
Nauka zdalna (01-05.02.2021) 

Biologia kl. 8 

Temat: Podsumowanie działu. 

EWOLUCJA to powolny proces zmian zachodzących w organizmach, wykształcania się nowych cech w 
wyniku potrzeby przystosowania się do nowych warunków życia. Tylko organizmy przystosowujące 
się do zmian mają szansę na przetrwanie. Wszystkie organizmy na Ziemi powstały w wyniku ewolucji. 
Życie na Ziemi powstało około 4 miliardy lat temu. Twórcą teorii ewolucji jest Karol Darwin. Gatunki 
zwierząt, które żyją tylko na ograniczonym obszarze na kuli ziemskiej i nie ma ich nigdzie indziej na 
Ziemi to endemity (gatunki endemiczne), np. orangutany czy nosacze na Borneo czy żółwie słoniowe 
na Galapagos. W wyniku izolacji geograficznej, kiedy osobniki zamieszkujące różne obszary nie mogą 
się krzyżować może powstać nowy gatunek. 

Bezpośrednie dowody ewolucji: skamieniałości (szczątki i ślady w osadach skorupy ziemskiej), 
ogniwa pośrednie (organizmy przejściowe, np.: tiktaalik, archeopteryks, ichtiostega), relikty 
(przetrwałe żyjące organizmy pojedynczych gatunków, np. kolczatka, dziobak – australijskie 
stekowce, latimeria, łodzik). 

Pośrednie dowody ewolucji: narządy szczątkowe (pozostałości po przodkach, nie pełnią ważnej 
funkcji w organizmie, np. zęby mądrości), jedność planu budowy (podobieństwo budowy komórek, 
tkanek, narządów, układów), rozmieszczenie organizmów na ziemi (blisko spokrewnione gatunki 
zamieszkują podobne, bliskie tereny), homologie (podobieństwo budowy i funkcji życiowych u 
organizmów posiadających wspólnego przodka, np. podobieństwo budowy nogi psa i skrzydła 
nietoperza), analogie (podobieństwo budowy  
i funkcji u organizmów niespokrewnionych, np. skrzydło ptaka i skrzydło owada), szczególnym 
przypadkiem analogii jest konwergencja, czyli całkowite podobieństwo budowy, kształtu u 
organizmów niespokrewnionych, np. w wyniku zamieszkiwania tego samego obszaru (np. delfin, 
który jest z ssakiem i rekin, który jest rybą). 

 

   Podkreśl przykłady bezpośrednich dowodów ewolucji. 

 

A. Zęby mądrości u człowieka    F. Podobieństwo składu chemicznego organizmów 

B. Odcisk paproci     G. Struktury homologiczne 

C. Rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej  H. Dziobak 

D. Skamieniałe jaja dinozaura    I. Owad uwięziony w bursztynie 

E. Ichtiostega 

 

 

 

 Oceń, czy poniższe informacje dotyczące syntetycznej teorii ewolucji są zgodne z prawdą.  

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F – jeśli jest fałszywa. 

 

1. Zmienność genetyczna gatunku powstaje w wyniku zmian środowiskowych. P F 

2. Większość organizmów wydaje na świat więcej potomstwa niż potrzeba P F 

3. Dobór naturalny sprawia, że najsłabsze osobniki są eliminowane. P F 



4. Najlepiej przystosowane organizmy przekazują swoje geny potomstwu P F 

 

 Zapisz trzy wspólne cechy człowieka i innych człowiekowatych. 
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