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Temat nr 1: Rodzaje krajobrazów 

Cel główny lekcji:  

 Zapoznanie z pojęciem krajobraz i nabycie umiejętności rozróżniania krajobrazów 

naturalnych i kulturowych. 

Krajobrazy Polski są zróżnicowane. Przeważają niziny, a w środkowej i południowej części 

kraju występują wyżyny i góry. Na północy kraju znajduje się wiele jezior. Ich obecność oraz 

dostęp do Morza Bałtyckiego sprzyjają spędzaniu wakacji nad wodą. Większa część 

krajobrazu naturalnego w naszym kraju uległa przekształceniu – powstały miasta i wsie. 

W nich także można znaleźć wiele ciekawych obiektów do zwiedzenia i miejsc do 

wypoczynku. 

/Punkty do zeszytu/ 

1. Krajobraz to wygląd obszarów Ziemi wyróżniający się charakterystycznymi cechami. 

2.Krajobraz tworzą takie składniki, jak: ukształtowanie powierzchni, skały, wody 

powierzchniowe, szata roślinna, charakterystyczne zwierzęta i wytwory działalności 

człowieka. 

3.Krajobraz kulturowy - krajobraz częściowo lub całkowicie zmieniony przez  działalność 

człowieka. Wśród krajobrazów całkowicie przekształconych przez człowieka wyróżniamy 

krajobrazy: rolniczy, miejski i przemysłowy. 

4.Krajobraz naturalny - krajobraz niezmieniony przez działalność człowieka lub zmieniony w 

bardzo niewielkim stopniu. 

 

Ćwiczenie nr 1 /przećwicz z atlasem/ 

Na terytorium Polski występują  różnorodne  krainy geograficzne o urozmaiconej rzeźbie 

terenu. Rozpoznaj wskazane na mapie hipsometrycznej Polski krainy geograficzne i wpisz w 

kwadrat cyfrę, którą daną krainę oznaczono: 

 

1. Kotlina Sandomierska  

2. Żuławy Wiślane  

3. Sudety  

4. Wyżyna Śląska  

5. Nizina Podlaska  

6. Nizina Szczecińska  
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Praca domowa 

Termin wykonania: 20.03.2020 r. 

Opisz krajobraz okolic twojego miejsca  zamieszkania. Jakie elementy w nim przeważają: naturalne czy 

wytworzone przez człowieka? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termin wykonania 22.03.20 r. 

 

Ćwiczenie nr 1 /jeśli masz możliwość wydrukowania, proszę o wykonanie i wklejenie go do zeszytu 

przedmiotowego/. 

Zaznacz nazwy krajobrazu przedstawionego na zdjęciach. Obok wpisz jego charakterystyczne 

elementy. 

 

Fotografia Typ krajobrazu 
Charakterystyczne elementy 

krajobrazu 

 

□ krajobraz naturalny 
□ krajobraz górski 
□ krajobraz leśny 
□ krajobraz bagienny 

□ krajobraz kulturowy 
□ krajobraz rolniczy 
□ krajobraz przemysłowy 
□ krajobraz miejski 

 

 

□ krajobraz naturalny 
□ krajobraz górski 
□ krajobraz leśny 
□ krajobraz bagienny 

□ krajobraz kulturowy 
□ krajobraz rolniczy 
□ krajobraz przemysłowy 
□ krajobraz miejski 

 

 

□ krajobraz naturalny 
□ krajobraz górski 
□ krajobraz leśny 
□ krajobraz bagienny 

□ krajobraz kulturowy 
□ krajobraz rolniczy 
□ krajobraz przemysłowy 
□ krajobraz miejski 

 

 

□ krajobraz naturalny 
□ krajobraz górski 
□ krajobraz leśny 
□ krajobraz bagienny 

□ krajobraz kulturowy 
□ krajobraz rolniczy 
□ krajobraz przemysłowy 
□ krajobraz miejski 
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