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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / ......

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Ekologia zajmuje się

A. usuwaniem skutków szkodliwej działalności człowieka oraz zapobieganiem
zanieczyszczaniu środowiska.

B. badaniem wzajemnego wpływu organizmów i opisywaniem zależności między
organizmami a środowiskiem, w którym te organizmy żyją.

C. zachowaniem, właściwym wykorzystaniem oraz odnawianiem zasobów przyrody i
jej składników.

D. utrzymaniem różnorodności biologicznej przez zapewnienie ciągłości istnienia
gatunków oraz ich siedlisk.

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące zależności pokarmowych są zgodne z
prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest
fałszywa.

1. Jeden organizm może zajmować różne miejsca w łańcuchu
pokarmowym. P F

2. Poziom troficzny tworzą organizmy, które pozyskują pokarm
w podobny sposób. P F

3. Kierunek strzałek w łańcuchu pokarmowym oznacza
kolejność organizmów od zjadanych do zjadających. P F

Las stanowi zbiór elementów ożywionych i nieożywionych, które wzajemnie na siebie
wpływają.

Podkreśl spośród wymienionych elementów tego ekosystemu składniki biotopu.

muchomor sromotnikowy, skowronek, strumień, fragmenty skał, borówka, bakterie
glebowe, sole mineralne, powietrze

Na terenie pewnego rezerwatu o powierzchni 40 ha żyją sarny: 5 samic, 4 samce oraz 11
młodych.

Oblicz, jakie jest zagęszczenie saren w tym rezerwacie, i zapisz wynik.

Określ rolę destruentów w ekosystemie.
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Uporządkuj informacje dotyczące symbiozy i protokooperacji. Wpisz obok nazw
zależności właściwe litery.

A. Zależność między ukwiałem a krabem pustelnikiem
B. Zależność między grzybem a glonem w plesze porostu
C. Niezbędna obu organizmom do przeżycia
D. Nie jest konieczna, ale poprawia jakość życia obu partnerów
E. Zależność między koźlarzem a brzozą                                                 
F. Zależność łącząca bąkojady i bawoły

1. Symbioza 
2. Protokooperacja

Podaj dwie korzyści wynikające ze skupiskowego rozmieszczenia organizmów.

Uzupełnij zdania. Wpisz podane pojęcia w odpowiedniej formie.

przepływ energii, sieć pokarmowa, energia słoneczna, ekosystem, łańcuch pokarmowy,
producenci, energia wiązań chemicznych

W ekosystemie zachodzi nieustanne krążenie materii i ................ Organizmy ustawione w
taki sposób, że każdy poprzedni stanowi pokarm dla następnego, tworzą ......................,
który łączy się z innymi łańcuchami i tworzy sieć pokarmową. Podstawę piramidy
ekologicznej stanowią ..................., którzy przekształcają .................................... w
................................

Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.
Ekosystem jest w stanie równowagi, gdy:

1. pojawiają się w nim nowe gatunki mające te same nisze
ekologiczne co zwierzęta zamieszkujące ten ekosystem. P F

2. zachodzą w nim zmiany związane z porami roku. P F

3. wszystkie rośliny w ekosystemie kwitną w tym samym czasie. P F

4. populacje drapieżników i roślinożerców stale wpływają na
siebie, co powoduje cykliczne zmiany liczebności. P F

Uszereguj poziomy organizacji życia (A–E) w kolejności od najmniejszego do
największego stopnia złożoności.

A – populacja, B – biosfera, C – osobnik, D – ekosystem, E – biocenoza

Poprawna kolejność:

Wpisz obok opisów odpowiednie nazwy poziomów troficznych.

A. rośliny wytwarzające związki organiczne podczas fotosyntezy – 
B. zwierzęta roślinożerne – 
C. zwierzęta mięsożerne odżywiające się roślinożercami – 
D. organizmy, które rozkładają szczątki innych organizmów do prostych związków

nieorganicznych –  
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Zaznacz punkty, w których jest mowa o populacji.

A. Wszystkie lisy występujące na kuli ziemskiej.
B. Mikołajki nadmorskie rosnące na wydmach na terenie Wolińskiego Parku

Narodowego.
C. Słonie afrykańskie żyjące w Parku Narodowym Serengeti.
D. Chabry bławatki.

Oceń prawdziwość poniższej informacji. Odpowiedź uzasadnij za pomocą jednego
argumentu.

Drapieżniki odgrywają pozytywną rolę w przyrodzie.

 

 

Podczas wycieczki nad jezioro uczniowie naliczyli w sumie 98 osobników kaczki
krzyżówki i łabędzia niemego. Zapisali ten wynik jako liczebność populacji ptaków tego
jeziora. 
Jaki błąd popełnili uczniowie w obliczaniu liczebności populacji?

 

Uzupełnij zdania zgodnie z danymi przedstawionymi na wykresie.

 

1. Szeroki zakres tolerancji ma gatunek
.............................................................

2. Optymalna wartość pH gleby dla gatunku B
wynosi .............................................................

3. Czynnikiem ograniczającym dla gatunku B jest
.............................................................

Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F,
jeśli jest fałszywa.

1. Pasożytnictwo spotyka się u zwierząt, roślin i grzybów. P F

2.
Jemiołę nazywamy półpasożytem, ponieważ może
przeprowadzać proces fotosyntezy, a od żywiciela pobiera
jedynie wodę i sole mineralne.

P F

3. Wśród zwierząt występują jedynie pasożyty zewnętrzne. P F

4. Pasożyty wewnętrzne wytwarzają ogromną liczbę jaj. P F

Podaj przykład strat, które człowiek może ponieść przez pasożyty.

 

 


