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ZADANIE 7. (5pkt) 

W 1963 r. u południowych wybrzeży Islandii, na skutek serii erupcji wulkanicznych, wyłoniła się z morza niewielka wyspa 

Surtsey. Wyspa jest całkowicie izolowana przez ocean, a od Islandii oddziela ją 32 km otwartego morza. Od samego początku 

powstania Surtsey została objęta ścisłą ochroną oraz zakazem wstępu, dzięki czemu stała się ważnym miejscem badań, m.in. 

procesów kolonizacyjnych. Już w 1965 r. odnaleziono pierwszą roślinę nasienną, która wyrosła na wyspie. Była nią 

jednoroczna rukwiel nadmorska (Cakile maritima). Wkrótce potem pojawiły się inne rośliny. Ptaki początkowo 

wykorzystywały wyspę jako miejsce odpoczynku podczas wędrówek. Pojedynczo gniazdowały na klifach. W 1986 r. 

pojawiły się jednak pierwsze ślady gniazdowania mew na zupełnie nagiej lawie. Diaspory (nasiona, owoce i inne części roślin 

służące do ich rozmnażania i rozprzestrzeniania się) dostały się na wyspę za pomocą zwierząt (zoochoria), wiatru 

(anemochoria) lub zostały przyniesione przez wodę (hydrochoria). 

 

Na wykresie przedstawiono ilościowe zestawienie trzech sposobów kolonizacji wyspy Surtsey przez rośliny. 

 
 

a. Na podstawie wykresu określ, który sposób rozprzestrzeniania się roślin dominował w latach sześćdziesiątych na 

wyspie Surtsey, i podaj dwie cechy diaspor roślin, umożliwiające tę kolonizację. 

Sposób rozprzestrzeniania: .......................................................................................................... 

Cechy diaspor: 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

 

b. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące kolonizacji wyspy Surtsey są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest 

prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 

1. Anemochoria nie odegrała głównej roli w kształtowaniu flory Surtsey. P F 

2. W ciągu pięciu lat od powstania wyspy zoochoria miała niewielkie znaczenie w kolonizacji wyspy przez 

rośliny. 

P F 

3. Na początku lat osiemdziesiątych obserwowano dynamiczny wzrost liczby gatunków roślin na wyspie. P F 

 

c. Wyjaśnij, w jaki sposób do rozprzestrzeniania roślin na wyspie przyczyniły się ptaki. W odpowiedzi uwzględnij 

cechy diaspor tych roślin. 
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d. Wyjaśnij, dlaczego powstanie kolonii mew na wyspie spowodowało nową falę kolonizacji Surtsey przez rośliny w 

początkach lat dziewięćdziesiątych. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 8. (4 pkt) 

Raflezje, czyli bukietnice, można spotkać tylko na terenach Azji południowo -wschodniej, w wilgotnych 

lasach równikowych, gdzie występują niezbędne dla ich rozwoju liany z rodzaju Tetrastigma. Przez raflezje 

wytwarzane są bezzieleniowe długie, nitkowate komórki (haustoria) przerastające tkanki lian – widoczne są 

jedynie ich duże kwiaty, wyrastające z ziemi u podnóża pni lian. Najbardziej znanym gatunkiem jest 

bukietnica Arnolda, wytwarzająca kwiaty, których średnica dochodzi prawie do 1 metra. Kwiaty te są 

rozdzielnopłciowe, mają pięć mięsistych płatków, o różnych odcieniach czerwieni, brązu i żółci, często 

pokrytych plamkami. Wyglądem przypominają gnijące mięso i wydzielają zapach towarzyszący jego 

rozkładowi. Cechy te powodują, że kwiatami interesują  się muchy, ale w środku kwiatu owady te nie znajdują 

pokarmu, dlatego szybko go opuszczają, przenosząc pyłek na swoim ciele.  Obecnie bukietnica Arnolda, 

podobnie jak inne gatunki tego rodzaju, jest zagrożona wyginięciem. Na podstawie: Tropikalne giganty, „Wiedza i 

Życie” nr 11, 2014.  

 

 

 

a) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Zależność między raflezjami a lianami to  

A. konkurencja. B. pasożytnictwo. C. komensalizm. D. mutualizm.  

  

b) Określ, czy zależność między raflezjami a muchami zapylającymi jej kwiaty jest przykładem 

mutualizmu. Odpowiedź uzasadnij.  

   

 

 

 

 

c) Na podstawie tekstu wymień dwa przystosowania kwiatów raflezji do ich zapylania przez muchy.   

 

 

 

  

 

 

 

d) Uzasadnij, że dla ochrony raflezji Arnolda konieczna jest ochrona także innych gatunków poprzez 

zachowanie całych ekosystemów lasów równikowych  w południowo-wschodniej Azji.  

   

 

 

 



 

ZADANIE 9. (2pkt) 

Badano wpływ umiarkowanego (ekstensywnego) wypasania bydła na różnorodność gatunkową  roślin w naturalnym 

zbiorowisku trawiastym (pampa) Ameryki Południowej. Porównano różnorodność gatunkową zbiorowiska, w 

którym rośliny były zgryzane przez roślinożerców, z różnorodnością gatunkową w takim samym zbiorowisku, które 

nie było wypasane. Wyniki przedstawiono na wykresie. 

 

 
 

a) Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników badań. 

 

 

 

b) Wyjaśnij, w jaki sposób zgryzanie roślin przez bydło wpływa na zmiany w różnorodności gatunkowej 

zbiorowiska trawiastego, w którym jest prowadzony wypas.  

 

 

 

ZADANIE 10. (2pkt) 

Zanieczyszczenia pyłowe powietrza mają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie układu  oddechowego człowieka. 

Zaplanuj obserwację, która pozwoli wybrać w pobliżu Twojego domu najkorzystniejsze miejsce do wypoczynku 

ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłami. W planie uwzględnij obiekt obserwacji i sposób ustalania 

wielkości zapylenia. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 11. (2pkt)  

Tabela zawiera informacje dotyczące występowania ślimaków w ich środowisku życia. 

 

Odczyn gleby w skali pH Liczba ślimaków z różnych gatunków na 

takiej samej powierzchni 

kwaśny - 5,0 4 

kwaśny- 5,5 4 

kwaśny -  6,0 13 

kwaśny - 6,5 17 

obojętny - 7,0 20 

zasadowy - 7,5 16 

zasadowy - 8,0 14 

Na podstawie analizy danych sformułuj dwa wnioski dotyczące zależności między występowaniem ślimaków 

a odczynem gleby. 

 

 

 

 



 

ZADANIE 12. (3pkt) 

Poniżej zobrazowano skład gatunkowy w dwóch biocenozach. 

 

Grupy organizmów Liczba gatunków 

 

 

Biocenoza 1 Biocenoza II 
Producenci 38 36 
Roślinożercy 29 15 
Drapieżcy 1 rzędu 18 4 
Drapieżcy II rzędu 13 0 
Drapieżcy III rzędu 8 0 
Drapieżcy IV rzędu 3 0 
Destruenci 31 11 
Razem: 239 102 

Używając dwóch argumentów, wyjaśnij, która z przedstawionych biocenoz ma większe zdolności do 

samoregulacji. 

 

 

 

 

ZADANIE 13. (2pkt) 

W dwóch różnych ekosystemach leśnych przeprowadzono inwentaryzację gatunków w obrębie wybranych grup 

organizmów. 

 Liczba gatunków 

 

 

Ekosystem I Ekosystem II 
Drzewa 15 3 

Rośliny zielne 20 4 

Grzyby 16 10 

Bezkręgowce 78 23 

Kręgowce 29 11 

 

Określ dwie cechy ekosystemu I (w porównaniu z ekosystemem II), które sprawiają, że ma on większe 

zdolności do utrzymania stanu równowagi w przypadku pojawienia się szkodnika jednego z gatunków drzew. 

 

 

 

ZADANIE 14. (4pkt) 

Żbik europejski (Felis silvestris silvestris) jest obok rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) jedynym dzikim 

przedstawicielem rodziny kotowatych (Felidae) występującym w Polsce. Żbiki są terytorialne: terytorium 

samca pokrywa się z terytoriami 2–3 samic. Żyją w lasach liściastych lub mieszanych, z bogatym podszytem. 

Pokarm zdobywają przede wszystkim na obrzeżach lasów, a także w zakrzaczeniach śródpolnych, na 

polanach leśnych, w dolinach potoków i rzek. Żbiki występują w południowo-wschodniej Polsce i są to 

rozproszone, niewielkie populacje – o łącznej liczebności co najwyżej 200 osobników. Trudność w 

oszacowaniu liczby żbików sprawia ich swobodne krzyżowanie się z kotami domowymi (Felis silvestris 

catus), które pochodzą od afrykańskiego podgatunku żbika (Felis silvestris lybica). Niektórzy naukowcy 

uważają nawet, że kotożbiki (płodne mieszańce kota ze żbikiem) stanowią większość  osobników żyjących na 

wolności. Jak dotychczas, ścisła ochrona gatunkowa żbika oraz ochrona jego siedlisk nie doprowadziły do 

znaczącego wzrostu liczebności populacji tego kota. Głównymi czynnikami zagrażającymi zmienności 

genetycznej żbika europejskiego są także mała liczebność populacji i postępująca fragmentacja jego siedlisk. 

Zalecanym działaniem ochronnym jest wyznaczenie i odtworzenie sieci korytarzy migracyjnych łączących 

ostoje tego gatunku. Na podstawie: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce, pod red. Z. Głowacińskiego, Warszawa 2001, 

P. Adamski i inni, Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000,  

 

 

a. Na podstawie przedstawionych informacji oceń, które z poniższych wniosków są uprawnione. 

Zaznacz T (tak), jeśli wniosek jest uprawniony, albo N (nie) – jeśli jest  

nieuprawniony. 

 

1. Ryś i żbik są klasyfikowane do różnych rodzajów należących do jednej rodziny  T N 

2. Kot domowy i żbik europejski są podgatunkami jednego gatunku.  T N 

3. Żbik europejski jest przodkiem kota domowego. T N 

 

b. Wyjaśnij, dlaczego krzyżowanie się żbików z kotami domowymi stanowi zagrożenie dla istnienia 

żbika europejskiego. W odpowiedzi odnieś się do zmian w puli genowej żbika.  

 

 



 

 

c. Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego rozbudowa sieci drogowej na terenach, 

na których występują żbiki europejskie, jest zagrożeniem dla ich liczebności i różnorodności 

genetycznej. W odpowiedzi odnieś się do biologii żbika lub procesów ewolucyjnych.  

 

1. Zagrożenie dla ich liczebności 

 

 

 

 

2. Zagrożenie dla ich różnorodności genetycznej: 

 

 

 

 

ZADANIE 15. (2pkt 

Tabela zawiera najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych w wodzie do picia (wyrażone w 

mikrogramach na litr) według norm obowiązujących w Polsce w latach 1977, 1990 i 2017 (na podstawie 

rozporządzeń ministra zdrowia). 

 

Substancja Rozporządzenie 

z roku 1977 

Rozporządzenie 

z roku 1990 

Rozporządzenie 

z roku 2017 

Rtęć 1 1 1 

Ołów 100 50 10 

Kadm 50 5 5 

Chrom 50 10 50 

Selen 50 10 10 

DDT i jego metabolity 30 1 0,5 

Przedstaw swoją ocenę decyzji ministra z 2017 roku, podając dwa przykłady działań, które umożliwią 

przestrzeganie zmienionych norm 

 

 

 

 

 

ZADANIE 16. (1pkt) 

Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania .  

Konwencja waszyngtońska, zwana CITES 

A. powstała w celu ochrony dzikich gatunków zwierząt migrujących, które regularnie  przekraczają granice państw. 

B. dotyczy ochrony obszarów wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe,  zwłaszcza jako środowisko 

życia ptaków wodnych. 

C. umożliwia kontrolowanie handlu i obrotu gatunkami roślin i zwierząt zagrożonych  wyginięciem. 

D. umożliwia tworzenie obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych wyginięciem  w państwach Unii 

Europejskiej. 

 

ZADANIE 17. (3pkt) 

Schemat przedstawia cechy jeziora oligotroficznego i 

eutroficznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustal, w którym z jezior szybciej może zajść sukcesja ekologiczna. Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty 

 

 



 

ZADANIE 18. (2pkt) 

W tabeli zestawiano dane określające stopień uszkodzenia liści w populacjach różnych rodzajów drzewa powodowane 

zanieczyszczeniem powietrza. 

 

Rodzaj drzewa Uszkodzenia liści w % 

 

 

mniej niż 10% 10-25% 26-60% powyżej 60% 

Sosna 7,2 48 43 2,5 

Świerk 12 32 53 3,8 

Jodła 2,1 19 71 7,3 

Dąb 13 53 32 1,8 

Buk 27 41 30 1,4 

Brzoza       

'. 

17 44 37 1,7 

Korzystając z wyników przedstawionych w tabeli, podaj trzy rodzaje drzew, które są najbardziej wrażliwe na 

zanieczyszczenia powietrza oraz określ prawdopodobną przyczynę większej wrażliwości tej grupy drzew. 

 

 

ZADANIE 19. (2pkt) 

Spośród wielu substancji chemicznych, które przedostają się do środowiska morskiego, wysoką toksycznością i 

trwałością cechują się polichlorowane bifenyle (PCB). Wchłanianie PCB przez  organizmy następuje w różny 

sposób, ale najwięcej PCB przyjmują one wraz ze spożywanym  pokarmem. Na schemacie przedstawiono fragment 

sieci pokarmowej ekosystemu Bałtyku oraz stężenie PCB [μg/kg] w różnych organizmach tworzących tę sieć.  

 
a) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zależności między poziomem 

troficznym zajmowanym przez gatunek a stężeniem PCB w organizmie. 

 

 

b) Wypisz ze schematu dwa przykłady organizmów, między którymi występuje konkurencja 

międzygatunkowa. 

 

ZADANIE 20. (2pkt) 

Poniżej podano opisy dwóch zależności międzygatunkowych: 

A. Ryba różanka składa ikrę w skrzelach małży słodkowodnych, dzięki czemu młody 

narybek jest chroniony w pierwszych dniach życia. Później narybek opuszcza ciało  

małża nie wyrządzając mu swym pobytem żadnej szkody. 

B. Bąkojady żółtodziobe wyjadają ze skóry nosorożców i bawołów afrykańskich larwy  

owadów pasożytniczych i kleszcze. 

 

Podaj nazwy zależności między: 

1. rybą różanką i małżem słodkowodnym, 

2. bąkojadem żółtodziobym i nosorożcem. 

 

 



 

ZADANIE 21. (2pkt) 

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie określa się jako stosunek energii dostępnej  dla kolejnego poziomu 

troficznego do energii pobranej z poziomu poprzedniego. Populacje poszczególnych gatunków są powiązane ze 

sobą siecią zależności pokarmowych. Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład liczby poziomów troficznych 

uzyskany na podstawie analizy 183 różnych sieci pokarmowych. 

 

 
 

a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przedstawionych wyników badań są prawdziwe. Zaznacz P, 

jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

1. Najwięcej jest sieci pokarmowych, które mają 4 poziomy troficzne. P F 

2. Liczba poziomów troficznych zależy od liczby sieci pokarmowych w danym ekosystemie.  P F 

3. Większość sieci ma 6 lub więcej poziomów troficznych.  P F 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona. W odpowiedzi 

uwzględnij przepływ energii przez kolejne poziomy troficzne.  

 

 

 

 

ZADANIE 22. (1pkt) 

Katastrofa ekologiczna polegająca na wyginięciu dużych obszarów lasów w Górach Izerskich miała co najmniej kilka 

przyczyn: zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki i pyłami, masowe pojawienie się szkodników drzew iglastych 

(np. brudnicy mniszki), jednowiekowość i małe zróżnicowanie gatunkowe drzewostanu. Wszystkie wymienione 

czynniki, które spowodowały katastrofę ekologiczną w Górach Izerskich, były następstwem działalności człowieka. 

Czynnikiem pierwotnym względem pozostałych było małe zróżnicowanie gatunkowe ekosystemu. Wyjaśnij, na 

czym polega zależność między zróżnicowaniem gatunkowym ekosystemu a jego zdolnością do 

utrzymania stanu równowagi ekologicznej. 

 

 

ZADANIE 23. (3pkt) 

Schemat przedstawia uproszczony łańcuch pokarmowy w ekosystemie morskim.  

 

 

Narysuj piramidę troficzną obrazującą przepływ energii miedzy poszczególnymi poziomami troficznymi w 

ekosystemie morskim. Poziomy troficzne tej piramidy oznacz cyframi rzymskimi i podaj ich nazwy. 

 

ZADANIE 24. (2pkt) 

Sukcesja ekologiczna jest procesem stopniowego rozwoju biocenozy w czasie. Obserwowano dwa obszary 

przyrodnicze: I - nagie zbocze skalne i II - pogorzelisko leśne. W obu przypadkach stwierdzono postępujące 

powoli zmiany w wyglądzie obserwowanych terenów i zasiedleniu ich przez żywe organizmy, chociaż mamy tu 

do czynienia z różnymi typami sukcesji. Podaj nazwy rodzajów sukcesji, zachodzących na obszarach I i II 

oraz określ podstawową różnicę między nimi. 

 

 

 



 

ZADANIE 25. (2pkt) 

W 1839 r. farmerzy australijscy sprowadzili do swojej ojczyzny olbrzymie opuncje, by wykorzystać je na 

żywopłoty. Plenność opuncji przerosła jednak i c h  oczekiwania i wkrótce roślina ta stała się plagą. W 1924 r. zajęła 

powierzchnię liczącą ponad 3 miliony hektarów pól uprawnych! Nie pomogło karczowanie, ani środki 

chemiczne. Dopiero sprowadzona z Ameryki gąsienica Cacloblastis caclonim uporała się z nią. Wdzięczni 

Australijczycy wystawili żarłocznemu szkodnikowi pomnik. 

a) Uzasadnij, podając jeden argument, że nazwanie w powyższym tekście gąsienicy  Cactoblastis 

cactorum szkodnikiem jest niestosowne w opisanej sytuacji. 

 

b) Podaj przykład korzyści dla środowiska wynikającej z metody przyjętej przez farmerów. 

ZADANIE 26. (2 pkt) 

Grochodrzew (Robinia pseudoacacia), zaliczany w Polsce do gatunków inwazyjnych, jest drzewem z rodziny bobowatych. Do 

Europy został sprowadzony z Ameryki Północnej już w XVII wieku jako drzewo ozdobne. Z uwagi na niewielkie wymagania 

glebowe szybko rozprzestrzenił się z nasadzeń i często występuje w lasach oraz zaroślach. Grochodrzew wytwarza szeroki i 

silny system korzeniowy, co przyczynia się do wysuszania głębszych warstw gleby. Symbioza z bakteriami brodawkowymi 

powoduje, że ten gatunek wzbogaca warstwę powierzchniową gleby w azot. Ze względu na ciekawy pokrój, ozdobne kwiaty i 

liście oraz wytrzymałość na zanieczyszczenia powietrza grochodrzew jest gatunkiem pożądanym w parkach; wykorzystuje się 

go również do rekultywacji na terenach pogórniczych. Jednak w lasach, zwłaszcza na terenach chronionych, gatunek ten 

powinien być zwalczany.   Na podstawie: http://www.ekologia.pl  

a) Wyjaśnij, dlaczego grochodrzew stanowi zagrożenie dla składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych w ekosystemach 

leśnych na terenach chronionych. W odpowiedzi uwzględnij wpływ tego gatunku na warunki glebowe.  

  

 

 

 

b) Na podstawie tekstu wymień dwie cechy grochodrzewu decydujące o tym, że jest on wykorzystywany do rekultywacji  

gleb na terenach pogórniczych.   

 

 

 

ZADANIE 27. (2pkt) 

Nowy szkodnik kasztanowców białych (drzew, którymi od czterech stuleci Europejczycy obsadzają swoje miasta) w 

niespełna 20 lat opanował prawie całą Europę. Jest n i m  kilkumilimetrowy motyl o wdzięcznej nazwie szrotówek 

kasztanowcowiaczek. Szkodnik szybko atakuje nowe miejsca unoszony przez prądy powietrza. Zapłodnione samice 

składają jaja na powierzchni liści. Larwy po wylegnięciu się z jaj wgryzają się pod skórkę (na jednym liściu może ich 

być ok. 300) powodując, że liście żółkną, brunatnieją i zasychają. Motyle zimują w stadium poczwarki w martwych 

liściach. Co prawda nie brakuje środków chemicznych skutecznie działających na szrotówka, ale opryskiwanie nimi 

drzew w miastach zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt. Zaproponuj dwa sposoby skutecznej walki z nowym 

szkodnikiem kasztanowców, które byłyby bezpieczne dla ludzi i zwierząt. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 28. (2pkt) 

Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że w wielu krajach zaprzestano hodowli i uprawy „starych ras zwierząt odmian roślin, 

które były przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych i bardziej odporne na choroby i pasożyty. Zastąpiono je 

wysoko wyspecjalizowanymi, wydajnymi rasami i odmianami, o wysokich wymaganiach środowiskowych i malej odporności 

na choroby. Na przykład w USA z 40 odmian szparagów uprawianych na początku XX w. obecnie można spotkać dwie lub 

trzy. W Europie z około 145 ras bydła hodowlanego, 115 zagrożonych jest wyginięciem. Czy, według Ciebie, należy chronić 

lokalnie występujące rasy zwierząt i odmiany roślin? Swoją opinię uzasadnij, podając dwa argumenty. 

 

 

 

 



 

ZADANIE 29. (4pkt) 

Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest eutrofizacja (przeżyźnienie). Wyniku spływu dużych ilości substancji 

organicznych zawierających azot i fosfor dochodzi między innymi do gwałtownego wzrostu ilości glonów na powierzchni 

morza, co ma niekorzystny wpływ na rozwój przydennych roślin naczyniowych i natlenienie głębszych warstw wody. Na 

rysunku przedstawiono przykładową sieć troficzną, występującą w Morzu Bałtyckim. 

 

 
 

a) Przyporządkuj wymienione w tabeli organizmy (zespoły organizmów) do poziomów troficznych i określ rodzaj 

pokarmu, którym się one odżywiają. 

Gatunek /zespół 

organizmów 

Poziom troficzny  

(producent,konsument I rzędu, 

konsument II rzędu itd.) 

 

Pokarm 

(organizmy roślinożerne – R, drapieżniki odżywiające się 

bezkręgowcami – DB, drapieżniki odżywiające się kręgowcami – 

DK) 

Śledź   

Zooplankton   

Foka szara   

 

b) Wśród wymienionych gatunków ssaków spotykanych w Morzu Bałtyckim podkreśl jedyny rodzimy, skrajnie 

zagrożony gatunek walenia. delfin białonosy, morświn zwyczajny, humbak, wal biskajski 

 

 

 

 

 

 

c) Wyjaśnij, w jaki sposób ochrona foki szarej może przyczynić się do zmniejszenia szkodliwych skutków 

przeżyźnienia Morza Bałtyckiego. Uwzględnij odpowiednie zależności pokarmowe w przedstawionej sieci 

troficznej. 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 30. (3 pkt) 

Na schemacie zostały przedstawione warunki klimatyczne charakteryzujące główne typy biomów Ameryki Północnej. 

 
 

 

a) Podaj przykładowy zestaw wartości dwóch parametrów klimatu, które są odpowiednie dla prawidłowego 

funkcjonowania największej liczby ukazanych na schemacie typów biomów i wymień te biomy. 

 

 

 

 

b) W zakresie średnich rocznych opadów od 5 cm do 50 cm i średnich rocznych temperatur od 0°C do +3°C nie ma 

na schemacie zaznaczonego żadnego z głównych typów biomów Ameryki Północnej. Wskaż możliwą przyczynę 

tej sytuacji, wybierając jedno z poniższych wyjaśnień. 

A. W takim zakresie średnich rocznych opadów i średnich rocznych temperatur życie nie jest możliwe. 

B. Takie zakresy średnich rocznych opadów i średnich rocznych temperatur nie występują w Ameryce Północnej. 

C. Schemat uwzględnia jedynie główne typy biomów Ameryki Północnej, więc w tych zakresach średnich rocznych 

opadów i średnich rocznych temperatur występują tam inne rodzaje biomów. 

 

c) Na wykresie pola poszczególnych typów biomów częściowo zachodzą na siebie. Spośród poniższych wyjaśnień 

wskaż to, które podaje niewłaściwą przyczynę takiej sytuacji. 

A. W obszarach zachodzenia na siebie na schemacie różnych typów biomów występują biocenozy mieszane, o 

częściowo wspólnym dla tych biomów składzie gatunkowym. 

B. Zakresy rocznych wahań opadów oraz rozkład opadów w czasie roku są różne dla terenów zajmowanych przez te 

typy biomów. 

C. Wielkość amplitudy temperatur w skali całego roku i różnice w rozkładzie średnich miesięcznych temperatur w 

skali roku są różne dla terenów zajmowanych przez te typy biomów. 

 

 

ZADANIE 31. (3pkt) 

Zwykle działalność człowieka na bagnistym terenie wiąże się z melioracją, rozumianą jako odwodnienie terenów 

(głównie pod rolnictwo). Melioracje powodują nieodwracalne następstwa. Wskutek odwodnienia gleb torfowych 

dochodzi do ich pustynnienia. Pustynnienie są to bezpowrotne straty przyswajalnych związków azotowych, oznaczające 

degradację biotycznego siedliska. Powszechne melioracje wykorzystywanie w rolnictwie oraz stosowana na szeroką skalę 

niekontrolowana eksploatacja złóż torfowych w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do często nieodwracalnych 

zmian w ekosystemach naturalnych. Konsekwencje zachodzących procesów mogą być dalekosiężne, gdyż bagniste łąki, 

zwłaszcza na torfowiskach, w takich warunkach przestają pełnić funkcję naturalnych zbiorników retencyjnych i 

regulatorów odpływu wód z terenu, co prowadzi do zakłócenia bilansu wodnego w siedliskach oraz obniżenia 

produktywności ekosystemów lądowych. (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Produktywność_ekosystemu) 

 

a) Na podstawie powyższego tekstu wyjaśnij jaką rolę w ekosystemach lądowych pełnią torfowiska. 

 

 

 

b) Wyjaśnij dlaczego odwadnianie terenów lądowych mogą powodować spadek produktywności ekosystemów 

 

 

 

c) Uszereguj poniżej wymienione ekosystemy od mało do wysokoproduktywnych 

1) sawanny, 2) rafy koralowe, 3) lasy liściaste, 4) oceany. 



 

ZADANIE 32. (2pkt) 

Poniższe informacje dotyczą zanieczyszczenia atmosfery siarką. 

Bilans importu i eksportu zanieczyszczeń atmosfery 

siarką dla Polski i wybranych krajów europejskich 

w 1991 r. (w setkach ton czystej siarki) (wg GUS 

1994)  

Kraj Import Eksport 

Austria 10 67 
Belgia 36 7 
Bułgaria 12 43 
Czechy 732 251 
Dania 38 51 
Finlandia 3 86 
Francja 81 49 
Niemcy 2191 391 
Węgry 170 117 
Włochy 39 67 
Holandia 23 18 
Norwegia 1 54 
Rumunia 91 183 
Hiszpania 18 4 
Szwecja 6 188 
Szwajcaria 4 8 
Turcja 1 52 
Ukraina 152 785 
Razem 3608 2421 

Interpretując przedstawione dane, podaj dwie prawdopodobne przyczyny  takiego, jak na mapce rozmieszczenia 

zanieczyszczeń siarką w Polsce. 

 

 

 

 

ZADANIE 33. (2pkt) 

Do rodziny bobowatych (motylkowatych, Fabaceae) należą rośliny o dużej zawartości białka, takie jak groch, fasola, 

bób, soja, łubin czy lucerna. Cechę tę zawdzięczają symbiozie z bakteriami z rodzaju Rhizobium, bytującymi w ich 

brodawkach korzeniowych. Niektóre z tych roślin, np. łubin, wykorzystywane są w rolnictwie jako tzw. „zielony nawóz” 

– wysiewany po zbiorze plonu i przyorywany, kiedy wyrośnie. 

a) Wyjaśnij zależność między zdolnością roślin bobowatych do produkcji dużych ilości białka, a ich symbiozą z 

bakteriami z rodzaju Rhizobium. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij, dlaczego właśnie rośliny bobowate stosuje się w rolnictwie jako „zielony nawóz”. 

 

 

 

 

ZADANIE 34. (2pkt) 

Mikoryza to współżycie korzeni roślin wyższych z grzybami. Niektóre rośliny bez obecności  grzyba giną, inne 

rozwijają się bardzo słabo. Strzępki grzyba, wnikając do korzeni,  zwiększają powierzchnię chłonną, utrudniają 

przemieszczanie się metali ciężkich do tkanek roślinnych oraz chronią roślinę przed zakażeniami bakteriami i 

grzybami chorobotwórczymi. Roślina przekazuje grzybom związki organiczne. Oceń, w których z 

wymienionych działań można w praktyce wykorzystać zjawisko  mikoryzy. Znakiem X zaznacz TAK, jeśli do 

tego działania celowe jest wykorzystanie mikoryzy, lub NIE, jeśli nie ma to sensu. 

Działania TAK NIE 

1. Rekultywacja hałd powstających w wyniku eksploatacji kopalin.    

2. Wybór miejsc do budowy zakładów przemysłowych.    

3. Badanie stanu zanieczyszczenia powietrza pyłami.   

4. Zakładanie ogrodów i parków miejskich.   

5. Wybór wodnych roślin kwiatowych do obsadzania oczek wodnych.    

 

 

 



 

ZADANIE 35. (1pkt) 

Na wykresie przedstawiono krzywe przeżywania dwóch 

rodzajów zwierząt. Przyporządkuj każdej krzywej (a i b) 

właściwy przykład zwierzęcia, wybierając go spośród  

oznaczonych liczbami od 1 do 4. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 36. (4pkt) 

Na przykładzie babki lancetowatej badano stopień akumulacji ołowiu w roślinach zielnych w zależności od 

odległości ich stanowiska od ruchliwej drogi. W tabeli przedstawiono wyniki pomiaru średniej zawartości ołowiu w 

mg·kg-1 suchej masy w częściach nadziemnych i podziemnych babki lancetowatej.  

Odległość od drogi [m] Zawartość ołowiu w suchej masie [mg·kg-1] 

Części nadziemne Części podziemne 

2 2,1 2,9 

10 1,0 2,3 

30 0,7 2,2 

50 0,4 2,2 
Na podstawie: Zawartość ołowiu w wybranych gatunkach roślin dwuliściennych rosnących na użytkach zielonych w pobliżu 

trasy szybkiego ruchu, J. Jankowska i wsp., Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30 , 2007. 

 

a) Na podstawie danych z tabeli narysuj diagram słupkowy przedstawiający różnice  w zawartości ołowiu w 

częściach nadziemnych i podziemnych babki lancetowatej  w zależności od jej odległości od drogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sformułuj dwa wnioski odnoszące się do różnic w zawartości ołowiu, wynikających z jego akumulacji 

przez części nadziemne i podziemne babki lancetowatej,  w zależności od odległości jej stanowiska od 

drogi. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 37. (2pkt) 

Schemat przedstawia zakresy tolerancji w stosunku do temperatury i zasolenia 5 różnych gatunków organizmów. 

Wskaż numer gatunku, który byłby najlepszym wskaźnikiem stopnia zasolenia i temperatury jednocześnie. 

Odpowiedź uzasadnij 

 

 



 

ZADANIE 38. (1pkt) 

Uzupełnij poniższe schematy, zaznaczając strzałką lub strzałkami na każdym z nich kierunek lub kierunki 

przemieszczania się osobników, tak aby ilustrowały wymienione typy  rozprzestrzeniania. 

 
 

 

ZADANIE 39. (2pkt) 

 

Mikoryzacja to zabieg polegający na wprowadzeniu do podłoża, na którym rosną rośliny,  określonej ilości 

zarodników i strzępek wyselekcjonowanych grzybów mikoryzowych. Badano  wpływ mikoryzacji roślin na ilość 

mikroelementów pobieranych z roztworu glebowego: żelaza,  manganu i cynku – przez wilca wodnego (Ipomoea 

aquatica). Badania przeprowadzono na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu ze szczepionką mikoryzową i na 

próbie 20 roślin uprawianych na podłożu bez szczepionki mikoryzowej. Wyniki doświadczenia przedstawiono  

na poniższym wykresie. 

 
 

a) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia. 

 

 

 

b) Określ znaczenie mikoryzy dla grzybów. W odpowiedzi uwzględnij sposób odżywiania się grzybów.  

 

 



 

ZADANIE 40. (3pkt) 

Poniższe wykresy przedstawiają wyniki pewnego doświadczenia.  

 

a) sformułuj 2 problemy badawcze, które były celem tego doświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) oceń zasadność wniosków wyciągniętych z tego doświadczenia (przypisz P zdaniom prawdziwym, a F zdaniom fałszywym): 

 P lub F 

1. różna wilgotność gleby sprawia, że różne trawy na nich wygrywają konkurencję.  

2. gdy rosną osobno, optymalny wzrost stokłosy obserwuje się na glebach suchych a wyczyńca na wilgotnych.  

3. rajgras wygrywa rywalizację ze stokłosą i wyczyńcem w miejscach z optymalną ilością wody w podłożu.  

4. wynik konkurencji między trawami jest niezależny od wilgotności gleby  

5. wszystkie wymienione trawy lubią średnio wilgotną glebę.  

 

 

ZADANIE 41. (2pkt) 

Na wykresie przedstawiono kolejne etapy wzrostu populacji glonu chlorella vulgaris w czterech fazach (I, II, III i IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) W jakiej fazie występuje największy wzrost liczby glonów? Uzasadnij odpowiedź. 

 

 

 

 

b) Wyjaśnij dlaczego po upływie 10 dni liczba komórek glonu w populacji pozostaje mniej więcej taka sama? 

 

 

 

 

 

ZADANIE 42. (1pkt) 

Obecnie na terenach zurbanizowanych osiedla się wiele gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących. Podaj dwa czynniki 

sprzyjające osiedlaniu się w miastach dziko żyjących zwierząt. 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 43. (2 pkt) 

1. Niszczenie środowiska (np. zanieczyszczanie środowiska, wycinanie lasów, powstawanie obszarów nieużytków itp.) 

zachodzi na mniejszą skalę w krajach bogatych niż w krajach ubogich (rozwijających się). 

2. W krajach rozwijających się ekosystemy naturalne niszczone są w coraz szybszym tempie. 

Uważa się, że różnice te mają swoje źródło w dynamice zmian liczby ludności w krajach bogatych i w krajach ubogich. 

Podając po jednym argumencie wyjaśnij, dlaczego niszczenie środowiska zachodzi na mniejszą skalę (wolniej) w 

krajach bogatych, a na większą skalę (jest szybsze) w krajach ubogich. 

 
 
 
 
ZADANIE 44. (3 pkt) 

Ekosystem heterotroficzny jest niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym musi nastąpić zasilanie 

materią z zewnątrz. Życie heterotrofów możliwe jest dzięki materii pochodzącej z odchodów zwierząt, i naniesionej 

martwej materii organicznej. Materią tą żywią się detrytusofagi, a nimi – występujące w danym ekosystemie drapieżniki. 

Związki mineralne wytworzone przez destruentów w takim ekosystemie są bezużyteczne i mogą być wykorzystane tylko 

wtedy, gdy zostaną przeniesione do ekosystemu autotroficznego. 

a) Określ, od obecności jakiego czynnika środowiska zależy typ ekosystemów lądowych (heterotroficzny i 

autotroficzny). 

 

 

 

b) Podkreśl poniżej rodzaj łańcuchów pokarmowych, które występują w ekosystemach heterotroficznych. 

A. łańcuchy spasania       B. łańcuchy detrytusowi 

c) Wyjaśnij, dlaczego ekosystem autotroficzny jest ekosystemem samowystarczalnym. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 45. (2 pkt) 

Leśnicy z Nadleśnictwa Zamrzenica w Borach Tucholskich, gdzie populacja cisa (Taxus baccata) należy wciąż do 

najliczniejszych w Europie, realizują projekt ochrony tego gatunku. W latach 2005–2008 zwiększono obszar rezerwatu w 

Wierzchlesie do prawie 90 hektarów, zbudowano kładkę nad torfowiskiem oraz wykonano nowe ogrodzenie, chroniące 

cisy przed żerującymi na nich jeleniami. Wytypowano obszary, na których obserwuje się kiełkowanie i wzrost siewek 

cisa. Okolice rezerwatu obsadzane są dwuletnimi sadzonkami cisów wyhodowanymi z nasion pochodzących z rezerwatu. 

Przyporządkuj opisane działania leśników, realizowane w ramach programu ochrony cisów, do podanych niżej 

form ochrony przyrody. 

ochrona czynna: … 

ochrona bierna: … 

 

 

 

 

ZADANIE 46. (3 pkt) 

Na schemacie przedstawiono piramidę pokarmową z biocenozy lasu oraz fragment przykładowej sieci pokarmowej. 

 
 

a) Wpisz w wyznaczone miejsca obok schematu nazwy kolejnych poziomów troficznych przedstawionych w 

piramidzie. 

b) Na podstawie analizy przedstawionej powyżej sieci pokarmowej wymień: 

1. gatunek, który nie konkuruje z żadnym innym o pokarm  

2. dwa gatunki najsilniej konkurujące o pokarm 

 



 

ZADANIE 47. (2 pkt) 

Odpady organiczne stanowią 35–50% objętości odpadów w gospodarstwie domowym. W wielu krajach Europy prowadzi 

się obowiązkową segregację odpadów z oddzieleniem odpadów organicznych. W Polsce segregowanie nie jest 

obowiązkowe. Podaj po jednej korzyści dla gospodarstwa domowego i dla środowiska wynikającej z segregowania 

odpadów.  

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 48. (2 pkt) 

Niszę ekologiczną gatunku określają dwie grupy czynników: biotyczne i abiotyczne. Czynniki ograniczające zawężają 

niszę ekologiczną gatunku. Kiedy eksperymentalnie uprawiano oddzielnie dwa gatunki przytulii – hercyńską i 

szorstkoowockową na glebie kwaśnej i zasadowej, każdy z nich dobrze rósł na obu typach gleb. Wysianie ich na 

wspólnym stanowisku spowodowało, że na glebie kwaśnej przytulia hercyńska wypierała szorstkoowockową, natomiast 

na glebie zasadowej szorstkoowockowa eliminowała hercyńską. 

a) Na podstawie tekstu podaj czynnik ograniczający, który spowodował zawężenie nisz ekologicznych dwóch 

gatunków przytulii uprawianych na wspólnym stanowisku. 

 

 

 

 

b) Podaj, jaki zakres tolerancji ekologicznej (wąski czy szeroki) reprezentują oba gatunki przytulii w stosunku do 

odczynu gleby. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 

 

 

 

 

ZADANIE 49. (2 pkt) 

Na poniższym schemacie przedstawiono zmiany liczebności ptaków w Europie w latach 1980–2002. 

 
a) Określ tendencję zmian liczebności ptaków siedlisk rolniczych. 

 

 

 

b) Podaj przykład działalności człowieka, która wpływa na zmianę liczebności ptaków siedlisk rolniczych. 

 

 

 

ZADANIE 50. (1pkt) 

W naturze dwa gatunki pałki – wąskolistna i szerokolistna – różnią się miejscem występowania w zbiornikach wodnych. 

Pałka wąskolistna rośnie zawsze w głębszej wodzie niż pałka szerokolistna. Przeprowadzono eksperyment, który 

wykazał, że pałka szerokolistna posadzona osobno nie rośnie w wodzie głębokiej. Natomiast pałka wąskolistna 

posadzona osobno rośnie dobrze zarówno w wodzie płytkiej, jak i głębokiej. Na podstawie powyższych informacji 

sformułuj wniosek dotyczący wpływu konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną pałki wąskolistnej. 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 51. (2 pkt) 

Modraszek arion składa jaja na kwiatach różnych gatunków macierzanki. Z jaja 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 robotnicę mrówki wścieklicy. Gdy dojdzie do takiego kontaktu, 

gąsienica wydziela słodki płyn, spijany przez mrówkę, która następnie transportuje gąsienicę do mrowiska. Wewnątrz 

kolonii gąsienica modraszka przestaje 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. 

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Opisana zależność między larwami modraszka ariona i larwami mrówki wścieklicy to 

A. drapieżnictwo. 

B. komensalizm. 

C. konkurencja. 

D. mutualizm. 

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

 

 

ZADANIE 52. (1pkt) 

W skład ekosystemu jeziora wchodzą między innymi populacje trzech gatunków rybożernych ptaków: czapli siwej, 

kormorana czarnego i rybołowa. Czapla czatuje na swoje ofiary przy brzegu, kormoran nurkuje i łapie je pod wodą, 

natomiast rybołów chwyta z powietrza ryby pływające przy powierzchni wody. 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Konkurencja o pokarm między czaplami, kormoranami i rybołowami jest niewielka, ponieważ 

A. łańcuchy pokarmowe, do których należą te gatunki, nie mają wspólnych ogniw. 

B. nisze ekologiczne tych gatunków tylko nieznacznie się pokrywają. 

C. przedstawione gatunki ptaków są konsumentami różnych rzędów. 

D. przedstawione gatunki reprezentują różne poziomy troficzne. 

 

ZADANIE 53. (1pkt) 

Prawdziwym przysmakiem wydry morskiej są jeżowce. Jeżowce zjadają morskie glony, głównie brunatnice, które tworzą 

podwodne zarośla. Są one miejscem rozwoju ikry i schronieniem dla narybku wielu gatunków ryb. Objęcie ochroną 

populacji wydry morskiej spowoduje wzbogacenie przybrzeżnych stad ryb północnego Pacyfiku. Oceń słuszność tego 

stwierdzenia, uzasadniając swoje stanowisko jednym argumentem. 

 

 

 

 

ZADANIE 54 (2 pkt) 

Istnieje ścisła zależność pomiędzy występowaniem w środowisku pewnych gatunków roślin a hamowaniem wzrostu i 

rozwoju innych organizmów. Istota tego typu oddziaływań polega na wytwarzaniu i uwalnianiu do środowiska związków 

o charakterze allelopatycznym. Substancje te przedostają się do atmosfery pod postacią olejków eterycznych, mogą być 

też wypłukiwane z liści tych roślin podczas deszczu lub wydzielane są z ich korzeni bezpośrednio do roztworu 

glebowego. Zjawisko to spotykane jest zarówno w uprawach polowych, jak i w naturalnych ekosystemach, np. wśród 

rozmieszczonych równomiernie roślin pustynnych. 

a) Wyjaśnij, dlaczego niektóre gatunki roślin działają hamująco na wzrost i rozwój osobników innych gatunków, 

które w danym ekosystemie żyją w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

 

 

 

b) Podaj przykład takiego sposobu praktycznego zastosowania tego zjawiska w uprawie roślin, który nie będzie 

negatywnie wpływał na środowisko naturalne. Odpowiedź uzasadnij. 

 



 

ZADANIE 55. (4pkt) 

Na diagramie przedstawiono zakresy zmian zagęszczenia (długość dwóch równoległych linii na pasku każdego gatunku) 

oraz średnie zagęszczenia (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 poprawne nazwy tych grup 

gatunków, odnoszące się do ich ról ekologicznych. 

 

 

 

 

b) Sformułuj prawidłowość, zgodnie z którą w każdej z grup gatunki rozsunięte są wzdłuż osi rosnącego 

zagęszczenia osobników 

 

 

 

 

c) Wyjaśnij, dlaczego średnie zagęszczenie gatunków z grupy B są niższe od średnich zagęszczeń gatunków z 

grupy A, mających zbliżoną wielkość osobników 

 

 

 

 

ZADANIE 56. (2 pkt) 

Na afrykańskiej sawannie można zaobserwować prawie wszystkie rodzaje relacji między organizmami. Bąkojady żerują 

na dużych roślinożernych ssakach, np. zebrach, antylopach czy żyrafach, wyjadając im ze skóry głównie kleszcze i larwy 

muchówek. W żołądkach wymienionych ssaków występują specyficzne bakterie i pierwotniaki, które nie mogą się 

rozwijać poza organizmem swojego żywiciela, ale bez których roślinożercy nie mogliby żyć. Bezpośrednimi wrogami 

roślinożerców są polujące na nie lwy i lamparty, które często dzielą się swoim łupem z sępami, hienami i szakalami. 

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, pod red. M. Maćkowiak, A. Michalak, Warszawa 2008. Korzystając z 

tekstu, wypełnij poniższą tabelę dotyczącą przedstawionych zależności międzygatunkowych na sawannie. 

Typ zależności Nazwa zależności Przykład oddziaływania między organizmami 

 pasożytnictwo  

  antylopa i pierwotniaki 

antagonistyczny  antylopy i zebry 

 

ZADANIE 57. (2 pkt) 

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

 
a) Uzupełnij schemat: wpisz nazwy dwóch pozostałych grup organizmów (1. i 3.) oraz narysuj brakujące strzałki, 

które ilustrują przepływ energii. 

 

b) Uzasadnij, że organizmy z grupy oznaczonej numerem 3. odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu tego 

ekosystemu. 

 



 

ZADANIE 58. (3 pkt) 

Na uproszczonym schemacie przedstawiono obieg azotu w przyrodzie, czyli cykl przemian wolnego azotu 

cząsteczkowego oraz jego związków nieorganicznych (np. amoniaku, azotanów(III) i (V)) i związków organicznych (np. 

białek). Istotną rolę w obiegu azotu odgrywają bakterie. 

 
a) Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące udziału organizmów w krążeniu azotu są 

prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 

1. Bakterie wykorzystują obecne w środowisku nieorganiczne i organiczne związki azotowe. P F 

2. Rośliny pobierają azot bezpośrednio ze środowiska w postaci azotanów(V), soli amonowych i azotu 

atmosferycznego.  

P F 

3. Zwierzęta uczestniczą w przemianie nieorganicznych związkówzawierających azot w azotowe związki 

organiczne, np. w białka. 

P F 

 

b)  Wybierz ze schematu jedną grupę bakterii i przedstaw jej rolę w przyswajaniu azotu pzez rośliny. 

 

 

 

c) Która grupa bakterii uwzględniona na schemacie wykorzystuje przemiany związków azotowych jako źródło 

energii koniecznej do syntezy własnych związków organicznych? Podaj nazwę tej grupy i nazwę tego procesu. 

 

Grupa bakterii: …………………………..…. Nazwa procesu: …………………………… 

 

 

ZADANIE 59. (3 pkt) 

Ekologiczna nisza podstawowa gatunku, czyli nisza potencjalnie zajmowana przez ten gatunek w warunkach 

optymalnych, jest często inna niż nisza zrealizowana, czyli rzeczywista, zajmowana w danych warunkach abiotycznych i 

biotycznych. Aby sprawdzić, czy na niszę ekologiczną wpływa konkurencja międzygatunkowa, badano dwa gatunki pąkli 

(skorupiaki osiadłe, obojnaki, rozmnażające się m.in. przez zapłodnienie krzyżowe). Pąkle te wykazują warstwowe 

rozmieszczenie na zalewanych wodą skałach wzdłuż wybrzeży Szkocji, Chthamalus stellatus jest znajdowany wyżej na 

skałach niż Balanus balanoides (rysunek A).Po usunięciu przez badaczy B. balanoides z niektórych jego stanowisk 

okazało się, że C. stellatus rozprzestrzenił się na tereny wcześniej zajmowane przez B. balanoides (rysunek B). 

 

 
a) Sformułuj wniosek dotyczący wpływu konkurencji międzygatunkowej na niszę ekologiczną Chthamalus 

stellatus. We wniosku uwzględnij niszę zrealizowaną i podstawową. 

 

 

 



 

b) Oceń, czy na podstawie opisu tego doświadczenia i jego wyników można sformułować wnioski podane w tabeli. 

Zaznacz T (tak), jeśli wniosek wynika z tego doświadczenia, albo N (nie) – jeśli z niego nie wynika. 

1. Zróżnicowanie nisz zrealizowanych Chthamalus stellatus i Balanus balanoides pozwala na koegzystencję 

populacji obu gatunków w biocenozie. 

T N 

2. Usunięcie Chthamalus stellatus z jego stanowiska spowoduje, że Balanus balanoides zajmie wyższe partie 

skał. 

T N 

3. Chthamalus stellatus ma szeroki zakres tolerancji, a Balanus balanoides ma wąski zakres tolerancji. T N 

 

c) Korzystając z podanych informacji, przedstaw jedną korzyść, jaką odnoszą pąkle z życia w skupiskach. 

 

 

 

ZADANIE 60. (2 pkt) 

Uczniowie zebrali 100 liści z krzewów bzu czarnego rosnących na południowym skraju lasu mieszanego oraz 100 liści z 

krzewów bzu czarnego rosnących w podszycie tego lasu (stanowisko zacienione). Zmierzyli długość i szerokość każdego 

liścia złożonego oraz obliczyli średnie wartości tych cech w każdej grupie. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli. 

 

 

Badana cecha populacji 

Stanowisko 

nasłonecznione zacienione 

 

średnia długość liścia [mm] 264 290 

średnia szerokość liścia [mm] 122 146 

 

a. Sformułuj problem badawczy tej obserwacji. 

 

 

 

b. Sformułuj wniosek na podstawie przedstawionych wyników obserwacji. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 61. (4 pkt) 

Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) i dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)  należą do najbardziej 

zagrożonych wyginięciem gatunków z rodziny dzięciołów w Europie,  dlatego są wymienione w tzw. dyrektywie 

ptasiej. W naszym kraju oba gatunki są objęte  ochroną gatunkową ze wskazaniem ochrony czynnej oraz zostały 

wpisane do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Największe populacje obu gatunków w naszym kraju występują w 

Puszczy Białowieskiej oraz w Karpatach. Dzięcioły te zasiedlają duże, naturalne lub słabo przekształcone 

kompleksy leśne, w których występują stare i obumierające drzewa oraz rozkładające się drewno.  Gniazda budują w 

dziupli samodzielnie wykutej w spróchniałych drzewach. Nie  mają w lasach wielu wrogów – czasami padają ofiarą 

jastrzębia lub kuny. Dzięcioł trójpalczasty występuje w borach świerkowych i świerkowo-jodłowych; można go 

także spotkać w lasach liściastych, ale z odpowiednią domieszką starych lub obumierających  drzew iglastych, na 

których może żerować i gniazdować. Żywi się głównie owadami,  zwłaszcza kornikami atakującymi osłabione 

drzewa. Natomiast dzięcioł białogrzbiety  związany jest z lasami liściastymi: łęgami, olsami i grądami na 

wschodnim niżu oraz buczynami i jaworzynami w górach. Głównym składnikiem jego pokarmu są owady,  

szczególnie ich larwy żywiące się martwym drewnem. Zjada również nasiona.  Na podstawie: Polska czerwona księga 

zwierząt, pod red. Z. Głowacińskiego, Warszawa 2001.  Ł. Kajtoch, Karpackie rzadkie dzięcioły, Kwartalnik OTOP, 2011. 

a. Określ, czy te gatunki dzięciołów są klasyfikowane w jednym, czy – w dwóch rodzajach. Odpowiedź 

uzasadnij. 

 

 

 

 

 

b.  Na podstawie informacji przedstawionych w tekście, posługując się wymienionymi nazwami organizmów, 

zapisz łańcuch pokarmowy, w którym dzięcioł trójpalczasty jest konsumentem drugiego rzędu i nie jest  

konsumentem szczytowym. 

 

 

 

 

 

c. Wykaż, że oba gatunki nie konkurują o pokarm, gdy występują razem w tym samym ekosystemie, np. w 

lesie mieszanym Puszczy Białowieskiej. 

 



 

 

 

d. Zaznacz w tabeli rodzaj ochrony – czynną (C) lub bierną (B) – który reprezentują wymienione działania 

podjęte w celu ochrony opisanych gatunków dzięciołów.  

 

 Rodzaj ochrony 

1. Wpisanie do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. C B 

2. Utworzenie rezerwatu ścisłego na terenie występowania populacji danego gatunku dzięcioła.  C B 

3. Pozostawianie określonej liczby martwych drzew w lasach użytkowanych gospodarczo.  C B 

 

  

ZADANIE 62. (2 pkt) 

Bioindykacja jest metodą oceny stanu środowiska, głównie poziomu zanieczyszczeń, na podstawie badania reakcji 

organizmów na różne czynniki działające w ich środowisku.  Na podstawie wieloletnich obserwacji wyróżniono 

gatunki, których występowanie lub brak sygnalizują obecność określonych warunków w środowisku (np. małą lub 

dużą ilość jakiegoś składnika mineralnego, obecność czynników niekorzystnych). Nazwano je gatunkami  

wskaźnikowymi. 

a. Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, 

oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.–2.  

Funkcję gatunków wskaźnikowych mogą pełnić jedynie organizmy  

A. o wąskim zakresie tolerancji na dany czynnik,  

 

ponieważ 

 

1. szybko reagują na niewielkie zmiany tego 

czynnika w ich środowisku. 

B. o szerokim zakresie tolerancji na dany czynnik 2. występują w środowiskach o różnym stopniu 

nasilenia danego czynnika. 

 

b. Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać porosty (grzyby porostowe) jako gatunki wskaźnikowe. W 

odpowiedzi uwzględnij rodzaj zanieczyszczenia, którego porosty są wskaźnikami, i stopień ich tolerancji na 

to zanieczyszczenie. 

 

 

 

 

ZADANIE 63.  (2pkt) 

Ochrona przyrody w Polsce związana jest m.in. z powoływaniem jej prawnych form,  mających różną rangę oraz 

różne znaczenie. Są to: 

A. parki krajobrazowe 

B. parki narodowe 

C. pomniki przyrody 

D. obszary Natura 2000 

E. obszary chronionego krajobrazu 

F. rezerwaty przyrody 

G. użytki ekologiczne. 

Zapisz w tabeli odpowiednie oznaczenie literowe wybrane spośród A–G określające nazwę każdej z dwóch 

opisanych form ochrony przyrody (1. i 2.). 

 Oznaczenie 

literowe 

 

1. Obszary chroniące określony typ siedliska przyrodniczego oraz gatunki uznane za cenne i zagrożone 

w skali Europy. Wyznaczane są przez organy państwowe odpowiedzialne za ochronę przyrody, ale 

zatwierdzane przez Komisję Europejską. 

 

 

2. Mogą być powołane na terenie gminy przez jej władze, np. na wniosek lokalnych działaczy ochrony 

przyrody, aby chronić fragmenty naturalnych ekosystemów, np. oczka śródpolne, niewielkie płaty 

torfowisk, kępy drzew i krzewów. 

 

 



 

 

 

 

ZADANIE 1.  

Przykład odpowiedzi: W ekosystemie materia ulega przemianom w cyklu zamkniętym,  w procesie technicznym 

materia nie krąży (nagromadza się). Przykład propozycji: Należy wprowadzić recykling (wtórne wykorzystanie 

odpadów w produkcji), który zamknąłby obieg materii. 

 

ZADANIE 2. - Komensalizm (współbiesiadnictwo) 

 

ZADANIE 3. A-dotyczy populacji ofiary, B —populacji drapieżnika. Przykład: Przy niskiej liczebności populacji 

drapieżnika wzrasta liczebność populacji ofiary. 

 

ZADANIE 4. Przykładowe rozwiązania: 

• Rozgwiazda Pisaster ochraceus przyczynia się do zwiększenia liczby gatunków bezkręgowców i glonów poprzez 

zmniejszenie liczebności populacji konkurujących z nimi omułków.  

• Rozgwiazda ogranicza liczebność omułków, umożliwiając tym samym rozwój innych gatunków w tej biocenozie, które 

są wypierane przez omułki.  

• Rozgwiazda chroni bogactwo gatunkowe biocenozy poprzez zmniejszenie konkurencji międzygatunkowej w wyniku 

ograniczenia liczebności omułków.   

• Rozgwiazda Pisaster jest drapieżnikiem ograniczającym liczebność omułków, wypierających inne gatunki w tej 

biocenozie, dzięki czemu utrzymywane jest w niej bogactwo gatunkowe. 

 

ZADANIE 5.  

a) Przykładowe rozwiązania:  

• Czy w perzu znajdują się allelopatiny wpływające na kiełkowanie nasion grochu?  

• Wpływ substancji w wyciągu z perzu na dynamikę kiełkowania nasion grochu.  

• Wpływ wyciągu z perzu na zdolność kiełkowania nasion grochu.  

• Czy substancje wydzielane przez kłącza perzu wpływają na szybkość kiełkowania nasion 

grochu?  

• Czy perz działa allelopatycznie na kiełkowanie nasion grochu? 

b) Przykładowe rozwiązania:  

• W kłączach perzu znajdują się substancje opóźniające kiełkowanie nasion grochu.  

• Perz wytwarza allelopatiny hamujące kiełkowanie nasion grochu.  

• Perz wykazuje allelopatię ujemną – zmniejsza szybkość kiełkowania nasion grochu.  

• Perz produkuje substancje wpływające szkodliwie na kiełkowanie nasion grochu.  

• Substancje wydzielane przez perz nie wpływają na zdolność kiełkowania nasion grochu.  

• Perz wykazuje allelopatię ujemną w stosunku do kiełkujących nasion grochu 

 

ZADANIE 6. Może być wiele różnych odpowiedzi np.: 

1. stosowanie w rolnictwie naturalnych nawozów 2. właściwe i umiarkowane stosowanie środków ochrony roślin 

3. ograniczanie emisji pyłowo-gazowych w przemyśle itp. 

 

ZADANIE 7.  

a. Rozwiązanie: Sposób rozprzestrzeniania: • hydrochoria • przez wodę  

Cechy diaspor: 

• mają dużą powierzchnię (dlatego łatwo unoszą się na powierzchni wody). 

• mają mniejszą gęstość niż woda (dlatego nie toną); posiadają aerenchymę (dzięki czemu unoszą się na wodzie). 

• obecność korka (są odporne na nasiąkanie wodą); ściany diaspor są nieprzepuszczalne dla wody. 

• są zdolne do przetrwania długiego zanurzenia w (słonej) wodzie; są odporne na zasolenie. 

b. 1. – P, 2. – P, 3. – F. 

c. Przykładowe rozwiązania 

• Owoce zawierające nasiona mogą stanowić pokarm dla ptaków i dlatego diaspory mogą być transportowane w układzie 

pokarmowym ptaków na teren wyspy. 

• Nasiona po zjedzeniu owocu przez ptaka nie są trawione w układzie pokarmowym i mogą być przenoszone na inne 

tereny, gdzie są usuwane z odchodami. 

• Nasiona niektórych roślin zachowują zdolność kiełkowania po przejściu przez przewód pokarmowy ptaków i dlatego 

mogą być rozprzestrzeniane przez ptaki. 

• Diaspory wielu gatunków mogą przyczepiać się do piór ptaków i odpadać w różnych miejscach wyspy, przyczyniając 

się do rozprzestrzeniania tych roślin. 

d. Przykładowe rozwiązania 

• Użyźnienie podłoża przez ptasie odchody stworzyło warunki do kiełkowania diaspor gatunków o większych 

wymaganiach. 

• Kolonizacja wyspy przez mewy spowodowała szybsze wzbogacanie podłoża w niezbędne do wzrostu roślin substancje 

odżywcze, co stworzyło warunki dla bardziej wymagających gatunków roślin. 

Biologia 10 
Odpowiedzi do zadań 



 

• Wzrost liczebności mew, w zestawieniu z bliskością innych wysp archipelagu, spowodował, że zwiększyło się 

prawdopodobieństwo przeniesienia przez ptaki diaspor różnych roślin, 

 

ZADANIE 8.  

a) B 

b) Przykładowe rozwiązania:  

• Nie, ponieważ w zależności mutualistycznej korzyści powinny odnosić oba organizmy, a dla much nie jest ona 

korzystna.  

• Nie jest przykładem mutualizmu, ponieważ muchy nie znajdują w kwiatach pokarmu, a tym samym nie odnoszą żadnej 

korzyści.  

• Nie jest przykładem mutualizmu, ponieważ korzyści odnosi tylko raflezja.    

c) Przykładowe rozwiązania:  

• 1. Kolor kwiatów przypominający gnijące mięso. 2. Kwiaty cuchnące padliną.   

• 1. Zapach rozkładającego się białka. 2. Mięsiste płatki przypominające padlinę   

• 1. Upodobnienie się kwiatów kolorem do mięsa. 2. Wydzielanie przez kwiat zapachu padliny 

d) Przykładowe rozwiązania: 

• Do bytowania bukietnic konieczne są określone gatunki lian, na których pasożytuje, i owady, które je zapylają.   

• Ponieważ raflezje pasożytują na lianach, które występują tam, gdzie rosną drzewa. 

ZADANIE  9.  

a) Przykładowe rozwiązania:  • Umiarkowany wypas bydła zwiększa różnorodność gatunkową wypasanego zbiorowiska 

trawiastego Ameryki Południowej. • Wypas bydła zwiększa różnorodność gatunkową badanego zbiorowiska roślinnego. 

• Zgryzanie roślin przez bydło ma pozytywny wpływ na różnorodność gatunkową pampy. 

b) Przykładowe rozwiązania: • Zgryzanie roślin przez roślinożerców powoduje, że zmniejsza się konkurencja 

międzygatunkowa w tym zbiorowisku i rozwijają się rośliny gatunków, które przy braku wypasania są wypierane przez te 

gatunki, którymi żywi się bydło. • Presja roślinożerców zmniejsza konkurencję międzygatunkową roślin, co prowadzi 

do ograniczenia ich konkurencyjnego wypierania. • Roślinożercy, wybiórczo zjadając rośliny określonych gatunków, 

ułatwiają rozwój gatunków, które przy braku wypasu są wypierane przez rośliny zjadane przez bydło. • Roślinożercy 

zmniejszają konkurencję między gatunkami roślin, umożliwiając pojawienie się nowych, niewystępujących tam 

wcześniej gatunków. 

 

ZADANIE 10.  Przykłady odpowiedzi: 

- obiekt obserwacji: liście drzew (roślin), powierzchnia liści, każda inna powierzchnia (np. ławki, kamienia itp.),  

- przykład sposobu ustalania wielkości zapylenia: porównanie barwy (na białym tle) kawałków przeźroczystej taśmy 

klejącej użytej do zbierania kurzu (pyłu) z powierzchni obiektów obserwacji w różnych miejscach w pobliżu domu.  

  

ZADANIE 11. Przykłady wniosków: - Odczyn gleby wpływa na występowanie ślimaków. - Dla ślimaków optymalne jest 

środowisko o odczynie obojętnym (lub zbliżonym do niego). 

  

ZADANIE 12. Przykłady argumentów: 

- W biocenozie I jest większa różnorodność gatunków, co lepiej chroni przed nadmiernym rozwojem lub wyginięciem 

jednego z nich. - W biocenozie I są bardziej złożone sieci zależności pokarmowych (jest więcej poziomów troficznych), 

co ułatwia utrzymanie równowagi w sytuacji, kiedy ubędzie z biocenozy lub trafi do biocenozy nowy gatunek. 

 

ZADANIE 13. Przykłady cech: 

- większe zróżnicowanie gatunków (bogatsze sieci pokarmowe), - większa szansa wystąpienia populacji regulującej 

liczebność populacji szkodnika, - mniejsza możliwość ograniczenia różnorodności drzewostanu .  

 

ZADANIE 14.. 

a. 1. – T, 2. – T, 3. – N. 

b. Przykładowe rozwiązanie 

• Dopływ genów kota domowego do puli genowej żbika europejskiego sprzyja utrwalaniu się cech kota domowego w 

populacji żbika i tym samym może zagrozić jego przetrwaniu. 

• Krzyżowanie się żbików z kotami domowymi mogło spowodować zanikanie genów odpowiadających za cechy żbika i 

w efekcie zagrażać jego przetrwaniu. 

• Krzyżowanie się żbików z kotami domowymi mogło spowodować zawężenie puli genowej żbika. 

c. Przykładowe rozwiązania 

1. Zagrożenie dla ich liczebności: 

• Im więcej dróg, tym więcej żbików będzie ginąć pod kołami samochodów. 

• Niszczone są ich naturalne siedliska, w których żbiki mogą występować i swobodnie się rozmnażać. 

• Fragmentacja ich siedlisk sprawia, że żbikom trudniej upolować ofiarę. 

2. Zagrożenie dla ich różnorodności genetycznej: 

• W wyniku fragmentacji siedlisk żbika powstają małe populacje, w których silniej działa dryf genetyczny sprzyjający 

utracie alleli. 

• Poszczególne grupy żbików zostają odizolowane, a więc przepływ genów między odizolowanymi populacjami jest 

utrudniony, co zmniejsza różnorodność genetyczną. 



 

• W małych subpopulacjach żbika częściej dochodzi do chowu wsobnego, co pogłębia zubożenie puli genowej żbika. 

 

ZADANIE 15. 

Przykłady działań do uzasadnienia pozytywnej oceny decyzji: - dokładniejsze oczyszczanie wody w czasie jej 

uzdatniania do picia, - ograniczenie stosowania środków zawierających szkodliwe substancje. Wymiana starych 

wodociągów, szczególnie zbudowanych z rur zawierających ołów. Zabezpieczanie ujęć wody przed przedostawaniem się 

pestycydów.  

 

ZADANIE 16. C 

 

ZADANIE 17. Przykłady: 

- Duża zawartość P i N sprzyja intensywnemu rozwojowi glonów zarastaniu jeziora.  

- Szybsze wypłycanie jeziora (płytsze, bogata roślinność) i jego zarastanie.  

 

ZADANIE 18. Najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia są: jodła, świerk, sosna  

Przykład przyczyny: Liście u roślin iglastych zrzucane są co kilka lat, dłużej niż u liściastych narażone są na działanie 

czynników szkodliwych.  

 

ZADANIE 19.  

a) Przykładowe rozwiązania: • Im wyższy poziom troficzny organizmu w łańcuchu pokarmowym, tym wyższe stężenie 

PCB. • PCB kumulują się w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego. • Poziom PCB wzrasta przy przejściu z 

niższego na wyższy poziom troficzny. • Organizmy z wyższych poziomów troficznych zawierają większe stężenia PCB 

niż organizmy z niższych poziomów troficznych. 

b) Przykładowe rozwiązania: • mewa i perkoz • chełbia i śledź  • alka i mewa  • edredon i okoń 

 

Zadanie 20. 

1. komensalizm 

2. Mutualism/symbioza    

 

ZADANIE 21.  

a) 1. – P, 2. – F, 3. – F 

b) Przykładowe rozwiązania: • Im więcej poziomów troficznych, tym większa jest różnica między energią przyswojoną 

przez pierwszy i ostatni poziom troficzny, ponieważ każdy organizm traci część energii na procesy życiowe, dlatego 

liczba poziomów troficznych jest ograniczona. • W łańcuchach pokarmowych tylko niewielka ilość (około 10%) energii 

przekształcana jest w materię organiczną następnego poziomu, ponieważ każdy poziom część energii traci na własne 

potrzeby i w miarę wydłużania się łańcucha pokarmowego ilość energii przekazywanej kolejnym poziomom troficznym 

jest coraz mniejsza. 

 

ZADANIE 22.  

Przykład odpowiedzi: im mniejsze (większe) zróżnicowanie gatunkowe ekosystemu (biocenozy), tym mniejsze (większe) 

jego zdolności samoregulacyjne, umożliwiające utrzymanie równowagi ekologicznej . ' 

  

ZADANIE 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 24.   

Poprawna odpowiedź: I obszar sukcesja pierwotna, II obszar sukcesja wtórna . 

Przykład odpowiedzi: sukcesja pierwotna ma miejsce na terenie niezasiedlonym, na którym wcześniej nie 

występowała żadna biocenoza; sukcesja wtórna zachodzi tam, gdzie występuje jakaś biocenoza (i prowadzi do jej 

zmiany) . 

 

ZADANIE 25.  

a) w tym wypadku gąsienica nie była szkodnikiem, ponieważ przyczyniła się do usunięcia chwastu  

b) zastosowano środek biologiczny zamiast chemicznego do usunięcia opuncji, środki chemiczne mogą mieć  

negatywny wpływ na organizmy inne niż ten, który chcemy zniszczyć. 

 



 

ZADANIE 26.  

a) Przykładowe rozwiązania:  

• Robinia wysusza glebę oraz wzbogaca ją w azot – może to spowodować zanikanie gatunków charakterystycznych dla 

niektórych siedlisk leśnych.  

• Grochodrzew wpływa na zmiany w siedliskach leśnych poprzez zmianę stosunków wodnych, co może powodować 

zanikanie rzadkich gatunków leśnych.  

• Gatunek ten powoduje wzbogacanie gleby w azot, co może sprzyjać inwazji gatunków azotolubnych  

b) Przykładowe rozwiązania:  

• 1. Żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi. 2. Ma szeroki i silny system korzeniowy.   

• 1. Jest wytrzymała na zanieczyszczenia powietrza. 2. Ma niewielkie wymagania glebowe.  

• 1. Wzbogaca glebę w azot. 2. Jest odporna na zanieczyszczenia powietrza. 

 

ZADANIE 27. Usuwanie ściółki liściowej; Unikanie nasadzeń kosztanowca. 

 

 

ZADANIE 28. Przykłady argumentów „na tak": Należy chronić lokalnie występujące rasy zwierząt i odmiany roślin, 

ponieważ wraz z ich utratą tracone są bezcenne geny np. odporności na choroby i pasożyty.  

Przykłady argumentów „na nie": „Stare" odmiany roślin i rasy zwierząt przystosowane do warunków lokalnych często 

nie nadają się do uprawy i hodowli winnych warunkach środowiskowych i dlatego ich zasięg występowania jest 

ograniczony. 

 

 

ZADANIE 29.  

a) Śledź Konsument II rzędu DB; Zooplankton Konsument I rzędu R Foka szara Konsument III lub IV rzędu DK 

b) morświn zwyczajny 

c) Ochrona sprzyjać będzie zwiększeniu liczebności foki szarej, co spowoduje zmniejszenie liczebności ryb żywiących 

się zooplanktonem i w konsekwencji wzrost liczebności zooplanktonu. To spowoduje zwiększone zjadanie / spadek 

liczebności fitoplanktonu i zmniejszenie przeżyźnienia morza 

 

 

ZADANIE 30.  

a) – Średnie opady roczne np. 75 cm i średnia roczna temperatura np. 15°C, – Średnie opady roczne np. 65 cm i średnia 

roczna temperatura np. 14°C. Biomy: tereny trawiaste. 

b) odp. C. 

c) odp. A 

ZADANIE 31. 

a) Przykład odpowiedzi: torfowiska są naturalnym magazynem wody 

b) Przykład odpowiedzi: woda jest podstawowym czynnikiem ograniczającym produktywność ekosystemów 

c) 4, 1, 3, 2 

 

ZADANIE 32.  Przykłady odpowiedzi: 

- emisja zanieczyszczeń nie jest jednakowa na obszarze całego kraju (np. największa w południowo-zachodniej Polsce) , 

- w zachodniej Polsce jest większa emisja zanieczyszczeń/ jest więcej zakładów emitujących zanieczyszczenia , 

- największe stężenie zanieczyszczeń w południowo-zachodniej Polsce jest również następstwem ich przemieszczania 

się/importu/ z Niemiec i/ lub Czech . 

 

ZADANIE 33.  

a) Bakterie żyjące w symbiozie z roślinami bobowatymi zdolne są do asymilowania azotu cząsteczkowego / 

atmosferycznego i przekształcania go do postaci łatwo przyswajalnej dla roślin. Pierwiastek ten jest następnie 

wykorzystywany do syntezy (aminokwasów, z których rośliny bobowate syntetyzują własne białka) własnych białek. 

b) Rośliny bobowate są stosowane jako „zielony nawóz”, gdyż podczas ich rozkładu do gleby uwalniane są duże ilości 

związków azotu, które ją użyźniają (co przyczynia się do zwiększenia plonowania roślin użytkowych). 

 

ZADANIE 34. 

Tak: zdania 1 i 4 

 

ZADANIE 35. 

a - 3, b - 1 

 



 

ZADANIE 36.  

a)  

b) 1. Części / organy podziemne babki lancetowatej zawierają / kumulują więcej ołowiu w porównaniu z częściami / 

organami nadziemnymi tej rośliny bez względu na odległość od drogi. 

2. Im większa jej odległość od drogi, tym mniejsza zawartość ołowiu zarówno w nadziemnych, jak i podziemnych 

częściach / organach babki lancetowatej. 

 

ZADANIE 37.  

Gatunek nr 5. Jest dobrym wskaźnikiem zasolenia i temperatury, bo ma niską tolerancję na oba parametry środowiska 

 

 

ZADANIE 38.  

 
 

ZADANIE 39.  

a) Przykładowe rozwiązania: • Mikoryzacja pobudza pobieranie Fe, Mn i Zn przez wilca wodnego. • Grzyby mikoryzowe 

zwiększają pobieranie badanych mikroelementów przez wilca wodnego. • Mikoryzacja ma dodatni wpływ na pobieranie 

Fe, Mn i Zn przez badaną roślinę. • Badana roślina dzięki mikoryzie pobiera więcej badanych mikroelementów.  

b) Przykładowe rozwiązania: • Grzyby są organizmami heterotroficznymi, które pobierają substancje odżywcze ze 

środowiska, a pozostając w związku mikoryzowym, otrzymują je od rośliny. • Grzyby nie potrafią samodzielnie 

syntetyzować niektórych związków organicznych i muszą pobierać je ze środowiska, a w mikoryzie otrzymują te związki 

od rośliny. • Grzyby są cudzożywne – pobierają od rośliny produkty fotosyntezy.    

 

ZADANIE 40.  

a) wpływ wilgotności gleby na wzrost trzech gatunków traw, wpływ konkurencji na wzrost traw, jednoczesny wpływ 

wilgotności gleby i konkurencji na wzrost traw. 

b) zdania fałszywe: 2 i 4 

 

ZADANIE 41. 

a) faza II, b) populacja po ok. 10 dniach osiąga poziom pojemności siedliska i liczba komórek przestaje rosnąć w wyniku 

wyczerpywania się zasobów i konkurencji o światło. 

ZADANIE 42. Przykłady czynników: 

− Dostępność pokarmu / dokarmianie zwierząt / łatwy dostęp do odpadków. 

− Duża ilość kryjówek (zarośla, korony drzew, strychy, wieże). 

− Wyższa temperatura w mieście niż poza nim (daje większe szanse przetrwania zimy). 

− Występowanie różnorodnych siedlisk. 

 

ZADANIE 43. Kraje bogate: W nich liczba ludności stopniowo spada, zmniejsza się zatem presja populacji człowieka na 

środowisko. Kraje ubogie: W krajach tych liczba ludności rośnie, potrzeba jest dużo ziemi uprawnej i miejsc do budowy 

zakładów przemysłowych, niszczy się zatem ekosystemy naturalne. 

 

ZADANIE 44. a) obecności światła; b) B. łańcuchy detrytusowi c) Producenci wytwarzają związki organiczne z prostych 

związków nieorganicznych. 

 

ZADANIE 45.  ochrona czynna: zwiększenie rezerwatu do 90 ha, budowa kładki nad torfowiskiem oraz nowego 

ogrodzenia, obsadzenie rezerwatu sadzonkami cisów; ochrona bierna - wytypowanie obszarów, gdzie obserwuje się 

kiełkowanie i wzrost siewek cisa 

 

ZADANIE 46. a) Przykład poprawnej odpowiedzi: od góry – Konsumenci II rzędu, Konsumenci I rzędu, producenci. b) 

Poprawne odpowiedzi: 1. królik, 2. mysz i nornica lub sowa i żmija  

 

ZADANIE 47.  Przykłady poprawnych odpowiedzi:  

Korzyści dla gospodarstwa domowego: 

• Segregowanie pozwala zredukować koszty wywozu odpadów. 

• Oddzielenie odpadów organicznych i ich kompostowanie dostarcza naturalnego nawozu, który można wykorzystać, np. 



 

w ogrodzie lub do nawożenia trawnika. 

Korzyści dla środowiska: 

• Segregowanie odpadów zmniejsza ilość śmieci wywożonych na wysypiska, co może zmniejszyć ich negatywny wpływ 

na środowisko lub ograniczyć zajmowanie kolejnych terenów pod wysypiska. 

• Stosowanie kompostu zamiast nawozów sztucznych może ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko, np. 

eutrofizacja wód. 

 

ZADANIE 48. Poprawna odpowiedź: Konkurencja międzygatunkowa lub konkurencja, lub współzawodnictwo lub 

obecność drugiego gatunku przytulii 

 

ZADANIE 49. a) Poprawna odpowiedź: Dla ptaków siedlisk rolniczych jest to tendencja spadkowa.  

b) Przykłady poprawnej odpowiedzi 

• stosowanie chemicznych środków ochrony roślin 

• wycinanie drzew i krzewów na miedzach lub zakładanie pól wielkoobszarowych 

• mechanizacja rolnictwa 

• wypalanie ściernisk lub traw  

 

ZADANIE 50. Konkurencja między tymi gatunkami powoduje zawężenie / ograniczenie niszy ekologicznej 

pałki wąskolistnej. 

 

ZADANIE 51. a) odp. a.. b) 1. konsument I-rzędu / roślinożerca 2. konsument II-rzędu (lub wyższych rzędów) / drapieżnik 

 

ZADANIE 52. b. 

 

ZADANIE 53. 

Ochrona wydr może spowodować zmniejszenie populacji jeżowców, których nadmiar zagraża podwodnym 

przybrzeżnym zaroślom stwarzającym siedlisko i możliwość odbycia tarła licznym gatunkom ryb. 

 

ZADANIE 54. 

a) Jest to przejaw konkurencji (międzygatunkowej) / obrony tych roślin przed konkurencją 

(ze strony innych gatunków) o (te same) zasoby środowiska. 

b) Przykłady odpowiedzi: - Włączanie do upraw takich roślin jest formą „walki biologicznej” z chwastami / owadami / 

szkodnikami, która pozwala ograniczać stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. - Wprowadzanie roślin / 

stosowanie wyciągów z roślin, które nie będą szkodziły uprawie i zarazem będą odstraszać szkodniki (uprawianych 

roślin). - Wprowadzanie określonych roślin uprawnych, które będą wytwarzały związki chemiczne hamujące wzrost 

niepożądanych gatunków / chwastów. 

 

ZADANIE 55.  

a) Kryterium podziału – miejsce zajmowane w łańcuchach pokarmowych / poziom troficzny /rodzaj pokarmu, którym się 

odżywiają Nazwy obu grup gatunków – grupa A to roślinożercy / konsumenci I, a grupa B to drapieżcy /mięsożercy / 

konsumenci II (i wyższych rzędów). 

b) - Im mniejsza masa osobników / mniejsze są osobniki danego gatunku, w tym większych zagęszczeniach występują. 

- Im większa masa osobników danego gatunku, w tym mniejszych zagęszczeniach występują. 

c) - Z poziomu roślinożerców do poziomu drapieżników / mięsożerców przepływa jedynie część energii, więc dana masa 

roślinożerców może wyżywić tylko znacznie mniejszą masę drapieżników / mięsożerców. - Ponieważ grupę B stanowią 

zwierzęta mięsożerne, a grupę A roślinożerne; pokarmu roślinnego jest więcej niż zwierzęcego. 

 

ZADANIE 56.  

Antagonistyczny – pasożytnictwo – kleszcze i duże ssaki 

Nieantagonistyczny – symbioza/mutualizm/ antylopa i pierwotniaki 

Antagonistyczny – konkurencja – antylopy i zebry 

 

ZADANIE 57.  

a)  

 
b) Destruenci rozkładają/przyspieszają rozkład martwej materii organicznej do prostych związków nieorganicznych 

(mineralizacja), które są następnie pobierane przez producentów/rośliny, dzięki czemu następuje zamknięcie obiegu 

materii w ekosystemie. 



 

 

ZADANIE 58.  

a) 1. – P, 2. – F, 3. – F 

b) • Bakterie nitryfikacyjne II/bakterie nitryfikacyjne I i II/bakterie nitryfikacyjne I/bakterie nitryfikacyjne: biorą udział w 

wytwarzaniu przyswajalnych dla roślin związków azotowych. 

• Bakterie wiążące wolny azot z powietrza/bakterie brodawkowe/glebowe bakterie azotowe przekształcają 

nieprzyswajalny dla roślin azot cząsteczkowy/atmosferyczny w przyswajalne dla roślin formy azotu/jony 

amonowe/związki azotowe. 

• Bakterie należące do destruentów/amonifikujące: rozkładają organiczne związki azotowe zawarte w szczątkach roślin i 

zwierząt/szczątki organizmów do mineralnych związków azotowych/jonów amonowych, które mogą być pobierane przez 

rośliny.a) 

c) Grupa bakterii: bakterie nitryfikacyjne/bakterie nitryfikacyjne I/bakterie nitryfikacyjne II Nazwa procesu: 

chemosynteza  

 

ZADANIE 59.  

a) Konkurencja międzygatunkowa powoduje, że nisza zrealizowana/rzeczywista Chthamalus stellatus jest 

węższa/zawężona w stosunku do podstawowej/potencjalnej. 

b) 1. – T, 2. – N, 3. – N 

c) Życie pąkli w skupiskach ułatwia im rozmnażanie się/zapłodnienie krzyżowe. 

 

ZADANIE 60.   

a) Przykładowe rozwiązania 

• Czy wielkość liści bzu czarnego zależy od nasłonecznienia? 

• Wpływ stopnia zacienienia na długość i szerokość liści bzu czarnego. 

• Czy ilość światła ma wpływ na wymiary liści bzu czarnego? 

b) Przykładowe rozwiązania: 

• Bez czarny rosnący na stanowisku nasłonecznionym wytwarza mniejsze liście niż rosnący na stanowisku zacienionym. 

• Stopień nasłonecznienia wpływa na wielkość liści badanego gatunku.  

 

ZADANIE 61.  

a) Przykładowe rozwiązania: Gatunki te klasyfikowane są w dwóch rodzajach, ponieważ: 

• mają odmienny pierwszy człon nazwy łacińskiej. 

• świadczą o tym ich odmienne łacińskie nazwy rodzajowe (Picoides i Dendrocopos). 

• dzięcioł trójpalczasty należy do rodzaju Picoides, a białogrzbiety do rodzaju Denrocopos. 

• mają różne nazwy rodzajowe. 

b) Rozwiązanie: świerk /jodła / drzewo iglaste → kornik → dzięcioł trójpalczasty → jastrząb / kuna 

c) Dzięcioły te nie konkurują ze sobą, ponieważ: 

• oba te gatunki zdobywają pokarm na różnych rodzajach drzew / żywią się owadami żerujących na różnych rodzajach 

drzew: jeden gatunek na liściastych, drugi – na iglastych. 

• pokarmowe nisze ekologiczne tych gatunków nie pokrywają się: jeden gatunek żywi się owadami występującymi na 

drzewach liściastych, a drugi – owadami, które żerują na drzewach iglastych.  

d) 1. – B, 2. – B, 3. – C 

 

ZADANIE 62. a) A-1 

b). Przykładowe rozwiązania 

• Różne gatunki porostów wykazują różną tolerancję na zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki, dlatego na podstawie 

ich składu gatunkowego na określonym obszarze można określić stopień zanieczyszczenia SO2. 

• Porosty są organizmami wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza SO2 – na podstawie występowania określonych 

gatunków lub ich braku można określić stan zanieczyszczenia powietrza tymi związkami (skala porostowa). 

• Porosty są wrażliwe na poziom stężenia tlenków siarki w atmosferze. Jeśli jest wysokie – porosty tam nie występują. 

 

ZADANIE 63. a).D, b).G 



 

Populacja – jednogatunkowy zespół organizmów, żyjących na określonym terenie, w określonym 

czasie, wzajemnie kontaktujących się i krzyżujących 

 

Biocenoza- zespół populacji wzajemnie od siebie uzależnionych, żyjących w określonej przestrzeni i 

czasie w stanie dynamicznej równowagi 

 

Ekosystem – zespół organizmów żywych tworzących biocenozę oraz wszystkie elementy środowiska 

nieożywionego, w którym te organizmy bytują 

 

Ekoton – strefa przejściowa między różnymi sąsiadującymi ze sobą ekosystemami 

 

Biom – rozległy obszar lądu, który charakteryzuje jednakowy klimat a w efekcie określona szata 

roślinna i gleby, np. tundra, step. 

 

Biosfera – układ ekologiczny obejmujący wszystkie żyjące na Ziemi organizmy, funkcjonujący jako 

całość 

 

 

Struktura populacji 

- wiekowa → podział osobników na kategorie wiekowe 

- płciowa → podział osobników ze względu na płeć 

- przestrzenna → rozmieszczenie osobników w terenie 

- socjalna → sposób uporządkowania kontaktów między osobnikami 

 

Rozmieszczenie 

Skupiskowe (stada kopytnych, ławice ryb, owady społeczne) 

Losowe (fitoplankton) 

Równomierne (terytorializm, konkurencja) 

 

 

Typy oddziaływań między osobnikami 

 

Neutralne - neutralizm 

Antagonistyczne (konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, allelopatia, amensalizm) 

Protekcjonistyczne:  

komensalizm – A odnosi korzyści z B, a dla B jest to obojętne 

protokooperacja – A i B odnoszą korzyści ze wspólnego bytowania, ale mogą bez siebie żyć 

mutualizm – korzyści po obu stronach i nie mogą bez siebie żyć 

 

 

 

Sukcesja – wieloletnie, kierunkowe przemiany ekosystemów w wyniku których powstaje na danym 

terenie inny ekosystem (szereg następujących po sobie faz zasiedlenia środowiska) 

- pierwotna – rozpoczyna się na obszarze dziewiczym, nie zajętym uprzednio przez żadną biocenozę, 

np. stoki wulkanów, nagie skały, wydmy 

- wtórna – na obszarze zajętym uprzednio przez inną biocenozę. Np. świeżo zaorane pole, osuszony 

staw, wykarczowany las 
 



 



 

 

Ewolucjonizm - zakres materiału 

 
1) Dowody pośrednie na istnienie procesu ewolucji 

 - anatomia porównawcza poszczególnych grup systematycznych (porównywanie układów, jak 

np. krwionośnego, nerwowego, szkieletowego itp, narządy szczątkowe, homologiczne i 

analogiczne, konwergencja) 

 - porównanie embiogenezy poszczególnych grup systematycznych 

 - podobieństwa w fizjologii i procesach biochemicznych (skład chemiczny organizmów i 

płynów ustrojowych, budowa chlorofilu i hemoglobiny, podobieństwa cytochromów, białek i 

kwasów nukleinowych, uniwersalność kodu genetycznego itp.) 

2) Bezpośrednie źródła wiedzo o ewolucji 

 - paleontologia (skamieniałe szczątki roślin i zwierząt, ogniwa pośrednie) 

 - genetyka populacyjna (zmiany częstości genów/alleli w populacjach pod wpływem selekcji) 

 - nabywanie odporności bakterii i szkodników upraw 

3) Mechanizmy ewolucji  

 - istnienie i generowanie zmienności genetycznej w populacjach (mutacje i rekombinacje) 

 - dryf genetyczny (przypadkowe zmiany ewolucyjne) 

 - działanie doboru naturalnego i jego efekty (warunki działania doboru) 

 - izolacja przestrzenna i czasowa 

 - prawo Hardy-Weinberga o długoterminowej równowadze w częstości alleli w populacji 

(przyczyny braku równowagi, czyli czynniki ewolucji) 

 

4) Specjacja, czyli powstawanie nowych gatunków (typy specjacji i przyczyny zmian filetycznych) 

 

5) Mikro- i makroewolucja 

 

6) Współczesne poglądy na pochodzenie życia na ziemi (ewolucja nośników informacji genetycznej, 

powstanie i ewolucja komórki, prokariotyczne pochodzenie organelli komórkowych u Eukariota) 

 

 

Literatura 

1) podręczniki szkolne 

2) Salomon, Berg, Martin i Villee. Biologia Villeego. Multico. 

3) Krzanowska i in. Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 

 

 

Zastanów się: 

 

Dlaczego nie obserwujemy na codzień powstawania nowych gatunków? Jaka jest rola fenotypu i 

genotypu w procesie doboru naturalnego? Jaki wpływ ma liczebność populacji na szybkość zmian 

ewolucyjnych? 

 

 



 

Rozwiąż przykładowe testy: 

 
ZADANIE 1.   (1pkt)  

Uzupełnij zadanie. Najwcześniejszymi liczącymi około 3,4 miliarda lat skamieniałościami są wapienie skały, tzw. 

stromatolity, utworzone z cienkich warstw komórek należących w większości do ………………………….., które osadzały 

się na dnie morskim. 

 

ZADANIE 2. (1pkt) 

Dowodami ewolucji z anatomii porównawczej są narządy homologiczne. Podaj definicję tych narządów i przykłady. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 3. (1pkt) 

Po analizie rysunku zarodka ludzkiego uzasadnij jednym argumentem przynależność człowieka do typu strunowców. 

 
 

 

 

 

 

ZADANIE 4. (2 pkt) 

Jaki rodzaj doboru jest przyczyną ewolucyjnego powstawania z gatunku A dwóch innych gatunków B i C. 

 
 

 

ZADANIE 5. (2 pkt) Pojemność mózgoczaszki wynosi: 

- u koczkodana 200 cm3. 

- u goryla 500 cm3. 

- u Homo erectus 1400 cm3. 

- u neandartalczyka 1400 cm3. 

- u Homo sapiens 1600 cm3. 

1.  Przedstaw w formie diagramu słupkowego pojemność mózgoczaszek.  

2.  Wyciągnij wniosek z diagramu dotyczący pojemności mózgoczaszki w rozwoju ewolucyjnym naczelnych. 

 

 



 

ZADANIE 6. (2 pkt) 

Wszechstronne badania wykorzystujące zarówno dane paleontologiczne, jak i dane  o sekwencjach DNA wykazały, że niektóre 

tradycyjnie uznawane grupy taksonomiczne nie są naturalne, ale sztuczne. Przykładowo kręgowce lądowe wywodzą się z ryb, 

ale nie są do nich zaliczane. Współczesne płazy są jedną gałęzią drzewa rodowego. Do płazów włącza się też pierwotne 

kręgowce lądowe będące zarówno przodkami współczesnych płazów, jak  i owodniowców. Z kolei ostatni wspólny przodek 

gadów był też przodkiem ptaków. Rozróżnia się trzy rodzaje grup taksonomicznych: • monofiletyczne – obejmujące wspólnego 

przodka i wszystkich jego potomków • parafiletyczne – obejmujące ostatniego wspólnego przodka oraz niektórych jego 

potomków • polifiletyczne – niemające bliskiego wspólnego przodka (pochodzące od różnych bliskich przodków).  Na 

schemacie przedstawiono pokrewieństwa ewolucyjne wybranych grup taksonomicznych (I–III).  

   
 

a) Podaj oznaczenie cyfrowe grupy parafiletycznej, wybrane spośród I–III. Odpowiedź uzasadnij, wykorzystując 

oznaczenia organizmów podane na schemacie. 

 

 

 

 

b) Na podstawie przedstawionych informacji oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie 

jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

  

1. Jeśli do płazów zaliczymy zarówno gatunki współczesne, jak i najstarsze kręgowce lądowe, a także 

wspólnego przodka płazów i owodniowców, to płazy są grupą monofiletyczną.  

P F 

2. Wszystkie kręgowce lądowe są grupą parafiletyczną, ponieważ wywodzą się z ryb.  P F 

3. Gady nie są grupą monofiletyczną, ponieważ ich ostatni wspólny przodek był też przodkiem ptaków. P F 

 

 


