ZESTAW ZADAŃ DO SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, SEMESTR IV - GEOGRAFIA
OPIEKUN MARIA SKRZYPIEC
Odpowiedzi proszę przesłać do 10.06.2020 na adres e-mail izabelahellak@zs-krzyz.pl
Brak odesłania zadań jest równoznaczne z nieobecnością na geografii.

ZESTAW ZADAŃ:

1. Opisz , na czym polega cyfrowa metoda prezentacji zjawisk GIS.
2. Wymień przykłady wykorzystania GIS do analiz zróżnicowania przestrzennego środowiska
geograficznego.
3. Wykonaj zadania:
a) Jeżeli w Krakowie jest godzina 12.00 czasu miejscowego, to która godzina tego czasu jest
w Lizbonie?
b) Podaj współrzędne geograficzne Katowic i Los Angeles
4. Wymień i opisz rodzaje ruchów masowych. Dodatkowy materiał edukacyjny
https://epodreczniki.pl/a/wietrzenie-skal/D7hpoeA45

5. Połącz w pary opisy warunków, w jakich zachodzą wybrane ruchy masowe i ich nazwy.

6. Opisz elementy doliny rzecznej. Dodatkowy materiał edukacyjny https://epodreczniki.pl/a/nadbrzegiem-rzeki/DWLiG7nYG
7. Wymień typy genetyczne Jezior i napisz w jaki sposób powstały

.

8. Zaznacz nazwy mórz, do których uchodzą rzeki płynące w Polsce.

9. W której części Polski znajduje się najwięcej jezior? - Jaka jest tego przyczyna?
10. Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj polecenie.

11. Na podstawie mapy w atlasie napisz, w których regionach Polski występuje najwięcej wód
mineralnych.
12. Na mapie konturowej Polski zamieszczonej w karcie pracy podpisz:
a) zbiorniki sztuczne:
J. Czorsztyńskie, J. Zegrzyńskie, J. Goczałkowickie, J. Włocławskie.
Zastanów się jakie funkcje one pełnią?
b) Kanały łączące rzeki i zbiorniki wodne: Augustowski, Elbląski, Gliwicki, Wieprz-Krzna,
Notecki, Bydgoski.
13. Opisz rzeźbotwórczą działalność rzek w jej górnym, środkowym oraz dolnym biegu.
Dodatkowy materiał edukacyjny https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcajapowierzchnie-ziemi/DN7pBMvqQ
14. Wymień formy, które powstają w wyniku rzeźbotwórczej działalności rzek.
15. Opisz, na czym polega niszcząca działalność morza.
16. Wymień znane ci typy wybrzeży spotykane na polskim brzegu Bałtyku. Wyjaśnij, co je łączy,
a czym się różnią.

17. Wybierz pojęcia powiązane z niszczącym działaniem fal na brzeg morza.

18. Oceń prawdziwość zdań będących opisami wybranych typów wybrzeży morskich.

19. Wymień formy rzeźby terenu powstałe na skutek niszczącej i budującej działalności wiatru .
Materiał edukacyjny https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchniziemi/D6o6mUlBh
20. Wskaż na mapie świata przynajmniej po jednej pustyni w Azji, Afryce, Australii, Ameryce
Północnej i Ameryce Południowej.
21. Wyjaśnij, czym różni się wydma paraboliczna od barchanu.
22. Podaj nazwy wydm (A, B).

23. Jakie strefy roślinne występują na kuli ziemskiej. Materiał edukacyjny https://epodreczniki.pl/a/jakklimat-wplywa-na-bioroznorodnosc-i-zroznicowanie-gleb/DV4EXUBAh
24. Zapoznaj się z następującymi hasłami :
•
•

strefa roślinna
gleba

•
•
•
•
•
•
•

25.

hale
kosodrzewina
okres wegetacyjny
próchnica
rygiel dolny
rygiel górny
ternie
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