
 

 

Dzień dobry Drodzy Uczniowie, 

proszę o zapoznanie się z dzisiejszą lekcją i wykonanie poniższych zadań                  

w zeszycie przedmiotowym.  

Natomiast zdjęcie z wykonanych zadań proszę przesłać na adres 

biologiasp8@wp.pl   do 15 maja 2020.  

Przypominam o prawidłowym podpisywaniu wiadomości, w tytule proszę                 

o imię i nazwisko ucznia oraz klasę.  

 

 

Temat: Materia i energia w ekosystemie  

Cele lekcji: Wyjaśnisz, jaką funkcję pełnią organizmy w obiegu materii              

w ekosystemie. Omówisz przepływ energii przez ekosystem. 

Obieg materii w ekosystemie: Dzięki fotosyntezie producenci wytwarzają 

związki organiczne ze związków nieorganicznych. Z uzyskanych w ten 

sposób związków korzystają konsumenci. Destruenci rozkładają szczątki 

producentów i konsumentów na związki nieorganiczne, które ponownie 

mogą być wykorzystane przez producentów.  

• Przepływ energii przez ekosystem: Producenci pochłaniają energię 

słoneczną i wykorzystują ją do budowy swoich ciał. W ten sposób energia 

trafia do ekosystemu. Konsumenci I rzędu uzyskują energię, zjadając 

producentów, a konsumenci wyższych rzędów – zjadając innych 

konsumentów. Na każdym poziomie troficznym energia jest 

wykorzystywana do wykonywania czynności życiowych i rozprasza się               

w postaci ciepła, dlatego na każdy kolejny poziom dociera jej coraz mniej. 
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1.Uzupełnij opis dotyczący materii i energii w ekosystemie. Wybierz 

odpowiedzi spośród podanych.  

Większość pierwiastków wchodzących w skład ekosystemu jest w ciągłym 

obiegu. Proces ten nazywamy A / B. Organizmy, które pobierają z gleby 

pierwiastki zawarte w solach mineralnych i używają ich do wytwarzania 

związków organicznych, to C / D. Destruenci rozkładają martwą materię 

organiczną do prostych związków E / F.  

 A. obiegiem materii   B. przepływem energii                                  

C. konsumenci  

D.  producenci    E. organicznych                                          

F. nieorganicznych 

2. Poniżej opisano różne zjawiska powiązane ze sobą w obiegu węgla                      

w przyrodzie. Obok zdań dorysuj strzałkę w górę, jeśli proces prowadzi do 

podwyższania stężenia CO2 w powietrzu, lub strzałkę w dół, jeśli proces 

prowadzi do obniżenia zawartości CO2 w powietrzu. 

A. Podczas fotosyntezy rośliny produkują związki organiczne. 

B. Wszystkie organizmy oddychają, aby uzyskać energię niezbędną do 

procesów życiowych.  

C. Destruenci rozkładają materię organiczną do prostych związków 

nieorganicznych.  

D. Wybuchy wulkanów uwalniają duże ilości gazów. 

3. Piramida energii przedstawia ilość energii zmagazynowanej w ciałach 

organizmów na różnych poziomach troficznych. Wykreśl opis, który błędnie 

charakteryzuje piramidę energii. 

A. Na schemacie tej piramidy kolejne poziomy troficzne są mniejsze od 

poprzednich.  

B. Na każdym poziomie troficznym część energii się rozprasza.  

C. Wyższe poziomy tej piramidy składają się z coraz mniejszych organizmów.  

D. Organizmy z każdego poziomu zużywają część energii na własne procesy 

życiowe. 



 

4. Schemat obrazuje krążenie materii w przyrodzie. 

 

Podaj nazwy rodzajów materii oznaczonych na schemacie jako X i Y. Wyjaśnij, 

jaka jest rola producentów i destruentów w przemianach tych rodzajów 

materii.  

X –  

Y – 

5. Na schemacie przedstawiono przepływ energii przez ekosystem. 

 

Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami A i B. 

A –  

B – 

 

 

 

 



 

 

Dla chętnych 

 

 

 


