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PLAN TESTU

Jest to test sprawdzający, wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski,
pisemny. Test składa się z 20 zadań. Ze względu na postać rozwiązania są to
zadania w formie:

• krótkiej wypowiedzi
• z luką
• wyboru wielokrotnego
• na dobieranie

TABELARYCZNY PLAN TESTU

Poziom wymagań
Poziom
taksonomiczny

K P R D W
Ilość

zadań
%

zadań

Zapamiętanie A 4 2 6 30
Rozumienie B 4 1 5 25

Stosowanie w sytuacjach
typowych C

4 1 5 25

Stosowanie w sytuacjach
problemowych D 2 2 4 20

Ilość zadań 4 6 5 3 2 20 100
% zadań 20 30 25 15 10 100 X

Norma zaliczeniowa
poziomu 3 3 3 1 -
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KARTOTEKA

CEL OGÓLNY:

Oddziaływania międzygatunkowe w przyrodzie

Lp.
Cel operacyjny
Uczeń potrafi

Czynność ucznia

Poziom
taksonomiczny

Poziom
wymagań

Numer
zadania

1. Nazywa typy oddziaływań antagonistycznych A K 16
2. Wymienia przykłady oddziaływań antagonistycznych

i nieantagonistycznych
A P 11

3. Definiuje pojęcie konkurencji A K 12

4. Dobiera przykłady konkurencji B P 13
5. Charakteryzuje oddziaływania antagonistyczne i

nieantagonistyczne
C R 1

6. Podaje przykładyświadczące o tym,że konkurencja
może być jednym ze sposobów biologicznego
zwalczania szkodników

D W 14

7. Charakteryzuje popierając przykładami, rolę
drapieżców w biologicznej metodzie zwalczania
szkodników

C R 6

8. Analizuje zależności między liczebnością ofiar i
drapieżników

D D 20

9. Omawia cechy budowy wybranych pasożytów B R 15
10. Uzasadnia pozytywna rolę drapieżników w przyrodzie D D 7

11. Wyjaśnia, na czym polega drapieżnictwo A K 3
12. Określa cechy drapieżników C R 2
13. Podaje przykłady pasożytnictwa B P 4
14. Wymienia oddziaływania antagonistyczne A K 8

15. Wyjaśnia, na czym polega mutualizm (na przykładzie
porostów)

B P 5

16. Charakteryzuje przykłady mutualizmu C D 9

17. Określa przykłady protooperacji C R 10

18. Wyjaśnia, na czym polega komensalizm B P 18

19. Podaje przykłady komensalizmu A P 19

20. Analizuje porównawczo oddziaływania między
populacjami

D W 17
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KRYTERIA I SCHEMATY PUNKTOWE

DO ZADAŃ OTWARTYCH

W przygotowanym zestawie jest 14 zadań typu otwartego:
• zadań z luką - 2
• zadań na dobieranie -4
• zadań wymagających krótkiej wypowiedzi -8

W zadaniach z luką (zadania nr 3, 18) stosuje się następującą punktację

Za każde prawidłowe uzupełnienie zdania ........................... 1 punkt

W zadaniach na dobieranie( zadania nr 11,15, 17, 19) stosuje się punktację:

zadanie nr 11
za każdą prawidłowo utworzona parę .................................. 1 punkt

zadanie nr 15
za prawidłowe wskazanie wszystkich cech ......................... 3 punkty

za prawidłowe wskazanie 4 lub 5 cech ................................ 2 punkty

za prawidłowe wskazanie 2 lub 3 cech ................................ 1 punkt

za jedną lub brak cech .......................................................... 0 punktów

zadanie nr 17
za prawidłowe zaznaczenie 10 i więcej pozycji ................... 6 punktów

za zaznaczenie 7, 8, 9 pozycji .............................................. 4 punkty

za zaznaczenie 6, 5, 4 pozycji .............................................. 2 punkty

za zaznaczenie 3, 2 pozycji .................................................. 1 punkt

za zaznaczenie 1 pozycji lub ich brak .................................. 0 punktów

zadanie nr 19
za prawidłowe dobranie wszystkich par ............................... 4 punkty
za dobranie 2, 3 par ............................................................... 2 punkty
za dobranie pary .................................................................... 1 punkt
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W zadaniach krótkiej wypowiedzi ( zadania numer 2,4,5,7,12,14,20) stosuje
się następującą punktację:

zadania nr 1, 2, 5, 7
za każdy prawidłowy ustalony argument ............................. 1 punkt

zadanie nr 4
za prawidłowo wypełniony schemat .................................... 2 punkty
za jeden błąd lub brak .......................................................... 1 punkt
za dwa i więcej błędów lub brak .......................................... 0 punktów

zadanie nr 12, 14
za podanie wyjaśnienia ........................................................ 2 punkty

zadanie nr 20
za prawidłowe ustalenie krzywej ......................................... 1 punkt
za podanie 2 argumentów .................................................... 2 punkty
za podanie 1 argumentu ....................................................... 1 punkt
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ZADANIA TESTOWE

ODDZIAŁYWANIA MI ĘDZYGATUNKOWE
W PRZYRODZIE

1. Wpisz w miejsce kropek nazwę właściwego typu oddziaływania antagonistycznego
lub nieantagonistycznego.
Owady i rosiczka - ....................................................................................
Grzyb i glon w poroście - ....................................................................................
Biedronka i mszyce - ....................................................................................
Mszyce i roślina - ....................................................................................
Nosorożec i bąkojad - ....................................................................................

2. Podaj 4 cechy drapieżców, które ułatwiają im zdobycie pokarmu.
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
4. .........................................................................................................................

3. Uzupełnij zdanie:
Pasożytnictwo występuje wtedy, gdy jeden organizm (pasożyt) żyje .............................
.................................................................................. (żywiciel).

4. Uzupełnij schemat, wpisując w miejsce kropek odpowiednie pojęcia lub przykłady
organizmów.

PASOŻYTY

PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE .........................................................

ROŚLINY ZWIERZĘTA 1. Tasiemiec
1 ...................... 1 .......................... 2. .................
2 ...................... (półpasożyt) 2 .......................... 3. ...................

5. Uzupełnij schemat przedstawiający oddziaływanie grzyba i glonu w poroście.
W miejsce kropek wpisz właściwe informacje.

Dzięki grzybowi porost
1. .............................................
2. .............................................

Dzięki glonowi porost
1. .................................................

GRZYB GLON
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6. Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Biologiczne zwalczanie szkodników polega na:

A. Stosowaniu płodozmianu, sadzeniu obok roślin uprawnych roślin, których
wydzieliny odstraszają szkodniki

B. Wprowadzeniu dośrodowiska naturalnych wrogów danego gatunku
szkodników

C. Stosowaniu substancji chemicznych niszczących szkodniki
D. Wprowadzeniu upraw o różnym okresie dojrzewania i zbierania plonów

7. Uzasadnij, podając 2 argumenty, dlaczego drapieżniki odgrywają pozytywną rolę
w biocenozie:
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................

8. Przeczytaj uważnie podane określenia oddziaływań między populacjami i dobierz do
nich właściwą nazwę.

a. Jest to rodzaj oddziaływania nieantagonistycznego populacji dwóch gatunków, które
przynosi korzyść każdej z nich, nie mogą one bez siebieżyć - ..................................

b.Oddziaływanie przynoszące korzyść populacji jednego gatunku, a nie wywierające
wpływu negatywnego na populację drugiego gatunku - .............................................

c. Oddziaływanie dwóch populacji oparte na obustronnej korzyści, nie jest jednak
nieodzowne i może występować okresowo - ..............................................................

9. Mikoryzą nazywamy:
A. Współżycie glonów z grzybami, w którym tylko glony mają korzyść.
B. Związek nieantagonistyczny grzyba i glonu, a więc korzystny dla obu gatunków.
C. Związek antagonistyczny grzyba i korzeni drzew.
D. Symbiotyczny związek korzeni rośliny z grzybami.

10. Współżycie ptaków bąkojadów z nosorożcem jest przykładem:
a. Protokooperacja c. Symbiozy
b. Konkurencji międzygatunkowej d. Pasożytnictwa

11.Podane organizmy roślinne i zwierzęce dobierz w pary tak, aby tworzyły odpowiednie
stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne. Zapisz je w parach:

hiena, tasiemiec, jabłoń, lew, pszczoła, pies, bakterie azotowe, kot, jęczmień, mysz, łubin, oset.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

12.Wyjaśnij, co to jest konkurencja międzygatunkowa?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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13.Z podanych stosunków międzygatunkowych wybierz przykład ilustrujący konkurencję
międzygatunkową?
a) szczurśniady, szczur wędrowny
b) tasiemiec, pies
c) bakterie brodawkowe, łubin
d) borowik, sosna

14.Na dowolnym przykładzie wykaż, że konkurencja jest jednym ze sposobów
biologicznego zwalczania szkodników:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

15.Z pośród wymienionych cech, podkreśl te, które są cechami tasiemca
przystosowującymi go do pasożytniczego trybużycia:

członowane ciało, haczyki, przyssawki, chitynowy oskórek, duża rozrodczość, oddychanie

beztlenowe, ciało pokrytepancerzem, układ krwionośny otwarty, rzęski

16.Do stosunków antagonistycznych należą:
A) mutualizm, pasożytnictwo, drapieżnictwo,
B) drapieżnictwo, pasożytnictwo, konkurencja
C) konkurencja, protokooperacja, drapieżnictwo,
D) mutualizm, konkurencja, drapieżnictwo

17.Uzupełnij tabelę określając: korzyści znakiem+, straty-, brak oddziaływania przez0
w podanych stosunkach:

Stosunki międzygatunkowe Populacja A Populacja B
Drapieżnictwo
Pasożytnictwo
Konkurencja
Mutualizm
Protokooperacja
komensalizm

18.Uzupełnij zdanie:
Oddziaływanie, które przynosi korzyści populacji jednego gatunku, a nie wywiera
wpływu na populację drugiego to...................................................................................

19.Dobierz w pary gatunki pozostające w stosunku do siebie na zasadzie
współbiesiadnictwa:

Lew, wróble, hiena, rekin,śnieguliczka, małż, podnawka, różanka
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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20. Mszyceżerują na roślinach. Biedronki są drapieżnikami – zjadają mszyce. Na
wykresie przedstawiono liczebność populacji biedronki i mszyc na określonej plantacji w
ciągu jednego lata.

Liczebność
owadów

A
B

III IV V VI VII VIII IX X miesi ąc

• Ustal, która krzywa na tym wykresie (A czy B) obrazuje zmianę liczebności
biedronek, a która krzywa jest dla mszyc?
................................................................................................................................

• Wyjaśnij, dlaczego biedronki, uważa się za owady pożyteczne z punktu widzenia
człowieka?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


