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Podstawy geografii.
Rozdział dodatkowy

I.

 Czym zajmuje się geografia?
Cele lekcji: Dowiesz się, czym zajmuje się geografia. Poznasz nazwy geosfer, 
podstawowe wymiary Ziemi i główne cechy kształtu naszej planety.

Na dobry początek

Uzupełnij zdania podanymi terminami.

geografia, geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna

A.  Nauka badająca przestrzenne zróżnicowanie działalności gospodarczej człowieka na Zie-

mi to . 

B.  Nauka zajmująca się badaniem zróżnicowania przyrodniczego i społeczno-gospodarczego 

naszej planety to . 

C.  Nauka badająca poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz procesy zacho-

dzące na powierzchni Ziemi i w jej głębi to .

1

1
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N729NQ

Podaj nazwy geosfer, których elementy zazna-
czono na fotografii numerami 1–4.

1.  

2. 

3. 

4. 

2

Wybierz dowolną mapę z atlasu geograficznego. Zapisz jej tytuł oraz podaj trzy informa-
cje na temat prezentowanego obszaru, które możesz z niej odczytać. 

Tytuł mapy:  

Informacje:  

1. 

2. 

3. 

3

1

4

2

3
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Dla dociekliwych

Jedną z pierwszych hipotez na temat kulistości Ziemi 
sformułował Pitagoras (VI w. p.n.e.). Według niego 
Ziemia jako dzieło bogów musiała mieć kształt naj-
doskonalszej bryły geometrycznej, czyli kuli. Dowo-
dy na kulisty kształt naszej planety zebrał żyjący dwa 
stulecia później Arystoteles. Zaobserwował on, że cień 
Ziemi widoczny na Księżycu w czasie jego zaćmień za-
wsze ma kształt koła. Jednak o tym, że nasza planeta ma 
kształt kuli, przekonała wszystkich dopiero wyprawa 
dowodzona przez Ferdynanda Magellana, która w la-
tach 1519–1522 opłynęła kulę ziemską. Ponad półtora 
wieku po tym wydarzeniu Isaac Newton ustalił, że Ziemia jest bryłą spłaszczoną przy biegu-
nach. Współcześnie rzeczywisty kształt naszej planety określa się mianem geoidy. 

Na podstawie tekstu oraz fotografii wymień trzy dowody na kulisty kształt Ziemi.

1. 

2. 

3. 

5

Współczesne obserwacje jednoznacznie              
dowodzą tezy o kulistości naszej planety.

Zapamiętaj!

•   Geografia to nauka zajmująca się badaniem 
i opisywaniem przestrzennego zróżnicowania 
Ziemi. Dzieli się ją na geografię fizyczną  
oraz geografię społeczno-ekonomiczną.

•  Wyróżniamy pięć powłok Ziemi (geosfer): 
atmosferę, hydrosferę, litosferę, pedosferę 
i biosferę. 

•  Do podstawowych źródeł informacji  
geograficznej należą: podręczniki, atlasy  
geograficzne, roczniki statystyczne,  
encyklopedie oraz internet.

•  Ziemia jest spłaszczona przy biegunach. 
Kształt naszej planety określa się mianem 
geoidy.

Wykonaj polecenia. 
a)  Uzupełnij rysunek. Wpisz we właściwe miejsca  

długości promieni ziemskich (biegunowego,  
średniego i równikowego) oraz obwodu Ziemi  
wzdłuż równika. 

6371 km, 40 075 km, 6378 km, 6357 km
b)  Podkreśl właściwe dokończenia zdań. 
Rzeczywisty kształt Ziemi to elipsoida / geoida.
Różnica między długością promienia równikowego  
a długością promienia biegunowego wynosi 210 km / 21 km.

4
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 Współrzędne geograficzne
Cele lekcji: Poznasz cechy południków i równoleżników. Nauczysz się okre-
ślać położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na globusie 
oraz na mapie. Przećwiczysz odnajdywanie obiektów na mapie na podstawie 
podanych współrzędnych geograficznych. 

 Na dobry początek

Wykonaj polecenia.

a)  Zaznacz na mapie czerwonym kolorem południk zerowy, a niebieskim – równik.
b)  Podpisz zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca.
c)  Podpisz półkulę wschodnią i półkulę zachodnią.
d)  Zaznacz w dowolnym miejscu na półkuli północnej punkt A i w dowolnym miejscu  

na półkuli południowej punkt B.

1

2
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N78FSH

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 
fałszywa.

1. Wszystkie południki mają taką samą długość. P F

2. Układ południków i równoleżników na globusie to siatka geograficzna. P F

3. Najdłuższym równoleżnikiem jest zwrotnik Raka. P F

4. Południki położone na półkuli wschodniej oznaczamy symbolem W. P F

2
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40°

80°

80°
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Określ współrzędne geograficzne Wrocławia.

Sprawdź, co ile stopni poprowadzono  
południki i równoleżniki na mapie. 
Południki i równoleżniki poprowadzono co 2°.

Ustal, w którym kierunku rosną wartości  
południków.
Wartości południków rosną w kierunku 
wschodnim (E).

Wrocław leży pomiędzy wyznaczonymi  
południkami. Określ wartość południka  
przebiegającego przez to miasto. 
Przez Wrocław przebiega południk 17°E.

Ustal, w którym kierunku rosną wartości równo leżników. 
Wartości równoleżników rosną w kierunku północnym (N).

Wrocław leży pomiędzy wyznaczonymi równoleżnikami.  
Określ wartość równoleżnika przebiegającego przez to miasto. 
Pamiętaj, że 1° to 60'.
Przez Wrocław przebiega równoleżnik 51°05'N.

Odpowiedź: Współrzędne geograficzne Wrocławia to 51°05'N, 17°E.

1

2

3

4

5

Samouczek

Długość geograficzna 
może być wschodnia lub 
zachodnia, a szerokość 
geograficzna – północna 
lub południowa.

Określanie współrzędnych geograficznych

S
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Na rysunku zaznaczono punkty 1–4. 

a)  Podaj współrzędne geograficzne punktów zaznaczo-
nych na rysunku.

1.    3.     

2.    4. 

b)  Która informacja dotycząca punktów 1–4 jest prawdzi-
wa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Wszystkie punkty leżą na tej samej półkuli.
B. Punkty 1 i 3 leżą na tym samym południku.
C. Punkty znajdujące się na półkuli północnej i półkuli wschodniej są położone na lądzie.
D. Punkt 4 znajduje się najbliżej bieguna południowego.

c)  Ustal, który z widocznych na rysunku kontynentów leży na wszystkich półkulach.  
Podaj jego nazwę.

3

zwrotnik Koziorożca

równik

z wrotnik Raka
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40°
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Obejrzyj 
animację
docwiczenia.pl
Kod: N7AAWC
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Określ współrzędne geograficzne punktów B i C według podanego wzoru. Zachowaj  
dokładność do 1°.

4

Ustal, w jakich kierunkach należałoby się udać, aby dotrzeć od punktów początkowych 
do punktów końcowych wymienionych poniżej. 

A. (52°N, 20°E) B. (52°N, 42°W) 

C. (12°S, 30°E) D. (25°N, 30°E) 

E. (65°S, 10°W) F. (80°S, 10°W) 

G. (21°N, 145°W) H. (21°N, 85°W) 

6

Określ współrzędne geograficzne Madrytu i El Paso według podanego wzoru. Zachowaj 
dokładność do 5'.

5

B – 

Madryt – 

 

C – 

El Paso – 

 

A – 78°N, 46°E 

Punkt A leży na 78 sto-
pniu szerokości geogra-
ficznej północnej oraz na 
46 stopniu długości geo-
graficznej wschodniej.

Kapsztad – 33°55'S, 
18°25'E

Kapsztad leży na 33 sto- 
pniu i 55 minucie sze-
rokości geograficznej 
południowej oraz na 
18 stopniu i 25 minucie 
długości geograficznej 
wschodniej. 
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Dla dociekliwych

Zosia wraz z rodziną część wakacji spędziła w Łebie. Telefonem komórkowym z odbior-
nikiem GPS wyznaczała współrzędne geograficzne odwiedzanych miejsc. Okazało się, że 
odbiornik ten miał możliwość określania położenia geograficznego z dużą dokładnością. 
Obok stopni i minut kątowych pokazywał również sekundy kątowe. 

Na podstawie mapy turystycznej podaj nazwy miejsc, które odwiedziła Zosia. Pamiętaj, 
że 1° = 60', a 1' = 60''. 

A. Szerokość geograficzna: 54°40'43''N, długość geograficzna: 17°36'E. 

Nazwa miejsca:  

B. Szerokość geograficzna: 54°45'9''N, długość geograficzna: 17°30'45''E. 

Nazwa miejsca: 

7

Zapamiętaj!

•   Południki to linie jednakowej długości łączące 
biegun północny z biegunem południowym.

•   Równoleżniki to linie biegnące w kierunku 
wschód–zachód, równoległe względem siebie. 
Ich długość maleje w miarę zbliżania się  
do biegunów.

•   Siatka geograficzna to układ południków 
i równoleżników na globusie.

•   Współrzędne geograficzne określają położenie 
obiektów na Ziemi. Wyznacza się:
–  długość geograficzną, która rośnie  

od 0° do 180° w kierunku zachodnim (W)  
lub wschodnim (E), 

–  szerokość geograficzną, która zwiększa się 
od 0° do 90° na północ (N) lub południe (S).
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 Obraz Ziemi na mapie
Cele lekcji: Poznasz elementy mapy i rodzaje skali. Nauczysz się wykonywać 
obliczenia związane ze skalą mapy. Dowiesz się, czym są wysokość względ-
na, wysokość bezwzględna oraz poziomica. Nauczysz się określać wysokość 
bezwzględną oraz obliczać wysokość względną danego punktu. Nauczysz 
się odczytywać z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod 
kartograficznych. 

 Na dobry początek

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu przedstawiony na płaszczyźnie w pomniejszeniu 
i za pomocą umownych znaków to
A. legenda.
B. mapa.

C. globus.
D. geoida.

1

3
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N7H1GW

Uzupełnij tabelę. W tym celu przedstaw każdą z podanych skal w odpowiedniej postaci.

Skala liczbowa Skala mianowana Podziałka liniowa

1:2 500 000

1 cm – 3,5 km

1:300 000 000

3 0750 750 1500 km

0500 500 1000 1500 km

050 50 100 150 m

0750 750 1500 km

0500 500 1000 1500 km

050 50 100 150 m

0750 750 1500 km

0500 500 1000 1500 km

050 50 100 150 m

0750 750 1500 m

0500 500 1000 1500 km

050 50 100 150 m

Uszereguj podane skale od największej do najmniejszej. Wpisz odpowiadające im litery 
(A–D) we właściwe miejsca schematu.

A. 1:30 000           B. 1 cm – 20 km           C. 1 cm – 5 m           D. 

4

Wymień cztery elementy mapy.

1. 

2.     

3. 

4. 

2

10 0 10 20 km
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Na podstawie mapy oblicz odległość w terenie między Częstochową a Kielcami.

Zamień podziałkę liniową na skalę mianowaną.
1 cm – 25 km
1 cm na mapie odpowiada 25 km w terenie.

Zmierz linijką odległość pomiędzy Częstochową 
a Kielcami na mapie.
Odległość na mapie wynosi 4,3 cm.

Pomnóż tę odległość przez skalę mianowaną.
4,3 ∙ 25 km = 107,5 km
Możesz też ułożyć proporcję:
1 cm – 25 km
4,3 cm – x

x = 
4,3 cm ∙ 25 km

1 cm
 = 107,5 km

Odpowiedź: Odległość w terenie między Częstochową a Kielcami wynosi 107,5 km.

1

2

3

Samouczek Obliczanie odległości na mapie
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 25 000–50 000

m
ieszkańców 10 000–25 000

DĄB. G. – Dąbrowa Górnicza

1:2 500 000

0 25 km

Najdłuższa na świecie linia kolejowa, łącząca Moskwę z Władywostokiem, ma długość 
9336 km. Oblicz długość sygnatury tej linii kolejowej na mapie sporządzonej w skali 
1:30 000 000.

Obliczenia:

Odpowiedź: 

5

Odległość między Lublinem a Puławami w terenie 
w linii prostej wynosi 46 km. Oblicz skalę umiesz-
czonej obok mapy.

Obliczenia:

Odpowiedź: 

6

L U B E L S K A
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Na rysunku poziomicowym zaznaczono punkty A–E.7

a)  Określ wysokość bezwzględną punktów A, B i C.

A. B. C. 

b)   Oblicz wysokość względną punktu C mierzoną od podnóża wzniesienia oraz różnicę 
wysokości pomiędzy szczytem a punktem E.

Obliczenia: 

Odpowiedź: 

c)   Zaznacz przerywaną linią ścieżkę z punktu D do punktu E, która będzie przebiegała 
na jednakowej wysokości bezwzględnej. 

Oblicz wysokość względną góry Żar względem punktu A. 

Odczytaj z mapy wysokość bezwzględną  
góry Żar. 
761 m n.p.m.

Określ wysokość bezwzględną punktu A.
500 m n.p.m.

Od wartości wysokości bezwzględnej  
góry Żar odejmij wartość wysokości 
bezwzględnej punktu A. Uzyskana 
wartość to wysokość względna  
góry Żar.
761 m n.p.m. – 500 m n.p.m. = 261 m

Odpowiedź: Wysokość względna góry Żar  
względem punktu A wynosi 261 m.

1

2

3

Samouczek Obliczanie wysokości względnej

Wysokość bezwzględną 
mierzy się od poziomu 
morza i podaje w metrach 
nad poziomem morza 
(skrót: m n.p.m.).
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Dla dociekliwych

Czasami zdarza się, że mapa, z której chcemy skorzystać, jest zniszczona i nie można z niej 
odczytać ani skali, ani tytułu. Mapy tej nie chcemy jednak wyrzucać – na przykład ze wzglę-
du na bardzo dobrze przedstawione zróżnicowanie rzeźby terenu, co ma szczególne znacze-
nie podczas planowania pieszych wędrówek. W takiej sytuacji możemy samodzielnie obli-
czyć skalę mapy. Będziemy do tego potrzebowali innej mapy tego samego obszaru, której 
skalę znamy, oraz odległości między tymi samymi punktami na obu mapach.
Poniżej zamieszczono fragment mapy okolic Łysicy w skali 1:75 000 (mapa nr 1) i fragment 
mapy o nieznanej skali (mapa nr 2).

Oblicz skalę mapy nr 2 na podstawie odległości w linii prostej między Przełęczą św. Mi-
kołaja a Łysicą.
Obliczenia:

Odpowiedź: 

8

Zapamiętaj!

•   Mapa jest pomniejszonym obrazem Ziemi  
lub jej części przedstawionym na płaszczyźnie 
przy użyciu siatki kartograficznej oraz  
umownych znaków. 

•   Elementami mapy są: siatka kartograficzna, 
skala, legenda oraz treść mapy.

•   Skala to stosunek odległości na mapie do od-
ległości w terenie. Wyróżniamy skalę liczbową, 
skalę mianowaną i podziałkę liniową.

•   Do przedstawiania zjawisk na mapach najczę-
ściej stosuje się metody: kartogramu, karto-
diagramu, izolinii i sygnaturową.

•   Wysokość bezwzględną punktu mierzy się  
od poziomu morza i podaje w metrach  
nad poziomem morza (m n.p.m.). 

•   Wysokość względną mierzy się od określone-
go poziomu odniesienia, np. dna doliny czy 
podnóża góry, i podaje się w metrach (m).

Mapa nr 2
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Na układzie południków i równoleżników zaznaczono punkty I–IV. 1

Sprawdź, czy potrafisz Podstawy geografii

Który punkt ma poprawnie określone współrzędne geograficzne? Wybierz właściwą  
odpowiedź spośród podanych.
A. I – 7°N, 10°W
B. II – 15°N, 9°E
C. III – 25°N, 17°E
D. IV – 15°S, 29°E

Na mapie konturowej Azji Południowej zaznaczono Mumbaj i Kolkatę.2

III

30° 20° 10° 0° 10° 20°

30°

20°

10°

0°

10°

20°

30°

30°

I

II

IV

Z a t o k a    

B e n g a l s k a

Mumbaj
(Bombaj)

Kolkata
(Kalkuta)

80°70° 90° 100°

80°70° 90° 100°

20°

10°

20°

10°

30°

1:60000000

Podkreśl w każdym zdaniu poprawną informację.
A.  Mumbaj leży na południowym / wschodnim / zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyj-

skiego.

B.  Odległość w terenie w linii prostej między Mumbajem a Kolkatą wynosi około 100 km / 
550 km / 1620 km.
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Sprawdź, czy potrafisz

Na mapie konturowej okolic Zatoki Meksykańskiej zaznaczono Miami. 
Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań.
Współrzędne geograficzne Miami wynoszą A / B. 
Na półkuli północnej znajduje się zwrotnik C / D.
Na zachód od półwyspu Floryda znajduje się E / F.

A. 16°N, 80°E
B. 26°N, 80°W
C. Koziorożca
D. Raka
E. Jamajka
F. Zatoka Meksykańska

3

Odległość między dwoma miastami na mapie samochodowej wykonanej w skali 1:180 000 
wynosi 7 cm, a na mapie turystycznej liczy 25,2 cm. 
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mapa turystyczna jest wykonana w skali 
A. 1:500 000.
B. 1:50 000.

C. 1:25 000.
D. 1:250 000.

4

Na rysunku poziomicowym zaznaczono punkty A, B i C.5
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Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 
fałszywa.

1. Wysokość bezwzględna punktu B wynosi 700 m n.p.m. P F

2. Punkt A znajduje się 400 m niżej niż punkt B. P F

3. Wysokość bezwzględna punktu A wynosi 250 m n.p.m. P F

4. Punkt C jest położony około 140 m wyżej niż punkt B. P F

A
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Środowisko przyrodnicze PolskiII.

 Położenie i granice Polski
Cele lekcji: Poznasz położenie fizycznogeograficzne, polityczne i matema-
tyczne naszego kraju na tle Europy. Dowiesz się, w których strefach czaso-
wych leży Polska i jaki czas obowiązuje na jej obszarze.

Na dobry początek

Wykonaj polecenia.

a)  Wypisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.

b)  Podkreśl w podpunkcie a) ciągłą linią nazwę państwa, z którym Polska ma najdłuższą 
granicę, a przerywaną – najkrótszą.

c) Wymień miejsca będące skrajnymi punktami Polski.  

A. Punkt położony najdalej na północ: 

B. Punkt położony najdalej na południe: 

C. Punkt położony najdalej na wschód: 

D. Punkt położony najdalej na zachód: 

d) Podaj wielkość powierzchni administracyjnej naszego kraju. 

1

1
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N71LRS

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery (A–D) odpowiadające opisom konsekwencji 
rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski. 
A.  Różnica w wysokości górowania Słońca nad północnymi i południowymi krańcami Pol-

ski (ok. 6°).  
B. Położenie w dwóch strefach czasowych. 
C.  Różnice związane z momentem wschodu Słońca na wschodzie i zachodzie kraju  

(na wschodzie następuje on 40 min wcześniej). 
D. Ponadgodzinna różnica długości trwania dnia na północy i południu kraju.

2

Konsekwencje rozciągłości  
południkowej Polski

Konsekwencje rozciągłości 
równoleżnikowej Polski
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Dla dociekliwych

Kula ziemska została umownie podzielona na 24 strefy czaso-
we o rozciągłości 15°. Polska leży w obrębie dwóch stref czasowych: 
strefy czasu środkowoeuropejskiego oraz strefy czasu wschodnio- 
europejskiego. Chociaż różnica czasu między tymi strefami wynosi do-
kładnie jedną godzinę, w całym kraju obowiązuje ten sam czas urzędowy. Wiosną i jesienią 
każdego roku następuje jego zmiana (odpowiednio na czas letni i czas zimowy).

Na podstawie tekstu, mapy oraz innych 
źródeł wykonaj polecenia.
a)  Zaznacz na mapie czerwoną linią gra-

nicę między strefą czasu środkowoeuro-
pejskiego a strefą czasu wschodnioeuro-
pejskiego. Uzupełnij legendę mapy. 

b)  Zamaluj żółtym kolorem obszar strefy 
czasu środkowoeuropejskiego, a zielo-
nym – obszar strefy czasu wschodnio-
europejskiego. Uzupełnij legendę mapy. 

c)  Odczytaj z  mapy stref czasowych za-
mieszczonej w  atlasie geograficznym, 
która godzina czasu strefowego jest 
w Warszawie w dniu 17 stycznia, gdy:

• w Londynie jest 15.30 – 

• w Sydney jest 21.43 – 

4

Zapamiętaj!

•   Polska leży na półkuli północnej i na półkuli 
wschodniej, w centralnej części Europy. 

•  Polska graniczy z Rosją (przez obwód kalinin-
gradzki), Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, 
Czechami i Niemcami. 

•  Długość granicy morskiej naszego kraju  
wynosi 440 km.

•   Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 
312,7 tys. km2.

•   Skrajne punkty naszego kraju to:
–  brzeg morski w Jastrzębiej Górze (54°50'N),
–  szczyt Opołonek (49°00'N),
–  zakole Bugu koło Hrubieszowa (24°09'E),
–  zakole Odry koło Cedyni (14°07'E).

1156 1200 1204 1208 1212 1216 1220 1224 1228 1232 1236

czas słoneczny

14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°

Czas strefy: Czas urzędowy:
środkowoeuropejskiej 1200

wschodnioeuropejskiej 1300

granica między strefami czasowymi

zimowy 1200

letni 1300

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 
fałszywa.

1. Morskie wody wewnętrzne Polski obejmują między innymi Zalew Wiślany. P F

2. Zachodnia granica naszego kraju przebiega wzdłuż Odry i Bugu. P F

3

Obejrzyj 
ilustrację 
interaktywną
docwiczenia.pl
Kod: N7M1RZ
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 Przeszłość geologiczna Polski
Cele lekcji: Poznasz główne struktury geologiczne Polski oraz najważniejsze 
wydarzenia z przeszłości geologicznej naszego kraju. Dowiesz się, w których 
regionach Polski są widoczne ślady dawnej działalności wulkanicznej. Po-
znasz wpływ ruchów górotwórczych na ukształtowanie powierzchni Polski. 

 Aby lepiej zrozumieć

Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał właściwą kolejność występowania ruchów  
górotwórczych (fałdowań). 

A. Fałdowania alpejskie.           B. Fałdowania hercyńskie.           C. Fałdowania kaledońskie.

 Na dobry początek

Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
Nauka zajmująca się opisywaniem budowy i historii Ziemi, a także procesami zachodzącymi 
w jej wnętrzu i na powierzchni to geologia / hydrologia. Ze względu na trudności w badaniu 
i opisywaniu dziejów Ziemi podzielono je na działy i tematy / ery i okresy.

1

2
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N76QAF

Uzupełnij tabelę nazwami właściwych jednostek geologicznych lub krain geograficznych. 
Skorzystaj z mapy „Struktury geologiczne Polski”, znajdującej się w podręczniku (s. 29), 
oraz z mapy ogólnogeograficznej naszego kraju zamieszczonej na końcu podręcznika.

Jednostki geologiczne Krainy geograficzne

Pojezierze Mazurskie

obszary fałdowań hercyńskich

Bieszczady

platforma zachodnioeuropejska

2

Dopisz do każdego opisu nazwę właściwej ery geologicznej. 

A. Powstanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej. 

B. Występowanie lądolodu w północnej części naszego kraju. 

C. Początek hercyńskich ruchów górotwórczych. 

D. Powstanie pokładów wapieni na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

3

najstarsze najmłodsze
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Rozwiąż zadania na podstawie powyższych informacji

Wymień nazwy dwóch er geologicznych, w których zachodziła intensywna działalność wul-
kaniczna w Górach Kaczawskich i na Pogórzu Kaczawskim.

1.  2.   

Wyjaśnij, dlaczego Ostrzyca wyróżnia się w krajobrazie Pogórza Kaczawskiego.

4

5

Korzystam z informacji

Ostrzyca (501 m n.p.m.) jest 
pozostałością wulkanu z ery 
kenozoicznej. Ma stożkowaty 
kształt wyróżniający się  
w krajobrazie Pogórza Kaczaw-
skiego. Jest to zasługa skał 
bazaltowych, które są bardziej 
odporne na niszczenie niż 
skały osadowe otaczające  
ten wygasły wulkan.

Kraina Wygasłych Wulkanów
Choć ostatnie czynne wulkany zniknęły z polskiego krajobrazu kilka  
milionów lat temu, nadal możemy oglądać ślady ich aktywności. Jednym 
z regionów, w których one występują, są Góry Kaczawskie wraz z Pogórzem 
Kaczawskim, nazywane też Krainą Wygasłych Wulkanów. Geolodzy doszukali 
się tam śladów aż trzech okresów intensywnej aktywności wulkanicznej. 
Najstarszy z nich wydarzył się we wczesnym paleozoiku. Miał on charakter 
podmorski, o czym świadczą zachowane do dziś (np. w rezerwacie przyrody 
„Nad Groblą”) lawy poduszkowe. Wulkany aktywne w karbonie i permie 
pozostawiły po sobie między innymi brązowo-czerwone minerały zwane  
agatami występujące nieopodal miejscowości Nowy Kościół. Najmłodsze 
wulkany powstały w erze kenozoicznej. Ich pozostałościami są na przykład 
słupy bazaltowe na Wilczej Górze koło Złotoryi.
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Dla dociekliwych

Amonity właściwe żyły w  morzach z  okresów 
jury i kredy. Głowa tych zwierząt była wyposa-
żona w oczy oraz chwytne czułki, dzięki którym 
zdobywały pokarm – drobne bezkręgowce. Mu-
szla amonitów była podzielona na dwie części: 
dużą, przyujściową komorę mieszkalną oraz 
fragmokon złożony z szeregu niewielkich komór 
wypełnionych gazem. W Polsce skamieniałości 
amonitów można znaleźć przede wszystkim na 
południu.

Na podstawie tekstu, fotografii oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia.
a)   Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli 

jest fałszywa.

1. Amonity to skamieniałości przewodnie ery mezozoicznej. P F

2. Muszle większości amonitów miały około 3 m średnicy. P F

b)   Wymień nazwy trzech krain geograficznych w Polsce, w których odnaleziono skamie-
niałości amonitów.

1. 

2. 

3. 

6

Zapamiętaj!

•   W budowie geologicznej Polski wyróżnia się 
trzy wielkie jednostki:
–  platformę wschodnioeuropejską,
–  obszary fałdowań paleozoicznych,
–  obszary fałdowań kenozoicznych.

•   Na ukształtowanie powierzchni Polski wpłynę-
ły trzy okresy ruchów górotwórczych. Były  
to fałdowania kaledońskie i fałdowania 

hercyńskie, w których zostały wypiętrzone 
Góry Świętokrzyskie i Sudety, oraz fałdowania 
alpejskie, w których utworzyły się Karpaty.

•   W karbonie powstały pokłady węgla kamien-
nego na Wyżynie Śląskiej.

•   W kenozoiku nastąpiły zlodowacenia, które 
miały duży wpływ na współczesne ukształto-
wanie powierzchni Polski.

10 cm

Muszle amonitów miały zazwyczaj średnicę
o wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów.

Tylko nieliczne osobniki miały większe muszle,
o średnicy dochodzącej do 3 m. Średnica muszli  

największego amonita znalezionego  
w Polsce liczyła 1,18 m.
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 Góry w Europie i w Polsce
Cele lekcji: Dowiesz się, jakie typy gór występują w Europie. Poznasz cha-
rakterystyczne cechy Sudetów i Karpat. Wyjaśnisz wpływ ruchów górotwór-
czych na ukształtowanie powierzchni Polski. Dowiesz się, jak prawidłowo 
przygotować się do wyjazdu w góry.

 Na dobry początek

Zaznacz w każdym wierszu tabeli literę oznaczającą krainę geograficzną, której dotyczy 
podana informacja. 

Lp. Informacja Kraina geograficzna

1. Najwyższe pasmo górskie w Polsce. A B C

2. Góry wypiętrzone podczas fałdowań alpejskich. A B C

3. Najwyższym pasmem tych gór są Karkonosze. A B C

A. Sudety. B. Karpaty. C. Tatry. 

1

3
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N723SN

a)   Przyporządkuj każdej fotografii rodzaj gór, który ona przedstawia.
góry wulkaniczne, góry fałdowe, góry zrębowe

A.       B.       C. 

b)   Podaj po jednym przykładzie gór fałdowych i zrębowych występujących w Polsce.

Góry fałdowe: 

Góry zrębowe: 

A. B. C.

Na fotografiach przedstawiono przykłady gór o odmiennej genezie występujące w Europie.2
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Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.3

Przyporządkuj wymienione poniżej cechy krajobrazu górskiego (A–F) do odpowiednich 
gór. Wpisz litery we właściwe miejsca tabeli.

A – najwyższe szczyty przekraczają 2000 m n.p.m., B – mają budowę zrębową,  
C – mają spłaszczone wierzchołki i strome stoki, D – najwyższe pasmo tych gór  

odznacza się rzeźbą wysokogórską, E – występują tam skałki o nietypowych  
kształtach, F – mają budowę fałdową

Sudety Karpaty

4

Na podstawie dostępnych źródeł informacji napisz, jak należy przygotować się do ca-
łodziennej letniej wyprawy na najwyższy szczyt Polski – Rysy. Uwzględnij odpowiedni 
ubiór, jedzenie i wyposażenie turystyczne.

5

a)   Zaznacz na mapie numerami (I–VI) pasma górskie, których nazwy wymieniono poniżej. 
I. Góry Świętokrzyskie

II. Karkonosze

b)   Zaznacz na mapie Śnieżkę (literą A) i Rysy (literą B). Podaj wysokości tych szczytów. 

A. Śnieżka: B. Rysy: 

c)   Oznacz na mapie żółtym kolorem pasma górskie wypiętrzone podczas alpejskich ru-
chów górotwórczych, a czerwonym – pasma wypiętrzone podczas fałdowań hercyń-
skich i kaledońskich. 

Kraków

Wrocław

SanWisła

Odra

23°

50°50°

19°

23°19°

15°

0 100 km

III. Góry Stołowe
IV. Tatry

V. Gorce
VI. Bieszczady
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Kasprowy Wierch to szczyt na granicy ze 
Słowacją. Można się na niego dostać koleją 
linową i stamtąd wyruszyć wysokogórskimi 
szlakami na Świnicę, Zawrat i Kozi Wierch.

Na podstawie tekstu, fotografii oraz mapy wykonaj polecenia.
a)   Wymień nazwy dwóch najwyższych szczytów znajdujących się na obszarze przedsta-

wionym na mapie.

b)   Zaznacz na mapie miejsce, z którego zostało wykonane zdjęcie Czarnego Stawu  
Gąsienicowego.

Opisz w zeszycie przedmiotowym trasę wycieczki z Kasprowego Wierchu do schroniska 
Murowaniec przez Czarny Staw Gąsienicowy. W opisie uwzględnij kolory szlaków turys- 
tycznych, wysokości bezwzględne oraz nazwy szczytów i przełęczy.

6

7

Czarny Staw Gąsienicowy, leżący na wysokości 
1624 m n.p.m., to czwarte co do głębokości tatrzańskie
jezioro polodowcowe (ma 51 m głębokości).
Nad jego zachodnim brzegiem wznosi się Kościelec
(2155 m n.p.m.).
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Zapamiętaj!

•   Ze względu na genezę wyróżniamy: 
–  góry wulkaniczne,
–  góry fałdowe (utworzone podczas fałdowa-

nia warstw skalnych),
–  góry zrębowe (wypiętrzone wzdłuż  

uskoków). 

•   Przykładem gór fałdowych w Polsce są Karpa-
ty, a gór zrębowych – Sudety.

•   Najwyższym szczytem Polski są Rysy  
(2499 m n.p.m.) położone w Tatrach. W tym 
pasmie występuje rzeźba wysokogórska  
(np. turnie, granie, urwiste stoki, żleby i piargi).

•   Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka 
(1602 m n.p.m.) znajdująca się w Karkonoszach. 
To pasmo odznacza się płaskimi grzbietami, 
zaokrąglonymi szczytami i stromymi stokami.

23
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 Zlodowacenia na obszarze Polski
Cele lekcji: Dowiesz się, na jakich wysokościach przebiega granica wiecz-
nego śniegu w poszczególnych szerokościach geograficznych. Określisz, jaki 
wpływ wywarły zlodowacenia na współczesną rzeźbę terenu naszego kraju. 
Nauczysz się rozpoznawać formy polodowcowe, które powstały w wyniku 
rzeźbotwórczej działalności lodowców. 

 Aby lepiej zrozumieć

Na rysunku przedstawiono przebieg granicy wiecznego śniegu na Ziemi.

Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 
fałszywa.

1. W strefie równikowej granica wiecznego śniegu przebiega o około 1000 m 
niżej niż w szerokościach zwrotnikowych. P F

2. Na półkuli północnej granica wiecznego śniegu schodzi do poziomu mo-
rza w niższych szerokościach geograficznych niż na półkuli południowej. P F

Na dobry początek

Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
Ponad 1,5 mln lat temu na Półwyspie Skandynawskim zaczął rozprzestrzeniać się lądo-
lód, który jednokrotnie / kilkakrotnie dotarł na obszar dzisiejszej Polski. W tym czasie  
w Górach Świętokrzyskich / Tatrach pojawiły się też lodowce górskie. Najmłodsze zlodo-
wacenie objęło cały obszar / północną część naszego kraju. 

1
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Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rzeźba polodowcowa występująca w Polsce powstała w wyniku działalności
A. wiatru.
B. lodowców górskich i lądolodu.

C. rzek.
D. człowieka.

2
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Podpisz formy rzeźby polodowcowej wskazane na rysunku.3

Na fotografiach przedstawiono formy rzeźby terenu występujące w górach. 4

Na podstawie fotografii i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
a) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej dopowiedzenie 1. albo 2. 

Na fotografii I przedstawiono dolinę

A. U-kształtną,
która powstała
w wyniku

1. niszczącej działalności rzeki.

B. V-kształtną, 2. niszczącej działalności lodowca górskiego.

b)  Podaj przykład doliny o takim typie jak przedstawiony na fotografii I, położonej 
w polskiej części Tatr. 

c)  Podkreśl poprawne dokończenia zdań.
Na fotografii II przedstawiono jezioro rynnowe / cyrkowe. Powstało ono w zagłębieniu  
po dawnym polu firnowym / sandrze. Przykładem takiego jeziora jest Morskie Oko /  
jezioro Gopło. Znajduje się ono w Tatrach / na Pojezierzu Gnieźnieńskim.

I. II.
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Dla dociekliwych

Obszar Polski objęło kilka zlodowaceń. Do trzech ostatnich zalicza się zlodowacenia: połu-
dniowopolskie, środkowopolskie i północnopolskie. Największy zasięg miało zlodowacenie 
południowopolskie. Objęło ono prawie cały dzisiejszy obszar Polski. Następne zlodowace-
nie, środkowopolskie, sięgnęło Przedgórza Sudeckiego oraz wyżyn. Natomiast ostatnie, naj-
młodsze zlodowacenie, północnopolskie, objęło północną część kraju. 

Zapamiętaj!

•   Głównymi formami rzeźby glacjalnej są: wzgó-
rza moreny czołowej, obszar moreny dennej, 
rynny, sandry i pradoliny.

•   Charakterystyczne i dobrze zachowane formy 
rzeźby glacjalnej występują przede wszystkim  

na Pojezierzu Pomorskim i na Pojezierzu 
Mazurskim.

•   Do form polodowcowych występujących  
w Tatrach i Karkonoszach należą m.in. doliny 
U-kształtne i kotły lodowcowe.

Na podstawie tekstu oraz innych źródeł informacji podpisz mapy właściwymi nazwami 
zlodowaceń.

6

Przyporządkuj formom rzeźby terenu rodzaj rzeźbotwórczej działalności, w której  
wyniku one powstały. Wstaw znak X w odpowiednie miejsca tabeli.

Formy rzeźby terenu
Rodzaj rzeźbotwórczej działalności

działalność akumulacyjna działalność erozyjna

wzgórza moreny czołowej

pradoliny

sandry

rynny polodowcowe

5
 Ukształtowanie powierzchni
Cele lekcji: Poznasz cechy ukształtowania powierzchni Polski. Dowiesz się, 
jakie pasy rzeźby terenu wyróżniono w naszym kraju i wskażesz je na ma-
pie. Zrozumiesz zależności między współczesną rzeźbą Polski a wybranymi 
wydarzeniami geologicznymi, takimi jak ruchy górotwórcze i zlodowacenia. 

 Na dobry początek

Skreśl niewłaściwe wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.
A. Polska jest krajem nizinnym / górskim.
B. Niziny stanowią około 31% / 91% powierzchni naszego kraju.
C. Ruchy górotwórcze ukształtowały rzeźbę terenu północnej / południowej części Polski.
D.  Największy wpływ na rzeźbę środkowej i północnej części Polski miała działalność  

lądolodu i wód roztopowych / wiatru i morza.
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 Ukształtowanie powierzchni
Cele lekcji: Poznasz cechy ukształtowania powierzchni Polski. Dowiesz się, 
jakie pasy rzeźby terenu wyróżniono w naszym kraju i wskażesz je na ma-
pie. Zrozumiesz zależności między współczesną rzeźbą Polski a wybranymi 
wydarzeniami geologicznymi, takimi jak ruchy górotwórcze i zlodowacenia. 

 Na dobry początek

Skreśl niewłaściwe wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.
A. Polska jest krajem nizinnym / górskim.
B. Niziny stanowią około 31% / 91% powierzchni naszego kraju.
C. Ruchy górotwórcze ukształtowały rzeźbę terenu północnej / południowej części Polski.
D.  Największy wpływ na rzeźbę środkowej i północnej części Polski miała działalność  

lądolodu i wód roztopowych / wiatru i morza.

1

5
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N7NTCE

Na mapie numerami 1–6 oznaczono pasy 
rzeźby terenu w Polsce.
a)  Zaznacz na mapie kropkami najwyżej 

i najniżej położone punkty w Polsce. 
Podpisz te punkty oraz podaj ich wy-
sokości bezwzględne.

b)  Zaznacz na mapie dowolną sygnaturą 
miejscowość, w której mieszkasz.

c)  Wpisz w  odpowiednie miejsca tabeli  
nazwy pasów rzeźby terenu oraz dwóch  
krain geograficznych wchodzących 
w skład każdego z nich.
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Na fotografiach przedstawiono krajobraz charakterystyczny dla wybranych pasów rzeźby 
terenu.

3

Zaznacz w każdym wierszu tabeli literę oznaczającą krainę geograficzną, której dotyczy 
podana informacja.

Lp. Informacja Kraina geograficzna

1. Kraina geograficzna, na której obszarze występują liczne 
jeziora i wzgórza morenowe. A B C D

2. Charakterystycznymi elementami krajobrazu tej krainy są 
wapienne skałki o różnych kształtach i liczne jaskinie. A B C D

3.
Na obszarze tej krainy znajdują się formy polodowcowe,  
np. doliny U-kształtne i głębokie jeziora często nazywane 
stawami.

A B C D

4. Przeważają tam obszary równinne z nielicznymi 
wzniesieniami oraz szerokimi dolinami rzecznymi. A B C D

A.  Tatry.
B. Pojezierze Suwalskie.

C. Nizina Śląska.
D. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

4

Wpisz pod każdą fotografią nazwę przedstawionego na niej pasa rzeźby terenu. Następ-
nie wybierz i zapisz obok literę (A–C), którą oznaczono opis tego pasa.
A.  W skład tego pasa wchodzą dwa łańcuchy górskie różniące się między innymi budową 

geologiczną. W jednym z nich występuje pasmo górskie, które odznacza się rzeźbą wy-
sokogórską.

B.  W krajobrazie tego pasa zaznaczają się formy powstałe w wyniku akumulacyjnej działal-
ności wiatru, np. wydmy.

C.  Cechą tego pasa są pagórki i wzniesienia przekraczające niekiedy 300 m n.p.m., a także 
liczne jeziora.

1. 2.
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Dla dociekliwych

Na mapie przedstawiono fragment jednej z krain geograficznych Polski.

Na podstawie mapy uzupełnij zdania właściwymi informacjami.

A.  Najwyższym szczytem na obszarze przedstawionym na mapie jest  

o wysokości bezwzględnej .

B. Różnica wysokości między szczytem Świnicy a przełęczą Liliowe wynosi .

C.       Turysta znajdujący się w punkcie X, aby zobaczyć Zielony Staw, musi spojrzeć w kierunku

.

D.  Zbiornik wodny, który leży najwyżej nad poziomem morza, oznaczono literą .

5

Zielony
StawBeskid

Świnica

Kościelec

2012

2155

2301

1952

2159

Liliowe

Zawrat

A

C

B

poziomice szczyty

przełęczegranica państwa

0 250 m

Określ położenie obszaru przedstawionego na mapie. W tym celu podkreśl właściwą  
nazwę: pasa rzeźby terenu, regionu geograficznego i krainy geograficznej.
Pasy rzeźby: pas pojezierzy, pas Wyżyn Polskich, pas gór.
Regiony geograficzne: Pojezierze Mazurskie, Wyżyna Małopolska, Karpaty, Sudety.
Krainy geograficzne: Pojezierze Suwalskie, Góry Świętokrzyskie, Karkonosze, Tatry.

6

Zapamiętaj!

•   Polska jest krajem nizinnym. Niziny stanowią 
aż 91% jej powierzchni.

•   Najniżej położone miejsce w Polsce znajduje się  
na Żuławach Wiślanych, we wsi Raczki Elbląskie 
(1,8 m p.p.m.). Najwyższym szczytem są Rysy 
(2499 m n.p.m.).

•   Największy wpływ na rzeźbę terenu północ-
nej i środkowej części Polski miała działalność 
lądolodu skandynawskiego. 

•   Rzeźbę terenu południowej części naszego 
kraju ukształtowały ruchy górotwórcze.

•   Powierzchnia naszego kraju odznacza się 
pasowym (równoleżnikowym) układem rzeźby 
terenu.

•   Wyróżnia się sześć głównych pasów rzeźby 
terenu: pobrzeża, pojezierza, Niziny Środkowo-
polskie, Wyżyny Polskie, Kotliny Podkarpackie 
i góry.

X
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Podziel wymienione poniżej surowce mineralne ze względu na gospodarcze wykorzysta-
nie. Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.

węgiel kamienny, sól kamienna, żwir, rudy cynku i ołowiu, rudy żelaza,  
ropa naftowa, siarka, granit, gaz ziemny, srebro, piasek

Surowce metaliczne Surowce skalne Surowce energetyczne Surowce chemiczne

2

 Skały i surowce mineralne
Cele lekcji: Poznasz główne rodzaje surowców mineralnych występujących 
w Polsce oraz dowiesz się, jakie jest ich rozmieszczenie. Zdobędziesz informa-
cje dotyczące znaczenia gospodarczego surowców mineralnych. 

Na dobry początek

Na fotografii przedstawiono jeden z ważniejszych surowców mineralnych występujących 
w Polsce.

1

6
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N7QGV1

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzupełnienie 1. lub 2.
Na fotografii przedstawiono

A. wapień,
który

1. jest wykorzystywany na przykład w budownic-
twie i do produkcji cementu.

B. węgiel kamienny, 2. jest ważnym surowcem energetycznym w Polsce.
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a)  Na podstawie mapy umieszczonej w podręczniku (s. 43) podaj nazwy surowców,  
których miejsca występowania zaznaczono na powyższej mapie.

1.  5.    9. 

2.  6.  10. 

3.  7.  11. 

4.  8.  12. 

b)   Wybierz dla każdej grupy surowców inny kolor i zamaluj nim sygnatury w legendzie 
oraz na mapie.

c)  Wymień nazwy dwóch surowców występujących najbliżej miejsca, w którym miesz-
kasz, oraz podaj po jednym przykładzie ich gospodarczego wykorzystania.

1.   – 

2.   – 
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Surowce mineralne:

metaliczne
chemiczne
energetyczne
skalne

100 km0

Na mapie numerami 1–12 zaznaczono miejsca występowania wybranych surowców  
mineralnych.

3

Skreśl niewłaściwe wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.
A. Jednym z produktów przetwórstwa ropy naftowej jest benzyna / szkło.
B. Miedź wykorzystuje się do produkcji paliw / przewodów elektrycznych.
C. Piasek to surowiec wykorzystywany do produkcji szkła / gumy.
D.  Z przerobu węgla kamiennego uzyskuje się surowce służące do produkcji procesorów / 

farb.
E.  Niektóre substancje wykorzystywane do produkcji barwników i lekarstw otrzymuje się  

z węgla kamiennego / gazu ziemnego.

4
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Dla dociekliwych

Na Suwalszczyźnie znajdują się bogate złoża wysokiej jakości rud żelaza oraz innych me-
tali, w tym bardzo cennych, rzadko występujących w przyrodzie rud tytanu i wanadu. Ich 
eksploatacja mogłaby przynieść gospodarce znaczne dochody i stać się silnym impulsem  
do uprzemysłowienia tego regionu. Ze względu na rygorystyczne przepisy związane z ochro-
ną środowiska oraz wysokie koszty wydobycia (zaleganie na głębokości 800–2300 m) złoża 
te nie są jednak eksploatowane.

Zapamiętaj!

•   Około 75% powierzchni naszego kraju po-
krywają skały pozostawione przez lądolód 
skandynawski. Są to przede wszystkim gliny, 
piaski i żwiry.

•   Ze względu na gospodarcze wykorzystanie 
surowce mineralne występujące w Polsce 
dzielimy na cztery grupy.  

Wyróżniamy surowce:
–  metaliczne (np. rudy miedzi, rudy cynku 

i ołowiu),
–  chemiczne (np. sól kamienna, siarka),
–  energetyczne (np. węgiel kamienny, węgiel 

brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny),
–  skalne (np. wapienie, piaski, żwiry).

Na podstawie tekstu, mapy oraz innych źródeł informacji wyjaśnij, dlaczego na Suwalsz-
czyźnie nie eksploatuje się złóż rud metali. Podaj co najmniej trzy przyczyny.

1. 

2. 

3. 

4. 

5
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 Czynniki kształtujące klimat Polski
Cele lekcji: Poznasz najważniejsze cechy wybranych stref klimatycznych. Do-
wiesz się, czym są pogoda i klimat. Wymienisz czynniki kształtujące klimat 
Polski. Nauczysz się odczytywać informacje z klimatogramu. Wyjaśnisz, jaki 
wpływ na pogodę w naszym kraju wywierają poszczególne masy powietrza. 

 Aby lepiej zrozumieć

Uzupełnij zdania właściwymi nazwami stref klimatycznych. 

A.  Średnia roczna temperatura powietrza w tej strefie wynosi ponad 20°C, a roczna suma 

opadów atmosferycznych – około 2000 mm. 

B.  W obrębie tej strefy klimatycznej leży między innymi Polska. 

C.  W tej strefie występują najniższe wartości temperatury powietrza na Ziemi. Opady są 

niewielkie, głównie w postaci śniegu. 

Na dobry początek

Zaznacz literę K, jeśli opis dotyczy klimatu, lub literę P, jeśli dotyczy pogody.

1. Synoptycy zapowiadają na dzisiaj burze i silny wiatr. K P

2. Średnia roczna temperatura powietrza w Kairze wynosi około 21ºC. K P

3. Nad Polskę napływają różne masy powietrza. K P

4. W ubiegłym tygodniu wschodnie wybrzeże Australii spustoszył cyklon. K P

1
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 Czynniki kształtujące klimat Polski
Cele lekcji: Poznasz najważniejsze cechy wybranych stref klimatycznych. Do-
wiesz się, czym są pogoda i klimat. Wymienisz czynniki kształtujące klimat 
Polski. Nauczysz się odczytywać informacje z klimatogramu. Wyjaśnisz, jaki 
wpływ na pogodę w naszym kraju wywierają poszczególne masy powietrza. 

 Aby lepiej zrozumieć

Uzupełnij zdania właściwymi nazwami stref klimatycznych. 

A.  Średnia roczna temperatura powietrza w tej strefie wynosi ponad 20°C, a roczna suma 

opadów atmosferycznych – około 2000 mm. 

B.  W obrębie tej strefy klimatycznej leży między innymi Polska. 

C.  W tej strefie występują najniższe wartości temperatury powietrza na Ziemi. Opady są 

niewielkie, głównie w postaci śniegu. 

Na dobry początek

Zaznacz literę K, jeśli opis dotyczy klimatu, lub literę P, jeśli dotyczy pogody.

1. Synoptycy zapowiadają na dzisiaj burze i silny wiatr. K P

2. Średnia roczna temperatura powietrza w Kairze wynosi około 21ºC. K P

3. Nad Polskę napływają różne masy powietrza. K P

4. W ubiegłym tygodniu wschodnie wybrzeże Australii spustoszył cyklon. K P

1

7
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
Kod: N7CTDQ

Uzupełnij schemat nazwami czynników kształtujących klimat Polski.2

C.E.

B. Masy powietrza

A.

D.

F.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE  
KLIMAT POLSKI
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II. Środowisko przyrodnicze Polski

Dopasuj do każdej z poniższych informacji o klimacie Polski właściwy czynnik klima-
totwórczy. W tym celu wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono te czynniki 
w zadaniu 2.

A. Polska leży w strefie klimatów umiarkowanych. 

B.  Klimat w Polsce jest cieplejszy niż na innych obszarach położonych w podobnych szero-

kościach geograficznych. 

C.  Charakterystyczną cechą klimatu Polski jest duża zmienność pogody. 

3

Zaznacz w każdym wierszu tabeli poprawne dokończenie zdania.

1. Rosnący kontynentalizm klimatu Europy  
zaznacza się

A. na wschodzie kontynentu.
B. na zachodzie kontynentu.

2. Babie lato to zjawisko występujące w Polsce  
jesienią, związane z napływem mas powietrza

A. znad Arktyki.
B. znad Afryki.

5 

Na klimatogramie przedstawiono średnie miesięczne wartości temperatury powietrza oraz 
średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych w Krakowie.

Na podstawie klimatogramu uzupełnij zdania właściwymi informacjami.

A.  Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza występuje w miesiącu  

i wynosi około .

B.  Najwyższą średnią miesięczną temperaturę powietrza odnotowano w miesiącu  

. Wyniosła ona około .

C.  Najwyższą miesięczną sumę opadów atmosferycznych odnotowano w miesiącu  

. Wyniosła ona około .

D.  Najniższą miesięczną sumę opadów atmosferycznych zanotowano w miesiącu  

. Wyniosła ona .

E.  Porą roku, w której występują największe miesięczne sumy opadów atmosferycznych, jest 

 .

4
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 Czynniki kształtujące klimat Polski

Rozwiąż zadania na podstawie powyższych informacji

Wykonaj polecenia.
a)  Wymień trzy źródła, z których uzyskuje się dane wykorzystywane podczas opracowy-

wania prognoz pogody w Polsce.

1. 

2. 

3. 

b) Wymień po dwie miejscowości, w których zlokalizowano radary meteorologiczne:

• w południowej części Polski –  

• w północnej części Polski – 

c)   Podaj nazwę radaru meteorologicznego zlokalizowanego najbliżej miejscowości,  
w której mieszkasz.

6
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Jak obserwujemy pogodę?
Prognoza pogody odgrywa bardzo ważną rolę nie 
tylko w życiu codziennym każdego człowieka, lecz jest 
istotna także dla gospodarki kraju. W Polsce informacje 
na temat pogody napływają co godzinę z ponad 60 stacji 
synoptycznych oraz z ośmiu radarów meteorologicznych. Radary te 
nieustannie skanują przestrzeń w promieniu do 250 km i co 10 min 
generują obraz, z którego odczytuje się przede wszystkim informacje 
dotyczące rozmieszczenia oraz intensywności opadów. Dzięki temu 
można przewidzieć między innymi wystąpienie groźnych powodzi. 
Podczas opracowywania prognoz wykorzystuje się również zdjęcia 
satelitarne. Są one wykonywane co 5 lub 15 min i przedstawiają  
na przykład aktualną pokrywę chmur nad Europą.

Rozmieszczenie 
radarów meteo-
rologicznych w Polsce.
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Korzystam z informacji
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 Cechy klimatu Polski
Cele lekcji: Poznasz najważniejsze cechy klimatu Polski. Dowiesz się, ile trwa 
okres wegetacyjny w poszczególnych regionach naszego kraju. Podasz przy-
kłady wpływu pogody na różne rodzaje działalności gospodarczej. 

 Na dobry początek

Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach. 
A. Polska leży w zasięgu klimatu umiarkowanego ciepłego / chłodnego przejściowego.
B. Jedną z cech klimatu Polski jest duża / mała zmienność pogody.
C. W Polsce wyodrębniono cztery termiczne pory roku / sześć termicznych pór roku.

1

Zapamiętaj!

•   Na Ziemi najczęściej wyróżnia się pięć stref 
klimatycznych: równikową, zwrotnikową, pod-
zwrotnikową, umiarkowaną i okołobiegunową.

•   Do głównych czynników kształtujących klimat 
naszego kraju należą:
– szerokość geograficzna,
– położenie pomiędzy Atlantykiem a Azją,

–  wpływ ciepłych prądów morskich (Prądu Pół-
nocnoatlantyckiego i Prądu Norweskiego),

– równoleżnikowy układ rzeźby terenu,
– położenie nad Morzem Bałtyckim,
–  cyrkulacja atmosferyczna (przemieszczanie 

się mas powietrza).

Dla dociekliwych

Największy wpływ na pogodę w naszym kraju mają masy powietrza napływające znad 
Atlantyku oraz Azji. Zdarza się jednak, że warunki pogodowe są kształtowane przez masy 
powietrza docierające znad innych części świata, np. północnej Afryki.

Na podstawie tekstu, rysunku oraz innych źródeł informacji wpisz przy każdym opisie 
pogody nazwę właściwej masy powietrza.

A.   Jest połowa stycznia. Maksymalne wartości temperatury powietrza w ciągu dnia wynoszą 

od –15°C na wschodzie do –9°C na zachodzie kraju. Jest mroźnie, ale bardzo słonecznie. 

Od kilku dni nie występują opady. 

B.   Pod koniec lipca pogoda nie rozpieszcza wczasowiczów – w całym kraju w ciągu dnia 

termometry pokazują nie więcej niż 17–18°C. Zachmurzenie jest duże i często występują 

przelotne opady deszczu. 

7

II. Środowisko przyrodnicze Polski

PA

PPk

PZkPZm

PPm

Powietrze arktyczne (PA) napływa nad nasz kraj najczęściej 
wiosną. Powoduje wówczas przymrozki i majowe ochłodzenia. 

Zimą przynosi silne mrozy i ob�te opady śniegu.

Nad Polskę najczęściej 
napływają masy powietrza 

polarnego morskiego (PPm). 
W zimie przynoszą one 

ocieplenie i opady deszczu 
ze śniegiem. Z kolei latem 

powodują ochłodzenie 
i opady.

Masy powietrza 
zwrotnikowego morskiego 
(PZm) są ciepłe i wilgotne. 
Powodują wzrost tempe-

ratury powietrza oraz burze.

Powietrze polarne 
kontynentalne (PPk) 
dociera nad Polskę 

głównie zimą. Panuje 
wówczas mroźna 

i słoneczna pogoda. 
Gdy napływa latem, dni

są upalne i suche.

Powietrze zwrotnikowe 
kontynentalne (PZk)
jest gorące i suche. 

Powoduje słoneczną 
pogodę.
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 Cechy klimatu Polski
Cele lekcji: Poznasz najważniejsze cechy klimatu Polski. Dowiesz się, ile trwa 
okres wegetacyjny w poszczególnych regionach naszego kraju. Podasz przy-
kłady wpływu pogody na różne rodzaje działalności gospodarczej. 

 Na dobry początek

Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach. 
A. Polska leży w zasięgu klimatu umiarkowanego ciepłego / chłodnego przejściowego.
B. Jedną z cech klimatu Polski jest duża / mała zmienność pogody.
C. W Polsce wyodrębniono cztery termiczne pory roku / sześć termicznych pór roku.

1

8
Rozwiąż
dodatkowe
zadania
docwiczenia.pl
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Na podstawie map oraz własnej wiedzy oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli 
informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

1. Izotermy w styczniu układają się w sposób zbliżony do przebiegu  
równoleżników. P F

2. W styczniu najniższe wartości temperatury powietrza, poza obszarami  
górskimi, występują na północnym wschodzie kraju. P F

3. W Polsce opady atmosferyczne występują głównie latem, a ich średnia  
roczna suma wynosi około 600 mm. P F

4. Najwyższe roczne sumy opadów atmosferycznych występują na obszarach 
nizinnych. P F

5. W Bieszczadach roczna suma opadów atmosferycznych jest mniejsza  
niż na Nizinie Mazowieckiej. P F

Na mapach przedstawiono rozkład średniej temperatury powietrza w styczniu oraz roczne 
sumy opadów atmosferycznych w Polsce.

2
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Na mapie przedstawiono zróżnicowanie długości okresu wegetacyjnego w Polsce.3

Dopisz do każdego rodzaju działalności gospodarczej przykład sytuacji pogodowej, która 
utrudnia jego funkcjonowanie i może przynieść finansowe straty.

A. Prowadzenie pensjonatu w Łebie: 

B. Założenie szkółki drzew owocowych w okolicach Sandomierza: 

C. Organizowanie rejsów wycieczkowych po Wiśle w okolicach Kazimierza Dolnego:  

D. Prowadzenie szkółki narciarskiej w Beskidzie Śląskim:  

4

Na podstawie mapy i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.
a)  Zaznacz na mapie kropką miejscowość, w której mieszkasz. Następnie podaj, ile dni 

trwa w niej okres wegetacyjny.

b)  Zapisz nazwy dwóch krain geograficznych, na których obszarze okres wegetacyjny jest 
najdłuższy, i dwóch, na których obszarze okres ten trwa najkrócej w Polsce.

Krainy, na których obszarze okres wegetacyjny jest najkrótszy:
1. 
2. 
Krainy, na których obszarze okres wegetacyjny jest najdłuższy:
1. 
2. 
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Dla dociekliwych

Praca rybaków morskich jest w dużej mierze 
uzależniona od prędkości i kierunku wiatru, 
czyli jednego z najważniejszych elementów 
klimatu wybrzeży. Dlatego na Kaszubach 
rybacy nadali wiatrom nazwy. Na przykład 
Żywnik to wiatr wschodni, który napędza 
ryby do sieci, a West to wiatr zachodni, który 
zwiastuje słabe połowy.

Na podstawie tekstu oraz mapy wykonaj 
polecenia.

a)  Podaj dominujący kierunek wiatru na 
polskim wybrzeżu 15 września 2016 
roku. Następnie zapisz nazwę, którą 
nadali temu wiatrowi kaszubscy ryba-
cy, i określ jego wpływ na połowy ryb.

Kierunek wiatru:            

Kaszubska nazwa:  

Wpływ na połowy ryb: 

b)  Podaj prędkość wiatru na Helu w dniu 
15 września 2016 roku.

5

Zapamiętaj!

•   Klimat Polski określa się jako umiarkowany 
ciepły przejściowy.

•   Główne cechy klimatu Polski to:
– duża zmienność pogody,
–  średnia roczna temperatura powietrza waha-

jąca się od 6,5°C (Pojezierze Suwalskie) do 9°C 
(zachodnia część Kotliny Sandomierskiej),

–  występowanie sześciu termicznych pór roku 
(przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przed-
zimie i zima),

–  roczna suma opadów atmosferycznych 
wynosząca około 600 mm i nierównomierne 
rozmieszczenie opadów,

–  przewaga wiatrów zachodnich i występowa-
nie wiatrów lokalnych.

•   Duża zmienność warunków pogodowych 
wpływa niekorzystnie m.in. na działalność  
rolniczą (np. przymrozki w sadach), turystykę 
(np. załamanie pogody nad morzem)  
i transport (np. mgły na lotnisku).
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 Rzeki w Polsce i w Europie
Cele lekcji: Dowiesz się, czym są system rzeczny, dorzecze i zlewisko. Wy-
mienisz najważniejsze cechy rzek przepływających przez Polskę i Europę. 
Poznasz walory przyrodnicze Wisły i Odry. 

 Aby lepiej zrozumieć

Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

A. Rzeka główna wraz ze wszystkimi dopływami tworzy system rzeczny / dział wodny.
B.  Obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do jednej rzeki, nazywamy zlewiskiem /  

dorzeczem.
C.  Obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do jednego morza, to zlewisko / ujście 

deltowe.

Na dobry początek

Uzupełnij zdania właściwymi informacjami.

A. Zdecydowana większość obszaru Polski leży w zlewisku .

B. Największe dorzecza w naszym kraju mają  i .

C. Dorzecza największych rzek w Polsce charakteryzują się .

D. Woda w polskich rzekach pochodzi głównie z  oraz .

1
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Na mapie numerami 1–5 oznaczono wybrane dorzecza znajdujące się w granicach Polski.
Podaj numery, którymi oznaczono na mapie wymienione poniżej dorzecza. 

Dorzecze Pregoły: 

Dorzecze Wisły: 

Dorzecze rzek Przymorza: 

Dorzecze Odry: 

Dorzecze Niemna: 

2
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 Rzeki w Polsce i w Europie

W poniższym tekście opisującym główne cechy wód powierzchniowych Europy popełnio-
no trzy błędy. Podkreśl je i zapisz pod tekstem prawdziwe informacje. 
Europejskie rzeki są zasilane głównie wodą z opadów atmosferycznych i topniejącego śnie-
gu. Z tego powodu ich przepływy w ciągu roku wyraźnie się zmieniają. W środkowej części 
kontynentu zwiększone przepływy obserwuje się wczesną jesienią, a na zachodzie – zimą. 
Około 65% obszaru Europy leży w zlewisku Oceanu Arktycznego. Pozostała część znajduje 
się w zlewisku Morza Kaspijskiego. Najdłuższymi rzekami są Wołga, Dunajec i Ural.

1. Prawdziwa informacja: 

2. Prawdziwa informacja: 

3. Prawdziwa informacja: 

3

Na mapie konturowej przedstawiono sieć rzeczną Polski. 

Na podstawie atlasu geograficznego oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia.
a)  Wymień nazwy parków narodowych i krajobrazowych położonych wzdłuż doliny  

Wisły i Odry. Następnie opisz jeden z wymienionych parków krajobrazowych.

Dolina Wisły: 

Dolina Odry: 

Opis: 

b)  Zaznacz parki narodowe i krajobrazowe wymienione w podpunkcie a) na powyższej 
mapie (czerwoną kropką parki narodowe, a zieloną – parki krajobrazowe).

4
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Dla dociekliwych

Największy rozkwit handlu wiślanego, czyli odbywającego się po wodach najdłuższej polskiej 
rzeki, przypadł na XVII wiek. Wśród przewożonych towarów dominowały wówczas zboża 
oraz drewno. W XIX wieku rozwijał się głównie transport osób. Po Wiśle zaczęły pływać 
wówczas statki parowe, uruchomiono także regularne kursy z Warszawy do Sandomierza 
i Płocka. Obecnie statki towarowe pojawiają się na Wiśle rzadko. O wiele częściej można na 
jej wodach zobaczyć małe skutery wodne, łodzie motorowe oraz statki wycieczkowe.

Na podstawie tekstu, mapy oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia.
a)  Na podstawie atlasu geograficznego opracuj drogę wodną śródlądową prowadzą-

cą z Augustowa (53°50'N, 22°59'E) do Gorzowa Wielkopolskiego (52°44'N, 15°14'E).  
Zaznacz oba miasta oraz wyznaczoną trasę na powyższej mapie. Następnie wypisz na-
zwy wszystkich rzek i kanałów, którymi ona prowadzi.

Rzeki: 

Kanały: 

b)  Wymień trzy walory przyrodnicze szlaku wodnego Augustów – Gorzów Wielkopolski.

1. 

2. 

3. 

5

Zapamiętaj!

•   Wisła (1022 km) i Odra (840 km) to dwie naj-
dłuższe rzeki Polski. Ich dorzecza cechuje asy-
metria – prawe części są większe od lewych.

•   Doliny Wisły i Odry odznaczają się licznymi  
walorami przyrodniczymi. Utworzono tam 
wiele parków narodowych i krajobrazowych.

•   Cechami polskich rzek są m.in. zasilanie desz-
czowo-śnieżne i duża zmienność stanów wód.

•   Wody powierzchniowe są wykorzystywane 
głównie w przemyśle i rolnictwie. Odbywa się 
nimi transport towarów i osób. Pełnią również 
funkcje turystyczne i rekreacyjne.
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Gdańsk
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 Morze Bałtyckie
Cele lekcji: Poznasz główne cechy środowiska przyrodniczego Bałtyku oraz 
przyczyny degradacji jego wód. 

Na dobry początek

Podkreśl właściwe informacje w zdaniach.
Bałtyk jest morzem głębokim / płytkim. Jego średnia głębokość wynosi 252 m / 52 m. 
To morze szelfowe / międzykontynentalne, które charakteryzuje się małym / dużym  
zasoleniem oraz niskimi / wysokimi wartościami temperatury wody. Średnie zasolenie wód 
powierzchniowych Bałtyku wynosi 7,5‰ / 17‰.

1



Zdajesz egzamin ósmoklasisty? 
Sięgnij po repetytoria i arkusze Nowej Ery!

JĘZYK POLSKI · MATEMATYKA · JĘZYK ANGIELSKI

REPETYTORIA
Zawierają niezbędną teorię, wskazówki 
i zadania typu egzaminacyjnego. 
Pomagają krok po kroku wyćwiczyć 
umiejętności sprawdzane na egzaminie.

ARKUSZE
Pozwalają oswoić się z formą egzaminu, 
sprawdzić poziom przygotowania 
i wypracować skuteczne strategie 
egzaminacyjne.



Dodatkowe materiały – 
oglądaj, pobieraj, 
drukuj. 

Nowy zeszyt ćwiczeń już od pierwszych lekcji geografii kształci i doskonali 
kluczowe umiejętności geograficzne, takie jak praca z mapą czy wykonywanie 
podstawowych obliczeń. Dzięki zróżnicowanym zadaniom ułatwia przygotowanie 
do sprawdzianów i kartkówek. 

Zainteresowanie 
przedmiotem

Korzystam z informacji 
ciekawe treści połączone  
z zadaniami sprawdzającymi 
umiejętności  

 Stopniowanie  
trudności zadań

Na dobry początek 
ćwiczenia wprowadzające  
w temat lekcji

Dla dociekliwych  
zadania poszerzające wiedzę  
z omawianego tematu

Wykonywanie
obliczeń

Samouczki 
zadania rozwiązane krok  
po kroku wraz z ćwiczeniami, 
uczące wykonywania 
podstawowych obliczeń 
geograficznych 

Obejrzyj  
animację
docwiczenia.pl 
Kod: N7AAWC

Zeskanuj kod QR,  
który znajdziesz  
wewnątrz  
zeszytu ćwiczeń,  
lub wpisz kod na  
docwiczenia.pl.

Praca z mapą

różnorodne zadania z mapą 
kształcące umiejętność jej analizy 
oraz oznaczania zjawisk i obiektów 
geograficznych 

Sprawdź, czy znasz mapę!   
zadania kształcące umiejętność 
korzystania z mapy 
ogólnogeograficznej i mapy 
administracyjnej Polski

www.nowaera.pl geografia@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00
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