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Lekcja 
Temat: Powtórzenie wiadomości z ekosystemu.

Przygotuj się do kartkówki online, która będzie w dniu 21.05.2020 r.

Co musisz wiedzieć?

– wyjaśnić, czym jest krążenie materii w ekosystemie,
– opisać obieg węgla w ekosystemie,
– omówić, w jaki sposób energia przepływa w ekosystemie,
– wyjaśniać, czym jest piramida ekologiczna,
– wyjaśnić, co to jest zależność pokarmowa i łańcuch pokarmowy,
– wyjaśnić i podać przykłady producentów, konsumentów i destruentów,
– konstruować łańcuchy pokarmowe występujące w różnych ekosystemach,
– wyjaśnić, czym jest równowaga ekosystemu,
– podać czynniki, które mogą spowodować zakłócenie równowagi w 

ekosystemie,
– 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.
Wykonaj w zeszycie zadania 6 - 10 „Sprawdź się” na str. 133-134.

Zadanie 2.
Na podstawie poniższych informacji ułóż trzy łańcuchy pokarmowe w których 
wystąpi biegacz skórzasty.

Ten żwawy chrząszcz jest aktywny nocą, szczególnie po
opadach deszczu.  Biegacz skórzasty jest chrząszczem drapieżnym,
jest niezdolny do lotu, poluje biegając. Ofiarę oblewa sokami
trawiennymi, a następnie wysysa jej nadtrawione tkanki. Soki
trawienne służą mu również jako ciecz obronna. Zaniepokojony
biegacz może je wystrzykiwać na odległość 1 m. Jaja składa
pojedynczo w małych dołkach w ziemi, teleskopowo wydłużającym

się odwłokiem. Drapieżne larwy żyją w wierzchniej warstwie gleby. 
Jego łupem padają głównie larwy owadów, nagie ślimaki oraz
dżdżownice.  

Bardzo proszę o przesłanie skanów/zdjęć notatek z dwóch lekcji (temat bieżący i
„Odruchy”) do dnia 20.05.2020 na adres magdalena.szywala@sp1sobotka.pl
Notatki zostaną sprawdzone i ocenione. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrz%C4%85szcze_drapie%C5%BCne
mailto:magdalena.szywala@sp1sobotka.pl


Na podstawie zebranych + . i – wystawię oceny:
(+ notatka prawidłowa, przysłana w terminie, . notatka prawidłowa, ale wysłana po 
terminie, - notatka nie została wysłana i nie otrzymałam żadnej informacji
 o problemach),
+++ ocena bdb,
++.  ocena bdb-,
++ ocena db+,
+.. ocena db,
... ocena db-,
+-. ocena dost.+,
+-- ocena dost,
..- ocena dost -, 
.-- ocena dop.
--- ocena niedostateczna.


