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Zwienę o przedstawionym zakresie tolerancji 

toc]

zasolenia i temperatury wody można spotkaf
w styczniu w:

A. Jeziorze Bajkał
B. Morzu Martwym
C. Morzu Barcntsa
D. Oceanie Indyjskim

'- E' więcej, niż jedna z podarrych odpowiedzijest popraivrra

1444,1993/94/0B

najprawdopodobniej:

Rysunek przedstawia załresy tolerancji trzech gatunk w wobec dw ch czynnik w . X l Y, oatu_nek, kt rego zakes tolerancii zawiera się * ous"ai.-i_'Ę1'en9" tylko w podzwrotnlkorivych.|ezio_

l1il;'iri.ffi3#ylko 
w morzach u'ttyc'nycł,, a gaton"t'r;.u kosmopolityczny. Paramotry X l Y to

XYY
A. zasolenie wody bmperatura
B. temperatura zasolenie wody
C. średnia dfugość dnia zasolenie wody
D. średnia dfugość dnia temperatura
E. żadna z podanych odpowiedzi niejest poprawna

1445.1994/95/08

A, przy wyższej trofii wyższy jest uoział pfucoaysznfh
B. przy wy.ższej.tr.ofii wyższy jest udział śkrzelolysznych
C. w mniejszych jeziorach wyższy jest udział płucodyśznych

:. -: :nn]eJszlch 1eziorach wyższa jest udział skzelodysinych

},:#"y;,m:;*,:"::11ł1}'":_|{:o:'.sięoiu gatunkw słodkowodnych śtimak w są

i:Ti':::::::"'T::: T::'ł:g.! :iu 
sposobem yiilil';k;';ffiffi;i(.,.l!iii?i,ło,i

*T::i'';ru*"|!,*k::::r:::.,*e'-g:"łilhffi #,#Y"J'I.'ili'[r::ł{':,T:;!udział ślimak w należących do tych $up; i.""#j;;";;

E' w jeziorach z anieczyszczonych metalami 
"lęłti*iluyz'"y 

jest udział pfucodysznych

t446.2000rF

*. *n' wilgotność gldby sprawia, że żne rrawy na nich wygryłvają konkurencjęD' gdy rosną osobno, 
'optymalny 

wzrost stokłosi obserwuje'siin" fr.b""il."';'hych a wyczy cana wilgotnych
c' Ęgruiwyirywa rywalizację ze stoklosą i wyczyricem w miejscach z optymalną ilością wodyw podłożu
D. wszystkie wymienione trawy lubią średnio wilgotną glebę

t448.2000/F
Llczno Lywe włosti na pow .zchni liścia są=cnaralterystyczne a :A. hydrofit w -zawierająchloroplasty
B. hlgrofit w - zwiększajątransplrac;ę
C. tropofit w - zmniejszajątranspiraĘ
D. oukkulent w- chroniąprzedroślinozercami

1449,1993/94tOB
Gl wnym czynnikiem regulującym sezonowe migracje ptak w są:
A. zmiany średniej temperatury powietrza
B. zmiana długości dnia
C. zmiany w dostęności pokarmu'
D. prosja drapieżnik w
E. zmiany maksymalnej wysokości Słorica nad horyzontem

1450.
Gatunki stenotopowe to takie, kt re:

!. PotrafiĘ PnYstosowa się do bardzo dużych zmian zachodzących w środowiskuB' nic posiadąią zdolności przystosowania się ao zmian środo*iska ,^"iią"i"nw szerokim zajkresie
C' charakteryzują się duzą zmiennością morfologiczną i szerokim zasięgiem geograficznym
D' charakteryzuje wysokie tempo rozrodu o."raz trroorzą olbrzymie, pod względem liczbyosobnik w, populacje

1451.
określenie ,'optimum ekolo gicme' ozlacza: '

A. zdolność organizm w do zmiana wamnk w środowiska, tak aby one były dla nich korzystne
!. o|s.za1 o najmniejszym ska:żeniu -' -_':-J v^'Y vJ'J wq lMv]

C' taki układ czynnik w ekologiczlych' kt ry zapewnia najlepsze warunki do życiai rozmnźaniasię organizm w lub populacji
D. taki zesp ł czynnik w środowiska, kt ry zapewnia szybkie zmiany ewolucyjne organizm w

t4s2,2000tL

'^_. 
Y*:"-nu.ch naturalnych, szarotka alpejska wysĘuje jedynie w Tatach Zachodnich, poniewaz

Jest typowym:
A. eurybiontem B. kalcyfitem C. skiofitem D. holofitem

1453.
Nazwą stenobionry okeśIa się:
A' organizmy mogące żyć i tozmnażać się w szerokich granicach wahari czynnik w zewnętrznychnp-' temperatury, zasolenia i wilgotności
B' organizmy. mogące Ęć i rozinażać się tylko w warunkach wąskich wahan czynnik w ze-
^ 

wnętrznych np. temp ratury, zasolenia i wilgotności
C. organizmy bardzo odporne na zmiany r żnyih czynnik *"ewnętrznycb
D. organizrny odĘwiające się bardzo zr żnicowanym pokarmem


