
Organizm i jego środowisko

Zadanie 1 

Rośliny o liściach przedstawionych na rysunku B powstają w wyniku krzyżowania się w 
warunkach eksperymentalnych osobników o liściach takich, jak na rysunkach A i C. Forma 
B jest płodna i krzyżuje się z formami rodzicielskimi A i C, które mają w naturze odmienne 
zasięgi geograficzne, nieco na siebie zachodzące. Tam, gdzie formy A i C występują obok 
siebie, licznie występują także mieszańce B.
Na podstawie analizy powyższych informacji ustal, czy rośliny o liściach takich, jak 
na rysunkach A i C należą do jednego czy do dwóch gatunków. Odpowiedź uzasadnij 
jednym argumentem.
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Zadanie 2 
Spośród podanych elementów środowiska wskaż cztery, które składają się na niszę 
ekologiczną pewnego (hipotetycznego) gatunku rośliny zielnej.
a) Gleba o odpowiednim składzie i wilgotności.
b) Gatunek grzyba, z którym ta roślina wchodzi w mikoryzę.
c) Gatunek rośliny zielnej, konkurujący z tą rośliną.
d) Gatunek motyla, którego gąsienice odżywiają się liśćmi tej rośliny.
e) Gatunek pszczoły, który zapyla kwiaty tej rośliny.
f) Mrówki, odżywiające się ciałkami mrówczymi znajdującymi się na nasionach tej rośliny.

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

Zadanie 3 
Przedział między najwyższą i najniższą wartością czynnika środowiska, w którym 
organizm jest w stanie funkcjonować nazywamy zakresem tolerancji ekologicznej. Poniżej 
przedstawiono tolerancję temperatury przez jednego z gatunków zwierząt wodnych.

Na osi poziomej zaznacz i podpisz zakres tolerancji ekologicznej temperatury dla tego 
gatunku.

Zadanie 4 
Organizm może mieć wąskie granice tolerancji w stosunku do jednego czynnika 
środowiska, a szerokie w stosunku do innych, co obrazuje poniższy wykres. Na przykład 
mikołajek nadmorski jest stosunkowo mało wrażliwy na zmiany temperatury - występuję 
od brzegów Morza Śródziemnego na południu po środkową Norwegię na północy, ale jest 
silnie halofilny (tzw. słonolubny); występuje tylko na silnie zasolonych wydmach morskich.
Na wykresie przedstawiono zakres tolerancji organizmów nazywanych stenobionatmi i 
eurybionami.

a) Względem którego z czynników środowiska - temperatury czy zasolenia - mikołaje 
nadmorski jest stenobiontem, a względem którego eurybiontem? W każdym zdaniu 
podkreśl właściwy czynnik środowiska. 

1. Mikołajek nadmorski jest STENOBIONTEM względem (temperatury / zasolenia ).

2.  Mikołaje nadmorski jest EURYBIONTEM względem (temperatury / zasolenia).
b) Korzystając z tekstu uzasadnij każdą z odpowiedni.
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Biologia - ucz się sam! C  



Biologia - ucz się sam! C  

Zadanie 5 
Tolerancja organizmu na różne czynniki środowiska jest zakodowana w jego DNA. 
Organizmy mogą mieć wąskie zakresy tolerancji lub szerokie zakresy tolerancji.

Dopasuj do każdego z wykresów (I, II i III) najbardziej odpowiedni przykład opisu 
warunków życia organizmu z wymienionych poniżej:

a) Większość organizmów wodnych (np. rak) żyje w temperaturze od -2 stC do + 45C.
b) Mucha domowa jest aktywna w granicach temperatur od 5 do 45 C.
c) Niektóre ryby polarne tolerują temperaturę tylko między -2 i +2C.
d) Znane są przykłady bakterii żyjących w gorących źródłach w temperaturze powyżej 45C.

I .....................                        II .....................                        III .....................                        

Zadanie 6 
Na wykresie przedstawiono wpływ wilgotności powietrza na przeżywalność osobników 
populacji owada, barczatki sosnówki, w różnych temperaturach. Udział osobników 
przeżywających w danych warunkach temperatury i wilgotności środowiska zaznaczono 
na wykresie w % (od 0 do 100).

a) Odczytaj z wykresu i podaj procent osobników przeżywających w temperaturze 15 C 
przy wilgotności 40%.
.........................................................................................................................................................
b) Odczytaj z wykresu i podaj zakres tolerancji termicznej populacji barczatki sosnówki 
przy wilgotności względnej powietrza 40% oraz  zakres tolerancji termicznej barczatki 
sosnówki przy wilgotności względnej powietrza 60%.
.........................................................................................................................................................

Zadanie 7
Na schemacie przedstawiono zakresy tolerancji pięciu gatunków żyjących w środowisku 
wodnym (A, B, C, D oraz E) na dwa czynniki środowiska - temperaturę oraz zasolenie.

 
Określ, wpisując oznaczenia literowe, który gatunek jest:

a) stenobiontem pod względem obydwu czynników ..............................................................
b) eurybiontem pod względem obydwu czynników  ...............................................................

Zadanie 8 
Organizmy wskaźnikowe charakteryzują się 
wąskim zakresem tolerancji ekologicznej na 
określony czynnik środowiska. Dzięki temu są 
wykorzystywane w praktyce do określania stanu 
środowiska ze względu na ten czynnik. 
Obok schematycznie przedstawiono zakresy tolerancji 
na zasolenie i temperaturę organizmów czterech 
gatunków oznaczonych numerami I, II, III, IV.
a) Wybierz jeden gatunek spośród I - IV, który może być wykorzystywany jako organizm 
wskaźnikowy do oceny stanu środowiska ze względu na zasolenie.
.........................................................................................................................................................

b) Wybierz gatunek, który na pewno nie może być wykorzystywany do oceny stanu 
środowiska. Odpowiedź uzasadnij.
.....................................................................................................................................................
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