
Klasa 8   biologia 

 

Temat: Co to jest ekologia i czym się zajmuje? 

 

Cel główny: Dowiem się co to jest ekologia, z jakich elementów składa się środowisko 

przyrodnicze. 

 

Kryteria sukcesu (na co będę zwracała/ał uwagę – nacobezu): 

1. Omawiam zakres badań ekologii. 

2. Znam elementy środowiska przyrodniczego. 

3. Wiem co to jest ekosystem i biocenoza. 

4. Znam strukturę biocenozy i ekosystemu. 

 

Witajcie uczniowie !!! Przesyłam Wam materiały do pracy na bieżący tydzień. Postarajcie się 

uzupełnić temat w zeszycie. Poniżej daję materiały pomocnicze. Wytnijcie sobie te informacje 
i wklejcie pod tematem lekcji. 

                                                                                                                     pani Dorota     

 

 

1. Ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem 

oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi 

organizmami. 

 
2. Elementy środowiska przyrodniczego. 

Każdy gatunek rozwija się w określonych warunkach środowiska, kształtowanych przez 

wiele czynników zewnętrznych zwanych czynnikami ekologicznymi. Czynniki te stale się 

zmieniają, wskutek czego część osobników ginie, a te lepiej przystosowane do panujących 

aktualnie warunków przeżywają i rozmnażają się.  

Czynniki ekologiczne można podzielić na biotyczne, czyli takie, których źródłem są 

współwystępujące na danym obszarze organizmy, oraz abiotyczne, wynikające                                                 

z oddziaływania nieożywionych elementów środowiska.  

Do czynników biotycznych można zaliczyć m.in. dostępność pokarmu, obecność 

drapieżników, występowanie organizmów zapylających, tworzenie mikroklimatu 
charakterystycznego dla określonego zbiorowiska roślinnego, np. lasu.  

Do najważniejszych czynników abiotycznych należą dostępność tlenu, wody, światła oraz 

temperatura. 



 

To, jakie czynniki ekologiczne i z jakim nasileniem wpływają na organizmy, zależy w dużej 

mierze od szerokości geograficznej, wysokości n.p.m., głębokości w przypadku zbiorników 

wodnych, odległości od morza, rodzaju ekosystemu. 

 

 

 

 

3. Poziomy organizacji ekosystemu. 

 

ekosystem = biocenoza + biotop 

Biocenozę tworzą populacje różnych gatunków. Populacja to grupa osobników jednego 

gatunku zamieszkujących w tym samym czasie określony obszar, oddziałujących na siebie 

nawzajem i wydających potomstwo.  

 

osobnik → populacja→  biocenoza 

 

Biocenoza to wszystkie elementy ożywione a więc rośliny, zwierzęta, protisty, bakterie                       
i grzyby, które są powiązane wzajemnymi zależnościami. 

 

Biotop to nieożywione elementy tworzące środowisko. Należą do nich skały, podłoże, woda 

energia słoneczna, temperatura i opady. Wszystkie te elementy to środowisko życia 

organizmów 

 

Ekosystem to organizmy powiązane wzajemnymi zależnościami (biocenoza) wraz ze 
środowiskiem nieożywionym, w którym występują. 


