
Temat: Omawiamy współpracę międzygatunkową – symbioza. 

 

Teoria: 

1. Relacje nieantagonistyczne 

Relacje nieantagonistyczne, nazywane są inaczej korzystnymi. Są to sytuacje, 

w których relacje zachodzące między gatunkami przynoszą korzyści jednej lub obu stronom. 

Typ relacji, w której oba gatunki odnoszą korzyści zwiększające szanse ich przeżycia 

nazywamy symbiozą, a gatunki z nią związane – symbiontami. Jeśli taka zależność jest 

bezwzględnie konieczna do przetrwania obu organizmów nazywamy ją symbiozą 

obowiązkową – mutualizmem. Jeśli symbioza między gatunkami nie jest niezbędna do 

przeżycia nazywamy ją symbiozą nieobowiązkową – protokooperacją. 

Między organizmami obserwuje się też taki związek, w którym jeden z nich odnosi 

korzyści, a dla drugiego ta sytuacja jest obojętna, tzn. nie odnosi on korzyści ani nie ponosi 

szkody. Taką relację nazywany komensalizmem. 

2. Protokooperacja (symbioza nieobowiązkowa) 

 



3. Mutualizm (symbioza obowiązkowa) 

 

4. Komensalizm 

 



Zadanie 1. 

Przyporządkuj każdej definicji rodzaj symbiozy, którą opisuje ta definicja. 

PODKREŚL odpowiednią nazwę. 

Definicja  Symbioza  

I. Obustronnie korzystne oddziaływanie między 

gatunkami, z których żaden nie może w naturalnych 

warunkach funkcjonować osobno. 

obowiązkowa / nieobowiązkowa 

II. Zależność między gatunkami przynosząca 

korzyści obu stronom, choć każdy z nich może także 

żyć samodzielnie. 

obowiązkowa / nieobowiązkowa 

 

Zadanie 2.  

Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

Komensalizm to relacja między dwoma populacjami, w której: 

A. Jedna populacja czerpie korzyści, a druga nie ponosi w związku z tym szkody. 

B. Obie populacje czerpią korzyści, choć w nierównym stopniu. 

C. Oddziaływanie jest niekorzystne dla obu przedstawicieli populacji. 

D. Przedstawiciele jednego gatunku odżywiają się osobnikami drugiego gatunku. 

 

Temat oraz wykonane zadania (nie przepisuj teorii!!!) zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres 

mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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