
Temat: Zależności pokarmowe między organizmami. 

 

Teoria: 

1. Poziomy troficzne ekosystemu 

Każdy organizm potrzebuje różnych substancji do budowy własnego ciała – głównie 

białek, tłuszczy i cukrów. 

Rośliny same sobie produkują związki odżywcze w procesie fotosyntezy, a więc są 

samożywne, nazywamy je wtedy producentami. 

Zwierzęta nie są w stanie same wytwarzać pokarmu, więc muszą zjadać 

(konsumować) inne organizmy, a więc są cudzożywne, nazywamy je wtedy konsumentami. 

Konsumentów możemy podzielić na: 

- konsumentów I rzędu – są to zwierzęta roślinożerne, a więc żywią się producentami; 

- konsumentów II rzędu – żywią się roślinożercami, a więc konsumentami I rzędu; 

- konsumentów III rzędu – mięsożercy pożerający inne drapieżniki, a więc konsumentów II 

rzędu. 

Producenci stanowią pierwszy poziom troficzny, a konsumenci kolejne poziomy 

(drugi, trzeci i kolejne). 

 

Organizmy nie trwają jednak wiecznie – z chwilą ustania ich procesów życiowych 

(śmierci) stają się pożywieniem różnych organizmów cudzożywnych, wśród nich szczególną 

rolę odgrywają destruenci.  

Destruenci to organizmy cudzożywne, które rozkładają martwą materię organiczną do 

prostych związków nieorganicznych, dostępnych dla roślin. Do destruentów zaliczamy 

bakterie i grzyby saprotroficzne. 



 

2. Ogniwa łańcucha pokarmowego 

Między organizmami żyjącymi w danym środowisku (ekosystemie) istnieją zależności 

pokarmowe. Oznacza to, że jeden organizm jest pokarmem dla drugiego, a substancje 

zawarte w tkankach organizmu zjadanego przechodzą do organizmu zjadającego. 

Zależności te można przestawić graficznie w postaci szeregu nazw organizmów (lub 

ich rysunków) połączonych strzałkami. 

 

Szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każdy poprzedzający 

organizm jest pożywieniem następnego organizmu, nazywamy łańcuchem pokarmowym 

(troficznym). Poszczególne organizmy w łańcuchu pokarmowym tworzą ogniwa 

pokarmowe. 

 



 

3. Sieci zależności pokarmowych 

W przyrodzie bardzo rzadko występują proste łańcuchy pokarmowe, to znaczy takie, 

w których dane organizmy odżywiają się tylko jednym rodzajem pokarmu. Najczęściej jeden 

organizm odżywia się wieloma innymi organizmami – świadczy to o istnieniu kilku 

łańcuchów, które łączą się i krzyżują ze sobą, tworząc schemat przypominający wyglądem 

sieć powiązań i zależności pokarmowych, nazywamy to siecią pokarmową (troficzną). 

 

4. Obieg materii w ekosystemie 

Materią nazywamy wszystkie znane substancje na Ziemi. Z materii zbudowane są 

rośliny, zwierzęta oraz środowisko. Materia krąży w ekosystemie nieustannie, co nazywamy 

obiegiem materii. 



 

5. Przepływ energii przez ekosystem 

 

  



Zadanie 1. 

Na rysunku przedstawiono organizmy  (oznaczone literami od A do D) tworzące sieć zależności 

pokarmowych. Uzupełnij poniższy schemat sieci troficznej. Wpisz w każdą ramkę właściwą 

literę od A do D.  

Pamiętaj o kolejności roślina  roślinożerca  drapieżnik. 

 

Zadanie 2. 

Na rysunku przedstawiono liść i różne organizmy oznaczone literami od A do D. 

 

a. Ustaw przedstawione na rysunku organizmy w takiej kolejności, aby tworzyły 

poprawny łańcuch pokarmowy. Wpisz w ramki właściwe litery. 

 

b. Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono 

odpowiednio producenta i konsumentów. 

Producent został oznaczony literą ……….., natomiast konsumentów oznaczono literami ……., 

……., ……… . 

Zadanie 3. 

Podkreśl po jednym (z każdej pary) wyróżnionym wyrazie, tak aby podane zdania były 

prawdziwe. 

I. Producenci to organizmy, które są samożywne / cudzożywne.  

II. Destruenci to organizmy wyłącznie cudzożywne / samożywne, które przekształcają martwą 

/ żywą materię organiczną w materię nieorganiczną. 

III. W naturalnym układzie przyrodniczym energia krąży / przepływa, a materia krąży / 

przepływa. 



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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