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1.* Digueu quina part de la planta porta a terme les següents funcions.

a) Les fulles 
b) Les tiges
c) Les arrels

1.1. Capten energia de la llum solar.

1.2. Absorbeixen els nutrients.

1.3. Contenen clorofil·les que fan la fotosíntesi.

1.4. Transporten els nutrients.

1.5. Expulsen oxigen a l’exterior.

1.6. Absorbeixen l’aigua que necessita la planta.

1.7. Distribueixen les molècules energètiques a totes les parts de la planta.

1.8. Absorbeixen el diòxid de carboni.

1.9. Apropen la planta cap a la font de llum i la mantenen erecte.

1.10. Subjecten la planta i impedeixen el seu desplaçament.

2.** Determineu a quina categoria de consumidors pertanyen els següents éssers vius.

a) Consumidors primaris
b) Consumidors secundaris
c) Consumidors terciaris
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3.** Indiqueu quin nivell tròfic ocupen cada un dels següents organismes.

a) Productors
b) Consumidors primaris
c) Consumidors secundaris
d) Consumidors terciaris
e) Descomponedors

3.1. Els esquirols que mengen nous i avellanes.

3.2. La gespa de les praderies.

3.3. L’ós panda que menja bambú.

3.4. Els cucs de terra que digereixen la terra i les restes d’organismes que hi troben.

3.5. El fitoplàncton que serveix d’aliment per a molts organismes aquàtics.

3.6. Les àguiles que són rapinyaires.

3.7. El conill que menja herbes diverses.

3.8. Els lleons que mengen nyus.

3.9. Els taurons que mengen grans peixos.

3.10. Els tèrmits que es mengen la fusta.

3.11. Les meduses que mengen fitoplàncton.

3.12. El llop que és un depredador.

4.** Digueu si les següents afirmacions són certes o falses.

4.1. Els éssers vius autòtrofs sempre pertanyen a la categoria de productors.

4.2. En un mateix nivell tròfic trobem tots els organismes que comparteixen l’ecosistema i obtenen l’aliment de 
forma similar.

4.3. Els descomponedors són aquells grups d’organismes que s’alimenten de les restes que han deixat els car-
nívors, és a dir, de la carn morta.

4.4. Els heteròtrofs són aquells organismes que necessiten obtenir la matèria orgànica a través d’altres éssers 
vius.

4.5. Els consumidors terciaris són aquells animals que es mengen els herbívors.

4.6. Una xarxa tròfica és una seqüència d’organismes que s’alimenten els uns dels altres.

4.7. Tots els éssers vius que s’alimenten d’altres éssers vius reben el nom de consumidors.

4.8. Els organismes que s’encarreguen de transformar la matèria orgànica morta en matèria inorgànica, reben 
el nom de carronyaires.

4.9. En una xarxa tròfica, la punta de les fletxes senyala a l’organisme que s’està alimentant.
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4.10. La introducció d’una nova espècie en un ecosistema pot provocar la mort de moltes de les espècies que allà 
hi havia.

4.11. Els animals omnívors són aquells que s’alimenten de fruites i llavors.

4.12. Tots els autòtrofs són plantes i tots els heteròtrofs són animals.

5.** Relacioneu els biomes amb la seva imatge corresponent.

a) Taigà
b) Bosc caducifoli
c) Bosc tropical
d) Sabana
e) Tundra
f ) Desert
g) Bosc mediterrani

6.*** Relacioneu els biomes amb la seva descripció corresponent.

a) Bosc tropical
b) Desert
c) Sabana
d) Bosc mediterrani
e) Bosc caducifoli
f ) Taigà
g) Tundra

6.1. És el bioma que presenta la major biodiversitat de la Terra, tant d’animals com de plantes.

6.2. Es troba a les regions tropicals i subtropicals.

6.3. Es pot localitzar al Canadà, als països més nòrdics d’Europa i a una part del nord d’Àsia.

6.4. És el bioma on podem trobar óssos polars i pingüins.

6.5. El situem en zones molt properes a l’equador.

6.6. A causa de la influència del mar, té hiverns suaus i estius molt secs i calorosos.

6.7. Hi trobem una proporció molt baixa d’éssers vius en relació amb la superfície que ocupa.
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6.8. És el bioma on viu majoritàriament el «rei de la selva».

6.9. Els roures, els faigs i els bedolls són els tipus d’arbres que més abunden.

6.10. Els éssers vius que hi ha estan adaptats a la sequera i a les altes temperatures.

6.11. El podem localitzar a Alaska, Sibèria i a l’Antàrtica.

6.12. Sovint les precipitacions que hi ha a l’hivern són en forma de neu.

6.13. Es localitza al voltant del mar Mediterrani, en alguns punts de Califòrnia i a pocs altres llocs del planeta.

6.14. Presenta grans planícies amb arbustos i acàcies que aprofiten per menjar els grans herbívors.

6.15. El seu aspecte canvia molt en les diferents estacions de l’any, especialment a la tardor i a l’hivern.

7.** Digueu si les següents afirmacions són certes o falses.

7.1. Les espècies aquàtiques i les terrestres són molt diferents perquè han hagut d’adaptar-se a condicions que 
canviaven amb molta freqüència.

7.2. Podem distingir dos tipus d’ecosistemes en els biomes aquàtics: els marins i els d’aigua dolça.

7.3. La tundra és el bioma que trobem a latituds més altes, és a dir, al voltant dels casquets polars. 

7.4. La sabana és un dels ecosistemes que conté més biodiversitat vegetal.

7.5. Els grans boscos de coníferes del Canadà pertanyen al bioma de la taigà.

7.8. Els organismes aquàtics sempre han de pujar a la superfície per poder obtenir oxigen.

7.9. Els boscos mediterranis només els podem trobar en les regions que hi ha al voltant del mar Mediterrani.




