
11.05.2020r.   BIOLOGIA   KL. VIII 

Witam, 

Dzisiaj piszecie kartkówkę  z dwóch tematów / podręcznik str.79 – 92/ 

Zaplanowana jest na EduNect  /  hasło w  e-dzienniku (wiadomości) i na EduNect  - do odczytania rano. 

Po kartkówce wpiszcie do zeszytu temat i plan. Notatkę  z lekcji macie zrobioną; nie musicie jej drukować, możecie 

przenieść do folderu utworzonego na komputerze. Wszystkie informacje znajdziecie w podręczniku i na podanych 

stronach. 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska  

 

Temat:  Struktura   ekosystemu  i  jego  funkcjonowanie. 

1. Pojęcie ekosystemu: podręcznik str. 116 

 Ekosystem to zespół organizmów zamieszkujący określony teren oraz nieożywione (abiotyczne) 

środowisko ich życia. Elementy tego zespołu są powiązane wzajemnymi oddziaływaniami, tworząc  

system (układ).  

Między żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu zachodzi wymiana materii i przepływ energii.  

          BIOCENOZA       +       BIOTOP                   =              EKOSYSTEM 

          

    - ożywiona część               - nieożywiona część 

    biotyczne czynniki         abiotyczne czynniki  

    środowiska      środowiska 

    ( 5 królestw) 

 

2. Składniki  ekosystemu:    https://epodreczniki.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DdGLsbg7 

BIOCENOZA  BIOTOP 

ogół wszystkich organizmów zamieszkujących 

określony obszar i powiązanych wzajemnymi 

zależnościami 

to środowisko nieożywione, w którym organizmy 

żyją 

Królestwo:      Prokaryota 

                         Protista 

                         Grzyby 

                         Rośliny 

                         Zwierzęta 

np. woda,  wilgotność 

energia słoneczna,  temperatura 

dostępność tlenu,  stężenie  CO2, 

zawartość soli mineralnych w glebie 

 

3. Podział ekosystemów  i ich rola: 

 https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1 

NATURALNE SZTUCZNE 

 powstały bez udziału człowieka  np.  lasy, stepy, 

sawanna, pustynia, jeziora, rzeki, morza, oceany 

 powstały w wyniku działalności człowieka 

np. pola, sady, stawy rybne, szkółka leśna, parki 

 są źródłem żywności np. ryb i skorupiaków 

 są źródłem drewna, z  którego produkuje się min. 

meble, papier 

 oczyszczają powietrze z CO2 

 chronią przed powodziami 

 z pól uprawnych otrzymuje się zboża, 

ziemniaki, buraki itp. 

 niektóre przekształca się aby pozyskać 

surowce np. żwir, piasek, węgiel 

 kontakt z przyrodą obniża poziom stresu. 

https://epodreczniki.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DdGLsbg7
https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1


4. Równowaga dynamiczna w ekosystemie występuje wówczas gdy zachodzą w nim nieustanne procesy 

regulacji, dzięki którym wszystkie elementy środowiska, utrzymują się na względnie stałym poziomie  

np. nie ma przewagi jednej populacji nad drugą, zmiany zachodzą cyklicznie związane z porami roku. 

5. Przemiany  ekosystemów: podręcznik str. 118 -119  

a) sukcesja ekologiczna to stopniowy proces ciągłych, kierunkowych zmian składu gatunkowego  

i struktury naturalnych biocenoz prowadzący do powstania bardziej złożonych ekosystemów, 

SUKCESJA  PIERWOTNA SUKCESJA  WTÓRNA 

 biocenoza  rozwija się w miejscu, gdzie  

nie było wcześniej żadnych organizmów np. 

zarastające bardzo wolno skały i wydmy, 

płaty zastygłej lawy, tereny odsłonięte przez 

wycofujący się lodowiec. 

 

 jest bardzo powolna 

 etapy: 

-   jako pierwsze pojawiają się organizmy 

pionierskie, np. porosty, które przyśpieszają 

procesy wietrzenia zasiedlonych skał  

i formowanie się gleby 

-    pojawiają się mchy 

-    pojawiają się krzewinki 

- pojawiają się drzewa np. sosna, brzoza 

- wykształca się las 

 biocenoza rozwija się na terenie zmienionym przez 

człowieka np. na nieuprawianych polach, niekoszonych 

łąkach  lub na terenie po pożarze, powodzi, po 

wichurach( ugory, wyręby, pogorzeliska ) 

  sukcesja – zarastanie i spłycania stawu, jeziora. 

 jest o wiele szybsza od sukcesji pierwotnej 

 

 etapy: np. na łące nieużytkowanej 

-  rosną głównie trawy 

- pojawiają się wieloletnie rośliny zielne np. pokrzywa, 

barszcz 

- pojawiają się krzewinki światłolubne 

- pojawiają się drzewa światłolubne 

- pojawiają się gatunki cieniolubne 

b) klimaks to ekologiczne stadium końcowe, najbardziej trwałe i zrównoważone w danych warunkach klimatycznych 

i glebowych. 

6. Zjawiska zachodzące w ekosystemie: 

 https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC 

https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---obieg-materii-i-przeplyw-energii/DflkWnMjR 

PRZEPŁYW  ENERGII KRĄŻENIE / OBIEG/  MATERII 

Energia dociera  na Ziemię w postaci promieni 

świetlnych. Producenci przekształcają ją na energię 

wiązań chemicznych. W tej postaci trafia ona do 

konsumentów. Na każdym poziomie pokarmowym jej 

część ulega rozproszeniu, a tylko niewielka ilość 

pozostaje w związkach budujących ciała organizmów 

To proces przemieszczania się wszelkich 

pierwiastków, wchodzących w skład organizmów, 

między środowiskiem nieżywionym  a 

organizmami. 

 

 

Podręcznik - schemat rysunkowy str. 127 

Energia przepływa przez ekosystem. 

Podręcznik - schemat rysunkowy str. 125 

Materia krąży w ekosystemie. 

7. Piramidy ekologiczne: Podręcznik schemat rysunkowy str. 128 

 

https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC
https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---obieg-materii-i-przeplyw-energii/DflkWnMjR

