
Klasa II   Technik Hotelarstwa 

Geografia  

13.05.2020 r. 

Temat: Typy genetyczne gleb. 

Nauczę się: ocenić przydatność rolniczą oraz scharakteryzować poszczególne typy gleb 
strefowych, astrefowych i pozastrefowych; opisać rozmieszczenie głównych typów gleb na 
świecie na podstawie mapy; rozpoznać typy gleb na podstawie opisu i  schematu profilu 
glebowego; opisać czynniki powodujące degradację gleb. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/degradacja-gleb-na-swiecie-i-jej-skutki/DjLasJ50G 

Materiały do lekcji 1 

https://www.youtube.com/watch?v=96O-2l4lF8I 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Zapoznaj się  z tekstem podręcznika oraz zamieszczonymi materiałami. Naucz się charakterystycznych 
cech poszczególnych typów gleb. Zapamiętaj typy gleb zaliczanych do gleb strefowych, astrefowych i 
pozastrefowych.  

Rozwiąż poniższe zadania. 

https://epodreczniki.pl/a/degradacja-gleb-na-swiecie-i-jej-skutki/DjLasJ50G
https://www.youtube.com/watch?v=96O-2l4lF8I


 



 

Zdjęcia prześlij do 20 maja 2020 r. 



Geografia  - 15.05.2020 r. 

Temat: Analiza profilu glebowego. 

Nauczę się rozpoznawać profile glebowe poszczególnych typów gleb. 

Przeanalizuj tekst „Analiza profilu glebowego” z podręcznika na stronie 311. Przypomnij 
sobie poziomy glebowe oraz przeanalizuj profile  wybranych typów gleb, znajdujące się w 
podręczniku na stronach 281-284. 

Wykonaj zadanie 4 na stronie 125 w Maturalnych Kartach Pracy 

Geografia  - 15.05.2020 r. 

Temat: Świat roślin. 

Nauczę się: wyjaśnić zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych na świecie; dokonać podziału 
zbiorowisk roślinnych; wyjaśnić związek między strefami klimatu a formacjami roślinnymi; 
wyjaśnić piętrowość roślinną na Ziemi. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/b/porownanie-pieter-roslinnych-w-tatrach-z-gorami-europy/P1FSYRXs1 

Materiały do lekcji 1 

https://www.youtube.com/watch?v=A2EV_KUaXTQ 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Proszę uzupełnić tabelę i wkleić ją do zeszytu. 

Podanym strefom roślinnym dopasuj charakterystyczny klimat (1- 11), roślinność (A-K) oraz wpisz 
typowe dla nich gleby.  
Strefa roślinna Klimat Roślinność Gleby 

Wilgotny las równikowy    

Las monsunowy i suchy las 

podrównikowy 

   

Sawanna    

Pustynia i półpustynia    

Roślinność typu 

śródziemnomorskiego 

   

Las podzwrotnikowy    

Step    

Lasy liściaste i mieszane, 

zrzucające liście na zimę 

   

Las północny iglasty (tajga)    

Tundra    

Pustynia lodowa    

 

https://epodreczniki.pl/b/porownanie-pieter-roslinnych-w-tatrach-z-gorami-europy/P1FSYRXs1
https://www.youtube.com/watch?v=A2EV_KUaXTQ


 
Klimat 
 
1.Stefa klimatów okołobiegunowych, typ podbiegunowy. Bardzo krótkie i chłodne lato, długa i ostra 
zima, małe sumy opadów, bardzo silne wiatry. 
2. Strefa klimatów podzwrotnikowych, typ morski i pośredni. Gorące i suche lato, wilgotna i łagodna 
zima. 
3. Strefa klimatów równikowych, typ wybitnie wilgotny. Całoroczne opady (deszcze zenitalne). 
4. Strefa klimatów równikowych, typ wilgotny oraz suchy i wybitnie suchy. Przez cały rok wysoka 
temperatura, dwie pory roku – sucha i deszczowa. 
5. Strefa klimatów umiarkowanych, typ ciepły kontynentalny. Gorące lato, mroźna zima, małe sumy 
opadów, nieznacznie większe w lecie. 
6. Strefa klimatów podzwrotnikowych typ morski i pośredni. Gorące i suche lato, wilgotna i łagodna 
zima. 
7. Strefa klimatów okołobiegunowych, typ biegunowy. Bardzo krótkie i chłodne lato, długa i ostra 
zima, małe sumy opadów, bardzo silne wiatry. 
8. Strefa klimatów równikowych, typ wilgotny oraz suchy i wybitnie suchy o odmianie monsunowej z 
wyraźnie zaznaczającymi się porami wilgotną i suchą. 
9. Strefa klimatów umiarkowanych ciepłych, typ morski i przejściowy. Ciepłe ale niezbyt gorące lato, 
łagodna zima. Opady rozłożone równomiernie w ciągu roku.  
10. Strefa klimatów zwrotnikowych, typ suchy i wybitnie suchy. Wysoka temperatura w dzień, niska 
w nocy, bardzo małe sumy opadów. 
11. Strefa klimatów umiarkowanych chłodnych. Krótkie i ciepłe lato, długa i ostra zima, niewielkie 
opady. 
 
 
Roślinność 
 
A. Wiecznie zielone, twardolistne zarośla porastające wybrzeże basenu Morza Śródziemnego 
nazywane są makią. Towarzyszą im kwitnące oleandry, jałowce, mirty i wawrzyny, krzewinki i zioła o 
intensywnym zapachu – lawenda, rozmaryn, tymianek oraz wrzosiec. Do charakterystycznych 
gatunków drzew należą: dąb korkowy, sosna pinia, kasztan jadalny oraz oliwka. 
B. Dominują drzewa liściaste: buki, dęby, graby, lipy, klony, jesiony i wiązy. W lesie mieszanym rosną 
też m.in. sosny. W podszyciu występuje leszczyna, a w runie mchy, czarne borówki i grzyby. 
Charakterystyczne są też wrzosowiska. 
C. Mchy, porosty, krzewinki. Nieliczne gatunki karłowatych drzew, m.in. wierzba lapońska i brzoza 
oraz takie rośliny, jak maki polarne, dębiki ośmiopłatkowe oraz wełnianki. 
D. Formacja, w której podczas pory suchej część roślin gubi liście, a epifity i liany znikają. Korony 
drzew stają się wtedy mało zwarte, przez co zwiększa się bogactwo gatunków w piętrze runa leśnego. 
E. Obecne są sukulenty (kaktusy, wilczomlecze, aloesy), kserofity oraz rośliny efemeryczne. 
F. W Ameryce Północnej dominują sekwoje, daglezje i magnolie, w Ameryce Południowej araukarie, 
we wschodniej Azji – różaneczniki. 
G. Roślinność ułożona jest warstwowo. Najwyżej wznoszą się ogromne drzewa (mahoniowiec, 
drzewo hebanowe). Charakterystyczne są samożywne porośla – epifity (storczyki i ananasowate) oraz 
pnącza – liany. 
H. Na niepokrytych lodem skałach rosną glony, mchy i porosty. 
I. Dominują w nim: świerk, sosna, jodła i modrzew a z gatunków liściastych: brzoza i topola. 
Charakterystyczne są też torfowiska. 
J. Wśród traw dominują kostrzewy, ostnice i turzyce. Wczesną wiosną zakwitają geofity, czyli rośliny 
cebulkowe (tulipany, żonkile, kosaćce, narcyzy i hiacynty).  
K. Twardolistne sucholubne trawy oraz pojedyncze drzewa np. akacje i baobaby.  
 


