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Biologia – poziom rozszerzony 
Liceum III, zadania na luty 

 

Ekologia (podstawowe pojęcia, ekologia populacji i 
oddziaływania między organizmami) 

 
 
 
Wymogi podstawy programowej: 
 

 
Materiał powtórzeniowy z gimnazjum. 
Ekologia. Uczeń: 
1) przedstawia czynniki środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów w środowisku lądowym 
i wodnym; 
2) wskazuje, na przykładzie dowolnie wybranego gatunku, zasoby, o które konkurują jego przedstawiciele między sobą 
i z innymi gatunkami, przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej; 
3) przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej roślinożernych ssaków, adaptacje zwierząt do odżywiania się 
pokarmem roślinnym; podaje przykłady przystosowań roślin służących obronie przed zgryzaniem; 
4) przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej mięsożernych ssaków, adaptacje drapieżników do chwytania 
zdobyczy; podaje przykłady obronnych adaptacji ich ofiar; 
5) przedstawia, na przykładzie poznanych pasożytów, ich adaptacje do pasożytniczego trybu życia; 
6) wyjaśnia, jak zjadający i zjadani regulują wzajemnie swoją liczebność; 
7) wykazuje, na wybranym przykładzie, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów; 
8) wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami; 
 

Liceum 
Ekologia. 
1. Nisza ekologiczna. Uczeń: 
1) przedstawia podstawowe elementy niszy ekologicznej organizmu, rozróżniając zakres 
tolerancji organizmu względem warunków (czynników) środowiska oraz zbiór 
niezbędnych mu zasobów; 
2) określa środowisko życia organizmu, mając podany jego zakres tolerancji na określone 
czynniki (np. temperaturę, wilgotność, stężenie tlenków siarki w powietrzu); 
3) przedstawia rolę organizmów o wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiska w 
monitorowaniu jego zmian, zwłaszcza powodowanych przez działalność człowieka, 
podaje przykłady takich organizmów wskaźnikowych. 
2. Populacja. Uczeń: 
1) wyróżnia populację lokalną gatunku, określając jej przykładowe granice oraz 
wskazując związki między jej członkami; 
2) przewiduje zmiany liczebności populacji, dysponując danymi o jej aktualnej 
liczebności, rozrodczości, śmiertelności oraz migracjach osobników; 
3) analizuje strukturę wiekową i przestrzenną populacji określonego gatunku; 
4) przedstawia przyczyny konkurencji wewnątrzgatunkowej i przewiduje jej skutki. 



2 

3. Zależności międzygatunkowe. Uczeń: 
1) przedstawia źródło konkurencji międzygatunkowej, jakim jest korzystanie przez różne 
organizmy z tych samych zasobów środowiska; 
2) przedstawia skutki konkurencji międzygatunkowej w postaci zawężenia się nisz 
ekologicznych konkurentów lub wypierania jednego gatunku z części jego areału przez 
drugi; 
3) przedstawia podobieństwa i różnice między drapieżnictwem, roślinożernością i 
pasożytnictwem; 
4) wymienia czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pasożytów (patogenów); 
5) wyjaśnia zmiany liczebności populacji zjadanego i zjadającego na zasadzie ujemnego 
sprzężenia zwrotnego; 
6) przedstawia skutki presji populacji zjadającego (drapieżnika, roślinożercy lub 
pasożyta) na populację zjadanego, jakim jest zmniejszenie konkurencji wśród zjadanych; 
przedstawia znaczenie tego zjawiska dla zachowania różnorodności gatunkowej; 
7) wykazuje rolę zależności mutualistycznych (fakultatywnych i obligatoryjnych jedno- 
lub obustronnie) w przyrodzie, posługując się uprzednio poznanymi przykładami 
(porosty, mikoryza, współżycie korzeni roślin z bakteriami wiążącymi azot, przenoszenie 
pyłku roślin przez zwierzęta odżywiające się nektarem itd.); 
8) podaje przykłady komensalizmu. 

 
Zadanie 1 
Zdefiniuj pojęcia: 
 
ekologia - …............................................................................................................................ ........................................... 

............................................................................................................................. ......................................................................

................................................................................................................................................................ ...................................

..ochrona środowiska - ….................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

ochrona przyrody - …..................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

nisza ekologiczna - …............................................................................................................................ ........................... 

…................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................... 

 

Zadanie 2 
Wyjaśnij, czy ma sens dodawanie jedynie nawozu azotowego do gleby, jeśli rośliny rosnące na 
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niej wykazują objawy niedoboru magnezu. 

…............................................................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ .......

............................................................................................................................ .......................................................................

.. 

Zadanie 3 
Wyjaśnij, dlaczego jako gatunki wskaźnikowe bierze się pod uwagę organizmy 
stenobiontyczne, a nie eurybiontyczne. 
 
…............................................................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ .......

............................................................................................................................ .......................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

... 

Zadanie 4 
Krótko scharakteryzuj podstawowe typy struktury przestrzennej populacji. Podaj przykłady 
gatunków. 
 
Rozmieszczenie skupiskowe - …................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................ .................................................................... 

…............................................................................................................................................................... ................................. 

…................................................................................................................................................................................................ 

Rozmieszczenie równomierne - …............................................................................................................................ . 

…............................................................................................................................... ................................................................. 

…............................................................................................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

Rozmieszczenie losowe - …............................................................................................................................ .............. 

….................................................................................................................................................... ........................................... 

…................................................................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................ .................................................................... 
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Zadanie 5 (matura próbna 2006) 
Na wykresie przedstawiono zmiany liczebności dwóch rodzajów pierwotniaków hodowanych 
wspólnie, przy czym pantofelek odżywia się pożywką ryżową systematycznie dodawaną do 
hodowli, a Didinium to pierwotniak drapieżny. 

a) Opisz, jak kształtowała się liczebność każdego z tych pierwotniaków przez pierwsze trzy 
doby eksperymentu. 
b) Podaj najbardziej prawdopodobną przyczynę spadku liczebności Didinium po trzeciej dobie 
eksperymentu. 
 
a)  ............................................................................................................................. ............................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................................

. 

............................................................................................................................. ......................................................................

. 

............................................................................................................................................................................ .......................

. 

b)  ............................................................................................................................. ................................................................ 

............................................................................................................................................................................................... ....

. 
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Zadanie 6 (matura 2006) 
W 1910 roku na wyspę Saint George leżącą na Morzu Beringa nieopodal wybrzeży Alaski 
wprowadzono renifery. Na wyspie tej wypuszczono 3 samce i 12 samic. 
 
Na podstawie danych zamieszczonych w poniższej tabeli narysuj krzywą ilustrującą zmiany 
liczebności reniferów na badanym terenie. 

 
 
 
Zadanie 7 (matura 2006) 
Na rysunku przedstawiono dwa gatunki motyli – trującego (dla drapieżników) monarcha i 
nietrującego pokłonnika. Gatunki te pod względem ubarwienia są do siebie bardzo podobne. 

 
a) Podaj przyczynę pojawienia się w populacji pokłonników osobników o ubarwieniu 
upodobniającym je do monarchów. 
b) Odwołując się do działania doboru naturalnego, wyjaśnij sposób utrwalenia się tej cechy 
wśród pokłonników. 
c) Określ znaczenie dla pokłonnika jego zewnętrznego podobieństwa do monarchów. 
 
a) ............................................................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

b)  ......................................................................................................................... .................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................................
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. 

c)  ............................................................................................................................................................................. ................ 

      ............................................................................................................................................................................................. 

 
Zadanie 8 (matura 2018) 
Przeprowadzono badania w celu określenia wpływu liczebności populacji wilka na populację 
rysia. Wykazały one, że obie populacje mogą bytować na tym samym obszarze. Rysie żywią się 
głównie sarnami. Upolowaną zdobycz (jeśli jej nie zjedzą) ukrywają, wciągając np. na drzewo 
lub przykrywając trawą. Wataha wilków poluje przede wszystkim na jelenie (łanie i cielęta). 
 
a) Na podstawie tekstu określ, dlaczego populacje rysia i wilka mogą bytować na tym samym 
obszarze. 
 
............................................................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

........................................................................................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................ ...........................................................................

.... 

 
b) Wyjaśnij, w jaki sposób zmniejszenie zagęszczenia ofiar obu gatunków (np. na skutek 
nadmiernych polowań) może wpłynąć na relacje między tymi drapieżnikami. 
 
........................................................................................................................................... ........................................................

...................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................... ....................................................................

.... 

  


