
Zestaw pytań do Egzaminu Dyplomowego – Leśnictwo  

1. Czynniki kształtujące szatę roślinną Polski.  

2. Czynniki kształtujące strukturę zbiorowisk leśnych.  

3. Uwarunkowania siedliskowe grądów, borów, olsów  i lasów łęgowych w naszym regionie.  

4. Zastosowania fitosocjologii w leśnictwie.  

5. Mechanizmy sukcesji rekreacyjnej na porzuconych polach  

6. Podstawy wyróżniania typów siedliskowych lasów.  

7. Różnice i podobieństwa między borami i borami mieszanymi.  

8. Różnice i podobieństwa między lasami i lasami mieszanymi.  

9. Naturalne i antropogeniczne zniekształcenia siedlisk najczęstszych typów lasów w 

naszym regionie.  

10. Sposoby określania stanu zanieczyszczeń środowiska za pomocą bioindykacji:  

bioindykatory, biotesty, biomarkery.  

11. Antropopresja jako czynnik zaburzający równowagę ekosystemów: leśnictwo, rolnictwo, 

przemysł.  

12. Sukcesja ekologiczna- rodzaje i znaczenie.  

13. Ekosystem autotroficzny i heterotroficzny – porównanie.  

14. Charakterystyka głównych substancji zanieczyszczających środowisko przyrodnicze ze 

szczególnym uwzględnieniem lasów.  

15. Omów proces oczyszczania ścieków w technologii złoża biologicznego i osadu czynnego.  

16. Podstawowe procesy glebotwórcze gleb leśnych.  

17. Mierniki żyzności gleb leśnych.  

18. Wpływ żyzności gleb na zdrowotność drzewostanu.  

19. Charakterystyka i znaczenie materii organicznej gleb leśnych.  

20. Rola organizmów żywych w procesach powstawania i ewolucji gleb.  

21. Definicja zlewni rzecznej. Wymienić elementy zlewni i podać ich krótką charakterystykę.  

22. Co nazywamy małą retencją. Jakie ma ona znaczenie dla siedlisk leśnych.  

23. Charakterystyka czynników wpływających na klimat.  

24. Omów wpływ grzybów patogenicznych na jakość surowca drzewnego. Omów metody 

zapobiegania.  

25. Wyjaśnij, na czym polega wpływ grzybów saprotroficznych na obieg materii w przyrodzie.  

26. Scharakteryzuj metody zwalczania grzybów patogenicznych na szkółkach.  

27. Scharakteryzuj metody zapobiegania chorobom grzybowym w drzewostanach na 

gruntach porolnych.  

28. Wymień i omów 3 gatunki chrząszczy mających największe znaczenie jako szkodniki leśne 

w Polsce  



29. Co to są „szkodniki pierwotne”, „szkodniki wtórne” i „szkodniki techniczne” i podaj 

przykłady.  

30. Omów  5 najważniejszych szkodników świerka.  

31. Omów 5 najważniejszych szkodników sosny.  

32. Omów  5 najważniejszych szkodników dębów.  

33. Opisz rolę owadów w lesie. Podaj przykłady.  

34. Podaj przyczyny zanikania owadów leśnych.  

35. Dlaczego entomofauna Puszczy Białowieskiej jest tak bogata?   

36. Powiązania troficzne w lesie. Owad – ofiara lub drapieżca? (przykłady).  

37. Omów ekonomiczne kategorie produkcji występujące w nadleśnictwach.  

38. Koszty produkcji w nadleśnictwie i ich rodzaje.  

39. Pojęcie renty gruntowej w leśnictwie  

40. Omów zasady racjonalnego gospodarowania w leśnictwie.  

41. Wymień i omów metody szacowania wartości lasu. 42. Zasada działania i budowa 

przekładni hydraulicznej.  

43. Maszyny wielofunkcyjne wykorzystywane do pozyskiwania drewna.  

44. Scharakteryzuj systemy zrywki drewna.  

45. Maszyny stosowane do przygotowania gleby.  

46. Parametry charakteryzujące maszyny leśne.  

47. Zalety metod fotogrametrycznych.  

48. Na czym polega binaryzacja w Komputerowej Analizie Obrazu?  

49. Jak zbudowana jest i jak działa matryca CCD umożliwiająca otrzymanie fotografii 

cyfrowej?  

50. Czym zajmuje się morfologia i morfometria?  

51. Jakie są systemy zapisu barwy?  

52. Plan urządzania lasu – zaprezentuj rodzaje PUL, jego strukturę i treść.  

53. 2. Wyjaśnij znaczenie, cel i rodzaje podziału powierzchniowego lasu.  

54. Omów podział gospodarczy lasu (zwróć uwagę na pojęcia: gospodarstwo, ostęp, 

jednostka kontrolna, drzewostan).  

55. Co to jest inżynieria leśna.  

56. Omówić ogólny podział gruntów w budownictwie.  

57. Omówić najważniejsze elementy dróg leśnych.  

58. Wymienić dodatnie i ujemne strony budowy dróg leśnych.  

59. Scharakteryzować sposoby wzmacniania podłoży dróg leśnych.  

60. Charakterystyka obowiązujących układów współrzędnych.  

61. Możliwość wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie.  

62. Sposoby określania pól powierzchni z danych terenowych i na mapie.  

63. Metody określania położenia sytuacyjnego punktów.  



64. Metody określania wysokości punktów.  

65. Uzasadnij celowość form ochrony obszarowej zapisane w ustawie o ochronie przyrody z 

2004roku.  

66. Wymień i omów 3 przykładowe typy siedlisk chronionych w Polsce na mocy Dyrektywy 

siedliskowej.  

67. Podaj cele i metody ochrony 5 gatunków zwierząt chronionych w Polsce na mocy 

Dyrektywy Siedliskowej.  

68. Jakie są cele ochrony sieci obszarów Natura 2000.  

69. Wymień obszary Natura 2000 w Polsce północno-wschodniej.  

70. Wymień i omów prawne formy ochrony przyrody w Polsce.  

71. Jaki obszar nazywamy korytarzem ekologicznym.  

72. Czym różni się introdukcja od reintrodukcji gatunków – przykłady.  

73. Kiedy stosuje się ”ochronę przyrody bierną”, a kiedy „ochronę czynną”.  

74. Wymień prawne formy ochrony przyrody na obszarze Puszczy Białowieskiej.  

75. Wymień i omów pozaprodukcyjne funkcje lasu.  

76. Etos i charakterystyka zawodu leśnika.  

77. Omówić najważniejsze sukcesy i porażki polskiego leśnictwa XX wieku.  

78. Co rozumiemy pod terminem „trwała zrównoważona gospodarka leśna”.  

79. Scharakteryzuj główne cele współczesnego łowiectwa.  

80. Omów szkody łowickie i ich znaczenie dla gospodarki człowieka.  

81. Omów sposoby inwentaryzacji zwierzyny oraz jej znaczenie w planowaniu i zarządzaniu 

populacjami zwierząt.  

82. Wpływ gospodarki łowieckiej na interakcje międzygatunkowe wśród zwierzyny.  

83. Metody określania miąższości drzew stojących.  

84. Sposoby określania wieku drzewa i drzewostanu.  

85. Charakterystyka czynników wpływających na przyrost drzew i drzewostanów.  

86. Omówić fazy wzrostu wysokości drzewa w ciągu całego życia.  

87. Rębnia: rodzaje i elementy rębni. Sposoby zagospodarowania lasu.  

88. Podstawowe zasady odnawiania podstawowych gatunków lasotwórczych. Zalety i wady 

odnowienia sztucznego i naturalnego.  

89. Zasady zakładania i oceny upraw.  

90. Zasady pielęgnacji drzewostanów.  

91. Omów metody przechowywania nasion.  

92. Omówić różnice między szczepem a klonem. Podaj metody szczepienia drzew.  

93. Wymień czynniki decydujące o zdolności obradzania drzew leśnych.  

94. Co nazywamy „cetynę” – możliwości jej zagospodarowania.  

95. Scharakteryzuj uboczne produkty pozyskiwane w lasach: owoce, zioła, grzyby.  


