którego wyrabia się woblery to: 
a) sosna, 
b) dąb, 
c) grab, 
d) lipa. 
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17. Do jamy skrzelowej małża składa ikrę: 
a) stynka, 
b) sieja, 
c) różanka, 
d) sielawa. 

18. Multiplikator jest rodzajem: 
a) uchwytu kołowrotka, 
b) kołowrotka, 
c) spławika, 
d) woblera. 

19. Najwyższą władzą koła jest: 
a) prezes , 
b) zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

20. Grądy to lasy: 
a) dębowo - grabowe,  
b) iglaste, 
c) wierzbowo - topolowe, 
d) bukowe. 

21. Ekologia jest nauką badającą: 
a) rozród ryb w wodach śródlądowych, 
b) zjawiska atmosferyczne, 
c) pływy oceanów, 
d) wzajemne relacje między organizmami a środowiskiem życia tych organizmów. 
 

22. Proces ponownego wykorzystania surowców nosi nazwę: 
a) redresji, 
b) recyclingu, 
c) redukcjonizmu, 
d) rewindykacji. 

23. Żyjąca w naszych wodach larwa chruścika to: 
a) ochotka, 
b) kłódka, 
c) pinka, 
d) dendrobena. 

24. Miejscem licznego występowania w Polsce żubrów jest: 
a) Puszcza Piska, 
b) Wyżyna Lubelska, 
c) Puszcza Białowieska, 
d) obszar Bieszczadów. 

25. Osoba, która chce wyciąć rosnącą na swej posesji sosnę: 
a) musi uzgodnić to leśniczym, 
b) nie może tego zrobić w ogóle, 
c) może to zrobić bez niczyjej zgody, 
d) musi uzyskać pozwolenie burmistrza lub wójta. 
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26. Sarkanda, z której wykonuje się atenki do spławików to: 
a) pióro z ogona pawia, 
b) rurka poliuretanowa, 
c) tropikalne drewno, 
d) rodzaj trzciny. 

27. Złowione ryby muszą być przechowywane: 
a) w wiaderku z wodą, 
b) w zanurzonej w wodzie siatce na obręczach, 
c) na specjalnych agrafkach, 
d) dowolnie. 

28. Średnia grubość warstwy ozonowej Ziemi mierzona jest w: 
a) milimetrach, 
b) kilometrach, 
c) metrach, 
d) decymetrach. 


