
Temat: Życie w jeziorze  - 27.04.2020 r.  

1. Przeczytajcie uważnie lekcję w podręczniku str. 171-173 oraz str. 176 

2. Starannie przepiszcie informacje z ramki „To najważniejsze” ze str. 176. 

3. Obejrzyjcie planszę Życie w jeziorze . 

4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj wszystkie zadania do tematu. Uczniowie, którzy nie mają 

zeszytów ćwiczeń wykonują zadanie nr 1 i zadanie nr 2 ze str. 176 do zeszytu. 

W celu lepszego zrozumienia tematu zachęcam do obejrzenia filmu Życie jezior odc.1 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wqw9vfTnnc 

Pomocne mogą być również linki: 

https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx 

https://czasdzieci.pl/edukacja/id,38dc8-przyroda_polska_jeziorach.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Poznajemy krajobrazy najbliższej okolicy - materiał  dla chętnych uczniów  

Uwaga! 

Test dla chętnych uczniów z przyrody odbędzie się  5 maja (wtorek) o godzinie 9-9.30. 

Wchodzicie na stronę joannawieczorek w zakładkę pomoce dla uczniów i klikacie link, który Wam 

zamieszczę. Będzie aktywny do godziny 9.30. Wpisujecie w wyznaczone pole imię, nazwisko, klasę nr w 

dzienniku i przechodzicie do rozwiązania. 

 

 

1. Co to jest krajobraz? 

Krajobraz to wygląd części powierzchni ziemi wyróżniający się 

charakterystycznymi cechami. 

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

powierzchniowe, szata roślinna, charakterystyczne zwierzęta, wytwory działalności 

człowieka. 

3. Scharakteryzuj krótko krajobraz naturalny. 

Krajobraz naturalny to taki, który prawie nie zawiera elementów antropogenicznych*. 

4. Podaj przykład polskiego krajobrazu naturalnego. 

Przykładem polskiego krajobrazu naturalnego są fragmenty Puszczy Białowieskiej. 

5. Jak powstaje krajobraz kulturowy? 

Krajobraz kulturowy powstaje w wyniku działalności człowieka są to np. pola uprawne, 

łąki, pastwiska, sady  i większość lasów, gdyż zostały one zasadzone przez ludzi. 

6. Scharakteryzuj wypukłe formy terenu. 

a) pagórek – wzniesienie o wysokości względnej z reguły nieprzekraczającej 50 m; 

b) wzgórze – wypukła forma terenu o wysokości względnej od 50 m do 300 m; 

c) góra – to forma terenu o wysokości względnej powyżej 300 m. 

7. Scharakteryzuj wklęsłe formy terenu. 

a) dolina – wydłużone obniżenie terenu, zazwyczaj o łagodnych zboczach po obu 

stronach, którego dnem często płynie rzeka; 

b) kotlina – zagłębienie które posiada płaskie dno ze wszystkich stron otoczone 

wzniesieniami; 

c) wąwóz – długie, ale wąskie zagłębienie o stromych zboczach. 

8. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 

 Parki narodowe  

 Rezerwaty przyrody  

 Parki krajobrazowe  

 Obszary chronionego krajobrazu  

 Obszary Natura 2000  

 Pomniki przyrody  



 *Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej  

 *Użytki ekologiczne  

 *Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

 *Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów i porostów. 

10. Scharakteryzuj wody słodkie.  

Wody słodkie występują na powierzchni Ziemi pod postacią wód stojących i płynących. 

Wyróżniamy wśród nich naturalne i sztuczne zbiorniki (wody stojące) oraz cieki wodne 

(wody płynące). 

11. Podaj przykłady wód stojących. 

Do wód stojących zaliczamy: naturalne i sztuczne jeziora, stawy oraz bagna. 

12. Podaj przykłady wód płynących. 

Wśród wód płynących wyróżniamy cieki naturalne (rzeki, potoki, strumienie) oraz cieki 

sztuczne, czyli kanały śródlądowe i rowy melioracyjne. 

 

Zadanie 1 /dla chętnych/. 

Krajobraz Polski charakteryzują różne formy ukształtowania terenu. Podane niżej 

formy oznaczone cyframi 1 – 6 podziel na wypukłe, wklęsłe, płaskie i wpisz je w 

wyznaczonych miejscach: 1. równina, 2. dolina, 3. wzgórze, 4. kotlina, 5. depresja, 6. 

pagórek. 

 

 
 

Zadanie 2 /dla chętnych/. 

Rozpoznaj przedstawione na mapach poziomicowych formy rzeźby terenu. Wpisz 

ich nazwy w miejsce kropek, wybierając z podanych w ramce. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


