
Ekosystem - zależności pokarmowe, 
przepływ energii i krążenie materii

Zadanie 1 
Na schematach A, B, C uwzględniono różne powiązania pomiędzy elementami ekosystemu.
Wskaż schemat, który prawidłowo opisuje strukturę ekosystemu i uwzględnia 
rzeczywiste powiązania pomiędzy jego elementami.

Zadanie 2
Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób obieg materii w ekosystemie. Literami 
A, B, C i D oznaczono grupy organizmów, różniące się rolą w tym procesie, w związku z 
czym należące do różnych poziomów troficznych.
a) Podaj nazwy kolejnych grup oznaczonych literami A, B, C i D

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

Określ rolę, jaką w obiegu materii odgrywa grupa D.

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

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

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

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

Zadanie 3 
Na schemacie przedstawiono obieg materii w obrębie trzech grup organizmów w 
ekosystemie lądowym.

Uzupełnij schemat: wpisz nazwy dwóch pozostałych grup organizmów (1 i 3) oraz 
NARYSUJ brakujące strzałki, które ilustrują przepływ energii.

Zadanie 4 
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dwóch poziomów troficznych: 
producentów i destruentów. W każdym zestawie jedna cech jest nieprawdziwa. Oznacz 
cechę nieprawdziwą.

Producenci Destruenci
A. Są to organizmy samożywne. E. Są to organizmy cudzożywne.
B. Są zdolne do syntezy związków 
organicznych z prostych związków 
nieorganicznych (dwutlenku węgla i 
wody) przy udziale energii świetlnej.

F. Zapobiegają w ekosystemie 
nadmiernemu nagromadzeniu się materii 
organicznej.

C. Są źródłem energii dla konsumentów. G. Zamykają obieg energii w ekosystemie.
D. Stanowią pierwsze ogniwo w łańcuchu 
pokarmowym.

H. Wzbogacają glebę w składniki 
mineralne. 

Zadanie 5
Na rysunkach przedstawiono kształty dwóch rodzajów piramid ekologicznych A i B, w 
których wyróżniono cztery kolejne poziomy troficzne I - IV.

Podaj, która z powyższych piramid (A czy B) jest piramidą energii. Odpowiedź uzasadnij

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

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

Biologia - ucz się sam! C  



Biologia - ucz się sam! C  

Zadanie 6
Na schemacie przedstawiono fragment sieci zależności pokarmowych w lesie sosnowym.

a) Zapisz jeden łańcuch pokarmowy, w którym do ostatniego ogniwa dotrze najmniej 
energii.

.........................................................................................................................................................
b) Wymień wszystkie poziomy troficzne, do których należny dzięcioł duży.

.........................................................................................................................................................
c) Wymień nazwy gatunków, które należą do tylko jednego poziomu troficznego. Określ 
poziom troficzny dla każdego z nich. 

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

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

Zadanie 7 
Przeprowadzono doświadczenie polegające na naświetlaniu fitoplanktonu morskiego 
rożnymi dawkami promieniowania UV. Okazało się, że wysokie dawki tego promieniowania 
powodują zmniejszenie tempa fotosyntezy glonów. Jeden z naukowców prowadzących 
doświadczenie sformułował na podstawie tych wyników wniosek, że promieniowanie 
UV przedostające się przez dziury ozonowe może podobnie wpływać na fitoplankton 
okolic podbiegunowych. Fitoplankton występujących w okolicach podbiegunowych jest 
pożywieniem kryla, a krylem żywi się z kolei płetwal błękitny. 
Zapisz przedstawioną tu zależność pokarmową w postaci łańcucha pokarmowego.

.........................................................................................................................................................
Zadanie 8 
Modraszek arion składa jaja na kwiatach rożnych gatunków macierzanki. Z jaj po kilku 
dniach wylęga się gąsienica, która żywi się macierzanką, przechodzi linienia, rosnąc jednak 
niewiele. Po pewnym czasie gąsienica opuszcza roślinę, musi jednak w ciągu doby zostać 
znaleziona przez robotnice mrówki wścieklicy. Gdy dojdzie do takiego kontaktu, gąsienica 
wydziela słodki płyn, spijany przez mrówkę, która następnie transportuje gąsienicę do 

mrowiska. Wewnątrz mrowiska gąsienica modraszka przedostaje wydzielać słodki płyn 
i zaczyna odżywiać się larwami mrówek. W ciągu 10 miesięcy życia w mrowisku, zanim 
przeobrazi się w poczwarkę, zjada nawet 300 larw mrówek.
a) Nazwij zależność, jaka występuje między larwami modraszka ariona a larwami 
mrówki wścieklicy.               

.........................................................................................................................................................
b) Zapisz łańcuchy pokarmowe, w których występuje larwa modraszka w kolejnych 
etapach rozwoju. Wymień poziomy troficzne, do których należy larwa modraszka ariona 
w kolejnych etapach rozwoju.
.................................................................................................................................................................

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

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

Zadanie 9
Na diagramie przedstawiono średnie zagęszczenie (jest to ściemnienie wewnątrz paska dla 
każdego gatunku) dziesięciu gatunków leśnych ssaków Europy i Kanady.

a) Podaj, na jakiej podstawie podzielono te gatunki na grupę A i B oraz podaj nazwy 
tych grup gatunków.

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

.........................................................................................................................................................
b) Wyjaśnij, dlaczego średnie zagęszczenie łasic jest niższe niż średnie zagęszczenie 
zajęcy mimo że oba gatunki mają zbliżoną wielkość ciała.

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

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

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


