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EKOLOG 
 
 
1. Wytłumaczy co to jest ekologia i na czym polega różnica między 

ciałami żyjącymi i nieżyjącymi 
- poda przykłady. 
 

2. Rozumie ważność czystego powietrza dla oddychania. 
a/ wie z czego składa się atmosfera. Wie jakie składniki 
powietrza zanieczyszczają atmosferę, 
b/ opowie znaczenie i rolę jaką spełniają drzewa w 
oczyszczaniu powietrza do oddychania i razem z zastępem 
zasadzi drzewko w swoim ośrodku lub na stanicy. 
 

3. Powie dlaczego trzeba chronić i ratować przyrodę i poda 
przykłady co niszczy przyrodę. 
a/ wie co to jest "siarczany deszcz" i z czego powstaje.  
b/ powie jakie szkodliwe nawozy sztuczne, oraz środki 
owadobójcze są używane dla zwiększenia płodów ziemi,  
c/ wytłumaczy konieczność ochrony lasów tropikalnych. 
 

4. Interesuje się i śledzi wiadomości o ratowaniu przyrody i 
ochronie środowiska w prasie i telewizji. 
Wykaże się znajomością jednej książki o ochronie przyrody. 
Wymieni organizacje, które działają w ochronie środowiska w kraju 
zamieszkania. 
 

5. W czasie wycieczek, biwaków i obozów dba o czystość terenu 
na którym się znajduje. Dba o czystość swojego domu i ogrodu. 
 

6. Zwiedzi jeden park narodowy lub rezerwat w 
kraju zamieszkania. Zapozna się z roślinnością 
i zwierzętami tam żyjącymi. 
Wymieni przynajmniej jeden park narodowy lub rezerwat w 
Polsce. 

 
 
 

ZHP 
Chorągiew Harcerzy w .............................................................. 

Hufiec   ................................................................ 

Drużyna  ................................................................ 

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ 

„E K O L O G A” 
 

Dopuszczam druha ...............................................................do próby. 

Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia..................................... 

Czuwaj ! 
         ............................... 

                   Podpis drużynowego        
Data .............................. 

Próba 

Zadanie Data Ocena Podpis Instruktora 

1. Wytłumaczy co to jest ekologia.    

2. Rozumie ważność czystego 
powietrza. 

   

3.  Powie dlaczego trzeba chronić 
i ratować przyrodę i poda 
przykłady co ją niszczy. 

   

4. Powie dlaczego trzeba chronić i 
ratować przyrodę i poda 
przykłady co niszczy. 

   

5.  W czasie wycieczek, biwaków i 
obozów dba o czystość terenu 
na którym się znajduje. 

   

6.  Zwiedził 1 park narodowy w 
kraju zamieszkania. Wymieni 1 
park narodowy w Polsce. 

   

 
Sprawność przyznano Rozkazem Drużyny/Hufca  z dnia.................... 

 

       ............................... 
                    Podpis drużynowego        
Data .............................. 
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