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1. Rozhodni, zda jsou předložené výroky pravdivé či nepravdivé. Chybné z nich oprav. 

a) Ekosystém představuje základní funkční jednotku přírody, nikoli stavební. 

b) Přírodní ekosystémy jsou jasně ohraničené a všechny mají stejné rozměry. 

c) Ekosystémy jsou charakterizovány koloběhem energie, tokem látek a vývojem. 

d) V ekosystému existuje potravní závislost mezi producenty, konzumenty a rozkladači. 

e) Člověk patří mezi producenty, z ekologického hlediska, protože vyrábí stavební materiály. 

f) Rozkladači mají schopnost rozkládat odumřelé organizmy až na látky anorganické. 

g) Jako konzumenty označujeme pouze býložravce. Masožravce a všežravce ne. 

h) Vztahy mezi živými složkami ekosystému můžeme znázornit pomocí travních řetězců. 

i) Pro většinu suchozemských ekosystémů je zdrojem energie sluneční záření. 

2. Vhodně doplň slova 

Umělé ekosystémy vznikly činností a)……………….a chceme-li, aby nezanikly, musíme o ně b)……………. . Péče může 

zahrnovat zalévání, pletí, hnojení, používání ochranných chemických prostředků, jako jsou například různé 

pesticidy či c) …………………. . Hovoříme o takzvané dodatkové energii, která je k existenci umělého ekosystému 

nezbytně d) ……………… . 

Typickým příkladem umělého ekosystému je zemědělské pole, hospodářský e)……………, zahrady, nebo městské 

parky. Čistě přírodní ekosystémy bychom v České republice pravděpodobně f)…………………, protože všechna místa 

jsou u nás člověkem nějakým způsobem ovlivněná. Nejde-li o přímé zásahy, mohou se do ekosystému dostat látky 

člověkem vyrobené( hnojiva, pesticidy, imise…), prostřednictvím dešťových g)………………..., tekoucí vody, nebo 

h)………………,protože tyto živly žádné hranice nerespektují. 

Přestože při porovnávání přírodních a umělých ekosystémů najdeme mnohé rozdíly, principy jejich fungování jsou 

v podstatě ch)…………………. . 
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3. Nalep libovolný obrázek přírodního ekosystému a doplň. 

PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) název obrázku: 

b) typickým producentem v tomto ekosystému může být: 

c) typickým konzumentem v tomto ekosystému může být: 

d) typickým rozkladačen v tomto ekosystému může být: 

e) zdrojem energie pro jeho fungování je: 

f) představuji si, že za 20 let by se tento ekosystém změnil tak, že… 
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UMĚLÝ EKOSYSTÉM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) název obrázku: 

b) typickým producentem v tomto ekosystému může být: 

c) typickým konzumentem v tomto ekosystému může být: 

d) typickým rozkladačem v tomto ekosystému může být: 

e) zdrojem energie pro jeho fungování je: 

f) dodatková energie může být v podobě: 

g) představuji si, že za 20 let by se tento ekosystém změnil tak, že… 

 

Závěr: mým oblíbeným ekosystémem je… 


