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Imię i nazwisko ucznia klasa 

ZAD. 1
Wskaż, wszystkie poprawne odpowiedzi.
Które założenia dotyczą współczesnej ewolucji:
a) Rodzi się coraz więcej organizmów, niż jest w stanie przeżyć.
b) Organizmy konkurują między sobą o zasoby środowiska.
c) Przezywają organizmy najlepiej przystosowane do środowiska.
d) Siła wewnętrzna organizmów decyduje o ich zmianach ewolucyjnych.
e) Organizmy należące do tego samego gatunku różnią się cechami.
f) Cechy zdobyte podczas życia osobnika są przekazywane potomstwu.

ZAD. 2
Uzupełnij zdania, wpisując  poprawne wyrażenia.

         Rodzaj selekcji, której wynikiem jest utrwalenie u organizmów wybranych przez człowieka
          cech, to …………………………………………………. . 
         Rodzaj selekcji sprawiający, że w kolejnych pokoleniach utrwalane są cechy ułatwiające         

przeżycie w środowisku, to ……………………………………………. . 

ZAD. 3 

Podane sformułowania przyporządkuj do odpowiednich kategorii.

Dobór naturalny

Dobór sztuczny

utrwala cechy korzystne z punktu widzenia człowieka
działa przypadkowo
przeżywają osobniki o cechach wybranych przez człowieka
utrwala cechy korzystne dla populacji
działa w środowisku naturalnym
efektem działania mogą być nowe gatunki



przeżywają osobniki o cechach ułatwiających przetrwanie w środowisku
utrwala cechy korzystne dla gatunku
efektem działania są rasy zwierząt i odmiany roślin
działa w warunkach hodowli lub uprawy
celowe działanie człowieka

ZAD. 4
Uporządkuj etapy powstania gatunków wstawiając odpowiedni numer 

     Populacja pewnego gatunku ptaków zostaje rozdzielona przez wysokie pasmo gór

    Kiedy pasmo górskie nie jest już barierą rozdzielającą populacje, funkcjonują one jako     
    dwa gatunki.

      Po wielu tysiącach lat, różnice pomiędzy oboma populacjami są tak duże, że ich osobniki  
    nie mogą się już krzyżować.

      Ptaki tworzą dwie odrębne populacje, które powoli zmieniają się, każda w innych     
   warunkach środowiska.

ZAD. 5 
Podczas ostatniego zlodowacenia nasuwający się z północy Europy lądolód rozdzielił 

zamieszkujące ten obszar jeże. W efekcie jedna z grup zasiedliła zachodnie tereny Europy, a druga 
– wschodnie. W czasie zlodowacenia w każdej z grup zachodziły stopniowe zmiany, a po ustąpieniu
lądolodu okazało się, że powstały dwa odrębne gatunki: jeż europejski i jeż wschodni.

a) Ocen prawdziwość stwierdzeń na podstawie tekstu. Wybierz P jeśli stwierdzenie jest 
prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe

1. Jeż europejski i jeż wschodni mogą się ze sobą krzyżować. P F

2. Oba gatunki jeży powstały w wyniku działania doboru 
naturalnego.

P F

b) Wyjaśnij, jakie znaczenie ma izolacja geograficzna w powstawaniu nowych gatunków.

Wykorzystano materiały ze strony E – podreczniki.pl  oraz  „Zeszyt ćwiczeń” do biologii dla klasy ósmej -  Nowa Era


