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l,4lg.
Kt ry z wymienionych gatrnk w jest najstarsą formą charakteryzująpą się dwunozrrością?A. Australopitek B. Hottto eiecns c. N..i'J.irłi'yi D, Homo habttls

1420.

_Ist'oty zaliczane do człowiekowatych z rorlząju Australopithenus'lryły na terenie Afyki Płd..i Wsch.przd:

'*ś*TjŁl"sługiwania 
się ogniem, zbiorowe życie w jaskiniach, oĘwanie ciała to charakterysĘta

A. Hona habilis B' Aułratopithecus {ricanusC, Hoła erectus D. Austratoplitrtecus robustus '

1422.
Pierwsze odnalezione szczątki nowego gatunku Homo erectus pochodzą sptzed około:A.9 mln lat B. O mtn lai , "- -"C.3 

mln lat D. l,5 mln lat

t423.

l"y::ry_!::inidem kopalnym zakwalifikowanym do rodzaju llomo jest:* I7omo erecnłs B. Homo habilk
C. Neandertalczyk p. Homo sapiens

I4U.
od powstanią kt rego gafunku roąoczynasię okres zaliczany pzez archeolog w do wozbsnej cpokikamiennej (wczesnego paleolitu):

A.9 mln lat

1421.

A. Neandertalczyk
C. Homo hąbilis

1425.

8.3 mln lat C, 6 mln.lat D.2 mln lat

B. Homa ereclus
D. Australopithecus

Silny rozw j m zgoczaszki i pojemność czaszki nawet większa _niż wsp łczesnego człowiekacharakteryzuje jedną z poniżej podanych form:
A, Australopitek B. Homo erectus
C. Neandertalczy n.no^a ericiirpekinensb

1426.
Ganmek ten pojawił się przed ok. 250 Ęsiącami lat. Miał cięż:lci kościec, dużą czaszkę, masywne fukio*fl;rff'#;P typ budowy o maqywnej klatce pieniowej' rto'"go gun ntu łotiiłit opirr

c Homo erectus B' Neandertalczyk
D, Honn sapiens sąiert

1,427.

Uzębienie człowieka wsp łczesnego rożni się od uzębienia małp człekokszmłn:ych:
A. większąliczbązęb w
B. mniejszą liczbą zęb w
C. i<sztahem zęb w przednzonowych
D. brakiem diastermy

1428,
Wsp łczesny Homo sapiens (cżowiek o budowie

czalnie w Afryce przed około:
A.600 tysiącami lat B.400 tysącarni lat

szkieletu takiej jak nasza) pojawił siĘ przr7pusz-

C.200 tysiącami lat D.20 tysiącami lat

4. BKOLOGIA

"4.1. Tolerancja organizm w a śfildowisko ich rvystępowania

t42,g,

Do gotunk w eurytermicznych zaliczamy organizmy posiadające:
A'. włski zakres toterancji względem tempe.łury " '
B. szoroki zakres, tolerancji względem temperafury
C. optimum termiczne w niskich temperaturach
D. dolną granicę letalną w zakesie niskich temperatur

r430.
Do gatunk w stenotermicznychzaliczarrry międry innymi:
A' pumę B. żmiję zygzakowatą ' 

C. korale madreporowe D. papro orlicę

. 9rqa{z1r mające wąski zakres tolerancji względem zasolenia to:
A. holiofity B. skiofity C stenohality

1433.
JeśIi czynniki środowiskorye oddziaływują r wnocześnie, ale ich efekt nie jest plostą sumą wpły_w ui.jednostkowych czynnik w ekologicznych-, to takie ziawisko nazywamy;
A. symbiozą B. synergianem c. kompensaeją D. al|elopatią

D. stenohyĘty
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t431, L999tL
Wskaż, kt ry z cztercch oznaczonvch .

cyframi gatunk w roślin może by uznanv E
za 8atunek wskaźnikowy zasolenia gleby:A.I B8.2 Sc.3 g

D;4

1432,


