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Lekcja 

Temat: Czym jest ekosystem?

Co musisz wiedzieć po lekcji?
– wyjaśnić, czym jest ekosystem, biotop, biocenoza, sukcesja ekologiczna,
– odróżniać ekosystemy sztuczne od naturalnych, 
– podać przykłady ekosystemów oraz sposoby wykorzystywania ich przez 

człowieka,
– wskazywać różnice pomiędzy sukcesją pierwotną a wtórną.

Zadanie 1.
Przeczytaj w podręczniku do biologii „Puls życia 8” temat „Czym jest ekosystem?”  
na str. 116-120.

Zadanie 2.
Wykonaj notatki w zeszycie:

1. Wyjaśnij pojęcia: ekosystem, biotop, biocenoza i sukcesja ekologiczna.
2. Dokonaj podziału ekosystemów na naturalne i sztuczne, podaj przykłady w 

jaki sposób są wykorzystywane przez człowieka.
3. Podaj różnicę między sukcesją pierwotną a wtórną.

Zadanie dodatkowe (na ocenę bdb)
Na kolejnej kartce znajdują się zadnia dodatkowe, bardzo proszę o przepisanie pytań 
lub wydrukowanie ich i wklejenie do zeszytu. 
Ocenę bdb otrzymają uczniowie, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi wraz z 
notatką z powyższej lekcji na adres magdalena.szywala@sp1sobotka.pl
 do dnia 27.04.2020 r.
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1.Runo leśne jest warstwą lasu, do której dociera mało światła. Jest w niej dużo 
chłodniej niż w warstwie koron drzew i podszytu oraz panuje znaczna wilgotność.
Z tego względu często występują tam rośliny lubiące cień i znaczną wilgotność.
a) Podaj trzy przykłady organizmów występujących w runie leśnym.
1. ….................................. 2. …................................... 3...............................................
b) Określ, czy wymienione przez Ciebie gatunki runa będą się dobrze rozwijały w 
środowisku o dużym nasłonecznieniu i małej wilgotności. Uzasadnij swoją 
odpowiedź.
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

2. Fotografie przedstawiają fragmenty lasu po pożarze:
Las rok po pożarze. Las trzy lata po pożarze.

a) Wyjaśnij, czy proces, który zaszedł w lesie przedstawionym na fotografiach, to 
sukcesja ekologiczna pierwotna, czy sukcesja ekologiczna wtórna. Uzasadnij 
odpowiedź. ….........................................................................................................
…...........................................................................................................................
….............................................................................................................................

b) Określ, jakie zmiany zaszły w ekosystemie leśnym trzy lata po pożarze.
…...............................................................................................................................
…...............................................................................................................................
…...............................................................................................................................

c) Podaj, jakie zmiany prawdopodobnie zajdą na tym terenie w następnych latach.
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
….............................................................................................................................
d) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa sukcesja wtórna w środowisku.
…..................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................


