
 

04.05.2020r.   BIOLOGIA   KL. VIII 

 

Witam,  

1. Tematy z ekologii są przyjemne do realizacji bo porządkują Waszą dotychczasową wiedzę o świecie 

przyrody.  W podręczniku jest dużo ilustracji. 

2.  Ekologia to duży dział, dlatego będą kartkówki: 

 Kartkówka  z zakresu : tolerancja i cechy populacji – 11.05.2020r. 

 Kartkówka z zakresu: oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne – 18.05.2020r. 

3. Pamiętajcie, że na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego  n-l ma podać propozycję oceny na koniec 

roku szkolnego czyli do 26 maja – a do 24 maja na pewno uczymy się w domu.  

4. W zapoznaniu się z tematem pomogą : 

a) informacje, zdjęcia i ich opisy  w podręczniku  str. 93-110 

b) filmy 

  https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/DJs9F5i8q 

 https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj 

 

5. Do zeszytu przepisz temat i plan do tematu.  Nie musisz robić notatek w zeszycie, możesz uczyć się z 

podręcznika. 

 

Pozdrawiam  serdecznie 

Zdzisława Łapczyńska  
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Temat:  ANTAGONISTYCZNE   ODDZIAŁYWANIA  MIĘDZYGATUNKOWE 

 
1. Jeżeli związek między dwiema populacjami przynosi straty co najmniej jednej ze stron, określa się go jako 

antagonistyczny. 

2. Antagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe mogą mieć charakter: 

a) pośredni – osobniki dwóch gatunków rywalizują o te same zasoby środowiska, co wpływa niekorzystnie na 

obie populacje,  

b) bezpośredni – osobniki jednego gatunku żyją kosztem drugiego. Wówczas jedna populacja odnosi korzyści,  

a druga ponosi straty. 

3. Typy oddziaływań: 

TYP  

ODDZIAŁYWANIA 
WYNIKI  ODDZIAŁYWANIA PRZYKŁADY 

Konkurencja 

Populacje  obu gatunków rywalizują  

o zasoby środowiska  np. o pokarm, wzajemnie się 

ograniczając. 

Populacja A ( - )     Populacja B ( - ) 

 

Drapieżnictwo 

Drapieżnik - ofiara 

 (zabijanie i zjadanie ofiary) 

Populacja A drapieżnika ( + ) 

Populacja B ofiary ( - ) 

 

Pasożytnictwo 

 

Pasożyt - żywiciel 

Populacja A pasożyta ( + ) 

Populacja B żywiciela. ( - ) 

 

Roślinożerność 

Osobniki jednego gatunku zjadają całe rośliny lub 

ich części 

Populacja A ( + )        Populacja B ( - ) 

 

 
4. Na czym polega  konkurencja  wewnątrzgatunkowa i jej skutki:  podręcznik str. 93 - 96 

5. Na czym polega  konkurencja  międzygatunkowa i jej skutki: str.  93 - 96 

6. Przystosowania  organizmów do drapieżnictwa str. 97 - 99 

7. Jak nie dać się zjeść - przykłady obronnych adaptacji  ofiar: str. 100 - 101 

8. Jak rośliny bronią się przed zjedzeniem?: str. 103 

9. Przystosowanie organizmów do roślinożerności  str. 104 - 105 

10. Adaptacje pasożytów  do pasożytniczego trybu życia, przykłady pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych:  

podręcznik str.107 -109 

11. Znaczenie pasożytów: podręcznik str.110 

 

 

 


