
Do samodzielnego zapoznania się z tekstem z podręcznika i wykonania następujących zadań w 

tygodniu od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r 

Osoby, które nie odesłały referatu zadanego 14 marca 2020 r. i prac domowych z tygodnia  23 – 27 

marca 2020 r. mają ostateczny termin do 3 kwietnia 2020 r. Nie odesłanie prac skutkuje ocenami 

niedostatecznymi.  

Zadane prace w danym tygodniu odsyłamy maksymalnie do piątku danego tygodnia, przesłanie w 

późniejszym terminie, lub brak pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

Temat 1: Działalność rzeźbotwórcza wiatru. 

Punkty do notatki: 

1. Czynniki wpływające na działalność wiatru. 

2. Niszcząca działalność wiatru: 

- formy deflacyjne, 

- formy korazyjne. 

       3.   Budująca działalność wiatru: 

              - formy akumulacyjne, 

              - narysuj w zeszycie wydmę paraboliczną i barchan 

       4.   Pustynie kuli ziemskiej: 

              - pojęcie pustynia,  

              - typy pustyni. 

  

Literatura: 

Podręcznik str. 263 – 267, 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-i-procesy-rzezbotworcze-ziemi-podsumowanie/DK5r9LfuA 

https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D3BCbt1xG 

 

Praca domowa 

Uzupełnij tabelę.(proszę zrobić zdjęcie i odesłać na adres: ankaplos@wp.pl i tylko to odsyłamy) 

 

typ pustyni nazwa pustyni państwo kontynent 

pustynia kamienista 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

pustynia żwirowa 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

pustynia piaszczysta 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

pustynia pylasta 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

pustynia lodowa 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-i-procesy-rzezbotworcze-ziemi-podsumowanie/DK5r9LfuA
https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D3BCbt1xG
mailto:ankaplos@wp.pl


 

 

Temat 2: Rzeki zmieniają powierzchnie Ziemi. 

 

Punkty do notatki: 

1. Elementy doliny rzecznej (opisać) 

2. Zjawiska zachodzące w : 

- górnym biegu rzeki, 

- środkowym biegu rzeki, 

- dolnym biegu rzeki. 

 

Literatura: 

podręcznik str. 245 - 250 

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

 

 

Temat 3: Działalność rzeźbotwórcza wód morskich. 

 

Punkty do notatki: 

1. Czynniki kształtujące wybrzeża. 

2. Niszcząca i budująca działalność wód morskich. 

3. Typy wybrzeży. (opisać każdy typ podając po dwa przykłady do każdego typu) 

4. Cechy wybrzeży: 

- płaskich, 

-stromych. 

       5. Działalność wód w zbiornikach morskich i jeziorach. 

 

Literatura: 

Podręcznik str. 251 - 257 

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

 

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

