
Do zad 1.  

Dzięcioły są ptakami leśnymi, które żywią się owadami żyjącymi w drewnie i pod korą. Do 

wydobywania owadów służą im specjalnie wykształcone narządy: spiczaste i twarde dzioby 

używane jak dłuto do odłupywania kory lub odkrywania korytarzy larw owadów, robakowaty 

i długi język, na końcu częściowo kleisty, częściowo zaopatrzony w haczyki. Dzięcioł wsuwa 

język do korytarzy larw i nadziewa na czubek języka lub przykleja znajdujące się tam owady. 

Palce u nóg przystosowane są do wspinania się po pionowych pniach: dwa palce skierowane 

są do przodu, dwa do tyłu. W ogonie znajdują się sztywne i mocne pióra umożliwiające 

opieranie się o pień w czasie kucia. 

1. Wymień dwie cechy budowy dzięcioła będące przystosowaniem do zdobywania 

pokarmu. 

1) ................................................................................................................................. 

2) .......................................................................................................................... ....... 

2. Zapisz łańcuch pokarmowy z ekosystemu lasu, w którym umieścisz dzięcioła. 

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

3. Drzewa tworzą największą biomasę w lesie. Która piramida przedstawia ten stan? 

 

4. Określ oddziaływania między populacją mszycy a populacją brzozy. 

A. Rywalizują o zasoby środowiska. 

B. Obie odnoszą wzajemne korzyści. 

C. Nie są zdolne do życia jedna bez drugiej. 

D. Jedna z populacji osiąga korzyści, a druga ponosi straty. 

5. Między którymi organizmami zachodzą oddziaływania nieantagonistyczne? 

A. Pająk – mucha.      B. Sosna – dąb.      C. Kleszcz – człowiek.       D. Pszczoła – lipa. 

6. Analizując piramidę przedstawiającą strukturę wiekową i płciową populacji, można 

stwierdzić, że 

 
A. rodzi się więcej samic niż samców. 

B. liczebność najstarszych samic i samców jest taka sama. 

C. liczebność samic i samców jest w każdej grupie wiekowej różna. 

D. różnica między liczebnością samców i samic w każdej grupie wiekowej jest taka sama. 



7. Który zestaw nazw roślin pozwala wnioskować, że dotyczy on lasu mieszanego? 

A. Graby, dęby, leszczyny.   B. Świerki, sosny, jodły. 

C. Sosny, dęby, leszczyny.   D. Lipy, jarzębiny, akacje. 

8. Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. 

Aby ten rozkład był możliwy, potrzebny jest tlen, ponieważ: 
A. mikroorganizmy powodujące rozkład potrzebują go do oddychania. 

B. jest on produktem fotosyntezy. 

C. powoduje zwęglanie się resztek organicznych. 

D. jest on składnikiem wody. 

Informacje do zadań 9 i 10 

 Biedronki siedmiokropki polują na mszyce w ogrodach i na polach. Mszyce zabezpieczają 
się przed nimi, wydzielając obronną ciecz, same natomiast żywią się sokiem wyssanym z 

roślin. Aby ochronić się przed mszycami, rośliny wytwarzają kolce i parzące włoski, które 

nie zawsze jednak są dostatecznym zabezpieczeniem. 

9. Ułóż łańcuch pokarmowy na podstawie powyższego tekstu. 

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

10. W jaki sposób konsumenci I rzędu, o których mowa w powyższej informacji, bronią 
się przed naturalnymi wrogami? 

Odpowiedź: .............................................................................................................................. 

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

11. Które organizmy uwzględnione w poniższej sieci pokarmowej należą do więcej niż 

jednego poziomu troficznego (mogą być konsumentami różnych rzędów)?  

 

małe ptaki  

 

małe pająki  

 

larwy osy       mszyce  

 

gąsienice bielinka kapustnika       oprzędziki pręgowane  

groch  

kapusta  

  

 A. Mszyce i oprzędziki pręgowane.   B. Małe pająki i małe ptaki.  

 C. Kapusta i groch.     D. Oprzędziki pręgowane.  

 

12.Z zależności pokarmowych podanych na rysunku do zadania 12. wynika, że jeśli 

zniszczone zostaną wszystkie uprawy grochu, to wyginą: 

 A. mszyce.     B. mszyce i oprzędziki pręgowane.  

 C. oprzędziki pręgowane.   D. mszyce, małe pająki i małe ptaki.  

 

 

 

 



Poniższy schemat przedstawia fragment sieci zależności pokarmowych z ekosystemu jeziora. 

Dokonaj analizy schematu i na jego podstawie rozwiąż zadania 13, 14 ,15. 
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13. Podaj przykład jednej pary organizmów, które konkurują ze sobą o pokarm. 

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

 

14. Ułóż jeden czteroelementowy łańcuch pokarmowy. 

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

15. Narysuj piramidę pokarmową odpowiednią do ułożonego w zadaniu 14. łańcucha. 

16. Niedźwiedź jest zwierzęciem wszystkożernym. Które poziomy pokarmowe 

zajmowane są przez niedźwiedzia w przedstawionych łańcuchach pokarmowych: 

1 – trawa → konik polny → żaba → niedźwiedź, 

2 – jagody → niedźwiedź, 

3 – liście drzew → chrabąszcz → niedźwiedź? 

A. 1 – konsument III rzędu, 2 – konsument II rzędu, 3 – konsument I rzędu. 

B. 1 – konsument III rzędu, 2 – konsument I rzędu, 3 – konsument II rzędu. 

C. 1 – konsument II rzędu, 2 – konsument III rzędu, 3 – konsument I rzędu. 

D. 1 – konsument I rzędu, 2 – konsument II rzędu, 3 – konsument III rzędu. 

17. Łańcuchy pokarmowe obrazują  przepływ energii pomiędzy poszczególnymi 

gatunkami w ekosystemie. Najmniejsze straty energii wystąpią w łańcuchu: 

A. kapusta człowiek. 

B. pszenica mysz kot. 

C. kapusta _limak jaszczurka. 

D. ziemniak stonka kuropatwa jastrząb. 

18. Zielonolistna jemioła żyje na gałęziach drzew. Wrasta w nie główną łodygą 

i pasmami podobnymi do korzeni. Wytwarza ssawki, które przenikają do drewna 

żywiciela i pobierają z niego wodę z solami mineralnymi. Jemioła jest: 

 A. półpasożytem.   B. pasożytem.  C. saprofitem.  D. autotrofem.  

 

19. Schemat przedstawia piramidę energii dla  czterech poziomów  troficznych 

w ekosystemie, w którym źródłem energii jest Słońce. Przeanalizuj go uważnie i 

wykonaj polecenia. 



a) Przyporządkuj poziomom troficznym właściwą grupę organizmów, wpisując 

odpowiednią literę przy numerze poziomu. 

 

IV ..........  A. Konsumenci I rzędu 

III ..........  B. Producenci 

II ..........  C. Konsumenci III rzędu 

I ..........  D. Konsumenci II rzędu 

 

b) Wymień poziom troficzny, z którego należy wykorzystywać organizmy do produkcji 

żywności, aby straty energii były jak najmniejsze. 

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

c) Wyjaśnij, podając jedną przyczynę, dlaczego jest tak mało wielkich drapieżników. 

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

Wykorzystaj podane informacje rozwiązując zadania 20, 21. 

 W zbiorowiskach roślinnych wielu parków narodowych często spotykane są porosty. Są to 

organizmy bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza związkami siarki, dlatego 

nazywa się je wskaźnikami czystości powietrza. Plecha porostu jest zbudowana ze strzępek 

grzyba, wśród których znajdują się komórki zielonych glonów. Zależność, która je łączy 

opiera się na wzajemnych korzyściach. 

20. Zależność, która łączy glon i grzyb w porostach to: 

A. drapieżnictwo.  B. pasożytnictwo. C. symbioza.  D. konkurencja. 

21. Korzyści, jakie czerpie grzyb z zależności opisanej w zamieszczonym powyżej 

tekście, to: 

A. otrzymywanie produktów fotosyntezy.  B. otrzymywanie wody i soli mineralnych. 

C. uzyskiwanie odpowiedniego kształtu plechy. D. ochrona przed wysychaniem. 

22. Sukcesja ekologiczna to naturalne zmiany składu gatunkowego i typu biocenoz 

w środowisku. Poniżej przedstawiono etapy sukcesji ekologicznej na wydmie: 

I . trawy i turzyce II . las sosnowy  III . krzewinki 

Prawidłowa kolejność następowania po sobie gatunków na wydmie w trakcie sukcesji 

to:    .................................................................................... 

 

23. W puste prostokąty na ilustracji wpisz odpowiednio określenia:  

reducent, konsument I rzędu, konsument II rzędu, producent.  

 


