
GEOGRAFIA – 12 – 24.03.2020 

Zadania do wykonania w tym tygodniu 

1.Rozwiązanie krzyżówki i ćwiczenia połącz w pary dotyczących rodzajów jezior. 

 

Dopasuj rodzaj jeziora do jego opisu 

Rodzaj jeziora  Charakterystyka 
 
1.Stałe 

A. Gromadzą wodę, w której całkowita zawartość 
rozpuszczonych soli nie przekracza 0,5 g/l 

2.Okresowe B. Zasilają swoimi wodami wypływające  z nich rzeki  



3.Epizodyczne C. Stężenie soli w wodach tych jezior wynosi ponad 35‰ 
4.Odpływowe D. Wypełniają się wodą tylko w określonej porze roku 
5.Przepływowe 
6.Bezodpływowe 

E. Akweny ubogie w substancje odżywcze, których wody są 
dobrze natlenione oraz mają niską temperaturę 

7.Słodkie F. Ich misy jeziorne są stale wypełnione wodą 
8.Słone 
9.Słonawe 

G. Niewielkie i płytkie jeziora występujące w lasach, silnie 
zakwaszone, o małej zawartości tlenu. Szybko zarastają 

10.Oligotroficzne 
11.Eutroficzne 

H. Woda jest dostarczana do jeziora jednym lub kilkoma 
ciekami wodnymi, a następnie z niego odprowadzana 

12.Dystroficzne I. Ich wody zawierają dużo substancji odżywczych 
 J. Istnieją bardzo krótko po obfitych opadach 
 K. Odznaczają się niewielkim stężeniem soli w wodzie (0,5 - 

35‰) 
 L. Jeziora, z których nie wypływają żadne cieki wodne, a dopływ 

wody jest równoważone przez parowanie 
 

1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 11 …… 12 …… 

2.Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku „Lodowce górskie i lądolody”. 

a) co to jest lodowiec? 

b) czynniki warunkujące powstawanie lodowców 

c) co to jest granica wiecznego śniegu, analiza wykresu ilustrującego jej wysokość w zależności od 

szerokości geograficznej 

d) etapy powstawania lodu lodowcowego 

e) ruch lodowca 

f) budowa lodowca górskiego 

g) typy lodowców górskich 

h) co to jest lądolód? 

i) porównanie lądolodu antarktycznego oraz lądolodu grenlandzkiego 

j) wielki pak polarny 

k) wieloletnia zmarzlina 

l) skutki zaniku pokrywy lodowej 

3. Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku „Wody podziemne”. 

a) warunki występowania wód podziemnych 

b) rodzaje wód podziemnych ze względu na pochodzenie oraz głębokość zalegania 



c) strefa aeracji i strefa saturacji 

d) różnica między woda artezyjskimi i subartezyjskimi 

e) temperatura wód podziemnych 

f) rodzaje źródeł 

g) gejzery 

h) wody mineralne 

i) gospodarcze znaczenie wód podziemnych. 

4.Proszę o rozwiązanie zadań powtórzeniowych ze stron 178-182 – podręcznik, poziom rozszerzony 



 


