
Klasa Ia  Technik Hotelarstwa / Technik Pojazdów Samochodowych 

Geografia 

11.05.2020 r. 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek. 

Nauczę się: wyjaśnić, na czym polega rzeźbotwórcza działalność rzek oraz od czego zależy 

intensywność tych procesów; charakteryzować rzeźbotwórczą działalność rzek w poszczególnych 

odcinkach; wyjaśnić, na podstawie schematu, proces erozji wstecznej; wyjaśnić powstawanie 

starorzeczy na podstawie schematu; odróżnić terasę zalewową od terasy nadzalewowej oraz wskazać 

możliwość ich zagospodarowania; wskazać na mapie delty i ujścia lejkowate; opisać rzeźbotwórczą 

działalność wód opadowych. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DfyD3iGk7 

Materiały do lekcji 1 

https://www.youtube.com/watch?v=08kwiMub5VI 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Proszę wyjaśnić w zeszycie, na czym polega rzeźbotwórcza działalność rzek. Następnie proszę 

przerysować do zeszytu schemat „Elementy doliny rzecznej”. Kolejno proszę skonstruować tabelę o 

trzech kolumnach. 

Górny bieg rzeki Środkowy bieg rzeki Dolny bieg rzeki 

   

 

W każdej kolumnie proszę scharakteryzować procesy, które mają miejsce w poszczególnych 

odcinkach rzeki.  

Proszę przeanalizować schematy znajdujące się w podręczniku: 

- Erozja wsteczna 

- Powstawanie meandrów 

- Powstawanie teraz rzecznych 

Proszę wyjaśnić w zeszycie różnicę między deltą a estuarium oraz wypisać przykłady rzek o tego typu 

ujściach rzecznych. 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DfyD3iGk7
https://www.youtube.com/watch?v=08kwiMub5VI


14.05.2020 r. 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów. 

Zapoznam się z pojęciami: krajobraz staroglacjalny; krajobraz młodoglacjalny; formy glacjalne; formy 

fluwioglacjalne.  Nauczę się: wyróżnić i charakteryzować rodzaje rzeźbotwórczej działalności 

lodowców górskich; opisać na podstawie schematu powstawanie doliny U-kształtnej; dokonać 

podziału form rzeźby polodowcowej na formy erozyjne i akumulacyjne; porównać erozyjne i 

akumulacyjne formy powstałe w wyniku działalności lądolodów; odróżnić rzeźbę staroglacjalną od 

młodoglacjalnej; wskazać na mapie obszary o rzeźbie młodoglacjalnej; wyjaśnić powstawanie kemu 

na podstawie ilustracji; opisać proces powstawania sandrów, ozów, drumlinów i pradolin; rozpoznać 

na schemacie poszczególne formy rzeźby młodoglacjalnej; odróżnić skutki działalności lądolodów i 

lodowców górskich. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/jak-lodowce-i-ladolody-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/Dbxa1BUDR 

Materiały do lekcji 1 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ3fePtPyrQ 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik  

Proszę, na podstawie infografiki znajdującej się w podręczniku, przeanalizować  powstawanie doliny 

U-kształtnej oraz formy rzeźby terenu powstałe wskutek działalności lodowców górskich. 

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika (str.256-262- poziom rozszerzony) oraz zamieszczonymi 

materiałami. Proszę przeanalizować schematy obrazujące krajobraz młodoglacjalny, a następnie 

rozwiązać poniższą kartę pracy. 

Karta pracy 

Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów 

1.Dopisz pojęcie pasujące do charakterystyki: 

a) wał usypany przed czołem lodowca lub lądolodu ……………………………. 

b) teren prawie płaski, falisty, z licznymi zagłębieniami po wytopieniu się brył martwego lodu 

……………………………………. 

c) wąskie wały ciągnące się wzdłuż brzegów lądolodu lub lodowca …………………………… 

d) skoncentrowane w jednym miejscu pagórki zbudowane z piasków i żwirów, posiadające płaską 

powierzchnię szczytową, powstałe między bryłami martwego lodu z materiału naniesionego przez 

wodę wytapiającą się z tych brył ………………………………………………………… 

https://epodreczniki.pl/a/jak-lodowce-i-ladolody-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/Dbxa1BUDR
https://www.youtube.com/watch?v=TJ3fePtPyrQ


e) długie, wąskie wały zbudowane z piasków i żwirów, powstałe wewnątrz lądolodu z materiału 

akumulowanego przez wody ………………………………………….. 

f) występujące w większych skupiskach podłużne wzgórza o opływowych kształtach, strome od strony 

napływania lądolodu, a łagodne od strony przeciwnej; zbudowane z piasków, żwirów i grubszego 

materiału ………………………………… 

g) rozległe, płaskie stożki napływowe – woda wypływająca spod lądolodu transportuje materiał i 

pozostawia go (szeroko przed czołem lądolodu) …………………………………. 

h) małe jeziorka powstałe w zagłębieniach po wytopieniu się brył martwego lodu 

……………………………………………….. 

i) jeziora powstałe w dawnym polu firnowym ……………………………………… 

j) woda wypełnia rynny polodowcowe, jeziora takie są wąskie, długie, głębokie, o stromych brzegach 

……………………………………………………….. 

k) jeziora powstałe na skutek zatarasowania odpływu wód przez osady morenowe (są duże, płytkie, o 

urozmaiconej linii brzegowej) …………………………………………….. 

l) wielkie doliny rzeczne utworzone przez wody wypływające spod lądolodu, ułożone z reguły 

równolegle do czoła lądolodu ……………………. 

ł) podłużne zagłębienia utworzone w morenie dennej przez wodę krążącą wewnątrz lądolodu 

……………………………………………………………. 

m) pagórki skalne wygładzone przez nasuwający się lodowiec, z łagodnym stokiem z jednej strony, a z 

drugiej zakończony stromą ścianą. Powstał w wyniku egzaracji skał o różnej odporności na erozję 

………………………………………………………………. 

n) skały o wygładzonej powierzchni i zaokrąglonych kształtach powstałe w wyniku detersji i egzaracji 

………………………………………………………………. 

o)drobne zagłębienia w postaci rys i bruzd, powstałe na wygładzonej skale w wyniku rysowania i 

żłobienia podłoża przez okruchy skalne …………………………………………………….. 

p) duże głazy występujące w obrębie moren, przywleczone przez lądolód z odległych terenów 

……………………………………………………………………. 

r)doliny rzeczne poszerzone i wyrównane przez spływający lodowiec 

…………………………………………………… 

s) dolina kończąca się wyraźnym progiem u ujścia położonej niżej doliny U-kształtnej 

…………………………………………………….. 

 

2. Wstaw X we właściwych miejscach tabeli. 

FORMY POLODOWCOWE UTWORZONE PRZEZ 



 LĄDOLÓD LODOWCE GÓRSKIE 

Wzgórza morenowe   

Kemy   

Ozy   

Drumliny   

Sandry   

Oczka wytopiskowe   

Jeziora cyrkowe   

Jeziora rynnowe   

Jeziora morenowe   

Pradoliny   

Rynny polodowcowe   

Głazy narzutowe   

Doliny U-kształtne   

Doliny zawieszone   

 

3. Wstaw X we właściwych miejscach tabeli. 

FORMY POLODOWCOWE  

 AKUMULACYJNE EROZYJNE 

Wzgórza morenowe   

Kemy   

Ozy   

Drumliny   

Sandry   

Pradoliny   

Rynny polodowcowe   

Mutony   

Wygłady lodowcowe   

Rysy lodowcowe   

Głazy narzutowe   

Doliny U-kształtne   

Doliny zawieszone   

 

4. Wstaw X we właściwych miejscach tabeli. 

FORMY POLODOWCOWE  

 GLACJALNE FLUWIOGLACJALNE 

Wzgórza morenowe   

Kemy   

Ozy   

Drumliny   



Sandry   

Pradoliny   

Rynny polodowcowe   

Głazy narzutowe   

Doliny U-kształtne   

 

5. Podpisz zaznaczone formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności lądolodów. 

 

 

 

Zdjęcia proszę przesłać do 21.05.2020 r. 

 


