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

1. Zaznacz zdanie, w którym najtrafniej określono zakres badań ekologii.

 A. Ekologia to nauka badająca wzajemne zależności między organizmami występującymi w 
tym samym środowisku. 

B. Ekologia to nauka zajmująca się zachowaniem oraz zrównoważonym użytkowaniem 
zasobów i składników środowiska. 

C. Ekologia to nauka badająca zależności między organizmami a środowiskiem, w którym 
organizmy te występują. 

D. Ekologia to nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy 
organizmami a środowiskiem ich życia.

2.Uzupełnij schemat ilustrujący skład ekosystemu.

Ekosystem

………………………………………………………
...

biotop

Elementy 
………………………………………………, 
na przykład, 
………………………………………………………
…

………………………………………………………
…

Elementy ………………………………………………, 
na przykład, 
…………………………………………………………
…

…………………………………………………………
…

3. Zaznacz czynnik, który wpływa na zwiększenie liczebności populacji.

 A. Obfitość pokarmu.

 B. Działanie drapieżników.

 C. Optymalna temperatura.

 D. Wędrówki sezonowe.

4. Przyporządkuj typom konkurencji (A i B) odpowiednie skutki (1–6).

A. Konkurencja wewnątrzgatunkowa.  B. Konkurencja międzygatunkowa.

1. Migracje. 

2. Zmiana pory żerowania. 

3. Wyparcie populacji rywala.

 4. Terytorializm. 

5. Zmiana siedliska. 



6. Hierarchia dominacji.

A. ............,  B. ............

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

1. Drapieżniki polują przede wszystkim na osobniki stare, chore i bardzo młode. P F

 2. Duże drapieżniki nie polują z reguły na bardzo małe zwierzęta. P F 

3. Niektóre drapieżniki współdziałają ze sobą podczas polowań. P F 

4. Przetrwanie drapieżników nie zależy od skuteczności ich polowania. P F

6. Połącz nazwę pasożyta z przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia.

1. komar pospolity

 2. kanianka pospolita 

3. pijawka lekarska

A. wytwarzanie ssawek, którymi pasożyt pobiera wodę i substancje pokarmowe z tkanek 
żywiciela 

B. obecność w przewodzie pokarmowym licznych uchyłków, które pozwalają na 
gromadzenie pokarmu 

C. budowa narządów gębowych umożliwiająca nakłuwanie tkanek żywiciela i wysysanie 
płynów z jego ciała

1………….. 2…………… 3……………

7. Uzupełnij zdania. 

Przykładem oddziaływania zwanego _____________ jest mikoryza. Jest to związek między 
grzybami a _____________ . Grzyby ułatwiają ________________________ , w zamian za 
to otrzymują ________________________ . Przykładem mikoryzy jest związek grzyba 
_____________ z _____________ .

8. Uporządkuj poniższe przykłady organizmów tak, aby powstał łańcuch pokarmowy. 

jaszczurka zwinka, bocian biały, koniczyna polna, konik polny

9. Podaj dwa przystosowania do zdobywania pokarmu u przedstawionego na fotografii 
gatunku.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………..

10. Uporządkuj informacje dotyczące symbiozy i protokooperacji. Wpisz obok nazw 
zależności właściwe litery.

A. Zależność między kolibrem a roślinami

B. Zależność między łubinem a bakteriami brodawkowymi

C. Zależność między borowikiem a sosną

D. Zależność łącząca mrówki i mszyce
E. Nie jest konieczna, ale poprawia jakość życia obu partnerów 
F. Niezbędna obu organizmom do przeżycia 

1. Protokooperacja……………………………….. 2. Symbioza …………………………….

11. Skreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania zawierały prawdziwe informacje. 

Stopniowo wśród traw na nieużytkowanej przez człowieka łące pojawiają się inne wieloletnie
rośliny zielne, takie jak pokrzywa czy barszcz. Opisywany proces to sukcesja pierwotna / 
wtórna. Kolejnym jej etapem jest rozwój drzew / krzewinek. Po setkach / tysiącach lat na tym 
obszarze wykształca się las / łąka.

12. Przeanalizuj schemat, który przedstawia sieć pokarmową 
w środowisku lądowym. Następnie wykonaj polecenia.
 a) Podaj nazwę poziomu troficznego, na
którym znajduje się lis rudy, gdy zjada
każde z podanych organizmów.
A. Jagody –
…………………………………..

B. Ślimak –
…………………………………..

C. Jaszczurka –
………………………………

b) Ułóż łańcuch pokarmowy, do którego
ostatniego ogniwa dociera najmniej energii.

…………………………………………………… 


