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Zadanie 8   

 08.05 2020r. 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza 

 

Proszę zapoznać się z tematem lekcji  ( podręcznik str.269-275 oraz z załączoną prezentacja). 

 Proszę do zeszytu wpisać rodzaje wybrzeży, gdzie występują oraz jak powstały. 

Przedstaw ( w zeszycie) procesy powstawania: 

1. klifu, 

2. mierzei, 

3. atolu 

 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pp_1/351_6_procesy_egzogeniczne/pp1_6_04a.p

df 

 

Powodzenia pozdrawiam Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz 

 

 

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zadania porzednie dla tych którzy nie zrobili jeszcze!!!!!!!! 

 

zadania 7 

06.05 

 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru. 

 W załączniku przesyłam film i  prezentację multimedialną. Proszę się zapoznać. Proszę również 

przeczytać temat w podręczniku str. 263-268 

W zeszycie proszę : 

1.Wypisać formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności wiatru, z podziałem na formy 

korazyjne, deflacyjne i akumulacyjne. 

2. Porównać wydmę paraboliczną z barchanem.  

3.Wypisać rodzaje pustyń na świecie ( i gdzie występują).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGPuudFDvsk 
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_04a.pdf 

 

 

Filmiki prześlę przez messengera. 

 Powodzenia, pozdrawiam Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz  

 

 

 

 

 

 
 

29. 04 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_04a.pdf


zadanie 6 

 

Temat Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów 

Bardzo proszę przypomnieć sobie z poprzednich lekcji: warunki tworzenia się lodowców, miejsca 

występowania, etapy tworzenia się lodu lodowcowego, granica wiecznego śniegu. 

Prsze przeczytać temat w podreczniku i zapoznać się wnikliwie z prezentacją: 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_05a.pdf 

 

Do zeszytu 

 Wpisz: 

• Rodzaje erozyjnej działalności lodowców oraz efekty tej działalności (formy terenu), 

• Akumulacyjne formy lodowcowe ( z podziałem na lądolody i lodowce górskie) 

• Formy fluwioglacjalne z podziałem na formy erozyjne i akumulacyjne, 

 i przeanalizuj dokładnie krjobraz młodoglacjalny ( podręcznik str.261) 

 

 

Na messengera dośle Wam kilka filmików ułatwiających odbiór tematu 

 

 

 

 

 1To tk/sp geografia 24. 04 

Zadanie 5, 

 Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek. 

Przeczytaj temat ( str250-256)  i zpoznaj się z prezentacją 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_04a.pdf 

  

Filmiki prześlę przez messengera. 

wykonaj w zeszycie. 

1. W  narysuj profil podłużny rzeki oraz przekrój poprzeczny ( elementy doliny rzecznej). 

2. Wymień formy rzeźby powstałe w wyniku działalności budujące i niszczące. Do każdej z 

nich dopisz, w którym biegu (górnym, środkowym, czy dolnym ) powstały. 

3. Wymień po 5 rzek mających ujścia lejkowate i deltowe. Napisz jak powstały i od jakicj 

czynników zalezy ich powstawanie. 

4. Dla chętnych. Gdzie w Polsce wystąpiło zjawisko kaptażu. Opisz je krótko 

 Pozdrawiam Andżelika Szczęch-Kaczorkiewicz. Dużo wytrwałości życzę ;) 

 

 

 

 

Zadanie 4 Geografia klas 1 tk i to /sp   22. 04 

 

 

 Temat Procesy krasowe. 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_03a.pdf 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_05a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_04a.pdf


Wykonaj w zeszycie: 

 

1. Wyjaśnij naczym polega krasowienie 

2. Wskaż czynniki wpływajace na rozpusczanie skał 

3. Wymieformu krasowe z podziałem na powierzchniowe i podziemne. 

  

 Dla chętnych:  Wymień obszary na świecie i w Polsce, w których są obszary krasowe. 


