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Dział programu:  Ekologia  

   Populacja, biocenoza, ekosystem 

Temat lekcji: Antagonistyczne i nieantagonistyczne oddziaływania między 

populacjami.        2 godz. lekcyjne   

Cele:  

Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić pojęcie antagonizmu  

- wyjaśnić typy współzależności między populacjami : 

konkurencja,drapieżnictwo,paspżytnictwo.mutualizm,protokooperacja, 

komensalizm  

- podać przykłady oddziaływań antagonistycznych i nieantagonistycznych 

między populacjami  

- dostrzec związki i zależności między różnymi populacjami . 

- analizować i interpretować wykresy 

- konstruktywnie pracować w grupie 

- dokonać prezentacji  

Metody: praca z podręcznikiem, słownikiem, encyklopedią, praktyczne 

działanie, obserwacja, pogadanka 

Formy pracy: praca indywidualna i grupowa, plenum 

Środki dydaktyczne: podręcznik, Encyklopedia biologiczna, , karta pracy, 

karty z zagadnieniami, rozsypanka wyrazowa , kartony , pisaki, foliogram. 

 

 

 

 

 



 

Tok lekcji. 

Faza wprowadzająca: 

1.Sprawy organizacyjno-porządkowe 

2.Ułożenie z rozsypanki wyrazowej tematu lekcji: 

Antagonistyczne i nieantagonistyczne oddziaływania między populacjami.  

3.Zapisanie w zeszytach tematu lekcji. 

4.Wyjaśnienie pojęcia „antagonizm” korzystając ze słownika, encyklopedii, 

(wyjaśnienie różnicy między antagonizmem i nieantagonizmem) 

Faza realizacji: 

1. Podział klasy na 6 grup( kartki-6 kolorów po 5 kartek) i wybór liderów. 

2. Przedstawiciele ( liderzy) grup losują  zagadnienie do przygotowania oraz 

biorą karty pracy i przybory do pisania. 

Gr.  I 

Konkurencja (str.45-46). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

- przykłady (2-3) 

Gr.  II 

Drapieżnictwo (str.46-48). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr. III 

Pasożytnictwo (str.49-50). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr. IV 

Mutualizm (str.51-52) 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr. V 

Protokooperacja (str.52-53) 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr .VI 

Komensalizm (str.53). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

3. Nauczyciel wyjaśnia zasady pracy w grupach i prezentacji. 

4. Praca w grupach nad zagadnieniem( ok. 20 min.) 

5. Prezentacja przygotowanego zagadnienia przez liderów lub wytypowanej 

osoby z grupy ( uzupełnienie wiadomości przez innych członków zespołu). 

6. Uzupełnienie karty pracy i wklejenie jej do zeszytu. 



 
Karta pracy 

Typy współzależności między populacjami. 
Typ oddziaływania Wynik oddziaływania 

ANTAGONISTYCZNE 
KONKURENCJA  
 Ofiara jest pokarmem drapieżcy. 
PASOŻYTNICTWO  

NIEANTAGONISTYCZNE 
MUTUALIZM  
 Populacje odnoszą wzajemne  korzyści , ale  

mogą także żyć samodzielnie. 
KOMENSALIZM  

 
7.Odczytywanie i interpretacja wykresu – praca w grupach.  
Zadanie  - Zinterpretuj poniższy wykres przedstawiający zmiany liczebności 
populacji drapieżcy, która jest zależna pokarmowo od populacji ofiary.  

 
Liczebność  
 drapieżca 

 
 ofiara  
 
 
 
          czas  
8. Wklejenie do zeszytu wykresu i napisanie 2-3 zdań interpretacji.  

Faza podsumowująca: 

1.Zebranie i utrwalenie wiadomości o stosunkach między populacjami –
foliogram. 
2.Ocena indywidualnej i grupowej pracy uczniów. 

Praca domowa  

1.Połącz w pary organizmy, których  wzajemne oddziaływanie określisz 
jako pasożytnictwo. 

1. mysz  a) koniczyna  
2. huba  b) pies 
3. tasiemiec  c) jabłoń 
4. kleszcz  d) człowiek  

2.Połącz w pary organizmy, których  wzajemny związek to mutualizm.  
1. groch  a) pustelnik 
2. korzenie drzew b) bakterie brodawkowe 
3. ukwiał  c) jabłoń 
4. glon  d) pierwotniaki 
5. huba  e) grzyby  

Dla chętnych :  Korzystając ze źródeł wiedzy biologicznej  
wyjaśnij poj ęcie allelopatia. 

  



 

Karta pracy 

Typy współzależności między populacjami. 
Typ oddziaływania Wynik oddziaływania 

ANTAGONISTYCZNE 
KONKURENCJA  

 
 Ofiara jest pokarmem drapieżcy. 
PASOŻYTNICTWO  

 

NIEANTAGONISTYCZNE 
MUTUALIZM  

 
 Populacje odnoszą wzajemne  korzyści 

ale  mogą także żyć samodzielnie. 
KOMENSALIZM  

 
 

Zadanie  

1.Zinterpretuj poniższy wykres przedstawiający zmiany 
liczebności populacji drapieżcy, która jest zależna pokarmowo od 
populacji ofiary.  

 
Liczebność  

 drapieżca 
 
 ofiara  
 
 
 
                                                                                             czas 

 
1.Połącz w pary organizmy, których  wzajemne oddziaływanie 
określisz jako pasożytnictwo. 

1. mysz   a) koniczyna  
2. huba   b) pies 
3. tasiemiec  c) jabłoń 
4. kleszcz  d) człowiek  

2.Połącz w pary organizmy, których  wzajemny związek to 
mutualizm.  

1. groch  a) pustelnik 
2. korzenie drzew b) bakterie brodawkowe 
3. ukwiał  c) jabłoń 
4. glon   d) pierwotniaki 
5. huba   e) grzyby  

 



 

Gr.  I 

Konkurencja  (str.45-46). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

- przykłady (2-3) 

Gr.  II 

Drapieżnictwo (str.46-48). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr. III 

Pasożytnictwo (str.49-50). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr. IV 

Mutualizm  (str.51-52) 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr. V 

Protokooperacja (str.52-53) 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

Gr .VI 

Komensalizm (str.53). 

- co to jest? 

- relacje między gatunkami 

      -     przykłady (2-3) 

 

 


