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GEOGRAFIA FIZYCZNA 

Geografia jako nauka 

Geografia jest nauką o powłokach ziemskich i ich przestrzennym zróżnicowaniu pod względem 

przyrodniczym i społeczno- gospodarczym, a także o związkach jakie zachodzą pomiędzy 

środowiskiem, a działalnością człowieka. 
 

Elementami środowiska geograficznego są: 
- powietrze 

- rośliny i zwierzęta 

- ludzie i ich efekty pracy 

- kosmos 

- pogoda i klimat 

- skały 

- gleby 

- wody 

 

Dziedziny geografii: 
- geografia fizyczna – bada środowiska przyrodnicze i jego wszystkie składniki 

- geografia ekonomiczna – bada zjawiska społeczno- ekonomiczne 

- geografia polityczna – bada oddziaływanie procesów politycznych na przestrzeń geograficzną 

- geografia regionalna i kompleksowa – opisuje środowisko geograficzne w danym regionie 

- kartografia – jest nauką o mapach, ich tworzeniu 

 

I. Geografia fizyczna (bada naturalne elementy Ziemi): 
- meteorologia- nauka o pogodzie; 

- klimatologia- nauka o klimacie 

- hydrologia- nauka o wodach lądowych 

- potamologia- nauka o rzekach 

- limnologia- nauka o jeziorach 

- glacjologia- nauka o lodowcach 

- kremologia- nauka o źródłach 

- poludologia- nauka o bagnach 

- hydrologia- nauka o wodach pod ziemią 

- oceanologia- nauka o morzach i oceanach 

- geologia- nauka o skorupie ziemskiej (1. Dynamiczna- o procesach, które zachodzą w Ziemi; 2. 

Historyczna; 3. Regionalna- bada procesy i historię skorupy ziemskiej na danym regionie) 

- biogeografia- nauka o rozmieszczeniu organizmów na Ziemi (1. Fitogeografia- o rozmieszczeniu 

roślin; 2. Zoogeografia- o rozmieszczeniu zwierzą); 

- pedologia- nauka o glebach 

 

II. Geografia ekonomiczna (bada społeczno- gospodarczą działalność  człowieka): 
-geografia ludności- demografia 

- geografia osadnictwa 

- geografia rolnictwa 

- geografia komunikacji (transport+ łączność) 

- geografia przemysłu 

- geografia turystyki 

- geografia handlu 

- geografia polityczna 
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Rodzaje skali 

 

Rodzaje skali: 

* Liczbowa 1: 1000000 : Im większy mianownik ułamka, tym skala mapy mniejsza. 

* Mianowana, np.  1 cm – 1000000 cm 

* Liniowa (podziałka): składa się z podziałki, odcinka leżącego, odcinka wstecznego 

* Polowa, np.  1cm – 10km 

Odwzorowanie kartograficzne 

 

Odwzorowanie kartograficzne- jest to sposób przekształcenia siatki geograficznej na płaszczyznę. 

Miejsca zerowych zniekształceń to punkty lub linie, których zniekształcenia są minimalne. Są to 

miejsca styczności kuli z powierzchnią rzutowania. 

 

Rodzaje odwzorowań: 

 Płaszczyznowe: a) normalne (biegunowe, azymutalne), b) poprzeczne (równikowe), c) 

ukośne; 

 Stożkowe 

 Walcowe 

 Umowne (pseudoklasyczne)- powstałe na drodze obliczeń matematycznych. 

 

 

Podział map: 

 

a) ze względu  na treść: 
-  ogólnogeograficzne: fizyczne i polityczne 

- tematyczne: dotyczące zjawisk przyrodniczych i dotyczące zjawisk społeczno- ekonomicznych 

 

b) ze względu na podział mapy: 
- topograficzne (wielkoskalowe)- 1: 200 000 i większe: przedstawia mały obszar, a na nim wiele 

szczegółów 

- topograficzno- przeglądowe- od 1: 200 000 do 1: 1000 000 

- przeglądowe- mniejsze od 1: 2000 000: przedstawiają ogromny obszar, zazwyczaj cały świat, ale z 

małą ilością szczegółów. 

 

Generalizacja mapy- uogólnienie treści mapy, uproszczenie rysunku linii, opuszczenie pewnych 

szczegółów w zależności od skali mapy i jej przeznaczenia. 

Kartograficzne metody prezentacji zjawisk geograficznych 

 

Kartograficzne metody prezentacji zjawisk geograficznych: 

a) Metoda sygnaturowa:  obrazki, figury geometryczne, linie, litery; 

b) Metoda izolinii (izorytmiczna): 

- izotermy- linie o takiej samej temperaturze; 

- izobary- linie o takim samym ciśnieniu; 

- izohiety- linie o takich samych opadach; 

- izohaliny- linie o takim samym zasoleniu; 

- izobaty- linie o takiej samej głębokości; 
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- izohipsy (poziomice)- linie o takiej samej wysokości; 

- izohele- linie o takim samym nasłonecznieniu; 

- izotachy- linie o takiej samej prędkości. 

c) Kartodiagramy: słupkowe, kołowe, wstęgowe (zakończone grotem- strzałą), liniowe 

d) Kartogram- przedstawia średnią wartość zjawiska, ujętą w przedziały klasowe, odnoszącą się do 

konkretnej jednostki administracyjnej. 

e) Znaki ruchu => - prądy morskie, wiatry. 

f) Metoda zasięgu- kleksy. 

g) Kropkowa. 

h) Metoda barwnych powierzchni, np. mapa polityczna. 

Mapa - budowa i składniki 

 

Mapa- budowa i składniki: 
a) skala: liczbowa, mianowana, liniowa, polowa; 

b) odwzorowanie kartograficzne 

c) opis pozaramkowy- legenda 

d) elementy geograficzne 

  

Mapa jest obrazem Ziemi, jej fragmentu lub innego ciała niebieskiego, np. Księżyca; sporządzona 

jest w odpowiedniej skali przy użyciu odpowiednich znaków karograficznych. 

 

Globus- wiarygodny model kuli ziemskiej, przedstawia właściwe nachylenie osi ziemskiej do 

repliki, jest przedstawiona w bardzo małej skali. 

 

Południk- linia ciągła łącząca bieguny, są półokręgami, jego długość to  ok. 20000 km (S,N) 

wyznaczają współrzędne W i E. 

 

Równoleżnik- jest okręgiem; są to współśrodkowe okręgi, ich długość zmienia się malejąco, 

wyznaczają współrzędne N i S. 

 

Biegun- miejsce, gdzie zbiegają się wszystkie południki, są to miejsca gdzie oś Ziemi przecina się z 

powierzchnią Ziemi. 

 

Azymut- kąt pomiędzy kierunkiem północnym a kierunkiem wędrówki. 

 

Rozciągłość południkowa- mierzona wzdłuż południka; różnica między najdalej wysuniętymi 

punktami na północ i południe. 

 

Rozciągłość równoleżnikowa- mierzona wzdłuż równoleżnika, zakończona południkami; różnica 

między najdalej wysuniętymi punktami na wschód i zachód. 

 

Szerokość geograficzna- kąt zawarty między płaszczyzną najważniejszego równoleżnika. 

 

Długość geograficzna- to odległość jakiegoś punktu od południka 0
0
 mierzona po łuku 

równoleżnika. 
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Kształt i rozmiary Ziemi 

Charakterystyka najważniejszych elementów Wszechświata: 

Galaktyka- jest to zbiór ciał niebieskich. 

Gwiazda- ciało niebieskie, świecące własnym światłem. 

Planety- to ciała, które nie świecą własnym światłem. 

Księżyce- naturalne satelity planet, które nie świecą własnym światłem. 

Meteory- ciała ,,wędrujące” przez kosmos. 

Kometa- złożona jest z głowy i warkocza (ogon); poruszają się po diaotycznych orbitach. Im jest 

bliżej słońca, tym jest bardziej widoczna. 

 

Poglądy na temat kształtu Ziemi: 

- Ziemia jest płaską tarczą oblaną wodami starożytności; 

- idealistyczny pogląd Pitagorasa (VI w. p.n.e.)- bogowie nadali jej kształt idealnej bryły- kuli; 

- realistyczne poglądy Arystotelesa (IV w.p.n.e.): obserwacja kształtu widnokręgu, obserwacja 

statków, zaćmienie księżyca i słońca; 

- wniosek Izaaka Newtona- Ziemia nie jest kulą, ale elipsoidą obrotową. 

Geoida- bryła określająca kształt Ziemi, powstała poprzez przedłużenie powierzchni wody pod 

powierzchnią lądu. 

 

Ziemia w układzie słonecznym: 

- trzecia planeta od słońca (wewnątrz); 

- pomiędzy orbitami Wenus i Mars; 

- odległość od Słońca- 150 mln km; 

- ruch obrotowy (wirowy) wokół własnej osi; 

- ruch obiegowy wokół Słońca; 

- jedyna planeta, na której rozwinęło się życie; 

- ma jedną satelitę- Księżyc; 

- ma atmosferę; 

- z kosmosu wygląda jak błękitna kula; 

Wymiary Ziemi: 

- Obwód: 40 000 km- równik; 

- Południk: 20 000 km; 

- średni promień: 6371 km; 

- powierzchnia: 510 mln km
2
 (71% to wody, 29%- lądy). 
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Konsekwencje kształtu i rozmiaru Ziemi: 

- nierównomierne oświetlenie Ziemi; 

- nierównomierne ogrzanie planety; 

- strefowość zjawisk; 

- strefy czasowe; 

- możliwość utrzymania atmosfery i Księżyca. 

Księżyc (Srebrny Glob): 

- oddala się od Ziemi o 3 cm na rok; 

- budują go bazalty powstałe z magmy; 

- morza (ciemne)- kratery po meteorytach uzupełnione magmą, góry i wyżyny (jasne); 

- nie ma tam wody w stanie ciekłym, tylko taka przypominająca lód; 

- nie posiada atmosfery (w dzień jest gorąco, a w nocy bardzo zimno), bardzo duża amplituda 

temperaur; 

- nie ma rzeźbotwórczych procesów; 

- porusza się po elipsie; 

- nie świeci, a odbija światło; 

- widzimy go zawsze z tej samej strony; 

- masa Księżyca to 1/81 masy Ziemi; 

- spłaszczenie- 3 km; 

- 1/6 przyciągania Ziemi; 

- średnia odległość 384 tys. km; 

- apogeum- najdalej od Ziemi; 

- perygeum- najbliżej Ziemi; 

- fazy Księżyca: 1) Nów- Księżyc jest niewidoczny, 2) pełnia- podobnie zaćmienie Księżyca. 

- Księżyc a Ziemia: wpływ na organizm człowieka, przypływy i odpływy- cykliczcne ruchy wody 

morskiej. 

 

Ziemia ma kształt spłaszczonej na biegunach kuli, nazywanej elipsoidą obrotową lub geoidą. 

 

Dowody potwierdzające kulistość Ziemi: 
- wyprawa Magellana 

- loty kosmiczne 

- zdjęcia satelitarne 

- kształt Księżyca 

 

Szerokość i długość geograficzna 
 

Szerokością geograficzną punktu nazywamy jego odległość od równika. Szerokość liczymy w 

stopniach (od 0
o
 do 90

o
), w kierunku na północ lub na południe od równika 

 

Długością geograficzną punktu nazywamy łuk równoleżnika od południka zerowego do tego 

punktu. Długość liczy się w stopniach (od 0
o
 do 180

o
) na wschód lub zachód o południka zerowego. 
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Własności południków 
a) mają kształt łuku 

b) łączą bieguny 

c) wyznaczają północ- południe 

d) mają taką samą długość 

e) odległości między południkami są różne 

 

Własności równoleżników 
a) są kołami różnej długości 

b) najdłuższy to równik (40000km) 

c) najkrótszy to biegun 

d) wyznaczają wschód  - zachód 

e) odległości między sąsiednimi równoleżnikami są równe. 

 

Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa 

W ruchu obrotowym Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. 

 

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi: 
- zjawisko dnia i nocy 

- stałe wiatry wywołujące prądy morskie 

- spłaszczenie Ziemi na biegunach 

- pozorna wędrówka Słońca 

- zmiana czasu miejscowego 

- siła Coriolisa – siła wywołana poprzez obrót ziemi z zachodu na wschód, która na półkuli 

północnej odpycha siły wprawione w ruch (wiatry, prądy morskie) w prawo i na południowej w 

lewo. 

 

 

Ziemia ma stałą prędkość kątową 
360

o
 -> 24 godziny 

15
o
 -> 1h – 60 minut 

1
o
 -> 4 minuty 

15’ -> 1 minuta 

1’ -> 4 sekundy 

 

Prędkości liniowe punktów położone na tym samym południku są różne 
V = s/t   P- prędkość; s- droga; t-czas 

V= 40000km/24h = 1666 hm/h  - prędkość liniowa Ziemi na równiku. 

  

Czas miejscowy 
Każdy południk ma swój własny czas miejscowy. Czas miejscowy (słoneczny) wskazują zegary 

słoneczne. Moment kiedy Słońce znajduje się najwyżej w danym dniu nad horyzontem jest 

momentem górowania Słońca – jest godzina 12 (południe słoneczne). W Polsce obowiązuje czas 

słoneczny południka 21
o
E przechodzący przez Warszawę. 

  

Czas strefowy. Linia zmiany daty 
Na kuli ziemskiej wprowadzono 24 strefy czasowe. 
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Każda ze stref przesunięta jest o jedną godzinę w stosunku do poprzedniej. 

 

Strefy czasowe w Europie: 

- strefa czasu moskiewskiego (37
 o

30’E – 52
 o
 30’ E) 

- strefa czasu wschodnioeuropejskiego (22
o
30’E – 37

 o
 30’ E) 

- strefa czasu środkowo-europejskiego (7
 o
30’E – 22

 o
 30’ E) 

- czas uniwersalny; strefa czasu zachodnioeuropejskiego (7
 o

30’W – 7
 o
 30’ E) 

  

Linia zmiany daty – występuje na południku 180
 o

 

 

Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa 

Ruch obiegowy Ziemi trwa 365 dni 5 godz. 48 min i 42 sekundy. Przyjmuje się, że rok zwykły trwa 

365 dni, a przestępny co 4 lata 366 dni. 

Rokiem przestępnym jest rok  podzielny przez  4, ale nie jest podzielny przez 100 lub jest 

podzielny przez 400. 

Obieg Ziemi trwa po torze zwanym elipsą (z zachodu na wschód). 

 

Następstwa ruchu obiegowego: 
- pory roku: 

22.12 – przesilenie zimowe 

21.03 – równonoc wiosenna 

22.06 – przesilenie letnie 

23.09 – równonoc jesienna 

- zmiana długości trwania dnia i nocy 

- zmiana miejsc wschodów i zachodów Słońca (zmiana długości łuków, po których wędruje Słońce) 

- występowanie dni i nocy polarnych 

- zmiana kątów padania promieni słonecznych 

  

Oświetlenie ziemi 
W dniach 21 III i 23 IX – obie półkule oświetlone są jednakowo. 

22 VI – Bardziej oświetlona jest półkula północna, jest to najdłuższy dzień w roku, natomiast na 

półkuli południowej jest to najkrótszy dzień w roku, zaczyna się zima. 

22 XII – najdłuższy dzień na półkuli południowej – początek lata, natomiast na północnej 

najkrótszy – początek zimy. 

 

Strefy oświetleniowe: 
- strefa podbiegunowa – na obu półkulach na szerokościach geograficznych od 66

o
30’ do 90

 o
; jest 

strefą zimną, arktyczną. Latem dni są długie- dzień trwa ciągle 24 h na biegunie, ale ze względu na 

małą wysokość Słońca ilość promieni słonecznych docierających na Ziemię jest niewielka. W zimie 

natomiast dni krótkie a na biegunie noce polarne 

- strefa umiarkowanych szerokości – obie półkule – od 23
 o
30’(zwrotnik) do 66

 o
 30’ szerokości 

geograficznej;  latem dzień jest długi, zimą krótki. Wyróżnia się 4 pory roku wyraźnie różniące się 

od siebie temperaturą powietrza. 

- 
 
strefa międzyzwrotnikowa – pomiędzy zwrotnikami (od 23

 o
 30’ N, do 23

 o
 30’S) ; jest strefą 

gorącą, Słońce 2 razy w ciągu roku jest w zenicie, najdłuższy dzień trwa 13,5 h, najkrótszy 10,5h. 

Obszary strefy otrzymują najwięcej promieni słonecznych. Nie ma pór roku wyraźnie różniących 
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się  od siebie temperaturą. Występuje pora deszczowa i sucha, tylko na równiku opady są przez cały 

rok. 

 

Obliczanie kąta padania promieni słonecznych dla danego miejsca: 
h- kąt padania promieni słonecznych; f – szerokość geograficzna miejsca dla którego obliczamy 

- w dniach 21 III i 23 IX:   h = 90
 o
 – f 

- w dniu 22 VI: półkula północna- h=90
 o
 – f + 23

 o
 27’;  półkula południowa h = 90

 o
 –f – 23

 o
27’ 

- w dniu 22 XII: półkula północna- h=90
 o
 – f - 23

 o
 27’; półkula południowa h = 90

 o
 – f + 23

 o
27’ 

 

Np. kąt padania promieni słonecznej dla Warszawy (52
 o

) w dniu 22 VI:   

h= 90 – 52 + 23
 o
 27’=62

 o
 27’ 

 

 

Skład i cechy atmosfery: 

Skład: 

a) Składniki stałe: 

* 78% azot, 

* 21% tlen, ok. 

* 1% inne gazy (szlachetne: argon, ksenon, krypton, hel); 

b) składniki zmienne: 

* para wodna- ilość opadów, wysokość n. p. m- więcej występuje w górach, temperatura, bliskość 

zbiorników wodnych, szata roślinna, w nocy i w zimie mniejsze parowanie, kierunek wiatru; 

* CO2- szata roślinna (fotosynteza), działalność człowieka (przemysł, transport, karczowanie lasów, 

elektrownie węglowe), pora roku, doby; 

* Ozon (O3)- gazy cieplarniane (freony, metan, tlenek węgla, tlenek azotu), wysokość, 

wyładowania atmosferyczne. 

 

Cechy: 

- nie jest jednakowej grubości (najgrubsza nad równikiem 17- 18, najcieńsza zaś w okolicach 

biegunów 8- 9); 

- zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury – 15
0
C; 

- zapewnia procesy rzeźbotwórcze. 

Klimat i jego składniki 

Klimat – jest to charakterystyczne następstwo stanów pogody powtarzającym się w cyklu rocznym 

Pogoda – aktualny stan atmosfery na jakimś obszarze 

 

Składniki klimatu: 

- temperatura 

- ciśnienie powietrza 

- prędkość i kierunek wiatrów 

- opady 
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- zachmurzenie 

Temperatura powietrza zależy od: 

a) szerokości geograficznej 

b) rodzaju podłoża (wodne, ciemne, ląd, szata roślinna, piasek) 

c) wysokość nad poziomem morza 

d) nachylenia stoków 

e) prądów morskich 

f) odległości od morza 

- mierzymy ją za pomocą termografu 

Obieg ciepła w atmosferze: 

Albedo-  zdolność odbijania promieniowania przez daną powierzchnię A= ilość promieniowania 

odbitego / ilość promieniowania padającego x 100%, np.  wysokie albedo: śnieg, lód, biała farba, 

białe ubrania, zaś niskie albedo: gleba, las, asfalt, skóra, czarna farba. 

Adwekcja- poziomy napływ powietrza o innej temperaturze. 

Konwekcja- przemieszczanie się ciepłego powietrza w kierunku pionowym. 

Turbulencja- gwałtowny, chaotyczny ruch powietrza spowodowany zmianami temperatury. 

Anomalia termiczna- nietypowe zjawiska pogodowe. 

 

I. Czynniki wpływające na temperaturę na Ziemi: 

- położenie geograficzne (szerokość); 

- wysokość nad poziomem morza (śr. -0,6
0
C- 100m: powietrze suche 1

0
C/ 100m, powietrze 

wilgotne 0,5
0
C/ 100m); 

- bliskość zbiorników wodnych; 

- ekspozycja terenu; 

- pora roku; 

- pora doby; 

- roślinność; 

- działalność człowieka (podwyższanie temperatury); 

- zachmurzenie; 

 

II. Rozkład temperatury na Ziemi: 

a) Najgorętsze regiony świata: Sahara, północna Afryka, Półwysep Arabski, południowo- zachodnia 

Azja, Ameryka Środkowa; 

b) Najzimniejsze regiony świata: Grenlandia, Syberia, Antarktyda, Kanada, Alaska. 

Warstwowa budowa atmosfery ziemskiej 

 

Warstwowa budowa atmosfery ziemskiej: 

Kryterium do wydzielania się warstw atmosfery są zmiany temperatury wraz z wysokością. 

 

I. TROPOSFERA (z gr. tropos- ruchliwy) 

- jest to warstwa znajdująca się najbliżej Ziemi; 
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- temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości; 

- ciśnienie spada wraz z wysokością (ok. 11 hPa/ 100m); 

- zawiera prawie całą parę wodną, która jest w atmosferze; 

- zachodzą w niej prawie wszystkie procesy pogodowe; 

 

II. STRATOSFERA (od łac. stratum- okrycie) 

- zawiera ozonosferę, która chroni np. przez promieniowaniem UV; 

- sięga do około 50 km; 

- wzrost temperatury do 0
0
 spowodowany reakcją egzotermiczną, związaną z pochłanianiem 

promieniowania UV przez ozon; 

 

III. MEZOSFERA (od gr. mesos- środkowy) 

- sięga do 80 km; 

- spadek temperatury wraz z wysokością, ok. – 120
0
C; 

- częste turbulencje; 

 

IV. TERMOSFERA (od gr. thermos- gorący) 

- temperatura rośnie nawet do 1500
0
C- silna jonizacja gazów; 

-zorze polarne; 

- możliwe jest przesyłanie fal radiowych; 

V. EZOSFERA (strefa przejściowa między atmosferą a kosmosem) 

- sięga 600- 800 km; 

- bardzo niska temperatura; 

- 0 bezwględne. 

Zróżnicowanie ciśnienia na Ziemi 

 

Zróżnicowanie ciśnienia na Ziemi: 

Ciśnienie atmosferyczne- nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni (N); 1Pa= 1N/ 1m
2
, 

1hPa= 100Pa. Średnie ciśnienie na Ziemi to 1013 hPa. Do mierzenia ciśnienia służy barometr. 

 

Konsekwencje różnic ciśnienia: 

- wiatr, gdyż powietrze jest mieszaniną gazów (od W- N), przyrządem do pomiaru siły wiatru jest 

wiatromierz (anometr). 

Wyż baryczny- układ wysokiego ciśnienia, w centrum którego ciśnienie jest najwyższe. 

Niż baryczny- układ niskiego ciśnienia, w centrum którego ciśnienie jest najniższe. 

 

Czynniki wpływające na zróżnicowanie ciśnienia na Ziemi w litosferze: 

ð  temperatura powietrza- im jest wyższa, tym ciśnienie jest niższe (powietrze ucieka do góry); 

ð  wysokość nad poziomem morza (Mount Everest- 330 hPa); 

ð  bliskość zbiorników wodnych- woda ma wpływ na temperaturę; 

ð  szerokość geograficzna; 

Ogólna cyrkulacja atmosferyczna 
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Ogólna cyrkulacja atmosferyczna: 

 

I. czynniki wpływające na ruch powietrza atmosferycznego: 

- różnice w ogrzewaniu, oświetleniu Ziemi-> zróżnicowanie temperatury-> zróżnicowanie 

ciśnienia; 

- ruch obrotowy; 

- siła Coriolisa. 

 

II. Cyrkulacja pasatowa: 

Pasaty to wiatry stałe strefy międzyzwrotnikowej wiejące od wyżu zwrotnikowego do niżu  

okołorównikowego. Są to ciepłe, suche wiatry, 

 

III. Wiatry zachodnie wieją od wyżu zwrotnikowego do niżu szerokości umiarkowanych. 

 

IV. Wiatry wschodnie- wieją od zimnego wyżu strefy okołobiegunowej do niżu szerokości 

umiarkowanych. 

 

Wiatry sezonowe 

MONSUN cechuje: 

- sąsiedztwo dużego lądu z oceanem; 

- różna pojemność cieplna wody i lądu; 

- różnice ciśnienie między lądem i wodą; 

- przemienność pór roku. 

Monsun letni nazywany jest ,,darem z nieba”, zaś monsun zimowy ,,wiatrem głodowym”. 

Regiony występowania: południowo- wschodnia Azja, północna Australia, Zatoka Gwinejska, 

Ameryka Środkowa. 

 
BRYZĘ cechuje: 

- sąsiedztwo jeziora z lądem; 

- różna pojemność cieplna wody i lądu; 

- różnice ciśnienie między lądem i wodą; 

- przemienność dnia i nocy. 
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Wiatry lokalne: 

a) wiatry zboczowe: dzienny (doliny) i nocny (górski); 

b) fen (halny): fen- Alpy, halny- Tatry, przewołowy- Sudety, zonda- Andy, chinook- Góry Skaliste. 

Wiatr ten jest suchy, ciepły, porywisty. 

Stok dowietrzny: bariera orograficzna wymusza ruch powietrza do góry, powietrze ochładza się i 

para wodna skrapla się, powstają chmury i opady. 

Stok zawietrzny: ogrzewanie się powietrza wraz ze spadkiem wysokości (1
0
C- 100m), powstanie 

silnego, suchego, ciepłego wiatru. 

 
c) Bora- Chorwacja, mistral- Francja, ryk- Alaska. 

d) wiatr lodowcowy- występuje w Islandii, Grenlandii, na Antarktydzie i Alasce. 

e) Cyklon tropikalny- warunki powstawania: 

- tworzy się w strefie międzyzwrotnikowej; 

- powstaje wyłącznie nad oceanami; 

- woda musi mieć powyżej 25
0
C; 

- woda jest cieplejsza od powietrza; 

Cyklon tropikalny jest bardzo silny, jego średnica to 300- 400km (jest to ok. połowa Polski), 

przynosi powodzie i burze. 
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Lokalne nazwy: huragan- Ameryka Północna, tajfun- Azja Południowo- Wschodnia, willy- willy- 

Australia. 

f) tornado: 

- trwa krótko; 

- zajmuje mały obszar (jego średnica to kilkaset metrów); 

- tworzy się w wyniku zderzenia ciepłych i wilgotnych mas powietrza z zimnymi i suchymi; 

- powstają chmury burzowe łączące się z ziemią lejem; 

- prędkość wiatru nawet do 400 km/h; 

- towarzyszy mu burza, ulewne opady, niskie ciśnienie. 

Masy powietrza i fronty atmosferyczne 

 

Masy powietrza i fronty atmosferyczne: 

Masa powietrza- fragment troposfery, posiadający cechy zależne od podłoża. 

Front atmosferyczny- miejsce zetknięcia się dwóch różnych mas powietrza. 

 

Rodzaje mas powietrza: 

a) ze względu na rodzaj podłoża: 

PA- powietrze arktyczne, mroźne. 

PPk- powietrze polarne kontynentalne- umiarkowany, chłodny, suchy. 

PPm- powietrze polarne morskie (znad północnego Atlantyku). 

PZk- powietrze zwrotnikowe kontynentalne. 

PZm- powietrze zwrotnikowe morskie, bardzo gorące, wilgotne, napływa z nad Morza 

Śródziemnego. 

PR- powietrze równikowe: gorąco, wilgotno, nie ma pór roku (wieczne lato); strefa 

międzyzwrotnikowa. 

 

b) ze względu na charakter podłoża: 

- morskie (m)- wilgotne;          

- kontynentalne (k)- suche; 

 

c) ze względu na temperaturę powietrza: 

PPk- lato: gorące  i suche, zima: mroźna i sucha. 

PPm- lato: deszczowe i chłodne, zima łagodna. 

PZk- lato: bardzo gorące i suche, jesień: bardzo ciepła i sucha. 

PZm- lato: parne, ciepłe, wilgotne, występują burze. 

PR- wieczne lato: gorące i wilgotne. 

 

Wilgotność powietrza i rodzaje chmur 

Wilgotność powietrza- zawartość pary wodnej w powietrzu. 

Wilgotność względna- podawana jest w procentach. 

Wilgotność bezwględna- podawana jest w g/m
3
. 
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Higrometr- urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza. 

 

Chmura- zbiór mikroskopijnych kropelek wody lub kryształków lodu, będący produktem 

kondensacji pary wodnej (troposfera). 

 

Mgła-  to tzw. niskie chmury, utrzymujące się blisko powierzchni Ziemi. 

 

Zachmurzenie- stan pokrycia nieba chmurami, mierzy się od 0 do 10; 0- niebo bezchmurne, 10- 

całkowite zachmurzenie. 

 

I. Czynniki wpływające na intensywność parowania: 

- temperatura powietrza- im wyższa temperatura, tym szybciej zachodzi parowanie; 

- odległość od zbiorników wodnych; 

- roślinność; 

- wiatr- przynosi masy powietrza i wilgotność; 

- wysokość nad poziomem morza- im wyżej, tym wilgotność mniejsza; 

- ciśnienie- im niższe ciśnienie, tym większa wilgotność; 

- ekspozycja terenu; 

 

II. Etapy powstawania chmur: 

1) Unoszenie się (parowanie) ciepłego powietrza; 

2) Ochładzanie powietrza i skraplanie (kondensacja) wokół tzw. jąder kondensacji (np. pyłki roślin, 

sadza, wirusy, areozole, sól morska); 

3) Koagulacja- łączenie się małych kropelek w coraz większe; 

 

III. Rodzaje chmur ze względu na: 

a) genezę: 

 - konwekcyjne, np. w strefie równikowej; 

- orograficzne, powstają na barierze orograficznej (góry); 

- frontalne; 

b) wysokość: 

- wysokie (lodowe)- nie dają opadów, zapowiadają zmianę pogody: cirrus, cirrocumulus, 

cirrostraus; 

- średnie: altocumulus, altostratus (alto- oznacza średni); 

- niskie: stratus. 

 

Opady i osady atmosferyczne: 

 

I. Genetyczne typy opadów: konwekcyjne, frontalne i orograficzne. 

 

II. Rodzaje opadów: 

Mżawka- opad w postaci malutkich kropel wody; nie widać jej w kałuży, ale czuć ją; długo pada, a 

jej średnica wynosi 0,5 mm. 
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Deszcz- opad w postaci dużych kropel wody, średnica jest większa od 0,5 mm. 

Śnieg- opad w postaci igiełek lodowych (połączone tworzą różne wzorki). 

Grad- opad nieprzezroczystych kulek lodu o średnicy większej niż 5 mm (gradziny). 

Krupa śnieżna- opad nieprzezroczystych kuleczek lodowych (kuleczki te są małe, przypominają 

takie ze styropianu). 

Słupki lodowe (pył diamentowy)- sześciokątne blaszki lodowe. 

 

III. Rozkład opadów na Ziemi: 

a) najwięcej opadów: Nizina Amazonki, Kotlina Kongo, Archipelag Malajski, Azja Południowo- 

Wschodnia, regiony obmywane przez ciepłe prądy morskie (wyspy japońskie, wschodnie wybrzeże 

Ameryki Północnej), Europa Południowa. 

b) najmniej opadów: Syberia, Sahara, Półwysep Arabski, centralna Azja, centralna Australia, 

Antarktyda. 

 

IV. Osady atmosferyczne- produkty kondensacji pary wodnej osadzające się na powierzchni 

Ziemi: 

a) Rosa- powstaje w wyniku zderzenia się ciepłego powietrza z chłodnym podłożem. 

b) Szron- osad igiełek lodowych na powierzchni Ziemi (tempertura poniżej 0), resublimacja. 

c) Szadź- zamarznięta mgła, kropelki mgły zamarzają  i osadzają się na na wszystkich przedmiotach 

w postaci lodu. 

d) Gołoledź- na drodze robi się zwana potocznie ,,szklanka”; jest to opad przechłodzonej mżawki, 

temperatura poniżej 0. 

 

Czynniki klimatyczne, rodzaje klimatów 

 

I. Czynniki klimatyczne: 

a) strefowe: 

* wysokość Słońca nad horyzontem- wpływa na temperaturę, ciśnienie; 

* rozkład układów barycznych- rozkład wiatrów, opadów; 

* globalna cyrkulacja powietrza; 

 

b) astrefowe: 

* prądy morskie- ciepłe- opady, wysoka temperatura, zimne- ochłodzenie i susza; 

* wysokość nad poziomem morza; 

* ukształtowanie   terenu; 

* roślinność- temperatura (pory roku), zwiększa zachmurzenie; 

* rozkład lądów i oceanów; 

* ekspozycja terenu; 

* rodzaj podłoża (albedo); 

 

c) antropogeniczne (działalność człowieka): 

* efekt kurtynowy- zatrzymanie powietrza przez zwartą zabudowę miejską; 

* efekt tunelowy- zwiększenie wielkości wiatru między wysokimi budynkami; 
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* zanieczyszczenia. 

 

II. Rodzaje klimatów: 

a) kontynentalny: lato- suche i upalne, zima- mroźna i sucha; duże amplitudy oraz małe opady; 

b) morski: lato- wilgotne i deszczowe, zima- łagodna i deszczowa; małe amplitudy; 

c) górski: spadek ciśnienia, wzrost zachmurzenia, duże opady; 

d) miasta: wyższa temperatura, niższe ciśnienie, dużo jąder kondensacji (więc większe 

zachmurzenie), większe zamglenie (a nawet smog). 

 

Strefy klimatyczne na Ziemi 

 

I. RÓWNIKOWA: 

* temperatura nie spada poniżej 0
0
C; 

* średnia temperatura to 20
0
C; 

* lato trwa cały rok; 

* bardzo wysokie opady konwekcyjne (całoroczne); 

* niskie ciśnienie; 

* niewielkie amplitudy roczne i dobowe 

Np. Kotlina Kongo, Nizina Amazonki, Wyżyna Brazylijska, Archipelag Malajski. 

 

II. KLIMATY ZWROTNIKOWE: 

* bardzo wysokie temperatury w dzień, a w nocy spada do 0
0
C; 

* duża dobowa amplituda temperatur; 

* bardzo małe opady; 

* strefa wiatrów pasatowych; 

Sahara, Półwysep Arabski, Północna Afryka, Zachodnia Australia. 

 

III. KLIMATY PODZWROTNIKOWE: 

* przemienność pór roku; 

* łagodne zimy, lato suche i upalne; 

* niezbyt duże amplitudy; 

Basen Morza Śródziemnego, Wyspy Japońskie, Basen Zatoki Meksykańskiej. 

 

IV. KLIMATY UMIARKOWANE (ciepłe przejściowe): 

* cztery pory roku; 

* bardzo małe amplitudy dobowe i duże roczne; 

* niewielkie opady; 

 

V. KLIMATY OKOŁOBIEGUNOWE: 

=> klimat subpolarny: 

*dzień i noc polarna; 

* cały rok trwa zima; 

* opady w postaci śniegu; 
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=> klimat polarny: 

* temperatura poniżej 0
0
C; 

* niewielkie opady; 

* lodowce; 

* małe amplitudy. 

 

Kryteria wydzielania stref klimatycznych: 

a) strefy klimatyczne- przebieg temperatur; 

b) podstrefy klimatyczne- przebieg opadów. 

 

Właściwości wody 

Właściwości wody: występuje w trzech stanach skupienia oraz jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Elementy 

hydrosfery to: oceany, morza, jeziora, rzeki, lodowce, wody podziemne. 

Główne zanieczyszczenia hydrosfery to: zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe, rolnicze (nawozy itp.), 

transportowe, turystyka, kwaśne deszcze, katastrofy tankowców, wraki statków. 

Obieg wody w przyrodzie 

Obieg wody w przyrodzie: 

 

1 

– ewaporacja (parowanie) 

2 – konwekcja 

3 – adwekcja- przemieszczanie powietrza w 

poziomie 

4 – kondensacja (skraplanie) 

5 – opady 

6 – sublimacja (lód-> para wodna) 

7 – resublimacja 

8 – infiltracja (wsiąkanie) 

9 – transpiracja- parowanie z powierzchni 

roślin 

10 – retencja- magazynowanie wody 

11 – spływ powierzchniowy 

12 – spływ podziemny 



Bilans wodny Ziemi 

Bilans wodny Ziemi- zestawienie przybytków i strat wody w danym czasie na danym terenie. 

Przybytki: opady, wody z innych regionów; 

Straty: parowanie, odpływ wód za granicę. 

Bilans dodani: Nizina Amazonki, Kotlina Kongo, Archipelag Malajski- są to regiony pod wpływem 

ciepłych prądów morskich, klimaty o cechach morskich, dowietrzne stoki gór. 

Bilans ujemny: pustynie, strefa zwrotnikowa, zawietrzne stoki gór, klimaty wybitnie kontynentalne; 

zimne prądy. 

 

Oceany i morza (typy mórz) 

a) Ocean Spokojny (Pacyfik, Wielki): 

- 180 km
2 

powierzchni; 

- najwięcej wysp- około 10 000; 

- największa głębia- Rów Mariański (ok. 11 km); 

- Rów Filipiński, Rów Bonin, Japoński, Izu. 

b) Ocean Atlantycki: 

- najmłodszy ocean; 

- wpływa do niego najwięcej rzek; 

- największa głębia- Puerto Rico (9 219km); 

- oblewa zachodnie wybrzeża Europy i Afryki oraz wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej i 

Południowej; 

- znajduje się na nim największa wyspa- Grenlandia. 

 

c) Ocean Indyjski: 

- jest to najmniejszy i najcieplejszy ocean; 

- największa głębia- Rów Jawajski (7 729km); 

- oblewa Południową Azję, Wschodnią Afrykę i Zachodnią Australię. 

 

d) Ocean Arktyczny: 

- lodowaty; 

- znajduje się dookoła bieguna północnego. 
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Morze Żółte- żółta barwa pochodzi od napływów rzecznych, przede wszystkimi Żółtej Rzeki 

(przepływa przez największy na świecie obszar lessowy). 

Morze Czerwone- swoją barwę zawdzięcza wykwitom sinic, koralowcom, nazwie ludu żyjącego 

na wybrzeżach oraz starożytnym Egipcjanom (nazywali Pustynię Arabską czerwoną ziemią- stąd 

wzięła się nazwa morza). 

Morze Białe- powierzchnia morza jest skuta lodem przez wiele miesięcy; występowanie mgieł. 

Morze Czarne- zależy od związków siarkowodorów, siarczków. 

 

Typy mórz: 

I. Przybrzeżne: 

 

Np. Morze Ochockie, Morze Żółte, Morze Wschodniochińskie, Morze południowochińskie, Morze 

Beringa, Morze Andamańskie. 

II. Otwarte: 

 

Np. Morze Arabskie, Morze Norweskie, Morze Bosfor, Morze Czukockie, Morze Barentsa, Morze 

Północne. 

III. ,,Bez brzegów”, np. Morze Sargassowe. Granicami morza jest układ prądów morskich, a dno 

wypełnione jest glonami. 
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IV. Międzywyspowe: 

 

Np. Morze Celebes, Morze Sulu, Morze Jawajskie, Morze Flores, Morze Arafura, Morze Banda, 

Morze Fidżi, Morze Koralowe. 

V. Śródziemne: 

a) międzykontynentalne, np. Morze Śródziemne (dzieli Europę, Azję i Afrykę), Morze Czarne 

(Europa, Azja), Morze Czerwone (Afryka, Azja), Morze Karaibskie (Ameryka Północna i 

Południowa). 

b) wewnątrzkontynentalne, np. Morze Bałtyckie, Morze Białe. 

  

Ukształtowanie dna morskiego: 

  

Chemiczny skład wody morskiej 

Zasolenie morza podaje się w promilach [g/l], np. 35 promili-> 35 g/l (średnie zasolenie wszechoceanu). 

MgCl2 nadaje wodzie gorzki smak. 

Czynniki wpływające na wartość zasolenia: 
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- relacja morze- ocean; 

- dopływ wody słodkiej rzekami; 

- opady; 

- temperatura- więcej wody paruje, więc większe zasolenie. 

 

Najbardziej zasolone morza:  Morze Czerwone, Morze Śródziemne, Morze Arabskie, Morze Karaibskie, Morze 

Sargassowe, Zatoka Perska.  

Najsłabiej zasolone morza: Morze Czarne, Morze Bałtyckie (morza znajdujące się w strefie okołobiegunowej). Im 

głębiej, tym zasolenie jest większe. 

 

Fizyczne właściwości wody morskiej 

I. Temperatura: 

Średnia temperatura wszechoceanu wynosi 17,4
0
C. O temperaturze decyduje szerokość geograficzna- kąt padania 

oraz głębokość (im głębiej, tym chłodniej). Najcieplejsze morza: Morze Śródziemne, Morze Czarne, Morze 

Karaibskie, Morze Arabskie. Najzimniejsze morza: znajdujące się w strefie okołobiegunowej. 

II. Przezroczystość: 

- stan czystości wody; 

- ilość rzek; 

- gęstość wody- rośnie wraz z zasoleniem i głębokością. 

III. Barwa: 

- koralowce, glony; 

- opady; 

- przezroczystość; 

- podłoże. 

 

Ruchy wody morskiej 

I. Czynniki wpływające na ruch wody: 

- wiatr; 

- ruchy sejsmiczne; 

- wpływ Księżyca i Słońca; 

- różnice zasolenia; 

- różnice temperatur; 

II.  Falowanie- to pionowe ruchy wody morskiej wywołane tarciem cząsteczek powietrza o powierzchnię wody. 
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Czynniki wywołującym fale jest wiatr. Poruszają się one po torach kołowych. 

Kipiel- fala przyboju. 

a) czynniki wywołujące fale: 

- ruchy sejsmiczne; 

- odrywanie się góry lodowej; 

- osuwiska skalne; 

b)  Sejsze- powstaje podczas przechodzenia frontów atmosferycznych lub różnic ciśnienia na dwóch brzegach 

zbiornika jeziora lub morza (Jezioro Genewskie, Morze Bałtyckie, Wielkie Jezioro Amerykańskie). 

 

Fala baryczna- ok. 2 m- Jezioro Genewskie. 

III. Prądy morskie: 

Czynniki: 

Struga wody: 

- wywołane przez stałe wiatry (pasaty, wiatry zachodnie i wschodnie); 

- rodzą się w strefie międzyzwronikowej; 

- różnice gęstości wody związane z zasoleniem; 

- różnice temperatury (temperatura wody jest wartością względną). 

Ciepłe prądy morskie: Golfszorm (zatokowy), Brazylijski, Wschodnioaustralijski, Kuro- Siwo, Równikowy Prąd 

Wsteczny. 
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Zimne prądy morskie: Kanaryjski, Kalifornijski, Peruwiański, Benguelski, Zachodnioaustralijski, Oja- Siwo, 

Dryf Wiatrów Zachodnich. 

IV. Pływy: 

- są skutkiem przyciągania Księżyca i Słońca; 

- wywołują podnoszenie się i obniżanie poziomu morza co 12h 27min- przypływy i odpływy. 

Największe pływy: Zatoka Fundy ok. 20 m (Kanada), Kanał la Manche, Cieśniny Duńskie.Najmniejsze pływy 

występują na morzach zamkniętych. 

Rodzaje pływów: 

1) Syzygijne: są największe, występują w czasie pełni i nowiu; podczas nich siły przyciągania Księżyca i Słońca 

sumują się. 

a) Pełnia: 

 

b) Nów: 

 

2) Kwadraturowe (kwadrowe): 

 

Skutki ruchów wody morskiej: 

- niszczenie wybrzeży (erozja morska)- powstawanie klifów; 

- wpływ na klimat wybrzeży; 

- elektrownie pływowe; 

- powstanie formacji lasu namorzynowego; 

- ograniczenie transportu morskiego; 
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- tam, gdzie są pływy nie występują delty, lecz lejki. 

 

TYPY WYBRZEŻY MORSKICH 

Typy wybrzeży: 

1. Niskie (wyrównane) 

2. Wysokie (klif lub faleza) 

  

Rodzaje wybrzeży: 

1.Mierzejowo – zalewowe – prądy przybrzeżne usypują mierzeję, która kawałek terenu odcina od 

morza i tak powstają zalewy, jeziora przybrzeżne 

- np. na Bałtyku 

  

2. Szkierowe – powstaje na skutek zatopienia obszaru polodowcowego z licznymi mutonami. 

Powstaje wybrzeże z dużą ilością malutkich wysepek. 

- okolice Finlandii, Zatoka Botnicka, Alaska 

  

3.Dalmatyńskie -  powstaje na skutek zatopienia pasma górskiego biegnącego równolegle do 

brzegu. 

- Kalifornia, Dalmacja 
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4. Fiordowe – skutek zalania dużych polodowcowych dolin U- kształtnych na górskich obszarach 

- Norwegia, Islandia, Chile 

 

5. Lagunowe – powstaje piaszczysty wał, nabudowany od strony morza który odcina część zatoki i 

powstaje laguna – płytka zatoczka. 

-  Zatoka Wenecja 

 

 

Potamologia 

Rzeka- ciek wodny, posiadający swoją nazwę, płynący zgodnie z nachyleniem terenu w korycie. 

Rzeka główna- wpada bezpośrednio do morza lub jeziora, nie jest dopływem. 

Dopływ- rzeka, która wpływa do innej, nie jest rzeką główną. 

System rzeczny- tworzy go rzeka główna wraz ze swoimi dopływami. 

Zlewisko- obszar, zbiornik do którego wpadają rzeki z danego terenu. 
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Dział wodny- granica oddzielająca dorzecza różnych rzek. 

 

Ujście- miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg: 

a)delta 

 

- rzeka wpływa do spokojnego płytkiego morza 

- niewielkie fale, prądy, przypływy i odpływy 

- przykłady rzek: Wisła, Odra, Nil, Ganges, Missisipi, Wołga, Dunaj 

b) Estuarium (lejek): 

 

- rzeka wpada do oceanu lub niespokojnego morza; 

- przykłady rzek: Kongo, Loara, Tamiza, Sekwana, Ren, Eufrat, Tygrys, Indus, Jangcy. 

  

Nurt- miejsce w rzece, gdzie płynie ona najszybciej. 

Koryto- miejsce, gdzie znajduje się woda w rzece. 

Obszar bezodpływowy- obszary suche, gdzie rzeki nie wchodzą do morza. 

Ustrój rzeczny- sposób zasilania rzeki w wodę oraz charakter jej przepływu w ciągu roku. 
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Najdłuższe rzeki na kontynentach: 

Azja- Jangcy; 

Ameryka Północna- Missisipi; 

Ameryka Południowa- Amazonka; 

Australia- Murray Darling; 

Afryka- Nil. 

 

Typy ustrojów rzecznych 

Typy ustrojów rzecznych: 

I. Deszczowy: 

a) równikowy (zenitalny)- prawie przez cały rok mają tyle samo wody: 

 

b) monsunowy: 

 

np. Indus, Ganges, Mekong. 

c) oceaniczny: 
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np. Loara, Sekwana, Tamiza, Św. Wawrzyńca. 

d) zwrotnikowy: 

 

 

II. Śnieżny: 

 

np. rzeki syberyjskie i kanadyjskie: Lena, Ob, Jenisej, McKenzie, Jukon. 
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III. Lodowcowy: 

 

Np. Ganges, Ren, Rodan, Syr- dania, Amu-daria. 

  

 

IV. Złożony-> gruntowo- deszczowo- śnieżny (mieszany): 

 

Np. Wisła, Odra, Dunaj, Dniestr. 

Największe rzeki świata: 

I.Azja 
- Jangcy 

- Huang He 

- Amur 

- Mekong 

- Lena 

- Jenisej 

- Ob 

- Indus 

- Syr- daria 

- Irtysz 

- Ganges 

- Eufrat 

  

II.Europa 
- Wołga 
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- Dunaj 

- Don 

- Dźwina 

- Peczora 

- Dunaj 

- Ren 

- Bon 

- Niemen 

  

III.Afryka 
- Nil 

- Kongo 

- Niger 

- Zambezi 

  

IV. Ameryka Północna 
- Mackenzie 

- Missisipi 

- Jukon 

- Św. Wawrzyńca 

  

V. Ameryka Południowa 
- Amazonka 

- Parana 

- Orinoko 

- Paragwaj 

 

VI. Australia 
- Darling 

 

Typy jezior 

Jezioro- zbiornik wody zazwyczaj słodkiej, wypełniające naturalne zagłębienie zwane misą, nie mający 

połączenia z oceanem i morzem. 

Jeziorność- procentowy udział jezior na danym terenie (np. Polska ok. 1%, Finlandia 10%). 

Limnologia- nauka o jeziorach. 

Bagno- obszar o trwałym nawilgoceniu, widać wodę na powierzchni. 

Mokradła (moczary)- obszary porastane przez roślinność wodolubną (hydrofilną). 

Torfowisko- tereny podmokłe z roślinnością hydrofilną, pokryte często rozkładającymi się szczątkami roślin. 

Trofizm- zawartość substancji odżywczych. 
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Klasyfikacja jezior ze względu na: 

a) zawartość soli mineralnych: 

1 Słodkie- jeśli jest mniej niż jeden promil, np. Ładoga, Onega, jeziora kanadyjskie (nie są blisko mórz). 

2. Słonawe- 1- 20 promili. 

3. Słone- powyżej 20 promili, np. Morze Martwe (230 promili), J. Aralskie, J. Czad, M. Kaspijski; 

b) temperaturę: 

1. Ciepłe- strefa międzyzwrotnikowa (śr. temperatura 4
0
C), np. Tanganika, J. Wiktorii; 

2. Zmienne- w strefie umiarkowanej (pory roku), np. Ładoga, Onega, Michigan, Ontario; 

3. Zimne- strefa okołobiegunowa lub jeziora znajdujące się wysoko w górach, np. Morskie Oko, Tajmyr, 

Niedźwiedzie, Niewolnicze. 

c) czas istnienia: 

1. Stałe- cały czas są wypełnione wodą, np. Śniardwy, Wiktorii. 

2. Okresowe- tylko w porze deszczowej, np. J. Eyre, J. Czad; 

3. Epizodyczne (jeziora chwilowe)- pustynie i półpustynie; 

d) trofizm: 

1. oligotroficzne (młode)- są czyste, zimne, duża przezroczystość, niewiele roślin, kamieniste dno, głębokie, 

niebieska woda, np. jeziora górskie (Morskie Oko, Czarny Staw, Wielki Staw); 

2. Eutroficzne- dojrzałe w fazie zarastania, woda zielonkawa, dużo roślin i  zwierząt, np. jeziora mazurskie, 

kanadyjskie; 

3. dystroficzne- jeziora stałe, zamknięte, przemieniające się w bagna, woda brunatna, brzydki zapach, rozkładają 

się szczątki roślin, np. jeziora Polesia Lubelskiego, jeziora Borów Tucholskich; 

e) genezę misy jeziornej: 

1. Reliktowe- Morze Kaspijskie, Jezioro Aralskie (pozostałości po dawnym morzu); 

2. Tektoniczne- powstałe w wyniku ruchów tektonicznych, np. Bajkał (dno leży poniżej poziomu morza), Morze 

Martwe, Tanganika, Loch Ness; 

3. Meteorytowe/ kosmiczne- Clear Water West (Kanada), Clear Water East, Morasko (koło Poznania); 

4. Wulkaniczne- kratery wygasłych wulkanów, np. J. Albano, Toba; 

5. Deltowe- płytkie, skłonne do zarastania, np. J. Dąbie (delta Odry), J. Druzno (delta Wisły); 

6. Krasowe- skały wapienne, np. Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie, Chorwacja (Jeziora Putwickie); 
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7. Przybrzeżne- jeziora, które były kiedyś zatokami (obecnie to mierzeje), są słonawe, np. Łebsko, Gardno. 

8. Starorzecza- prawdopodobnie powstało po powodzi: 

 

np. J. Czerniakowskie, J. Dziekanowskie. 

9. Poligenetyczne- geneza misy jest złożona: tektoniczno- polodowcowa, np. J. Ładoga, J. Onega, J. Wener, J. 

Wetter, Wielkie Jeziora Amerykańskie, J. Niedźwiedzie, J. Niewolnicze. 

10. Polodowcowe: 

a) morenowe (polodowcowe pagórki)- niezbyt głęboka, duża powierzchnia, urozmaicona linia brzegowa, np. J. 

Śniardwy, J. Mamry, J. Niegocin: 

 

b) rynnowe- długie, wąskie, głębokie, np. J. Gopło, J. Hańcza, J. Miedwie: 

 

c) oczka (wytopiskowe)- powstały przez lodowce, są niewielkie, głębokie, okrągłe 

d) cyrkowe (górskie), np. Morskie Oko, Czarny Staw: 
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11. Biogeniczne- utworzone przez bobry, występują na Mazurach, Polesiu Lubelskim, Kotlinie Biebrzańskiej. 

Największe jeziora świata: Morze Kaspijskie, Jezioro Górne, Jezioro Wiktorii, Jezioro Michigan, Jezioro Huron, 

Jezioro Bajkał, Jezioro Ładoga, Jezioro Titicaca (najwyżej położone jezioro). 

  

Funkcje zbiorników sztucznych 
- rybactwo; 

- komunalna (zaopatrywanie ludności w wodę); 

- energetyczna; 

- turystyczna; 

- retencyjna (podczas powodzi); 

Zbiorniki sztuczne: Kariba (na Zambezi), Asuan= Nasera (Nil), Krasnojarski (Jenisej), Bracki (Angara), J. 

Włocławskie, Solina, Czorsztyńskie, Sulejowskie. 

 

Wody podziemne 

Budowa warstwy wodonośnej: 

 

Strefa aeracji- nie występuje na bagnach. 

Strefa saturacji- jest bardzo głęboka na pustyni. 

  

Rodzaje wód podziemnych: 

a) Zaskórne (wierzchówki)- są tuż przy powierzchni Ziemi: 
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- płytkie; 

- silnie zanieczyszczone; 

- nie nadają się do spożywania; 

b) Gruntowe- znajdują się kilka metrów pod powierzchnią Ziemi: 

- są czystsze od wód zaskórnych- są przefiltrowane; 

- nadają się do spożycia; 

c) Wgłębne- znajdują się pod warstwą skał nieprzepuszczalnych, kilkadziesiąt metrów pod Ziemią, same nie są w 

stanie wypłynąć: 

- są bardzo czyste; 

- wykorzystywane do lecznictwa itp.; 

- mineralne, gorące (cieplice), artezyjskie 

Wody mineralne: 

 Słodkie- zawierają mniej niż 0,5g/1l substancji mineralnych; 

 Zmineralizowane- od 0,5g/1l do 1g/1l; 

 Mineralne- powyżej 1g/1l, np. solanki- NaCl, szczawy- nasycone CO2, CaCO3, wody radoczynne. 

Cieplice: 

Podgrzewane ciepłem wnętrza Ziemi, temperatura jest wyższa od średniej rocznej temperatury otoczenia; 

występują na terenach wulkanicznych, zaś w Polsce na Nizinie Szczecińskiej i Podhalu. 

Wody artezyjskie: 

 

Efekt artezyjski: 

- nieckowate ułożenie skał; 

- woda uwięziona pomiędzy warstwami skał nieprzepuszczalnych; 
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- woda uwięziona pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Przykłady: Wielki Basen Artezyjski (Australia), Masyw Centralny (Francja), stan Dakota (Ameryka Północna), 

Basen Moskiewski, Basen Paryski, Basen Londyński, Niecka Warszawska, Niecka Lubelska. 

Gejzery: 

- źródła gorącej wody, podgrzewana ciepłem Ziemi; 

- tereny wulkaniczne: Kamczatka, Nowa Zelandia, Islandia, Japonia; 

- magma podgrzewa wodę, ciśnienie wypycha wodę na powierzchnię Ziemi. 

 

Lodowce i lądolody na Ziemi 

Glacjologia- nauka o lodowcach. 

Granica wiecznego śniegu- linia oddzielająca miejsca, w których śniegu więcej przybywa od tych, w których 

więcej ubywa. 

Ablacja- obtapianie się lodowca. 

  

Warunki tworzenia się lodowców: 

 Obfite opady śniegu; 

 Roczna temperatura poniżej 0; 

 Naturalne zagłębienie terenu. 

Zależność granicy wiecznego śniegu od szerokości geograficznej. 

 

Etapy powstawania lodu lodowcowego: 

1 Opady śniegu. 

2. Wielokrotne zamarzanie i odmarzanie śniegu. 

3. Powstanie firnu. 
4. Kolejne procesy krystalizacji i rekrystalizacji. 

5. Powstanie lodu firnowego (pozbawionego powietrza). 
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6. Powstanie niebieskiego lodu lodowcowego o dużej gęstości. 

Śnieg: 90% powietrza, lód- 15%. 

  

Budowa lodowca górskiego: 

a)  

b)  

1-      Pole firnowe 

2-      Jęzor lodowca (długi, porusza się) 

3-      Granica wiecznego śniegu 

Np. Alpy, Himalaje, Kordyriery, Andy. 

  

Budowa lądolodu: 

Występują w Grenlandii i na Antarktydzie. 
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Wieczna zmarzlina- teren ciągle zamarznięty od kilku metrów do nawet 1,5km w głąb Ziemi. Występuje w Rosji 

(Syberia). 

 

Metody określania budowy wnętrza Ziemi 

Geologia- nauka zajmująca się skorupą ziemską: a) dynamiczna- procesy zachodzące w skorupie ziemskiej, b) 

historyczna- bada przeszłość skorupy ziemskiej, c) regionalna- procesy i przeszłość na danym terenie. 

Sejsmologia- nauka zajmująca się trzęsieniami Ziemi. 

Wulkanologia- nauka zajmująca się wulkanami. 

Paleogeografia- nauka zajmująca się środowiskiem geograficznym minionych epok. 

Paleontologia- nauka o organizmach roślinnych i zwierzęcych minionych epok. 

Tektonika- nauka o układach warstw skalnych. 

Stratygrafia- nauka zajmująca się badaniem wieku skał. 

Wiek względny- określając go używamy wyrażeń: młodszy od, starszy od itp. 

Wiek bezwzględny- jest określeniem dokładniejszym- dokładnie określa wiek skał (w setkach, tysiącach, 

milionach). 

  

Metody określania budowy wnętrza Ziemi i wieku skał: 

- odkrywka geologiczna, np. kopalnie odkrywkowe; 

- odwierty; 

- obserwacja, badanie materiału wulkanicznego: informacje o temperaturze i ciśnieniu, skład chemiczny Ziemi, 

stan skupienia skał; 

- ruchy sejsmiczne informują nas o płytowej budowie Ziemi; 

- obserwacja rozchodzenia się fal sejsmicznych: podłużne i poprzeczne, informacja o zmienianiu się stanu 

skupienia w Ziemi; 

- metoda dendrochronologiczna- odczytywanie wieku na podstawie słojów drzewa- można określić warunki 

klimatyczne; 

- metoda petrologiczna- przez poznanie genezy skał wnioskujemy o procesach, które zachodziły na danym 

terenie, np. sól kamienna- obecność morza, a następnie bardzo ciepłej temperatury: granit (skała magmowa), 

kreda, glina zwałowa (obecność lądolodu); 

- metoda stratygraficzna- ułożenie skał świadczy o intensywności procesów geologicznych. 
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Dzieje Ziemi 

  

Era Okres Świat organiczny Powstawanie gór 

- fałdowanie 

  

Kenozoiczna Czwartorzęd 

(Neogen) 

Świat organiczny coraz bardziej podobny do 

współczesnego, wymieranie wielkich ssaków 

Fałdowanie 

alpejskie 

  

Trzeciorzęd 

(Paleogen) 

Pojawiają się wielkie naczelne ssaki. Rozwój 

ssaków i ptaków   

Me- 

zozo- 

iczna 

Kreda Wymieranie dinozaurów, pierwsze rośliny 

kwiatowe i drobne ssaki lądowe 
  

Jura Wielki rozwój dinozaurów, pierwsze ptaki   

Trias Pierwsze ssaki morskie 
  

Paleo- 

zoiczna 

Perm Drzewa nagonasienne zastępują drzewiaste 

paprocie; wielkie pustynie; wymiera ok. 90% 

gatunków zwierząt 

Fałdowanie 

hercyńskie   

Karbon Rozległe lasy drzewiastych paproci, skrzypów i 

widłaków, z których powstał węgiel. Rozwój 

płazów, z których rozwinęły się gady 

  

Dewon Pierwsze owady i płazy     

Sylur W bagiennych  strefach przybrzeżnych rozwijają 

się proste rośliny. Pojawiają się ryby 

  

Fałdowanie 

kaledońskie 

  

Ordowik Obfita fauna morska, pierwsze skorupiaki i 

podobne do ryb kręgowce 
  

Kambr Lądy są nagie, a w morzach pojawiają się liczne 

stawonogi, trylobity. 
  

Prote- 

rozo- 

iczna 

  

  

  

Zwierzęta bezszkieletowe 

Glony, sinice, bakterie 

Najstarsze ślady życia 

  

Kilkakrotne ruchy 

górotwórcze i częste 

wybuchy wulkanów 

Formowanie się 

skorupy ziemskiej 

  

 

Budowa wnętrza Ziemi 

a) Warstwowa budowa wnętrza Ziemi: 

1. Skorupa ziemska: skład chemiczny- Si, Al., Mg, O, Ca. Głębokość: od 5-8 pod oceanami do 80 km pod 
kontynentami. 
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Cechy: posiadają skały magmowe  i osadowe, jest najcieńszą warstwą Ziemi; jest krucha, cienka, twarda (budują 

ją skały lity). 

MOHO- oddziela skorupę ziemską od płaszcza Ziemi. Jest to warstwa nieciągłości świadcząca o zmianie 

przebiegu fal sejsmicznych. 

2. Płaszcz: 

 

Astenosfera- górna część płaszcza Ziemi w stanie płynnym, po której pływają (dryfują) płyty tektoniczne. Jest 

odpowiedzialna za trzęsienia Ziemi  i wulkanizm. 

3. Jądro Ziemi: 

 

Powierzchnia nieciągłości: 

1. Conrada- SiAl/ SiNa 

2. MOHO- skorupa Ziemi/ asterof 

3. Golicyna- asterosfera/ płaszcz górny 

4. Repettiego- płaszcz górny/ płaszcz dolny 

5. Wiecherta- Gutenberga- płaszcz/ jądro górne 

6. Lehmana- jądro górne/ jądro dolne 

 b) Zmiany parametrów fizycznych wraz z głębokością: 

a) Temperatura wzrasta wraz z  wysokością. Średnio wzrasta o 1
0
C/33m (stopień geotermiczny) określa ile 

metrów należy pokonać w głąb Ziemi, aby temperatura wzrosła o 1
0
C. 

Czynniki: rodzaj skorupy, strefa klimatyczna, różne przewodnictwo cieplne skał, obecność wiecznej zmarzliny. 

b) ciśnienie- wzrasta wraz z głębokością (ok. 400 Gpa). 
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c) Gęstość rośnie wraz z głębokością: 

 

Składniki skorupy ziemskiej 

Tektonosfera- jest to skorupa ziemska + astenosfera 

Minerał- najprostszy składnik skorupy ziemskiej, np. siarka, złoto, srebro, platyna. 

Mineraologia- jest to nauka o minerałach. 

Petrologia- jest to nauka o skałach. 

Skała- jest to zbiór minerałów. 

 

Cechy minerałów: 

1. budowa: a) krystaliczna (kamienie szlachetne), np. szafir, rubin, szmaragd; b) bezpostaciowe, np. bursztyn, 

wosk ciemny; 

2. Gęstość: ciężar właściwy, np. piryt a złoto. 

3. Barwa: barwne, bezbarwne, zabarwione. 

4. Połysk, np. perłowy, jedwabisty, metaliczny, matowy. 

5. Twardość- skala MOHSA(1- 10 stopni): 1- talk, 2- diament, np. paznokieć 2,5 a scyzoryk <6. 

6. Łupliwość. 

 

Podział skał magmowych 

a) głębinowe (plutoniczne): 

- powstają głęboko pod Ziemią; 

- powstały z magmy w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia; 

- są jawnokrystaliczne, np. granit, sienit; 



51 
 

b) wylewne (wulkaniczne): 

- powstały z  lawy w warunkach temperatury i ciśnienia atmosferycznego; 

- np. bazalt, andezyt; 

c) żyłowe. 

 

Podział skał osadowych 

a) okruchowe: piasek, żwir, ił, muł, less (skała eoliczna), glina (ił+ muł+ piasek), piaskowiec (diageneza piasku), 

zlepieniec (diageneza żwiru), iłowiec, mułowiec; 

b) organogeniczne: 

* roślinne: torf (do 60% C), węgiel brunatny (do 70% C),  węgiel kamienny (do 80% C), antracyt (powyżej 90% 

C); 

* zwierzęce: wapienie, kreda, opoka; 

c) bituminy: ropa naftowa, gaz ziemny- powstały z glonów morskich przy udziale bakterii; 

d) pochodzenia chemicznego: sól, gips, anhydryt. 

Zastosowanie skał osadowych: 

- budownictwo; 

- podstawa rolnictwa- powstają na nich czarnoziemy; 

- służą do wyrobów garncarskich (glina); 

- mają zastosowanie w rzeźbiarstwie (piaskowiec), nasypy kolejowe, elementy dekoracyjne; 

- roślinne- są podstawą przemysłu energetycznego i paliwowego; 

- torf ma zastosowanie w ogrodnictwie oraz jako opał; 

- zwierzęce: wapień (cement), produkcja wapna, kreda, lekarstwa; 

- chemiczne: sól- przemysł spożywczy, soda, drogownictwo, rolnictwo, gips- medycyna, elementy dekoracyjne. 

Skały przeobrażone 

Metamorfizm- jest to przeobrażanie skał osadowych lub magmowych pod wpływem wysokiej temperatury lub 

wysokiego ciśnienia. Zmianie może ulec skład chemiczny skały, struktura i tekstura skały. 

Struktura skały- budowa skały, sposób wykształcania minerałów w skale (jawnokrystaliczne, 

skrytokrystaliczne). 
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Tekstura skały- sposób ułożenia minerałów w skale: 

 

Rodzaje metamorfizmu: 

a) zachodzi za sprawą kontaktu skały z magmą; 

b) dynamiczny- zachodzi pod wpływem ruchów skorupy ziemskiej, gdzie działa bardzo wysokie ciśnienie a skały 

są sprasowane; 

c) regionalny- obejmuje swoim zasięgiem wielkie obszary, skały są przeniesione w głąb skorupy ziemskiej i 

poddane wysokiej temperaturze i wysokiemu ciśnieniu. 

Klasyfikacja złóż mineralnych 

I. Podział złóż ze względu na przydatność gospodarczą: 

- energetyczne: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny; 

- metaliczne: rudy metali i żelaza; 

- chemiczne: sól kamienna, siarka, fosfory, saletry; 

- budowlane lub skalne: granit, bazalt, żwir, wapień. 

II. Podział złóż ze względu na czas istnienia: 

- odnawialne- alternatywne źródła energii (rośliny, gleba, słońce, woda); 

- nieodnawialne. 

Teoria tektoniki płyt litosfery 

Wyróżniamy 7 wielkich płyt litosfery 

- płyta Pacyficzna 

- płyta Euroazjatycka 

- płyta Północnoamerykańska 

- płyta Południowoamerykańska 

- płyta Indoaustralijska 

- płyta Afrykańska 

- płyta antarktyczna 

Płyty te nie pokrywają się z zarysami kontynentów i są w ciągłym ruchu. Ruch płyt odbywa się pod 

wpływem prądów konwekcyjnych płynących z wnętrza ziemi. Wyróżniamy prądy wstępujące i 

zstępujące 
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I. Założenia teorii Alfreda  Wegnera: 

- litosfera podzielona jest na wiele płyt: kilka dużych i kilkanaście małych: Płyta Euroazjatycka, Płyta 

Afrykańska, Płyta Północnoamerykańska, Płyta Południowoamerykańska, Płyta Indoaustralijska, Płyta 

Pacyficzna, Płyta Antarktyczna; 

- płyty litosfery są w nieustannym ruchu- oddalają się od siebie lub zderzają się ze sobą; 

-  przyczyną ruchu płyt są tzw. prądy konwekcyjne magmy. Magma podgrzewana wnętrzem Ziemi zachowuje się 

jak płynna masa. Gorąca magma jest lżejsza i unosi się do góry. Pod chłodną litosferą zagęszcza się, stygnie i 

opada w niższe warstwy: 

 

Strefa  subdykcji: tworzą ją miejsca, gdzie płyty oceaniczne pogrążają się pod kontynentalnymi: 

 

W strefie subdukcji występują zjawiska sejsmiczne i wulkaniczne, np. Płyta Pacyficzna i Płyta Filipińska. 

Strefa spreadingu (strefa rozsuwania): jest to strefa rozrastania się dna oceanicznego i oddalania się płyt od 

siebie. Konsekwencją ruchów magmy są tzw. ryfty (szczeliny), np. grzbiet atlantycki, Płyta Północnoamerykańska 

i Płyta Euroazjatycka. Zjawisku temu towarzyszą erupcje wulkaniczne, np. Grzbiet Atlantycki, Ryft 

Wschodnioafrykański. 

Ruchy górotwórcze na Ziemi 

I. Orogen kolizyjny (górotwór): 

a) 
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b) 

 

Np. Alpy (Płyta Euroazjatycka + Płyta Afrykańska) lub Dekanu, Himalaje (Płyta Euroazjatycka+ Płyta 

Indoaustralijska). 

II.  Orogen kordylierowy: 

a) 

 

b) 

 

Np. góry wschodniej Azji (Płyta Pacyficzna i Płyta Eurozjatycka). 

 III. Góry zrębowe: 
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Np. Sudety, Harz, Wogezy. 

Elementy tektoniki 

Tektonika- jest to dziedzina geologii zajmująca się badaniem układu warstw skalnych. 

Plutonizm- przemieszczanie się i zastyganie magmy pod powierzchnią Ziemi. 

Intruzja magmowa- wdzieranie się magmy pomiędzy skały wcześniej istniejące. 

I. Formy tektoniczne: 

1) płyta: 

 

Im głębiej tym skały są starsze. 

Np. Wyżyna Kolorado 

2) Niecka: 

 

3) Monoklina: 
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Np. Nizina Przedsudecka. 

4) Uskok (deformacja nieciągła)- deformacja jest młodsza od skał, które ją tworzą: 

 

Np. rowy, Wielka P. Wschodnioafrykańska, Rów Krzeszowicki (koło Krakowa). 

Zręby: Harz, Wogezy. 

5) Fałd (deformacja ciągła): 

 

II. Formy plutoniczne: 

1. Batolit: 
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2. Lakolit: 

 

3. Lopolit: 

 

4. Fakolit: 

 

5. Sille: 

 



58 
 

 6. Dajki: 

 

Zjawiska sejsmiczne na Ziemi 

Zjawisko sejsmiczne- trzęsienie Ziemi. 

Sejsmologia- nauka zajmująca się trzęsieniami Ziemi. 

Sejsmograf- urządzenie do pomiaru siły trzęsień Ziemi. 

Sejsmogram- wydruk sejsmografu. 

Izosejta- linie łączące miejsca o jednakowej sile wstrząsu. 

Hipocentrum- ognisko trzęsienia Ziemi, które znajduje się pod powierzchnią Ziemi. 

Epicentrum- ośrodek trzęsienia Ziemi, który znajduje się na powierzchni Ziemi. Jest to miejsce uderzone jako 

pierwsze falą sejsmiczną. Im dalej od epicentrum tym skutki trzęsienia Ziemi są coraz słabsze. 

Skala Richtera- jest to skala otwarta, logarytmiczna. Każdy kolejny stopień jest dziesięć razy większy od 

poprzedniego. 

Skala Mercallego- jest to zamknięta dwunasto stopniowa skala. 

1.Rodzaje trzęsień Ziemi: 

- Tektoniczne- jest to 90% wszystkich występujących trzęsień Ziemi. Są najgroźniejszym, a zarazem najczęściej 

występującym rodzajem trzęsienia Ziemi. Przyczyną jego występowania jest zderzenie się płyt lub wchodzenie 

jedna pod drugą, np. Wschodnia Azja, Zachodnia Ameryka, Turcja. 

- Wulkaniczne (jest o 7% wśród wszystkich trzęsień Ziemi). Obejmują one obszar mały wokół wulkanu, np. 

Wschodnia Afryka, Hawaje, Południowa Europa. 

- Zapadowe (3% wśród wszystkich trzęsień Ziemi). 
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2. Klasyfikacja obszarów ze względu na sejsmologię: 

a) strefy sejsmiczne to częste występowanie trzęsień Ziemi. Regiony: Wokółpacyficzny Pierścień Ognia, Basen 

Morza Karaibskiego i Morza Śródziemnego, Europa Południowo- Wschodnia; 

b)strefa asejsmiczna, regiony: Środkowa i Wschodnia Europa (np. Polska, Kotlina Kongo, Australia, Antarktyda, 

Brazylia; 

c) strefa pensejsmiczna (sporadyczne występowanie trzęsień), np. Syberia, Argentyna, USA, Zachodnia Europa, 

Półwysep Indochiński. 

3. Przyrodnicze skutki trzęsień Ziemi: 

- obrywanie się szczytów gór; 

- pęknięcia, szczeliny, rowy; 

- osuwiska skalne, lawiny błotne i śnieżne; 

- fale tsunami; 

- zniszczenia fauny i flory; 

- znikanie wysp. 

 

Zjawiska wulkaniczne na Ziemi 

Wulkanizm- ogół zjawisk związanych z wydobywaniem się magmy na powierzchnię Ziemi. 

Wulkanologia- nauka o wulkanach. 

Magma- stop glinokrzemianów znajdujących się głęboko pod powierzchnią Ziemi. 

Lawą nazywamy wyrzuconą na powierzchnię Ziemi magmę. 

Krater- otwór, którym wydobywa się magma. 

Komin- droga, którą pokonuje magma. 
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Budowa wulkanu: 

 

Produkty: 

I. Stałe (materiały piroklastyczne): pumeks, bomby wulkaniczne, lapile, popioły; 

II. Ciekłe (płynące)- lawa: 

a) Lawa kwaśna: dużo SiO2, jest gęsta i lepka, płynie wolno, szybko zastyga, gwałtown a erupcja, buduje wysokie 

stożki; 

b) lawa zasadowa: mało SiO2, rzadka, nie jest lepka, płynie szybko, wolno zastyga, spokojna erupcja, wulkany są 

niskie i płaskie (tarczowe); 

III. Gazowe: 

 - para wodna; 

- ekshalaje (wyziewy wulkaniczne): 

1. fumarole: gorące (nawet do 1000
0
C), żrące wyziewy złożone z pary wodnej i siarkowodoru; 

2. solfatory: gorące wyziewy wulkaniczne przesycone siarką; 

3. mofety: chłodne wyziewy pary wodnej i CO2; 

4. soffioni: CO2, para wodna, siarkowodór, kwas barowy. 
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Typy wulkaniczne na Ziemi 

I. Ze względu na charakter erupcji i kształt stożka: 

1. Linearny (szczelinowy): nie ma stożku i wulkanu, tylko szczelina, z której wylewa się lawa bazaltowa, np. 

Laki, Półwysep Indyjski. 

2. Efuzywne: lawowe, tarczowe: 

 

Cechy: płaski, rozległy, wybucha spokojnie, ma dużą średnicę, lawa jest rzadka, np. Hawaje: Mauna Loa, Mania 

Kea (najwyższa góra świata), Kilawea. 

3. Eksplozywne- stożkowe: 

 

Cechy: gwałtowny wybuch, wulkany są strome i wysokie, lawa jest kwaśna i gęsta, występuje zjawisko Kaldera, 

materiały stałe. 

 

4. Stratowulkan (wulkan mieszany): 

 

Np. Etna, Weuzuwiusz. 
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II. Ze względu na aktywność: 

a) czynne: są czynne, mogą nagle wybuchnąć; 

b) drzemiące 

c) wygasłe: nieprzejawiające od setek lat. 

 

Twórcze i niszczące skutki wybuchów wulkanów: 

1. Twórcze: 

- żyzne gleby (tufy wulkaniczne); 

- atrakcja turystyczna; 

-energia geotermalna; 

- wody termalne (gorące źródła, gejzery); 

- surowce mineralne: siarka; 

- surowce skalne: pumeks’ 

2. Niszczące: 

- niszczenie infrastruktury; 

- niszczenie flory i fauny; 

- śmierć ludzi; 

- zanieczyszczenia powietrza; 

- czasowe zmiany klimatu. 

  

Najsłynniejsze wulkany: 

*Etna- Sycylia 

* Weuzuwiusz- Włochy 

* Santoryn- Grecja (wyspa) 

* Hekla- Islandia 

* Stromboli- Włochy 

* Askja- Islandia 
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* Fudżi San- Japonia 

* Kilimandżaro- Tanzania 

* Meru- Tanzania 

* Góra Świętej Heleny- USA (Waszyngton) 

* Orizaba- Meksyk 

* Popocoitepett- Meksyk 

* Cotopaxi- Ekwador (Andy) 

* Krakatau- Indonezja 

* Kluczewska Sopka- Kamczatka 

* Erebus- Antarktyda 

 

Ukształtowanie powierzchni kontynentów 

AZJA (,,asis lemon”): jego powierzchnia to 44 mln km
2
. Graniczy z Afryką przez Kanał Sueski, z Europą przez 

Morze Kaspijskie, z Ameryką Północną przez Cieśninę Beringa. Najwyższy punkt Azji to Mount Everest (8848 m 

n.p.m.), zaś największa depresja to depresja Morza Martwego (-404 m p.p.m.). 

AFRYKA (Africa, ,,ziemia Afrów”), jej powierzchnia to 30 mln km
2
, leży na czterech półkulach. Najwyższy 

szczyt to wulkan Kibo (5895 m n.p.m.), zaś najniższy punkt to depresja jeziora Assal 153 m p.p.m.) 

AMERYKA PÓŁNOCNA: jej powierzchnia to 24 mln km
2
. Najwyższym punktem jest McKinley (znany też 

jako Denali - 6194 m), zaś najniższy znajduje się w Dolinie Śmierci (86 m p.p.m.). 

AMERYKA POŁUDNIOWA: jej powierzchnia to 18 mln km
2
. Najwyższym szczytem jest Aconcagua 6959 m 

n.p.m.), a najniżej położonym terenem jest obszar Laguna del Carbon (105 m p.p.m.). 

ANTARKTYDA: jej powierzchnia to ok. 14 mln km
2
. ,,An arctis”- co oznacza ,,naprzeciwko północy”. Jest 

jedynym niezamieszkałym kontynentem (anekumeną). Jest największym na świecie lądolodem. Najwyższy szczyt 

o Góra Vinsona. 

EUROPA: jej powierzchnia to 10 mln km
2
. ,,Eunos”, oznacza ,,ciemną wodę”. Najwyższy szczyt to Mont Blanc 

(4810,45 m. n.p.m.) zaś największa depresja to Depresja Nadkaspijska (26 m p.p.m.). 

AUSTRALIA:  jej powierzchnia to 8,5 mln km
2
. ,,Terraaustralis”- ziemia południowa. Rdzennymi mieszkańcami 

Australii są aborygeni.  Najwyższym szczytem jest Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.), największa depresja to 

Jezioro Eyre (15 m. p.p.m.) 

  

Niziny- są to tereny położone od 0 do 300 m n.p.m. Największe niziny świata to: Nizina Wschodnioeuropejska, 

Nizina Zachodniosyberyjska, Nizina Amazonki, Nizina La Platy, Nizina Orinoko, Nizina Gangesu, Nizina 
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Mezopotamia, Nizina Indusu, Nizina Chińska, Nizina Mandżuria, Równiny Centralne. Europa jest najbardziej 

nizinnym kontynentem. 

Wyżyny- są to tereny położone powyżej 300 m n.p.m. o niewielkich różnicach wysokości względnych. Na mapie 

oznacza się je żółtymi i pomarańczowymi kolorami. Największe wyżyny świata to: Wyżyna Brazylijska, Wielkie 

Równiny, Wyżyna Irańska, Wyżyna Środkowosyberyjska, Wyżyna Tybet (nazywana dachem świata), Wyżyna 

Kolorado, Wyżyna Kalacharis, Wyżyna Abisyńska, Wyżyna Lubelska. Najbardziej wyżynnym kontynentem jest 

Afryka. 

Góry- tereny położone powyżej 300 m n.p.m. o znacznych różnicach wysokości  względnych. Przykłady: 

Himalaje, Atlas, Góry Smocze, Góry Przylądkowe, Andy, Kordyliery, Góry Skaliste, Apallachy, Alpy, Pireneje, 

Karpaty,  Góry Dynarskie, północna część Wielkiej Brytanii. 

Kryptodepresja- jest to zagłębienie terenu wypełnione przez wodę lub lód, w wyniku czego tworzy się jezioro 

lub lodowiec. Przykłady: Bajkał, Morze Kaspijskie, Morze Martwe, Tanganika, Ładoga. 

Ukształtowanie powierzchni dna oceanu 

 

1 szelf- jest to najpłytsza część oceanu, sięga do 200m głębokości. Jest to przedłużenie lądu pod wodą. Jest bardzo 

łagodnie nachylone. Jest to miejsce działalności człowieka: rybołówstwo, piaski, sole, wydobywa się tam ropę 

naftową. Zachodnie wybrzeże Ameryki prawie nie ma szelfów. 

2 stok kontynentalny- jest to obszar silnie nachylony (6-7
0
), do głębokości około 3000m. Jest to miejsce gdzie 

zaczynają się głębie oceaniczne, jest urozmaicony kanionami. 

3 basen oceaniczny- najrozleglejsza forma dna oceanu na głębokości przekraczającej 5-6 km. Poprzecinana jest 

rowami tektonicznymi. Przykłady: Basen Argentyński, Basen Brazylijski. 

4 Rów oceaniczny- są to najgłębsze miejsca we Wszechoceanie, są one wąskie, długie, pochodzenia 

tektonicznego. Najgłębsze rowy świata to: Rów Mariański (ok. 11 km głębokości), Kurylsko- Kamczacki, Rów 

Japoński, Rów Izu-Ogasawara, Rów Filipiński, Rów Jawajski, Rów Kermadec, Rów Tonga, Rów Puerto Rico (na 

Atlantyku). 

5 Grzbiety śródoceaniczny- są to podmorskie góry, których kumulacje dają początki wyspom. Ich geneza często 

jest wulkaniczna, a długość wynosi kilka tysięcy kilometrów, szerokość zaś kilkaset kilometrów. Przykłady: 

Azory, Wyspa Wielkanocna, Andamany, Seszele. 
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Wietrzenie - przyczyny, rodzaje, skutki 

Wietrzenie- jest to proces rozpadu skał pod wpływem różnic temperatury, zmian wilgotności, 

działalności roślin i zwierząt. Produktem wietrzenia jest tzw. zwietrzelina. 

Rodzaje: 

I. Wietrzenie fizyczne (mechaniczne): 

a) mrozowe (zamróz)- jest to rozpad skał na skutek zamarzania wody w ich szczelinach. Produkt to 

gołoborza (Góry Świętokrzyskie) i piargi (Tatry). 

b) termiczne (solarne, insolacyjne)- związane są z nierównomiernym nagrzewaniem powierzchni 

skał. Zachodzi na pustyniach (duża amplituda dobowa temperatury). Produkt: ostańce skalne. 

c) solne- zachodzi na pustyniach. Związane jest z krystalizacją soli, gipsu w szczelinach skalnych. 

Produkt: wykwity solne/ róże pustyni. 

d) deflokulacja- wietrzenie skał  ilastych (muł, ił, glina). Związana jest ze zmianami wilgotności 

podłoża. 

II. Wietrzenie chemiczne: ulega wtedy zmianie skład chemiczny skały. Pierwszym przejawem jest 

zmiana koloru skały. Silnie zachodzi w strefie równikowej pod wpływem codziennych opadów. 

Procesy: hydroliza, rozpuszczanie, uwęglanie. Powstają np. żółtoziemy, czerwonoziemy, lateryty, 

terra rossa (Włochy). 

III. Wietrzenie organiczne (biologiczne)- zachodzi ono pod wpływem roślin i zwierząt. Np.: 

rozsadzanie sztucznych powierzchni przez korzenie drzew. Zwierzęta: kret, dżdżownica, ryjówka, 

kozica, dziki, nosorożec, zebry, słonie- niszczą powierzchnię. 

 Typy wietrzenia zachodzące w Polsce: organiczne, mrozowe, ilaste. 

 

Rzeźbotwórcza działalność rzek 

* Cechy rzek w odcinku górnym: rwąca, wąska, woda jest zimna i bardzo czysta, szybko płynie; 

* Cechy rzeki w odcinku środkowym: jest coraz szersza, płynie wolno- wpływa na tereny nizinne, 

ma coraz więcej materiałów organicznych, nieorganicznych. 

* Cechy rzeki w odcinku dolnym: zbliża się do ujścia, jest bardzo szeroka, płynie bardzo wolno. 

 

Działalność rzeki: 

a) 
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 - Erozja wgłębna- pogłębia swoje koryta, tworzy kaniony, doliny V- kształtne: 

 

- Erozja wsteczna- rzeka spadając z wysoka tworzy formę zwaną wodospadami, np. Salto Angel w 

Wenezueli (najwyższy wodospad), Wodospad Wiktorii na rzece Zambezi, Niagara. 

- Eworsja- jest to pogłębienie dna rzeki spowodowane wirowym ruchem wody i odłamków 

skalnych. Powstają: kotły, misy, zagłębienia eworsyjne. 

b) Erozja boczna: 

 

Nurt- to właśnie w nim, w rzece woda płynie najszybciej. 

c) delta: 

 

Warunki powstawania delty: 

1. Rzeka płynie spokojnie i jest bardzo szeroka. 

2. Wpada do płytkiego morza. 

3. Morze jest spokojne, o niewielkich pływach i prądach. 

4. Rzeka jest przeładowana nanosami (aluwiami) i zostawia je tworząc równinę aluwialną. 
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Przykłady rzek:  Amazonka, Nil, Wisła, Odra, Orinoko, Ganges i Brahmaputra (największa delta). 

Lejek (estuarium): 

 

Warunki powstawania lejku: 

1. Rzeka płynie dosyć szybko. 

2.  Wpada do głębokiego morza i oceanu. 

3. Morze/ ocean jest niespokojne (pływy). 

Przykłady rzek: Tag, Kongo, Sekwana, Tamiza, Rzeka Św. Wawrzyńca, Parana, Słupia, Łeba. 

 

Rzeźbotwórcza działalność mórz 

I. Działalność morza na wybrzeżu wysokim: proces- abrazja- erozja morska, forma: klif. 

{procesy_kilf.jpg} 

Przykłady: Przylądek Rozewie, Wyspa Wolin, wybrzeże Australii i Irlandii, Bretania (Półwysep 

Bretoński). 

II. Akumulacyjna działalność morza: 
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Typy wybrzeży morskich 

1. Fiordowe: są to długości zalane przez wodę polodowcowe doliny. Mają strome zbocza i głęboko 

wcinają się w ląd. Np. Norwegia, Grenlandia, Szkocja, Alaska, Patagonia. 

2. Dalmatyńskie: 

 

3. Riasowe- powstało w wyniku zatopienia pasm górskich ułożonych prostopadle do linii wybrzeża, 

np. Islandia, Bretania (Francja), Portugalia. 
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4. Koralowe: 

 

Przykłady:  Morze Czerwone i Morze Karaibskie, Archipelag Malajski, Wielka Rafa Koralowa 

(Australia). 

5. Namorzynowe (mangrowe): tworzą je rośliny odporne na słoną wodę (halofity) będące pod 

działaniem odpływów i przypływów morza. Występują w strefie międzyzwrotnikowej, np. 

Brazylia, Floryda. 

6. Wyrównane (mało urozmaicone): 

 

Przykłady: Zatoka Biskajska, środkowe wybrzeże Polski. 

Im bardziej linia brzegowa jest urozmaicona, tym więcej jest tam kurortów. 

7. Wulkaniczne- wybrzeże jest bardzo urozmaicone, postrzępione. Zbudowane jest z 

lawy.Przykłady: Hawaje, wybrzeże japońskie i wybrzeże włoskie. 

8. Uskokowe- wybrzeże strome, urwiste. Przykłady: zachodnie wybrzeże USA, Półwysep 

Kalifornijski, Uskok Św. Andrzeja. 

9. Antropogeniczne- wybrzeże przekształcone przez człowieka. Budowane są na nich falochrony, 

umocnienia. Przykłady: Zatoka Gdańska, Rotterdam, Szanghaj. 

10. Deltowe- wybrzeże płaskie, niskie, jest urozmaicone deltami. Ma rolniczy charakter.Przykłady: 

delta Wisły i Odry, delta Nilu i Missisipi. 

11. Estuariowe (lejkowe)- wybrzeże jest urozmaicone lejkowatym ujściem rzeki. Przykłady: 

Zatoka La Platy, Zatoka Ren. 
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12. Limanowe: 

 

Limany są to odcięte odcinki rzek. 

Przykłady: Wybrzeże Morza Czarnego w okolicy Odessy, Zatoka Meksykańska. 

13. Mierzejowo- zalewowe: 

 

Wybrzeże jest urozmaicone mierzejami i zalewami. Przykłady: Zalew Kuroński, zachodnie i 

wschodnie wybrzeże Polski. 

14. Szkierowe (szerowe): 

 

Szkiery są to wysepki. 

Przykłady: południowo- zachodnie wybrzeże Finlandii, Alaska. 

15. Klifowe- wybrzeże jest urozmaicone klifami. Powstało na skutek abrazji. 

W Polsce możemy spotkań następujące wybrzeża: wyrównane, antropogeniczne, deltowe, lejkowe, 

mierzejowo- zalewowe, klifowe, plażowe. 
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Rzeźbotwórcza (eoliczna) działalność wiatru 

*Czynniki wpływające na działalność wiatru: 

- siła i kierunek wiatru; 

- otwarta przestrzeń; 

- obecność szaty roślinnej; 

- rodzaj i wilgotność podłoża; 

- działalność człowieka (nadmierne karczowanie lasów, nadmierny wypas bydła, osuwanie się 

terenu). 

* Działalność erozyjna: 

Deflacja- wywiewanie cząstek mineralnych przez wiatr, co prowadzi do powstania wklęsłych form 

terenu. 

Korozja- szlifowanie, żłobienie, polerowanie napotkanych skał materiałem niesionym przez wiatr. 

 

 Wiatr wieje przy powierzchni ziemi i niesie tam największy i najcięższy materiał. 

 Graniaki- są to kamienie o wyraźnych krawędziach, oszlifowane przez wiatr. 

 

 *Działalność akumulacyjna: 

 a) rodzaje wydm: 

 Barchan: 

 
 Charakterystyka: jest to wydma typowa dla terenów pustynnych. Jej ramiona są ułożone zgodnie z 

kierunkiem wiatru. Przemieszczają się szybciej niż czoło. Są bardzo wysokie (do 500 metrów). 

Występuje np. na Saharze. 
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Wydma paraboliczna: 

 
 Charakterystyka:  wydma paraboliczna występuje na terenach nadmorskich (tam, gdzie jest 

wilgotno). Ramiona tej wydmy są ułożone przeciwlegle do kierunku wiatru. Czoło porusza się 

szybciej od ramion. Są niezbyt wysokie. Występują np. w Słowińskim Parku Narodowym. 

 

 Wydma gwiaździsta: 

 

 Charakterystyka:  występuje na terenach pustynnych. Tworzy się w wyniku częstej zmiany 

kierunku wiatru. 

 

 Ripplemarki (zmarszczki wiatrowe): wyspy te ułożone są prostopadle do kierunku wiatru. 

  

*Rodzaje pustyń: 

 Erg- pustynia piaszczysta, np. Erg Wschodni, Wielki Erg Zachodni, Erg Szesz, Wielki Nefud, Rub- 

al- Chali. 

 Hamada- pustynia kamienista, np. Ahaggar, Tibesti, Dar- Fur. 

 Serir- pustynia żwirowa. Tworzą ją drobne odłamki żwiru, np. Pustynia Gibsona. 

 Takyr- pustynia pylasta. Zbudowana jest z iłu, mułu i gliny. Pustynie te ulegają wywiewaniu, zaś 

gdy jest wilgotno robi się bagno. 

  

Cechy pustyni: 

 - są to tereny na stałe niezamieszkałe, pozbawione roślinności (sukulenty, kserofity); 

 - amplitudy dobowe są wysokie, roczne zaś niskie; 

 - opady są znikome (250 mm rocznie); 
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 - pokrywa glebowa jest bardzo cienka, albo w ogóle jej nie ma; 

 - tworzą się w strefach zwrotnikowych. 

   

Zjawiska krasowe na Ziemi. 

Krasowienie- jest to ogół zjawisk związanych z procesem rozpuszczania skał węglanowych, np. 

wapieni, gipsu i soli przez wodę wzbogaconą CO2. 

 

Kras- forma powstała na skutek krasowienia. 

*formy krasu powierzchniowego: żłobki i żeberka krasowe, lejki krasowe, uwały, polja, ostańce 

krasowe, ponor; 

* formy krasu podziemnego: 

 

Zjawisko krasowe na Ziemi 

Krasowienie- jest to ogół zjawisk związanych z procesem rozpuszczania skał węglanowych, np. 

wapieni, gipsu i soli przez wodę wzbogaconą CO2. 

Kras- forma powstała na skutek krasowienia. 

*formy krasu powierzchniowego: żłobki i żeberka krasowe, lejki krasowe, uwały, polja, ostańce 

krasowe, ponor; 

* formy krasu podziemnego: 

 

1. Stalaktyt 

2. Stalagmit 

3. Stalagnat 

4. Draperie 

5. Makarony 

6. ,,Perły” jaskiniowe (pizolity) 
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Jaskinie w Polsce: Jaskinia Raj (Góry Świętokrzyskie), Jaskinia Mroźna (Tatry), Jaskinia 

Litworowa (Tatry), Jaskinia Łokietka i wiele innych. 

Jaskinie na świecie: Jaskinia Wronia (Gruzja- jest to najgłębsza jaskinia), Jaskinia Mamucia 

(USA- najdłuższa jaskinia), Jaskinia Optymistyczna (Ukraina), Jaskinia Lasco (Francja). 

Regiony krasowe w Polsce i na świecie: 

- Góry Skaliste 

- Morawy (Czechy) 

- Góry Dynarskie 

- Chiny (formy powierzchniowe- mogoty) 

- Wyżyna Krakowsko- Częstochowska (inaczej Jura Krakowsko- Częstochowska) 

- Wyżyna Kielecko- Sandomierska 

- Masyw Śnieżnika (Sudety) 

- Dolina Kościeliska (Tatry) 

Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich 

Detersja- wygładzanie podłoża skalnego przez lodowiec. 

Detrakcja- wyorywanie odłamków skalnych z podłoża. 

Egzaracja- zdzieranie podłoża skalnego. 

Lodowiec górski: 

 

Im większa szerokość geograficzna, tym granica wiecznego śniegu znajduje się niżej. Np. 

Antarktyda Om, Kilimandżaro (powyżej 5000 m n.p.m.). 

*Erozyjna działalność lodowca- formy: 

- Karling- są to trójgraniaste, ostro zakończone wzniesienia. 
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- Kary/ kotły polodowcowe- są to cyrki polodowcowe w miejsce pola firnowego lodowca; wypełnia 

obecnie wodę jezior, np. Morskie Oko. 

-  Doliny u- kształtne- inaczej nazywany żłobem polodowcowym, np. Dolina Kościeliska, Dolina 

Rybiego Potoku, Roztoki. 

*Akumulacyjne formy lodowca: 

Moreny: 

a) czołowa (świadczy ona o tym, dokąd sięgał lodowiec na danym terenie), 

b) denna, 

c) boczna, 

d) środkowa (połączenie dwóch moren bocznych), 

e) powierzchniowa (polodowcowe pagórki materiału naniesionego przez lodowiec). 

*Erozyjna działalność wód polodowcowych- formy fluwioglacjalne: 

- garniec polodowcowy- koliste zagłębienie w twardej (litej) skale wywołane wirowym ruchem 

odłamków skalnych poruszanych przez wodę lodowcową; 

- rynny- długie, wąskie i głębokie zagłębienia w skałach; 

- doliny marginalne- doliny utworzone wzdłuż moreny bocznej przez wody spływające z lodowca. 

* Akumulacyjna działalność wód polodowcowych: 

Sandry (stożki usypiskowe)- równiny piaszczyste utworzone z najdrobniejszych materiałów 

skalnych wypłukiwanych przez wodę polodowcową wypływającą z czoła lodowca. 

  

Im większa szerokość geograficzna, tym granica wiecznego śniegu znajduje się niżej. Np. 

Antarktyda Om, Kilimandżaro (powyżej 5000 m n.p.m.). 

 

*Erozyjna działalność lodowca- formy: 

- Karling- są to trójgraniaste, ostro zakończone wzniesienia. 

- Kary/ kotły polodowcowe- są to cyrki polodowcowe w miejsce pola firnowego lodowca; wypełnia 

obecnie wodę jezior, np. Morskie Oko. 

-  Doliny u- kształtne- inaczej nazywany żłobem polodowcowym, np. Dolina Kościeliska, Dolina 

Rybiego Potoku, Roztoki. 

 

*Akumulacyjne formy lodowca: 

Moreny: a) czołowa (świadczy ona o tym, dokąd sięgał lodowiec na danym terenie), b) denna, c) 

boczna, d) środkowa (połączenie dwóch moren bocznych), e) powierzchniowa(polodowcowe 

pagórki materiału naniesionego przez lodowiec). 



76 
 

*Erozyjna działalność wód polodowcowych- formy fluwioglacjalne: 

- garniec polodowcowy- koliste zagłębienie w twardej (litej) skale wywołane wirowym ruchem 

odłamków skalnych poruszanych przez wodę lodowcową; 

- rynny- długie, wąskie i głębokie zagłębienia w skałach; 

- doliny marginalne- doliny utworzone wzdłuż moreny bocznej przez wody spływające z lodowca. 

 

* Akumulacyjna działalność wód polodowcowych: 

Sandry (stożki usypiskowe)- równiny piaszczyste utworzone z najdrobniejszych materiałów 

skalnych wypłukiwanych przez wodę polodowcową wypływającą z czoła lodowca. 
  

Rzeźbotwórcza działalność lądolodów 

Budowa lądolodu: 

 

Erozyjna działalność lądolodu: 

*glacjalne (przez lód): mutony (barańce), wygłady polodowcowe, rysy polodowcowe. 

*fluwioglacjalne (przez wody z lądolodu): jezioro rynnowe (Hańcza, Wigry), pradoliny, jeziora 

wytopiskowe (oczka). 

Akumulacyjna działalność lądolodu: 

*glacjalne: moreny, drumliny (pagórki polodowcowe), eratyki (bloki skalne); 

*fluwioglacjalne: sandry, ozy, kemy. 

Moreny: Wieżyca (morena czołowa), Dylewska Góra, Zamkowa Góra, Szeskie Wzgórza. 

Pradoliny: Toruńsko- Eberswaldzka, Warszawsko- Berlińska, Wieprza i Krzny, Wrocławsko- 

Magdeburski. 

Sandry: Sandry Tucholskie, Sandr Augustowski, Sandr Kurpiowski, Sandr Mazurski. 

Ozy- długie, kręte pagórki (wyglądają jak węże), np. Oz Bukowsko- Mosiński (37km); 

Kemy- okrągłe pagórki o opływowym kształcie. 
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Drumliny- pagórki zbudowane z gliny zwałowej. 

 

Antropogeniczne formy ukształtowania powierzchni litosfery 

Pojezierza, na których spotykamy najwięcej form polodowcowych: Pojezierze Mazurskie, 

Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Pomorskie. 

Formy antropogeniczne: 

- hałdy 

- kopalnie odkrywkowe 

- nasypy kolejowe 

- tamy, zapory, mola 

- grunty orne, pola uprawne 

- drogi pokryte asfaltem 

- kanały, np. Kanał Augustowski 

- falochrony 

- stawy 

- sztuczne koryta rzek 

- wiadukty, nasypy drogowe 

- górki, stoki do zjeżdżania na sankach 

- terasy (Chińczycy) 

- plaże 

-  wysypiska śmieci 

- zabudowa 

- poldery (Holandia). 

 

Proces glebotwórczy i profit glebowy. 

Gleba – cienka (od kilku do kilkunastu centymetrów), zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej 

złożona ze związków mineralnych, resztek organicznych, wody i powietrza. Zdolna do produkcji 

świata roślinnego. Złożona jest z części próchniczej i skały macierzystej. Produktem wyjściowym 

do powstania gleby jest zwietrzelina. 

Proces powstawania gleby 

Powstanie gleby najczęściej trwa setki  czy tysiące lat. Pierwszym etapem jest proces wietrzenia 

podłoża skalnego, zwanego skałą macierzystą. W jego wyniku powstaje warstwa zwietrzeliny, czyli 

rozkruszonej skały macierzystej złożonej z różnej wielkości okruchów skalnych: kamieni, żwiru, 

piasku i iłu. Z czasem pokruszony materiał skalny porastają rośliny – najpierw pojawiają się te o 

małych wymaganiach, potem roślinność staje się coraz bogatsza, co sprzyja rozkładaniu się resztek 
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obumarłych roślin. Końcowym etapem tworzenia się gleby jest powstanie substancji zwanej 

próchnicą, która z czasem ulega przemianie w związki mineralne. 

Stałe składniki gleby: zwietrzelina, elementy ściółki. 

Funkcje gleby: 

- funkcja produkcyjna- produkcja biomasy; 

- funkcja żywieniowa- zapewnia byt zwierzętom glebowym; 

- funkcja sanitarna. 

Czynniki glebotwórcze: 

- warunki klimatyczne: opady, temperatura, nasłonecznienie; 

- wysokość nad poziomem morza; 

- nachylenie terenu; 

- erozja; 

- działalność człowieka: użyźnianie, nawożenie, zabiegi antropogeniczne (spulchnianie gleby, 

melioracja); 

- roślinność; 

- fauna; 

- rodzaj skały; 

- czas; 

- sieć rzeczna. 

 

Powstawanie gleby: 

1. Wietrzenie fizyczne-> powstaje zwietrzelina. 

2. Wietrzenie chemiczne-> zmiana zwietrzeliny. 

3. Wkroczenie flory i fauny. 

4. Powstawanie próchnicy (humus). 
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Charakterystyka budowy gleby na przykładzie gleby bielicowej 

  

Ekosystem – wzajemne powiązanie układów złożonych z żywych organizmów i elementów 

przyrody nieożywionej 

 

Podstawowe procesy glebowe: 

1. Humifikacja- proces rozkładu substancji organicznych. Produktem jest humus. Proces ten 

odbywa się przy udziale edafonu. 

2. Bielicowanie- proces wymywania związków mineralnych w głąb profitu. 

3. Brunatnienie (inaczej proces wmywania)- uwalniania związków żelaza w wyniku wietrzenia 

glinokrzemianu. 

4. Salinizacja (zasolenie gleby); gleby takie to sołonczaki,. 

5. Oglejanie. 

6. Lateryzacja- proces ten zachodzi przy wysokiej temperaturze i bardzo wysokich opadach w 

strefie równikowej. Jest to rozkład glinokrzemianu nadającego skale żółtą barwę. 

7. Ługowanie- wymywanie z gleby cząstek mineralnych organicznych przez wodę. 

8. Torfienie- proces rozkładu materii roślinnej. Zachodzi on na mokrych terenach.. 

9. Murszenie- jest skutkiem działalności człowieka. Zmiana struktury torfu, utrata zdolności 

retencyjnych w wyniku nieumiejętnej gospodarki człowieka. 
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Gleby strefowe na świecie. 

Makia- jest to roślinność śródziemnomorska. 

Preria- Ameryka Północna 

Pampa- Ameryka Południowa 

Puszta- Węgry 

Gleby brunatne: występują we Francji, Portugali, Europie Środkowo- Zachodniej. Są to gleby 

typowe dla klimatu oceanicznego (np. Wschodnie i Zachodnie wybrzeże Ameryki w strefie 

umiarkowanej). 

Gleby bielicowe: występują w klimacie umiarkowanym, chłodnym. Są zakwaszone. Tajga- 

występuje na Syberii, w Skandynawii, Kanadzie. Są słabe, wymagają użyźniania. 

Gleby tundrowe: występują w strefie okołobiegunowej subpolarnej (zdarza się, że temperatura jest 

tam czasem dodatnia). Można spotkać tam krzewinki, mchy, porosty. Żyją w nich renifery. Gleby 

są słabe (zamarznięte), mało urodzajne. 

 

Gleby astrefowe na Ziemi. 

Gleby astrefowe- ich występowanie nie jest związane ze strefami klimatycznymi. 

Czynniki astrefowe: 

- obecność rzek (mady rzeczne i morskie)- bardzo żyzne gleby powstałe z nanosów rzecznych 

(aluwia). Nazywane są glebami aluwialnymi. Tereny występowania: dolina i delta Nilu, Nizina 

Chińska, Nizina Gangesu; 

- rodzaj podłoża (skał)- rędziny- powstają na podłożu wapiennym. Regiony występowania: Wyżyna 

Krakowsko- Częstochowska, Góry Świętokrzyskie, Półwysep Bałkański, Morawy; 

- stopień wilgotności podłoża: 

- wysokość nad poziomem morza 

*gleby bagienne, torfowe- nie nadają się do uprawy; Regiony występowania: Polesie Lubelskie, 

Kotlina Biebrzańska, Nizina Wielkopolska, Pojezierze Wielkopolskie, Floryda; 

*czarne ziemie- tworzą się pod roślinnością łąkową w miejscach zarastających jezior, bagien. 

Gleby te są bardzo żyzne. Regiony występowania: Nizina Szczecińska, Zachodnie Mazowsze, 

Nizina La Platy, tropikalna Afryka Środkowa; 

*gleby górskie- niskie temperatury, duże opady- gleby są bardzo słabe, podatne na erozję. Regiony 

występowania: Sudety, Himalaje, Andy, Kordyliery; 
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*antropogeniczne- gleby zmienione działalnością człowieka. 

Żyzność- naturalna cecha gleby umożliwiająca wzrost roślin. 

Urodzajność- nabyta cecha gleby związana z zabiegami agrotechnicznymi stosowanymi przez 

człowieka zapewniająca podniesienie produkcyjności gleby. 

Zabiegi antropogeniczne to: orka, melioracja, nawożenie, irygacja. 

 

Strefy roślinne na Ziemi. 

Selva- lokalna nazwa tropikalnych lasów deszczowych na Nizinie Amazonki. 

Caatinga- suchy las podrównikowy w północno- wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej. Jest 

świetlisty, złożony z niewysokich drzew. 

Preria- formacja trawiasta w Ameryce Północnej złożona przeważnie z niskich traw. 

Północnoamerykański step. 

Pampa- formacja trawiasta złożona ze średnio wysokich traw, w części południowej zajmowanego 

obszaru- z wysokich traw rosnących w kępach. 

Las borealny (tajga)- lasy iglaste występujące na Syberii. Obecnie mówi się także o tajdze 

kanadyjskiej i skandynawskiej. 

Kserofity- rośliny przystosowane do życia w  warunkach długotrwałej suszy. 

Sukulenty- rośliny gromadzące wodę na okres suszy w grubych zaroślach sukulentowych (kaktusy 

kolumnowe zwane saguaro). 

Halofity- rośliny środowisk zasolonych, słonorośla. 

Efemerofidy- rośliny zielne przechodzące w krótkim czasie  sprzyjających warunków cały cykl 

rozwojowy, zaś na długi okres niesprzyjających warunków wytwarzające organy przetrwalnikowe: 

nasiona, bulwy lub kłącza. 

Epifity- rośliny rosnące na innych roślinach (na ich gałęziach, pniach, a nawet na liściach), jednak 

nie będące pasożytami tych roślin. 

Czynniki wpływające na strefowość roślinną: 

- szerokość geograficzna 

- rodzaj gleby 

- warunki klimatyczne: temperatura, opady; 

- odległość od wody (morza). 
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Czynniki astrefowe: 

- czynnik antropogeniczny; 

- wysokość nad poziomem morza. 

 Strefa 

roślinna 

Strefa 

klimatyczna 

Gleba Charakterystyka Regiony 

występowania 

Zawsze 

zielony las 

tropikalny 

Równikowy 

wybitnie wilgotny 

Czerwonoziemy, 

żółtoziemy- są 

efektem 

wietrzenia 

chemicznego 

- temperatura jest dodatnia 

przez cały rok; 

- niewielkie roczne 

amplitudy; 

- największe na Ziemi 

opady; 

- gleby nie są żyzne; 

- las deszczowy piętrowy, 

gęsty, wiecznie zielony; 

- wielogatunkowy (sto 

gatunków drzew na 1ha); 

- drzewa są wysokie, 

rozłożyste, mają płaskie 

duże błyszczące liście 

pokryte woskiem, np. 

mahoń, heban, palisander, 

kauczukowiec, balsa; 

- epifity. 

Kotlina Kongo, 

Nizina 

Amazonki, 

Archipelag 

Malajski. 

Sawanna- 

formacja 

trawiasta 

(bardzo 

wysoka) 

Równikowy: 

podrównikowy 

wilgotny 

Czerwonoziemy, 

żółtoziemy 

- akacja, baobab; 

- pora sucha i deszczowa 

wyznaczają pory roku; 

- nieliczne drzewa; 

- wysokie trawy; 

- dużo zwierząt, np. lwy, 

żyrafy, nosorożce. 

Wyżyna 

Abisyńska, 

Wyżyna 

Wschodnio- 

afrykańska 

Pustynia, 

półpustynia 

Zwrotnikowa: 

zwrotnikowy 

skrajnie suchy 

Gleby inicjalne - bardzo wysokie dobowe 

amplitudy, najmniejsze 

opady, wieczne lato; 

- występują rośliny 

sucholubne; 

Sahara, 

Kalahari, 

Atacama, 

Zachodnia 

Australia 
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- kaktusy, aloesy, a w 

oazach palmy; 

- skorpiony, chrząszcze, 

węże. 

Makia 

(roślina 

śródziemno- 

morska) 

Klimaty 

podzwrotnikowe 

Terra rosa - roślinność twardolistna; 

- oleander, lawenda, mirt, 

pistacje. 

Basen Morza 

Śródziemnego, 

Chile, 

Kalifornia, USA 

Step Umiarkowany 

ciepły 

kontynentalny 

czarnoziemy - jest sucho, opady są 

małe, lato jest bardzo 

ciepłe i suche, a zimna 

mroźna; 

- step rozkwita wiosną i 

jesienią; 

- są roślinnością trawiastą. 

Węgry, Ukraina, 

Argentyna, 

Wielkie 

Równiny 

Lasy 

liściaste i 

mieszane 

Umiarkowany o 

cechach morskich 

Gleby brunatne i 

płowe 

- buk, dąb, grab, klon, 

jesion 

Europa 

Zachodnia, 

Półwysep 

Koreański, 

wschodnie USA 

Tajga (las 

borealny) 

Umiarkowany 

chłodny 

Gleby bielicowe - występuje tylko na 

półkuli północnej; 

- sosna, modrzew. 

Syberia, Kanada 

Tundra Okołobiegunowa 

subpolarna 

Gleby tundrowe - mchy, porosty, brzoza 

karłowata, sosna 

karłowata, wierzba, 

chrobotek reniferowy; 

- renifer wilki, lisy, 

ptactwo: przepiórki, 

Kanada, Rosja 

 

Piętra klimatyczno – roślinne w Himalajach: 
I. Wilgotne lasy monsunowe 

II. Las liściasty 

III. Las iglasty 

IV. Zarośla różaneczników 

V. Łąki górskie 

VI. Zimna pustynia wysokogórska 

  

Piętra klimatyczno- roślinne w Alpach: 
I. Las mieszany 

II. Las iglasty 

III. Zarośla kosodrzewiny 

IV. Łąki alpejskie 

V. Piętro śnieżne 
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Piętra klimatyczno – roślinne w Tatrach: 
I. Pogórza 

II. Regiel Dolny 

III. Regiel Górny 

IV. Kosodrzewina 

V. Łąki (hale) 

VI. Turnie (nagie szczyty) 

  

Funkcje lasu: 
- oczyszczanie powietrza 

- produkcja tlenu 

- surowiec do wyrobu mebli 

- dostarczanie drewna na opał 

- ochrona gleb przed erozją 

- schronienie przed wiatrem 

- dostarczanie runa leśnego 

- funkcja retencyjna 

- funkcja turystyczna 

  

Środowisko przyrodnicze – zewnętrzna powłoka ziemi obejmująca pogranicze litosfery, atmosfery 

oraz hydrosferę z biosferą. 

Elementy środowiska przyrodniczego: 

- elementy biotyczne (wszystkie organizmy żywe) 

- elementy abiotyczne (klimat, woda, powietrze, skały, gleba) 

Ekumena – obszary stale zamieszkałe i wykorzystane gospodarczo przez człowieka 

Subekumena –obszary okresowo zamieszkałe i wykorzystywane przez człowieka, np. stacje 

badawcze na Antarktydzie. 

Anekumena – obszary w ogóle nie zamieszkałe i nie wykorzystywane przez człowieka. 

 

ŚWIAT ZWIERZĘCY NA KULI ZIEMSKIEJ 

Zwierzęta występujące na poszczególnych kontynentach: 

Ameryka Południowa: 
- niedźwiedź grizzly 

- niedźwiedź baribal 

- niedźwiedź polarny 

- jaguar 

- puma 

- bielik amerykański 



85 
 

- aligator 

- grzechotnik 

- wieloryby 

  

Azja Północna i Europa 
- jeleń 

- sarna 

- dzik 

- łoś 

- wilk 

- żubr 

- niedźwiedź polarny 

- lis polarny 

- zając bielak 

- morsy 

- ryś 

- orzeł 

- sokół 

- tygrys syberyjski 

- panda 

- wielbłąd dwugarbny 

- żółw grecki 

- mandarynka (kaczka) 

  

Azja Południowa 
- słoń indyjski 

- pantera 

- orangutan 

- sępy 

- krokodyle 

- okularniki 

 

Afryka 
- żyrafa 

- słoń 

- zebry 

- antylopy 

- nosorożec 

- lwy 

- goryle 

- papugi 

- kobry 

 

Ameryka Środkowa i Południowa 
- piranie 

- kajmany 

- mrówkojady 

- małpy 

- jaguary 

- lamy 
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- kolibry 

- tukany 

- pelikany 

 

Australia 
- dziobak 

- emu 

- kangur 

- diabeł tasmański 

- koala 

- dingo 

- kakadu 

- kiwi 

- kolczatka 

 

Fauna mórz i oceanów. 

I. Czynniki wpływające na rozmieszczenie życia w morzach i oceanach: 

- im głębiej tym większe ciśnienie; 

- im głębiej tym zimniej; 

- spada przepuszczalność promieni słonecznych; 

- im głębiej tym większe zasolenie; 

- ukształtowanie dna morskiego; 

- odległość od lądu; 

- stan czystości morza (koralowce występują gdy morze jest ciepłe i czyste); 

- obecność pokarmu. 

 

II. Strefy życia w morzach i oceanach: 

Plankton- bardzo drobne organizmy roślinne i zwierzęce, które służą jako pożywienie dla ryb. 

Fitoplankton- plankton roślinny. 

Nekton- zwierzęta samodzielnie pływające w wodzie. 

Bentos- organizmy żyjące na dnie (krab). 

 

Strefy życia: 

1 Litoral (strefa przybrzeżna): 

- największe zróżnicowanie zwierząt; 

- zachodzi fotosynteza (żyją tam glony, krasnorosty); 

- woda jest ciepła, mało zasolona; 

- występują ślimaki, małże, skorupiaki. 

 

2. Pelagial (strefa otwartego morza): 
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- woda jest zimna; 

- bardziej zasolona niż w litoralu; 

- występują różne organizmy (ssaki i ryby morskie); 

- jest coraz mniej roślin; 

- mniejsza przepuszczalność promieni słonecznych (można spotkać rekiny, krowy morskie, 

makrele, dorsze). 

 

3. Abysal (głębia oceaniczna): 

- jest tam ciemno; 

- temperatura spada; 

- nie zachodzi proces fotosyntezy; 

- zwierzęta świecą (bioluminescencja), nie mają oczu, ale mają przezroczyste ciała. 

Koralowce- występują w słonej i czystej wodzie, zbudowane ze szkieletów. Występują w Australii. 

 

 

 

 



88 
 

GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA 

Ukształtowanie powierzchni Afryki 

Cechy położenia Afryki: 

- jest to zwarty kontynent 

- słabo rozwinięta linia brzegowa – 30500 km 

- największy półwysep – Somalijski – Róg Afryki (Horn of Africa) 

- leży po obu stronach równika 

- największa wyspa – Madagaskar 

- niziny występują w strefie wodnej 

- leży na 4 półkulach 

- sąsiaduje z Azja przez Kanał Sueski i Morze Czerwone oraz z Europę przez Morze Śródziemne i 

Cieśninę Gibraltarską 

- Afrykę oblewa Ocean Atlantycki na zachodzie i Ocean Indyjski na wschodzie 

- powierzchnia Afryki – 30 mln km
2
 

- leży na dwóch płytach litosfery: płycie Afrykańskiej i Somalijskiej 

- występują pęknięcia – jeziora tektoniczne 

  

Konsekwencje rozciągłości południkowej Afryki: 

1. Zmiana stref klimatycznych, formacje roślin, zwierząt, gleb 

2. Zmiana długości dnia i nocy 

Konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej Afryki: 

1. Zmiana czasu miejscowego 

2. Linia brzegowa jest nierozwinięta (mały udział półwyspów i w wysp w ogólnej powierzchni 

kontynentu) 

Budowa geologiczna Afryki- mało zróżnicowana, dominują platformy i tarcze prekambryjskie 

Platforma – fragment płyty kontynentalnej zbudowany z fundamentu składającego się ze skały 

wapiennej, skały metamorficznej oraz pokrywy skał osadowych 

Tarcza – to część platformy pozbawiona pokrywy skał osadowych 

  

Przylądki Afryki: 

- północ – Przylądek Biały 
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- południe – Przylądek Igielny 

- zachód – Przylądek zielony 

- wschód – Przylądek Hafun 

Zatoki Afryki: 

- Gwinejska 

- Mała i Wielka Syrta (Kabis) 

- Adeńska 

Góry Afryki: 

- Atlas 

- Smocze 

- Przylądkowe 

- Ahuggar 

- Tibesti 

  

Typy wybrzeży: 
- klifowe – np. Wybrzeże Kości Śłoniowej 

- niskie (plażowe) – np. wybrzeże Morza Śródziemnego, Libia, Egipt, Zatoka Gwinejska 

- koralowe, np. wybrzeże Morza Czerwonego, wybrzeże Madagaskaru 

  

W Afryce przeważają wyżyny – 70% powierzchni położone jest na średniej wysokości 300-2000 

m. n.p.m. 

Średnia wysokość położenia kontynentu to 600 m. n.p.m. 

Pomiędzy wyżynami występują kotliny – Kotlina Kongo 

  

Wyżyny w Afryce: 

- Abisyńska 

- Wschodnio- Amerykańska 

- Adamawa 

 

Kotliny w Afryce: 
- Konga 

- Czadu 

- Kalahari 

- Górnego Nilu 

- Środkowego Nilu 

- Zachodnio-saharyjska 
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Największym szczytem Afryki jest Kilimandżaro, który składa się z trzech stożków: Kibo, 

Mawenzi, Shira. 

Wulkany afrykańskie leżące w rowie tektonicznym: 

- Kenia 

- Ruwenzori 

- Kamerun 

- Neru 

Strefy klimatyczne Afryki 

 

Czynniki kształtujące klimat Afryki: 
- położenie po obu stronach równika 

- wysokość nad poziomem morza 

- prądy morskie (ciepłe i zimne) 

  

1. Strefa klimatów równikowych i podrównikowych: 

a) Klimat wybitnie wilgotny: 
- wysokie opady do 2000 mm – opady zenitalne; 

- wysoka temperatura 22-28
o
C 

- mała roczna amplituda temperatury 

- wilgotne lasy równikowe (dżungla) – występowanie epifitów, lian 

- piętrowy układ roślinności 

- Kotlina Konga 

- Wybrzeże Zatoki Gwinejskiej 

 

b) klimat podzwrotnikowy wilgotny: 
- pora sucha i deszczowa 

- las równikowy 

- las parkowy 

- sawanny 

 

c) klimat podrównikowy suchy: 
- pora sucha 

- sawanna z pojedynczymi drzewami akacji 

- w dolinach rzek lasy galeriowe 

  

2. Strefa klimatów zwrotnikowych suchych i bardzo suchych: 
- pustynia (25

 o
C - 30

 o
C) 

- opady poniżej 250 mm rocznie 

- duże dobowe amplitudy temperatury 

- występują oazy – miejsca, gdzie występują wody podziemne 

Pustynie: 

- Sahara 

- Libijska 

- Kalahari 

  

3.Strefa klimatów podzwrotnikowych morskich (śródziemnomorski) 
- ciepłe, suche lata 

- łagodne, wilgotne zimy 

- makia – na północy 

- busz – na południu 
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- cisy 

- dąb korkowy 

- cedry 

                 

Wpływ prądów morskich na klimat: 

a) zimny prąd Bengalski – pustynia Namib 

b) ciepłe prądy – Mozambicki, Gwinejski, Agulhas – powstawanie nizin, zwiększenie wilgotności 

opadów 

 

 

Wody powierzchniowe Afryki 

- stałe (permanentne) – cały rok korycie rzeki płynie woda 

- okresowe (periodyczne) – woda w korycie rzeki pojawia się w czasie deszczu zenitalnego – strefa 

równikowa sucha 

- epizodyczne – suche doliny wadi wypełniają się wodą raz na jakiś czas – strefa zwrotnikowa 

Wadi – suche koryto 

 

Główne rzeki w Afryce: 
- Nil 

- Niger 

- Senegal 

- Kongo 

- Zambezi 

- Oranje 

 

Jeziora Naturalne: 
- Wiktorii 

- Tanganika 

- Edwarda 

- Alberta 

- Niasa (Malawi) 

 

Lodowce górskie: 
- Kilimandżaro 

- Ruwenzori 

-Kenia 

 

Jeziora sztuczne (antropogeniczne): 
- Nasera – powstałe na Nilu w 1970 roku po wybudowaniu Tamy Asuańskiej 

 

Zróżnicowanie rasowe Afryki 

1. Rasy główne na świecie: 
a) biała – jasny kolor skóry 

- Europa 

- potomkowie europejczyków, zamieszkujące Amerykę Północną 

- Arabowie, zamieszkujący Azje południowo- zachodnią  i Afrykę Północną 

- Indusi 

- Żydzi 
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b) zółta – brunatny kolor skóry, skośne oczy, płaska czaszka, uwydatnione kości policzkowe, niski 

wzrost 

- Środkowa i wschodnia Azja 

- Eskimosi (Północna Ameryka, Kanada, Labrador) 

- Indianie (orli nos) 

c) rasa czarna – czarny kolor skóry, wełniste oczy 

  

Ludność Afryki – około 900 mln 

Przyrost naturalny w Afryce jest największy i wynosi 24 ‰ 

Średnia gęstość zaludnienia – 27 osób na km
2
 

 

Przyczyny niedoludnienia Afryki: 
- niewolnictwo 

- długi okres kolonializmu 

- niekorzystne warunki klimatyczne (pustynie) 

- niedorozwój gospodarczy (głód, choroby) 

 

Rejony najgęściej zaludnione: 

- rejony Morza Śródziemnego w Maroko, Algierii, Tunezji 

- dolina i delta Nilu 

- okolice Jeziora Wiktorii 

- Wyżyna Abisyńska 

- południowo – wschodnia część kontynentu 

- obszary nad Zatoką Gwinejską 

 

Obszary najsłabiej zaludnione: 
- pustynie i półpustynie (Sahara) 

- lasy równikowe (Kotlina Konga) 

  

Rasy zamieszkujące Afrykę: 
- rasa czarna – Pigmejem ludy Bantu, Buszmeni i Hotentoci, Zulusi, Masajowie 

- rasa biała – Arabowie – Tuaregowie, Berberowie, Afrykanerzy lub Burowie 

- rasa żółta – Malgasze 

  

Apartheid – system polityczny panujący w Republice Południowej Afryki do połowy lat 90 XX 

wieku oparty na segregacji rasowej 

  

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KRAJÓW W AFRYCE: 

Egipt: 
- leży  w dolinie i delcie Nilu, Półwyspie Synaj, Pustyni Arabskiej i Libijskiej 

- znajduję się w północno – wschodniej części Afryki, częściowo również w Azji – nad 

Śródziemnym 

- strefa zwrotnikowa i podzwrotnikowa 

- stolicą Egiptu jest Kair, duże miasta to Aleksandria, Port Said 

- ludność Egiptu – ponad 68 mln, główną religią jest islam 

- zasoby naturalne – ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza 

- rolnictwo – uprawianie ryżu siewnego, trzciny cukrowej, pszenicy, kukurydzy 

- gospodarka oparta jest na eksporcie ropy naftowej 
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Nigeria: 
- leży nad Zatoką Gwinejską nad rzeką Niger 

- w strefie równikowej – wybitnie wilgotnej, okresowo suchej 

- uprawia się tam proso, kawę, kakaowiec, orzeszki ziemne 

- znajdują się złoża ropy naftowej 

- stolicą Nigerii jest Abudża 

- jest najbardziej zaludnionym krajem Afryki – 128 mln 

 

RPA: 
- najbardziej rozwinięty kraj w Afryce 

- najbardziej zasobny w surowce naturalne: złoto, diamenty, platynę 

- znajduje się na południu Afryki nad Oceanem Indyjskim 

- stolicą jest Pretoria 

- główną religią jest chrześcijaństwo – ponad 70% 

 - uprawią się tu kukurydzę, proso, pszenicę 

 

Konflikty zbrojne w Afryce 

Przyczyny konfliktów: 

- zróżnicowanie etniczne, 

np. Ruanda i Burundi – Hutu (rolnicy) i Tutsi (pasterze), Nigeria 

- zróżnicowanie religijne: 

Nigeria i Sudan – muzułmanie i chrześcijanie 

- walka o terytorium: 

Np. Kenia – Somalia – Etiopia 

Czad- Libia 

Maroko i Mauretania o Saharę Zachodnią 

- dążenia separatystyczne (niepodległościowe) 

Np. Etiopia, Erytrea 

- ekonomiczne: 

Nigeria – złoża ropy naftowej 

Somalia – wojna o pastwiska źródła wody między rodami 
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Położenie i ukształtowanie powierzchni Ameryki 

Podział Ameryki: 
- Północna – 24 mln km

2
 

- Południowa – 18 mln km
2
 

- Środkowa 

- Łacińska 

- Anglosaska 

                Ameryka leży na półkuli zachodniej 

                Oblewają ją: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Arktyczny 

Linia brzegowa Ameryki Północnej jest rozwinięta, natomiast Ameryki Południowej nie 

 

Cechy ukształtowania powierzchni: 
- Ameryka to kontynent wyżynny 

- przeważają obszary wyżyn i gór 

- krainy geograficzne mają układ południkowy i budowę nieckowatą 

- płyty litosfery na której leży Ameryka: Północnoamerykańska; Południowoamerykańska, 

Karaibska 

- Ameryka ma budowę nieckowatą 

- młode góry fałdowania alpejskiego: Kordyliery, Andy 

- stare góry: Apallachy 

Najwyższy szczyt Ameryki Północnej – McKinley – 6184 m. n.p.m. 

Najwyższy szczyt Ameryki Południowej – Aconcagua – 6962 m. n.p.m. 

 

Strefy klimatyczne Ameryki 

- równikowa wilgotna – suma opadów atmosferycznych w ciągu roku jest bardzo wysoka; 

występuje tu wiecznie zielony las równikowy (selvas - Amazonia) 

- zwrotnikowa sucha – wybitnie suchy klimat, powstawanie pustyń, np. Atakama; działanie 

zimnych prądów morskich – peruwiański, kalifornijski 

- podzwrotnikowa 
a) sucha – roślinność preriowa, lasy zrzucające liście 

b) morska – lasy iglaste 

- umiarkowana: 
a) morski – lasy mieszane i liściaste 

b) przejściowy – lasy mieszane i iglaste; tajga 

c) kontynentalny – lasy mieszane – prerie; 

- okołobiegunowa – tundra i pustynia lodowa 

  

Formy roślinności: 
- selwas – wilgotny las równikowy 

- pampa – stepy Ameryki Południowej 

- preria – Stepy Ameryki Północnej 

- Campos (Brazylia)– roślinność trawiasta, odpowiednik sawanny 
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Ludność Ameryki 

Pierwotni mieszkańcy Ameryk: 
- Indianie – Aztekowie, Majowie, Inkowie 

- Eskimosi 

W czasie odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku ludność Ameryki wynosiła 

około 30 mln. Na początku XIX wieku liczba mieszkańców zwiększyła się przez okres 100 lat ze 

150 do 800 mln. 

 

Przyczyny wzrostu liczby ludności w XIX wieku: 
- napływ ludności europejskiej 

- duży przyrost naturalny 

- napływ ludności niewolniczej z Afryki 

 

Rasy ludności: 
- biała (europejczycy) – USA, Kanada, Argentyna 

- czarna – potomkowie niewolników afrykańskich – Ameryka Środkowa, Brazylia 

- żółta – Indianie, azjaci – Boliwia, Ekwador, Peru 

- mieszana – mulat(biała + czarna) 

                - metys (biała + żółta) 

                - zambos (czarna + żółta) 

Liczba ludności Ameryki – 860 mln.; Ameryka Południowa – 390 mln; Ameryka Północna – 

470 mln 

 

Obszary najgęściej zaludnione: 
- wschodnie wybrzeże USA 

- zachodnie wybrzeże USA 

- Wyżyna Meksykańska 

- wyspy Ameryki Środkowej 

- północno – zachodnia część Andów 

- ujście La Platy 

- wschodnie wybrzeże Brazylii 

 

Anekumeny: 
- Nizina Amazonki 

- Wyżyna Gujańska 

- Nizina La Platy 

 

Największe skupiska ludności: 
- Megalopolis Wschodniego Wybrzeża: Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore, Waszyngton 

- Megalopolis Okręgu Przyjeziornego: Detroit, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo, Toronto 

- Megalopolis Zachodniego Wybrzeża: Los Angeles, San Francisco 

 

Problemy wielkich aglomeracji: 
- hałas 

- problem z utylizacją  śmieci 

- wzrost patologii społecznych 

- brak miejsc parkingowych 

- zanieczyszczenia powietrza 
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Państwa powyżej 100 mln ludności: 
- Stany Zjednoczone – 294 mln 

- Brazylia – 178 mln 

- Meksyk -103 mln 

 

Gospodarka Ameryki 

Kraje wysoko rozwinięte: 
- Stany Zjednoczone – 47 tys. $  PKB na osobę 

- Kanada – 39 tys. $ PKB na osobę 

- Argentyna – około 10 tys. $ PKB na osobę 

- Urugwaj – około 10 tys. $ PKB na osobę 

 

Cechy gospodarki: 
- największą część PKB tworzą usługi 

- nowoczesna technologia 

- wielka masowa produkcja 

- zmechanizowane wielkotowarowe rolnictwo, tzw. Farmy 

- duża zasobność surowcowa 

- olbrzymie zapotrzebowanie na surowce 

 

Główne produkty przemysłu przetwórczego: 

- sprzęt elektroniczny – komputery, samochody 

- sprzęt wojskowy 

 

Główne produkty przemysłu rolniczego: 

- zboża (pszenica, kukurydza) 

- soja 

- bawełna 

- owoce i warzywa 

  

Kraje średnio rozwinięte (2-10 tys. $ PKB na osobę) 
- Meksyk 

- Brazylia 

- Kolumbia 

- Wenezuela 

 

Cechy gospodarki: 

- rozwijający się przemysł przetwórczy 

- duży udział rolnictwa w PKB 

- niesprawiedliwy podział dochodu 

- duży udział w PKB przemysłu wydobywczego 

- następuje zmiana w strukturze PKB na korzyść przemysłu i usług 

Najbardziej rozpowszechnionym nowoczesnym sposobem produkcji są plantacje 

 

Rośliny plantacyjne: 

- kawa – Brazylia 

- banany 

- bawełna 
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- trzcina cukrowa 

- kakaowiec 

 

Kraje słabo rozwinięte: 
- Haiti 

- Boliwia 

- Gujana Francuska 

 

Cechy gospodarki: 

- dominuje gospodarka jednokierunkowa  - jeden produkt 

- dominuje rolnictwo 
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Australia i Oceania - położenie i ukształtowanie terenu 

Powierzchnia Australii – 7,6 mln km
2
 + Oceania – ok. 8 mln km

2
 

 

Położenie Australii: 
- leży na półkuli południowo – wschodniej 

- w strefie zwrotnikowej, równikowej i podzwrotnikowej 

- skrajne punkty: 

                - na północ – Jork 

                - na południe – Przylądek Wilsona 

                - na zachód – Przylądek Steep 

                - Przylądek Byrona 

- linia brzegowa jest zróżnicowana. Północna część jest rozwinięta, a południowa nie 

- jest najmniejszym kontynentem i najbardziej oddalonym od innych 

 

Ukształtowanie powierzchni: 
- Australia to kontynent o przewadze nizin 

- średnia wysokość to 330 m. n.p.m. 

- główne formy ukształtowania: 

1) Wyżyna Zachodnioaustralijska 

2) Nizina Środkowoaustralijska 

3) Wielkie Góry Wododziałowe – Alpy australijskie 

- najwyższy szczyt – Góra Kościuszki – 2228 m. n.p.m. 

 

Półwyspy w Australii: 
- Jork 

- Ziemia Arnhema 

 

Zatoki: 
- Wielka Zatoka Australijska 

- Zatoka Karpentaria 

 

Wyspy: 
- Tasmania 

 

Podział Oceanii: 
- Mikronezja – tysiące małych wysp 

- Melanezja – czarne wyspy 

- Polinezja 

- Nowa Zelandia 

 

Pochodzenie wysp Oceanii: 
- kontynentalne (duże wyspy) 

- wulkaniczne 

- koralowe 

Środowisko przyrodnicze Australii 
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Klimat Australii: 
1) Strefa klimatów podrównikowych – lasy równikowe, sawanny wilgotne 

2) Strefa klimatów zwrotnikowych –  pasatowa cyrkulacja, zimne prądy, położenie wewnątrz 

kontynentu; suchy – roślinność półpustynna, sawanna, screek (pojedyncze trawy, eukaliptus) 

3) podzwrotnikowa – morska, roślinność twardolistna 

 

Wody powierzchniowe: 
a) rzeki: stałe – Murray 

                okresowe – Darling 

                epizodyczne 

b) jeziora – J. Eyre (jezioro słone) – depresja -12 m. p.p.m. 

 

Rośliny występujące w Australii: 
- eukaliptus 

- akacje australijskie 

- trawa spinifex 

- palmy 

- wiecznie zielone lasy 

 

Zwierzęta: 
- dziobak, kolczatka 

- workowe: kret, kangur, wombat 

- miś koala 

- dingo 

- psy latające 

- strusie emu 

Ludność i gospodarka Australii 

 

Aborygeni – rdzenni mieszkańcy Australii, ich nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza – 

pierwotni mieszkańcy. Ich przodkowie przybyli z południowo – wschodniej Azji. Zajmowali się 

zbieractwem, myślistwem i rybołówstwem. Ich pierwotna liczba wynosiła 700 tysięcy 

 

Ekumeny Australii: 
- wschodnia część Australii 

- południowa wschodnia część Australii 

- południowa zachodnia Australia 

 

Anekumeny: 
- Pustynia Gibsona 

- Pustynia Simsona 

- Australia Zachodnia 

- Wielka Pustynia Piaszczysta 

- Wyżyna Zachodnia 

 

Rasy ludzkie: 
1. Biała – Australia i Nowa Zelandia 

2. Żółta – czarna oraz pośrednie między żółtą, a czarną 

 

Największe miasta Australii: 
- Sydney – 4,2 mln 
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- Melbourne – 3,5 mln 

- Brisbane – 1,7 mln 

- Adelaide – 1,2 mln 

- Canberra – ponad 345 tysięcy ludności – stolica Australii 

 

Ważną rolę odgrywa przemysł wydobywczy. Australia jest zasobna w wiele surowców 

mineralnych takich jak: 

- węgiel kamienny 

- ropa naftowa 

- rudy żelaza 

-  gaz ziemny 

- złoto 

- opale – kamienie szlachetne 

- rudy uranu 

 

Główne uprawy: 
- pszenica 

- ryż 

- winorośl 

- trzcina cukrowa 

- banany 

- owoce cytrusowe 

- owoce i warzywa, tytoń, bawełna 

 

Zwierzęta hodowlane: owce, bydło 

W Australii dominuje przewaga usług i przemysłu wysokiej technologii 

 Australia jest wielkim eksporterem surowców naturalnych 

 

Główne produkty eksportu to: 
- cukier 

- pszenica 

- owoce cytrusowe 

- wino 

- mleko (Japonia) 

- skóra 

- mięso (Arabia) 

- wełna 

 

Antarktyda i Arktyka 

Antarktyda – kontynent- ląd położony wokół bieguna południowego pokryty lodem. 

 

Antarktyka – obszar Antarktydy wraz z otaczającymi wodami 

Odkrywca - Roland Amundsen – 15 XII 1911 r. 

Grubość lądolodu wynosi do 4800 metrów 

Największym szczytem jest Masyw Vinsona – 4892 m. n.p.m. 

Najniższa zanotowana temperatura to  ( - 89,6 
o
C); siła wiatru dochodząca do 200 km/h 
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Arktyka – obszar zamarzniętego morza wraz  z północnymi częściami położonymi za kołem 

polarnym Europy, Azji i Ameryki Północnej wokół bieguna północnego 

Zdobywca Arktyki – Robert Edwin Peary – 6 IV 1909 r. 

 

Zwierzęta żyjące na Antarktydzie i w Arktyce: 
- foki 

- morsy 

- niedźwiedzie polarne 

- pingwiny 

 

 

 

 

 

Ukształtowanie powierzchni i wody powierzchniowe Azji 

Powierzchnia Azji – 44 mln km
2
 

 

Cechy położenia i ukształtowania Azji: 
- Azja leży na wszystkich półkulach 

- sąsiaduje z Europą przez Góry Ural, oraz cieśniny Bosfor i Dardanele 

- z Afryką poprzez Kanał Sueski i Morze Czerwone 

- z Ameryką Północną poprzez Cieśninę Beringa 

- oblewają ją wszystkie oceny 

- w Azji znajdziemy wszystkie strefy klimatyczne 

- wyżyny stanowią 75 % powierzchni kontynentu 

- rozległe krainy geograficzne - wyżyny, niziny 

- bardzo wysokie pasma górskie 

- liczne kotliny 

- najwyższy punkt – Mount Everest – 8848 m. n.p.m. 

- najniższy punkt – depresja Morza Martwego – 405 m. p.p.m. 

  

Płyty, na których leży Azja: 
- Euroazjatycka 

- Północnoamerykańska 

- Pacyficzna 

- Filipińska 

- Indyjska 

- Irańska 

- Australijska 

  

Niziny w Azji: 
- Zachodniosyberyjska 

- Chińska 

- Mezopotamska 

- Gangesu 

 

Wyżyny w Azji: 
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- Tybetańska 

- Środkowoeuropejska 

- Irańska 

 

Góry: 
a) młode: 

- Kaukaz 

- Pamir 

- Himalaje 

- Hindukusz 

b) stare: 

- Tien-Szan 

- Ałtaj 

- Ural 

  

Wody powierzchniowe Azji: 
- rzeki należą do zlewisk wszystkich oceanów 

- rzeki Azji mają układ promienisty 

 

Rola rzek Azji: 
- dostarczają wody dla mieszkańców 

- podtrzymują różnorodne formy życia 

- nawadniają suche tereny 

- łatwa wymiana handlowa drogą wodną 

- polowanie i łowienie ryb 

- wytwarzanie energii 

- turystyka 

 

Jeziora Azji: 
- Morze Kaspijskie (największe) – reliktowe 

- Bajkał (najgłębsze) – tektoniczne 

- Bałchasz – tektoniczne 

- Aralskie – reliktowe 

  

Największe rzeki wpływające do poszczególnych oceanów: 
a) Ocean Indyjski 

- Indus 

- Ganges 

- Irawadi 

- Brahmaputra 

b) Ocean Spokojny 

- Amur 

- Jangcy 

- Żółta rzeka 

c) Ocean Arktyczny: 

- Lena 

- Ob. 

- Jenisej 
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Strefy klimatyczne Azji 

Azja leży w pięciu strefach klimatycznych 

1. Okołobiegunowa - Tundra – bezdrzewne obszary porośnięte mchami, porostami oraz karłowate 

krzewy i drzewa 

Wieczna zmarzlina – stale zamarznięta warstwa gruntu o różnej grubości. Występuje w północnych 

częściach Azji. W lecie odmarza tylko jej powierzchniowa warstwa o grubości 4-50 metrów 

2. Umiarkowana 
a) umiarkowany morski – lasy iglaste, liściaste, mieszane 

b) umiarkowany przejściowy – tajga, stepy, pustynie 

c) umiarkowany kontynentalny 

3. Podzwrotnikowa: 
a) morski – roślinność twardolistna, lasy liściaste 

b) kontynentalna – pustynie i półpustynie 

4. Zwrotnikowa: 
a) sucha – pustynia gorąca 

b) monsunowa – sawanny, wilgotne lasy podzwrotnikowe 

5. Równikowa 
a) podrównikowy – wilgotne sawanny 

b) wybitnie wilgotny – las równikowy 

 

Ludność Azji 

Ludność Azji – 3,8 mld; jest najbardziej zaludnionym kontynentem 

Liczba ludności Azji gwałtownie zaczęła się zwiększać na początku XX wieku – eksplozja 

demograficzna 

 

Przyczyny eksplozji demograficznej: 
- spadek wskaźnika zgonów (dzięki ograniczeniu chorób, zwiększeniu produkcji żywności, 

dostępność do wody, poprawa higieny) 

- wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego 

 

Obszary najgęściej zaludnione (ekumeny): 
- Azja Południowo-wschodnia: Nizina Chińska, Góry Południowochińskie 

- Azja Południowa: Półwysep Indyjski 

- Azja Zachodnia 

- Japonia 

- Indonezja 

 

Obszary nie zamieszkałe (anekumeny): 
- Syberia 

- Wyżyna Tybetańska 

- Nizina Turańska 

- Półwysep Arabski 

- Wyżyna Irańska 

 

Średnia gęstość zaludnienia – 138 osób/ km
2
, przy czym 60 % powierzchni zamieszkuje 1-2 osoby/ 

km
2
 

 

Państwa powyżej 100 milionów mieszkańców: 
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- Chiny – 1,4 mld 

- Indie – 1,2 mld 

- Indonezja – 200 mln 

- Pakistan – 156 mln 

- Bangladesz – 150 mln 

- Japonia – 130 mln 

 

Największe miasta Azji: 
- Japońskie megalopolis: Tokio, Jokohama, Osaka, Kobe 

- Kalkuta 

- Bombaj 

- Dakka 

- Dżakarta 

  

Rasy ludności Azji 

- biała – zachodnia część Azji 

- żółta – południowo – wschodnia część Azji 

- czarna – półwysep Indyjski 

 

Ludy Azji: 
- Chińczycy, Tybetańczycy 

- Rosjanie 

- Arabowie 

- Mongołowie 

- Jakuci 

- Hindusi 

- Persowie 
 

Religie Azji: 

a) monoteistyczne – wiara w jednego Boga 

- chrześcijaństwo – zachodnia Rosja, Filipiny 

- islam  - zachodnia Azja i południowa 

- judaizm – Izrael 

b) politeistyczne – wielobóstwo 

- buddyzm – Chiny, Mongolia, Tybet 

- hinduizm – Indie 

- taoizm, konfucjanizm, szintoizm 

 

Zmiany na politycznej mapie Azji po II wojnie światowej 

Przyczyna zmian na politycznej mapie Azji po II wojnie światowej: 
- rozpad ZSRR 

- procesy dekolonizacji 

- klęska Japonii 

- rozprzestrzenianie się komunizmu 
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Kraje kolonialne: 
Indie, Birma – Wielka Brytania 

Indochiny i Syria – Francja 

Timor i Makao – Portugalia 

Indonezja – Holandia 

Filipiny – Stany Zjednoczone 

Korea - Japonia 

 

Państwa, które powstały po II wojnie światowej: 
- Korea Północna 

- Korea Południowa 

- Bangladesz 

- Pakistan 

- Wietnam 

- Laos 

- Izrael 

- Jordania 

- Kambodża 

 

Największe  państwa Azji: 
- Rosja 

- Chiny 

- Indie 

- Kazachstan 

- Arabia Saudyjska 

- Indonezja 

- Japonia 

 

Konflikty w Azji: 
- Afganistan 

- wojna koreańska 

- wojna w Iraku 

- konflikt kaukaski 

- konflikt izraelsko – palestyński 

- konflikt Indie – Pakistan 

- wojna wietnamska 

- Nepal 

 

Przyczyny konfliktów: 
- wojny na tle religijnym 

- wojny o surowce 

- o władzę 

 

Zróżnicowanie poziomu gospodarczego Azji 

Do krajów wysoko rozwiniętych należą: 
- Japonia 

-Singapur 

- Izrael 
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- Korea Południowa 

Tygrysy azjatyckie – wysoki skok w rozwoju gospodarczym, ciągle bardzo szybko rozwijające się 

- Korea Południowa 

- Tajwan 

- Singapur 

- Japonia 

Małe Tygrysy: 

- Malezja 

- Filipiny 

- Indonezja 

- Tajlandia 

 

Kraje wchodzące w skład OPEC (organizacja krajów eksportujących ropę naftową): Wenezuela, 

Algieria, Libia, Nigeria, Angola, Ekwador, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar, ZEA 

 

Państwa, w których głoduje najwięcej ludzi: 
- Indie 

- Chiny 

- Bangladesz 

- Indonezja 

- Pakistan 

17% powierzchni Azji zajmują grunty orne, 30% łąki i pastwiska 

 

Główne uprawy w Azji to: 
- ryż 

- pszenica 

- kukurydza 

- proso 

- bataty 

- banany 

Hoduje się: 
- kozy, 

- owce 

- wielbłądy 

- trzodę chlewną 

- renifery 
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Położenie i ukształtowanie Europy 

Cechy położenia Europy: 
- leży na 3 półkulach 

- sąsiaduje z Azją i Afryką 

- Europę oblewa Ocean Atlantycki i Ocean Arktyczny 

 

Skrajne punkty Europy: 
- na północ – Przylądek Północny (72

0
N, 25

0
E) 

- na południe – Przylądek Matapan (37
0
N, 23

0
E) 

- na wschód – Północny Ural (68
0
N, 67

0
E) 

- na zachód – Przylądek Roca (38
0
N, 9

0
W) 

 

Rozciągłość południkowa Europy: 
a) w stopniach kątowych: 

72
0 

-37
0
 = 35

0
 

b) w kilometrach: 

35
0
 * 111 km = 3885 km 

  

Konsekwencje rozciągłości południkowej: 
- zmiana stref klimatycznych, glebowych, roślinnych 

- zmiana długości trwania dnia i nocy 

Konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej: 
- zmiana czasu miejscowego 

  

Czynniki zewnętrzne wpływające na ukształtowanie terenu: 
- energia słoneczna 

- wiatr 

- woda 

- lodowiec 

- roślinność i zwierzęta 

 

Czynniki wewnętrzne: 
- przemieszczanie się płyt litosfery 

- trzęsienia ziemi 

- wybuchy wulkanów 

 

Płyty tektoniczne, na których leży Europa: 
- euroazjatycka 

- afrykańska 

- północnoamerykańska 

  

Budowa geologiczna Europy jest zróżnicowana: 
1. Wschodnia część Europy leży na grubej, twardej, sztywnej płycie, która nie uległa fałdowaniu, 

jedynie popękała. Czynniki zewnętrzne, szczególnie lodowiec wyrównał ją. 

2. Europa północno zachodnia pod względem budowy geologicznej to obszar występowania starych 

gór zrębowych, które nie uległy sfałdowaniu, a wypiętrzeniu 

3. Europa południowa to obszar istnienia młodych gór fałdowych 
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 Czynniki ukształtowania powierzchni Europy: 

- przewaga nizin – 75% 

- średnia wysokość kontynentu – 278 m. n.p.m. 

- niziny przeważają we wschodniej części kontynentu o podłożu granitowym przykryta warstwą 

osadową 

- najwyższy punkt Europy – Mont Blanc – 4807 m. n.p.m. 

- najniżej położony punkt – depresja nadkaspijska – 28m. p.p.m. 

 

Czynne wulkany w Europie: 
- Etna (Sycylia) 

- Wezuwiusz koło Neapolu 

- Stromboli (Wyspy Liparyjskie) 

 

Największe wyspy w Europie: 
- Wielka Brytania 

- Irlandia 

- Islandia 

- Sardynia 

- Sycylia 

- Baleary 

- Korsyka 

- Ziemia północna 

 

Największe półwyspy: 
- Skandynawski 

- Iberyjski 

- Apeniński 

- Bałkański 

- Peloponez, 

- Krym 

 

Wody olewające Europę: 
- Morze Barentsa 

- Morze Północne 

- Morze Śródziemne 

 

Granica między Europą i Azją: 

Nowa Ziemia – Góry Ural – rzeka Ural – nizina nadkaspijska- północny Kaukaz – Morze Czarne – 

cieśnina Bosfor – Morze Marmara – cieśnina Dardanele – Morze Śródziemne 

 

Granica między Europą,  a Afryką: 

Morze Śródziemne – cieśnina Gibraltarska 

 

Strefy klimatyczno-roślinne Europy 

Czynniki kształtujące klimat: 

a) strefowe: 
- szerokość geograficzna 

b) astrefowe: 
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- prądy morskie – w Europie największy wpływ na klimat ma prąd norweski, tzw. kaloryfer europy, 

przynosi ciepłe powietrze 

- wysokość nad poziomem morza 

- sąsiedztwo wielkiego lądu i oceanu – wpływ Oceanu Atlantyckiego i Arktycznego 

- działalność człowieka 

- szata roślinna 
 

 Strefy klimatyczne Europy: 

Strefa klimatyczna Typ klimatu Formacja roślin 

Podzwrotnikowa - morski 

- suchy 

lata gorące i suche, zimy łagodne i mokre, 

roślinność twardolistna (makia) – laury, 

lawenda, mirty, meandry, bukszpany, oliwki 

Umiarkowana (ciepła) morski przejściowy – 

kontynentalny 

-lasy liściaste, mieszane 

- stepy 

- pustynie 

Umiarkowana chłodna morski przejściowy 

kontynentalny 

- las iglasty, tajga 

Okołobiegunowa podbiegunowa 

(subpolarny) 

- tundra 

- krzewinki 

Wody powierzchniowe Europy 
 

Rzeki Europy należą do zlewiska: 
- Oceanu Atlantyckiego 

- Oceanu Arktycznego 

- Morza Kaspijskiego 

Obszar bezodpływowy – obszar, który nie ma połączenia wodnego z oceanem, w Europie jest to 

zlewisko Morza Kaspijskiego 

  

Rzeki Europy zachodniej Rzeki Europy wschodniej 

- krótkie 

- duże spadki 

- źródła w górach 

- zasilania deszczowe, lodowcowe, podziemne 

  

- długie 

- meandrujące 

- małe różnice wysokości między źródłem, a 

ujściem 

- zasilania deszczowo - śniegowe 

Oś gospodarcza Europy – Dunaj,  przepływa przez Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Serbię, 

Rumunię, Mołdawię, Ukrainę, Chorwację 

Oś gospodarcza Niemiec – Ren 

Najdłuższa rzeka Europy – Wołga 

 

Rola rzek: 
- gospodarcza – rolnictwo, transport, komunikacyjna, rybołówstwo 

- turystyczna 

- energetyczna 

Ludność Europy 

Przyczyny eksplozji demograficznej w Europie: 
- wysoki przyrost naturalny 
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- poprawa warunków życia 

- ograniczenie chorób – ograniczenie śmiertelności dzieci 

- wzrost produkcji żywności 

 

O rozmieszczeniu ludności decyduje: 
a) czynniki przyrodnicze: 

- klimat 

- dostęp do morza 

- bliskość rzek 

- żyzność gleby 

- surowce mineralne 

b) czynniki społeczne: 

- praca 

- miasta 

- możliwość samorealizacji 

 

Kraje o najniższym przyroście naturalnym: 
- Europa wschodnia i środkowa 

 

Konsekwencje ujemnego przyrostu naturalnego: 
- brak rąk do pracy 

- starzenie się społeczeństwa 

- zmniejszanie się liczby ludności 

- spadek PKB (produkcji) 

- zwiększenie podatków 

 

Przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia Europy: 
- warunki klimatyczne 

- dostęp do morza 

- dostępność do rzek i innych szlaków komunikacyjnych 

- dostępność surowców 

- żyzność gleby 
 

Najważniejsze ludy Europy: 

1. Słowianie: 

                a) zachodni – Czechy, Polska, Słowacja 

                b) wschodni – Rosja, Ukraina, Białoruś 

                c) południowi – Serbia, Chorwacja, Bułgaria 

2. Germanie – Anglia, Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Austria 

3. Romańskie – Francja, Hiszpania, Włochy, Rumunia 

4. Ugrofińskie – Finlandia, Węgry 

5. Grecy 

6. Albańczycy 

 

Języki, którymi mówi największa grupa ludności: 
1. Rosyjski 

2. Niemiecki 

3. Angielski 

4. Francuzki 
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5. Hiszpański 

6. Włoski 

7. Ukraiński 

8. Polski 

 

Ekumeny Europy: 
- doliny i ujście rzeki Ren 

- Nizina Padańska 

- Anglia 

- Europa Środkowa 

- obszar Morza Czarnego 

 

Anekumeny Europy: 
- północna Europa 

- Islandia 

- wysokie szczyty Alp 

 

Ludność Europy – 730 mln osób na 1 km
2
 

Średnia gęstość zaludnienia Europy – 73 osoby/km
2
 

 

Europa to kontynent silnie zurbanizowany – 72 % 

- Belgia – 96% 

- Polska – 62% 

- Albania – 46% 

 

 

Największe aglomeracja w Europie: 
- Moskwa – 10,5 mln osób 

- Paryż – 9,9 mln 

- Londyn – 7,5 mln 

 

Współczesna Europa jest bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym, narodowościowym i 

etnicznym 

Największym problemem demograficznym Europy jest ujemny przyrost naturalny i prowadzący 

do starzenia się społeczeństwa 

 

Ujemny przyrosty naturalny: Niemcy, Rosja, Ukraina, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Węgry, 

Szwecja 

 

Dodatni przyrost naturalny: Hiszpania, Irlandia, Islandia, Słowacja, Norwegia 

75% ludności to chrześcijanie 
 

Religie Europy: 

- chrześcijaństwo – monocentryczna 

                a) katolicyzm 

                b) prawosławie 

                c) protestanci 

- judaistyczna (Żydzi) – monocentryczna 

- islam – monocentryczna (Allah) – Albania, Turcja 
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Podział polityczny Europy 

Regiony Europy: 
1. Europa Północna (państwa skandynawskie) 

                - Norwegia – Oslo 

                - Szwecja – Sztokholm 

                - Finlandia – Helsinki 

                - Dania – Kopenhaga 

                - Islandia – Rejkiawik 

2. Europa zachodnia 

                - Wielka Brytania – Londyn 

- Irlandia – Dublin 

3. Państwa Iberyjskie 

                - Hiszpania – Madryt 

                - Portugalia – Lizbona 

                - Andora – La Vella 

                - Monako – Monte Carlo 

                - San Marino 

4. Europa środziemnomorska 

                - Francja – Paryż 

                - Włochy – Rzym 

                - Słowenia – Lublana 

                - Chorwacja – Zagrzeb 

                - Bośnia i Hercegowina – Sarajewo 

                - Serbia – Belgrad 

                - Czarnogóra – Podgorica 

                - Albania – Tirana 

                - Turcja – Stambuł 

5. Kraje alpejskie: 

                - Szwajcaria – Berno 

                - Austria  - Wiedeń 

                - Lichtenstein – Vaduz 

                - Niemcy – Berlin 

6. Kraje Beneluksu 

                - Belgia – Bruksela 

                - Holandia – Amsterdam 

                - Luksemburg – Luksemburg 

7. Europa Środkowa: 

                - Polska – Warszawa 

                - Czechy – Praga 

                - Słowacja – Bratysława               

                - Węgry – Budapeszt 

8. Europa wschodnia 

                - Ukraina – Kijów 

                - Mołdawia – Kiszyniów 

                - Białoruś – Mińsk 

                - Rosja – Moskwa 

9. Kraje bałtyckie 

                - Litwa – Wilno 
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                - Łotwa – Ryga 

                - Estonia – Tallin 

10. Kraje czarnomorskie 

                - Bułgaria – Sofia             

                - Rumunia – Bukareszt 

Macedonia – Skopje 

Malta – La Valetta 

 

Zmiany polityczno-militarne i gospodarcze po II wojnie światowej w Europie 

,,Żelazna Kurtyna” – linia dzieląca Europę na dwie przestrzenie polityczne: 

1) Europa Wschodnia komunistyczna 

2) Europa Zachodnia demokratyczna 

 

Skutki podziału Europy: 
- wyścig zbrojeń 

- utrudniona wymiana handlowa 

- utrudnione kontakty ludzkie 

- nierównomierny rozwój gospodarczy 

  

Zdobyczy obu bloków strzegły organizacje militarne: 
1949 r. – blok państw zachodnich powołał NATO – Pakt Północnoatlantycki 

1955 r. – z inicjatywy ZSRR powstał Układ Warszawski – pakt wojskowy zrzeszający państwa 

Europy środkowej i wschodniej uzależnione od ZSRR. 

  

Gospodarka powojennej Europy 
Plan Marshalla – plan pomocy USA dla Europy zachodniej i środkowej (1947r.): 

- udzielenie bezzwrotnych lub nisko oprocentowanych pożyczek 

- dostarczenie żywności 

- dostarczenie maszyn i urządzeń dla rozwoju przemysłu 

Europa Zachodnia utworzyła Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) 

Europa Wschodnia – RWPG – Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 

 

Cele RWPG: 
- rozwój gospodarczy 

- rozwój techniczny i naukowy 

- rozwój obszarów zaniedbanych 

Cele nie zostały zrealizowane, a rzeczywistymi zamierzeniami Związku Radzieckiego było 

całkowite uzależnienie gospodarcze państw Europy środkowej i wschodniej od gospodarki ZSRR. 

Kalendarium integracji europejskiej 

Integracja europejska – proces polegający na dobrowolnym łączeniu się w grupy, np. państw w 

celu wyniesienia wspólnych korzyści 

 

Przyczyny integracji: 
- konieczność odbudowania państw po II wojnie światowej 

- stworzenie przeciwwagi gospodarczej dla Stanów Zjednoczonych 

- potrzeba kształtowania tożsamości europejskiej 

- pragnienie bezpieczeństwa i pokoju 
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- konieczność przeciwstawieniu się komunizmowi 

Twórcy (ojcowie) integracji europejskiej: 
- Robert Schuman 

- Jean Monnet 

  

Kalendarium integracji europejskiej: 
1951r. – kontrakt paryski powołujący EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) 

 

Cele EWWiS: 
- integracja gospodarcza w dziedzinie węgla i stali; 

- zapewnienie stałych dostaw surowców węgla i rudy 

- zniesienie cła na te towary 

- dążenia do unowocześnienia przemysłu 

- poprawa warunków życia pracujących w górnictwie i hutnictwie 

- członkowie: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 

1957 r. – traktat rzymski powołuje EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza 

 

Cele EWG: 
- utworzenie jednolitej wspólnoty gospodarczej poprzez wprowadzenie strefy wolnego handlu bez 

cła (ograniczeń ilościowych w wymianie towarowej) i unii celnej (wprowadzenie jednolitych ceł na 

granicach państw należących do unii) oraz wspólnego rynku swobody przepływu osób, usług i 

kapitału. 

- pełniejsza integracja w dziedzinie gospodarczej i ludnościowej; państwa założycielskie: Belgia, 

Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy 

1967r.- traktat o fuzji – powołanie wspólnych instytucji 

1973r. – przyłączenie Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii  

1981r. – przyłączenie Grecji 

1986r. – przyłączają się Hiszpania i Portugalia 

1992r. – traktat z Maastricht powołuje Unię Europejską 

1995r. – Austria, Finlandia i Szwecja przyłącza się do Unii Europejskiej 

2004r. – dołączenie do Unii Europejskiej 10 państw: Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, 

Słowacji, Węgier, Słowenii, Malty, Cypru 

2006r. – przyłączenie Rumunii i Bułgarii 

 

Filary i instytucje Unii Europejskiej 

a) Unia Europejska jest instytucją gospodarczą: 

- wspólny rynek (zewnętrzne granice, brak ceł, o cenach decyduje rynek, określenie wielkości 

produkcji, jakości, wspólna waluta, ochrona produktów Unii) 

b) Unia Europejska jest instytucją polityczną: 

- prowadzi własną politykę 

- ma swoje zaplecze polityczne 

- prowadzi własną politykę wobec innych państw 
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FILARY UNII EUROPEJSKIEJ 

Unia Gospodarczo- 

Walutowa 

Wspólna polityka 

zagraniczna i bezpieczeństwo 

Wspólna polityka 

wewnętrzna i wymiaru 

sprawiedliwości 

- wspólna polityka handlowa i 

transportowa 

- wspomaganie rozwoju 

regionów słabo rozwiniętych 

- dążenie do zachowania 

pokoju 

- ochrona interesów UE i 

umacnianie jej bezpieczeństwa 

- zapobieganie nielegalnej 

imigracji na obszar UE 

- walka z terroryzmem 

 

Prawa i przywileje wynikające z członkowstwa w UE: 
1. Prawo swobodnego przemieszczania się, osiedlania w dowolnym miejscu Unii Europejskiej 

2. Prawo do głosowania i kandydowania do Parlamentu Europejskiego 

3. Prawo do ochrony przez placówki dyplomatyczne 

4. Prawo składania zażaleń 

  

Rada Europejska – określa najważniejsze cele UE. Tworzą ją szefowie państw członkowskich UE. 

Rada europejska obraduje co najmniej dwa razy w roku 

Rada Unii Europejskiej – ustanawia prawa obowiązujące w Unii, określa jej kierunki rozwoju 

gospodarczego, zawiera umowy międzynarodowe z państwami nienależącymi do Unii Europejskie, 

aktywnie bierze udział w tworzeniu budżetu. Jej siedzibą jest Bruksela 

Parlament Europejski – pełni rolę doradczą i kontrolną wobec innych instytucji działających w 

Unii Europejskiej. Składa się z 732 posłów wybieranych na 5 lat w wyborach powszechnych, które 

odbywają się w państwach członkowskich. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg we 

Francji. 

Komisja Europejska – jest odpowiednikiem rządu; jej zadaniem jest proponowanie uchwał i 

kontrola stosowania prawa 

Europejski trybunał sprawiedliwości – oceania czy postanowienia instytucji Unii Europejskiej i 

wydawana przez nie akty są zgodne z traktatami; rozstrzyga sprawy sporne, jego siedziba jest 

Luksemburg 

Urząd rzecznika praw obywatelskich – jego zadaniem jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg 

wszystkich obywateli Unii Europejskiej; rzecznika mianuje parlament na 6 lat 

  

Unia Europejska jest instytucją gospodarczą: 

- wspólny rynek (zewnętrzne granice, brak ceł, o cenach decyduje rynek, określenie wielkości 

produkcji, jakości, wspólna waluta, ochrona produktów Unii) 

b) Unia Europejska jest instytucją polityczną: 

- prowadzi własną politykę 

- ma swoje zaplecze polityczne 

- prowadzi własną politykę wobec innych państw 
  

FILARY UNII EUROPEJSKIEJ 

Unia Gospodarczo- 

Walutowa 

Wspólna polityka 

zagraniczna i 

bezpieczeństwo 

Wspólna polityka 

wewnętrzna i wymiaru 

sprawiedliwości 

- wspólna polityka handlowa 

i transportowa 

- wspomaganie rozwoju 

regionów słabo rozwiniętych 

- dążenie do zachowania 

pokoju 

- ochrona interesów UE i 

umacnianie jej 

bezpieczeństwa 

- zapobieganie nielegalnej 

imigracji na obszar UE 

- walka z terroryzmem 
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Prawa i przywileje wynikające z członkowstwa w UE: 
1. Prawo swobodnego przemieszczania się, osiedlania w dowolnym miejscu Unii Europejskiej 

2. Prawo do głosowania i kandydowania do Parlamentu Europejskiego 

3. Prawo do ochrony przez placówki dyplomatyczne 

4. Prawo składania zażaleń 

  

Rada Europejska – określa najważniejsze cele UE. Tworzą ją szefowie państw członkowskich UE. 

Rada europejska obraduje co najmniej dwa razy w roku 

Rada Unii Europejskiej – ustanawia prawa obowiązujące w Unii, określa jej kierunki rozwoju 

gospodarczego, zawiera umowy międzynarodowe z państwami nienależącymi do Unii Europejskie, 

aktywnie bierze udział w tworzeniu budżetu. Jej siedzibą jest Bruksela 

Parlament Europejski – pełni rolę doradczą i kontrolną wobec innych instytucji działających w 

Unii Europejskiej. Składa się z 732 posłów wybieranych na 5 lat w wyborach powszechnych, które 

odbywają się w państwach członkowskich. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg we 

Francji. 

Komisja Europejska – jest odpowiednikiem rządu; jej zadaniem jest proponowanie uchwał i 

kontrola stosowania prawa 

Europejski trybunał sprawiedliwości – oceania czy postanowienia instytucji Unii Europejskiej i 

wydawana przez nie akty są zgodne z traktatami; rozstrzyga sprawy sporne, jego siedziba jest 

Luksemburg 

Urząd rzecznika praw obywatelskich – jego zadaniem jest przyjmowanie i rozpatrywanie skarg 

wszystkich obywateli Unii Europejskiej; rzecznika mianuje parlament na 6 lat 
  

Zróżnicowanie poziomu gospodarczego Europy 

Pod względem rozwoju gospodarczego Europa Zachodnia jest zdecydowanie lepiej rozwinięta 

gospodarcze od Europy Wschodniej 

 

Przyczyny dużego udziału Europy  w PKB w światowej produkcji: 
- zasobność surowców 

- korzystne warunki środowiskowe (klimat, gleby, dostępność do wód) 

- pozostałości kolonializmu 

- nowoczesna gospodarka 

- rozwój nauki 

 

Kraje o najwyższym PKB w Europie: 
- Luksemburg 

- Norwegia 

- Holandia 

- Niemcy 

- Szwajcaria 

- Wielka Brytania 

- Irlandia 

 

Kraje o najniższym PKB: 
- Mołdawia 

- Ukraina 

- Serbia 

- Czarnogóra 
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Gospodarka Europy charakteryzuje się dużym udziałem usług przy zmniejszającym się udziałem 

przemysłu oraz niewielkim udziale rolnictwa 

  

Rolnictwo 

Europa jest dużym producentem żywności – zboże, mięso, owoce, używki 

Porównanie rolnictwa Europy wschodniej i zachodniej 

Europa zachodnia Europa wschodnia 

- własność prywatna 

- wysoka mechanizacja 

- wysoka chemizacja – nowoczesne genetyczne 

odmiany 

- duża produktywność 

- nowoczesność produkcji 

- własności państwowe i spółdzielcze 

- średnio rozwinięta mechanizacja 

- niewielka produkcja 

- rozdrobnienie gospodarstw 

Największa produktywność mają kraje zachodu – średnio ok. 40 tysięcy dolarów na jednego 

zatrudnionego 

Europa jest najważniejszym na świecie producentem płodów rolnych: 

- 20 % światowych udziałów pszenicy 

- 50 % jęczmienia 

- 50 % ziemniaków i buraków 

- 65 % oliwek, winogron 

Przemysł 

Najważniejsze surowce Europy to ruda żelaza, węgiel kamienny i brunatny, ropa i gaz ziemny, ruda 

uranu i innych surowców metalicznych. 

Przemysł wysokiej technologii – gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe i 

technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym jak i w samym produkcie. Przykładami takich 

gałęzi są: przemysł elektroniczny, lotniczy, kosmiczny, optyczny, farmaceutyczny, 

biotechnologiczny. 

 

Rozwój gospodarczy wybranych państw w Europie 

Niemcy: 
- najbardziej rozwinięty kraj Unii Europejskiej 

- posiadają ujemny przyrost naturalny 

- najbardziej zaludniony kraj UE 

- najlepiej rozwinięta sieć autostrad 

- nowoczesny, wydajny przemysł, prawie samowystarczalne rolnictwo 

- największa produkcja przemysłowa w UE 

 

Włochy: 
- jeden z najważniejszych regionów turystycznych świata 

- duża produkcja owoców strefy podzwrotnikowej 

- duża różnica rozwoju gospodarczego pomiędzy dobrze rozwinięta północą i biednym południem 

- Włochy są ojczyzną fiata 

- Enklawą Rzymu jest stolica kościoła chrześcijańskiego – państwo- miasto Watykan 

- ujemny przyrost gospodarczy 

- 98% ludności to katolity 
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- wiele zabytków kultury starożytnej 

 

Francja: 
- największe państwo UE 

- najbardziej rozwinięte rolnictwo w UE 

- największe miasto Europy – Paryż 

- dobrze rozwinięta turystyka 

- 75 % energii wytwarza się w elektrowniach atomowych 

- kraj wina i serów 

 

Belgia: 
- wysoko rozwinięty kraj przemysłowy z nowoczesnym rolnictwem 

- największe zagęszczenie sieci kolejowej na świecie 

- bardzo duża gęstość zaludnienia – ponad 330 osób na km
2
 

- stolica kraju Bruksela jest siedzibą władz Unii Europejskiej 

- najwyższy wskaźnik urbanizacji na świecie – 97% 

 

Holandia 
- 1/3 powierzchni kraju leży poniżej poziomu morza 

- największa gęstość zaludnienia w UE – 373 osoby na km
2
 

- świetnie rozwinięte rolnictwo – agrotechnika i użycie nawozów sztucznych na bardzo wysokim 

poziomie 

- największy producent gazu ziemnego w UE 

- największy port świata – Rotterdam 

- symbolem są tulipany i wiatraki 

 

Luksemburg: 
- zintegrowany z Belgią i Holandią 

- najmniejsze państwo w Unii Europejskiej 

- gospodarka oparta na przemyśle – hutnictwo żelaza 

- najwyższe PKB w UE 

- najmniejsze bezrobocie w EU 

 

Wielka Brytania: 
- najstarsza monarchia na świecie 

- największy port na świecie – Londyn 

- bardzo zróżnicowany kraj pod względem ludności – mozaika kulturowa 

-wskaźnik urbanizacji na wysokim poziomie – 92 % 

- największy w UE producent ropy naftowej 

- zatrudnieni w rolnictwie to tylko 2 % ludzi czynnych zawodowo 

 

Irlandia: 
- klimat wybitnie morski 

- ,,zielona wyspa” – łąki i pastwiska zajmują 71 % powierzchni kraju 

- ludność Irlandii to tylko 3,5 mln 

- emigracyjny kraj Europy 

- podstawą gospodarki jest rolnictwo – głównie chów zwierząt 

- producent piwa, whisky, bekonu 

 

Hiszpania: 
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- najbardziej suche i gorące państwo w Europie 

- wielkie uprawy oliwek 

- kraj zasobny w surowce naturalne 

- bardzo dobrze rozwinięta turystyka i wiele ciekawych miejsc turystycznych 

- największe bezrobocie wśród krajów UE 

 

Portugalia: 
- najniższy wskaźnik urbanizacji w UE – 35 % 

- największy w UE  producent oliwy, korka, win, konserw rybnych 

- kraj turystyczny 

 

Szwecja: 
- duży kraj o małej gęstości zaludnienia 

- 62% powierzchni kraju zajmują lasy 

- bardzo bogate złoża rudy żelaza 

- największy eksporter celulozy w UE 

 

Finlandia: 
- najmniejsza gęstość zaludnienia w Europie – 15 osób na km

2
 

- podstawą rolnictwa jest hodowla – w tym również reniferów 

- 70 % powierzchni kraju zajmują lasy, tylko 8 % grunty orne 

- bardzo wysoka dbałość o środowisko naturalne 

- eksport żywności i wyrobów przemysłu drzewnego 

 

Grecja: 
- największa ilość zabytków kultury starożytnej 

- wysoko rozwinięta turystyka 

- 98% ludności jest prawosławnych 

- kraj oliwek i owoców cytrusowych 

- eksporter produktów rolno- spożywczych 

- kraj tak zwanej ,,taniej bandery” 

- największa inflacja wśród krajów UE 

 

Austria: 
- kraj alpejski 

- mały udział gruntów ornych w powierzchni kraju – 18 % 

- chów bydła i owiec oraz przetwórstwo mleka 

- podstawą energetyki są elektrownie wodne – 71 % 

- kraj turystki zimowej 

- najniższe bezrobocie w EU 

- kraj walca wiedeńskiego 

 

Konflikty zbrojne w Europie 

Przyczyny konfliktów: 

- podłoże religijne 

- o terytorium 

- dostęp do surowców mineralnych 

- szlaki komunikacyjne 
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- dążenia do autonomii, niepodległości 

- tło etniczne 

- dostęp do morza 

  

Konflikt bałkański: 
- kraje byłej Jugosławii – konflikt o terytorium, na tle narodowościowych (różne nacje), religijnym 

Konflikt Czeczenii – stronami konfliktu są Czeczenia i Rosja 

Celem Czeczenów jest utworzenie odrębnego państwa; jest to otwarty konflikt zbrojny; częste 

zamachy terrorystyczne 

Konflikt Basków - strony konfliktu: ETA i państwo hiszpańskie 

Celem ETA jest oderwanie Kraju Basków od Hiszpanii; ETA często przeprowadza zamachy 

terrorystyczne 

Konflikt Irlandii Północnej- IRA – państwo brytyjskie 

Celem IRA jest przyłączenie Irlandii Północnej do Irlandii; IRA przeprowadza zamachy 

terrorystyczne 
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GEOGRAFIA POLSKI 

Ustrój i podział administracyjny Polski 

Polska jest: 
- demokratyczna – każdy kto ukończył pełnoletność posiada prawa wyborcze. 

- niepodległa 

- kapitalistyczna – oparta na prywatnej własności, wolnej konkurencji rozwiniętej gospodarce 

rynkowej 

 

Rodzaje władzy: 
- ustawodawcza – sejm – 460 posłów, senat – 100 posłów 

- wykonawcza – Prezydent, Rada Ministrów 

- sądownicza 

 

Podział administracyjny: 
- województwa 

- powiaty 

- gminy 

Do 1975 r. roku było 22 części, w tym 17 województw i 5 miast wojewódzkich 

Od 1976 r. do 1998 r. – 49 województw 

Od 1999 r. mamy 16 województw 

 

Województwa: 
- zachodniopomorskie – miasto wojewódzkie - Szczecin 

- pomorskie - Gdańsk 

- warmińsko – mazurskie – Olsztyn 

- lubuskie – Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra 

- wielkopolskie – Poznań 

- kujawsko- pomorskie – Toruń, Bydgoszcz 

- mazowieckie - Warszawa 

- łódzkie – Łódź 

- lubelskie - Lublin 

- podkarpackie - Rzeszów 

- świętokrzyskie - Kielce 

- małopolskie - Kraków 

- śląskie - Katowice 

- opolskie - Opole 

- dolnośląskie - Wrocław 

- podlaskie - Białystok 

 

Geograficzne położenie Polski 

I. Polska na mapie świata: 
- półkula: północno- wschodnia; 

- strefa klimatyczna: umiarkowany ciepły przejściowy; 
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- kontynent: Europa; 

- strefa roślinna: lasy liściaste i mieszane; 

- strefa glebowa: brunatne, płowe, bielicowe; 

- strefa czasowa: środkowoeuropejska; 

- zlewisko: Ocean Atlantycki, Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Północne (Izera, Orlica, 

Łaba). 

 

II. Polska w Europie: 
a) sąsiedzi: 

- Niemcy- Berlin; 

- Czechy- Praga; 

- Słowacja- Bratysława; 

- Rosja- Moskwa (Eksklawa); 

- Litwa- Wilno; 

- Białoruś- Mińsk; 

- Ukraina- Kijów; 

 

b) krańcowe punkty: 

- Przylądek Rozewie (N) 54
0
50’ 

- Opołonek 49
0
N 

- zakole Odry koło Cedyni 14
0
07’E 

- zakole Bugu- Holandia 

 

c) środek Polski: Piątek (na północ od Łodzi); 

 

d) środek Europy: Suchowola (województwo podlaskie); 

 

e) Rozciągłość południkowa: 5
0
50’ 

 

f) Rozciągłość równoleżnikowa: 10
0
1’ 

 

III. Konsekwencje położenia Polski: 
a) przyrodnicze: 

- różnica w czasie słonecznym; 

- różnica w trwaniu dnia i nowy, w lecie dzień jest dłuższy na północy, zaś w zimie jest dłuższy na 

południu; 

- strefa klimatów umiarkowanych; 

- przynależność do strefy lasów liściastych i mieszanych; 

- teren asejsmiczny  z dostępem do morza; 

- krajobraz jest urozmaicony; 

b) ekonomiczne: 

- liczne kontakty handlowe i ekonomiczne; 

- wielu sąsiadów; 

- granice kultur wschodu i zachodu; 

- szlaki handlowe i komunikacyjne: tranzyt- przez Polskę są przewożone towary; 

- drogi są narażone na zniszczenia; 

- rozwój rybołówstwa, turystyki, handlu drogą morską, przemysł stoczniowy; 

- wschodnia granica Unii Europejskiej. 
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Warunki klimatyczne Polski 
 

Polska położona jest w strefie klimatów umiarkowanych ciepłych o typie przejściowym 

 

Temperatura w Polsce uzależniona jest od: 
- kąta padania promieni słonecznych 

- napływających mas powietrza 

- wysokości nad poziomem morza 

- ekspozycji stoku 

  

Czynniki klimatyczne: 

a) astrefowe: 
- dostęp oraz odległość od morza, oceanu; 

- rzeźba terenu (góry): wschód, zachód i północ- swobodny przepływ powietrza za zachodu, 

północy i wschodu; 

- roślinność (lokalna): latem chłodniej, zaś zimą cieplej; 

- prądy morskie: Prąd Zatokowy, Prąd Północnoatlantycki (ciepły): temperatury i opady są wyższe; 

- ekspozycja ternu: zmienny przebieg. 

 

b) Czynniki strefowe: 
- szerokość geograficzna (warunkuje niewielki kąt padania promieni słonecznych): zmienność pór 

roku i temperatury; 

- układy baryczne: Niż Islandzki- zima jest ciepła i deszczowa, Wyż Azorski- lato upalne i suche; 

- masy powietrza: 

 
PA- powietrze arktyczne: jest zimne, mroźne, napływa zimą. Latem oraz późną wiosną niszczy 

kwiaty. 

PPk- powietrze polarne kontynentalne: jest suche. Zimą jest silny mróz (mówi się, że zima jest 

syberyjska), latem zaś jest sucho i upalnie. 
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PPm- powietrze polarne morskie (wilgotne). Napływa ze środkowego i północnego Atlantyku. 

Zima jest mokra, deszczowa i ciepła, lato zaś chłodne, pochmurne i deszczowe. 

PZk- powietrze zwrotnikowe kontynentalne. Powietrze jest bardzo suche i ciepłe, napływa z 

południowego- wschodu. Latem powietrze jest bardzo gorące i bardzo suche, jesień zaś określana 

jest mianem ,,polskiej złotej jesieni”. 

PZm- powietrze zwrotnikowe morskie. Powietrze jest ciepłe i wilgotne. Przynosi gwałtowane 

zjawiska pogodowe, zaś zimą roztopy. 

 

c) czynniki antropogeniczne: 
- zanieczyszczenia trans graniczne (Polska, Czechy, Niemcy): kwaśne deszczem smog; 

- miejska wyspa cieplna: bryza miejska (niesie ona świeże powietrze), jest cieplej, niższe ciśnienie, 

większe zachmurzenie, występuje efekt kurtynowy i tunelowy. 

 

Cechy klimatu Polski 

I. Zróżnicowanie termiczne obszaru Polski: 
- Im dalej na wschód, tym zimniej (w czasie zimy); południkowy układ izoterm; 

- Suwalszczyzna jest biegunem zimna Polski. Zimno jest także w górach; 

- W lipcu jest równoleżnikowy układ izoterm; decydujący jest czynnik klimatyczny (latem jest to 

szerokość geograficzna); najcieplejsze miejsca to: Kotlina Warszawska, Roztocze, Lubelszczyzna, 

wielkopolska; najzimniejsze tereny to: góry oraz tereny nadmorskie; 

- Roczne amplitudy temperatury wahają się od 19
0
C na zachodzie do 23

0
C na wschodzie; 

- Rekordy klimatyczne: -41
0
C Siedlce oraz 40,2

0
C Prószków. 

 

II. Opady w Polsce: 
- Średnie roczne opady dla Polski wynoszą 600 mm. Największe opady występują w górach, na 

Wyżynie Kieleckiej, na obszarach pojezierzy i pobrzeży. Cieniem opadowym Polski (miejscem, 

gdzie opady są najmniejsze) jest Pojezierze Kujawskie; 

 

III. Okres wegetacji roślin- jest to czas potrzebny roślinom do wyrośnięcia. Średnia wynosi 200 

dni. Najdłuższy okres wegetacji jest na Nizinie Śląskiej, w zachodniej Polsce oraz w Kotlinie 

Sandomierskiej. Okres wegetacji na Suwalszczyźnie wynosi 180 dni, zaś w górach ok. 150 dni 

(najkrótszy okres wegetacji w Polsce). Na zachodzie Polski rolnik może pozwolić sobie na 

posadzenie roślin wymagających, jak np. buraki, zaś  na Suwalszczyźnie na posadzenie roślin mniej 

wymagających, np. ziemniaki. 

 

IV. Wiatry: 
- na północy kraju wieje bryza (nad morzem i jeziorami); 

- na południu kraju- halny; 

- w Polsce dominują wiatry zachodnie (60%). 

 

V. Termiczne pory roku: 
- przedwiośnie: 0

0
C- 5

0
C 

- wiosna: 5
0
C- 15

0
C; 

- lato: powyżej 15
0
C; 

- jesień: 15
0
C- 5

0
C; 

- przedzimie: 5
0
C- 0

0
C; 

- zima: poniżej 0
0
C 
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VI. Regionalizacja klimatyczna: 
- region pobrzeży: mała roczna amplituda temperatur; lato jest chłodne, wilgotne oraz występują 

liczne opady; 

-region pojezierzy: opady są średnie; lato jest dość ciepłe, zaś zima długa i mroźna; 

- pas nizin: lato jest umiarkowane, zima zaś łagodna z większymi opadami; 

- pas wyżyn: zima jest długa i mroźna, lato chłodne z najwyższymi opadami, temperatura spada i 

ciśnienie, wieje halny. 

 

Sieć rzeczna Polski 

Zlewisko – obszar, z którego rzeki spływają do określonego morza, oceanu lub jeziora, np. Morze 

Bałtyckie. 

 

Dorzecze – obszar, na którym znajduje się rzeka główna i wszystkie jej dopływy. 

99,7 % rzek w Polsce jest w zlewisku Morza Bałtyckiego 

0,2 % - zlewisko Morza Czarnego (Orawa, Strwiąż) 

0,7 % - zlewisko Morza Północnego (Izera, Orlica) 

 

Główne rzeki Polski i ich zlewiska: 

I. Wisła (1047 km) : 
- Dunajec 

- Wisłoka 

- San 

- Kamienna 

- Wieprz 

- Pilica 

- Narew 

- Bzura 

- Drwęca 

- Wda 

 

II. Odra (742 km): 

- Ostrawa 

- Kanał Gliwicki 

- Nysa Kłodzka 

- Kaczawa 

- Bóbr i Warta 

Dorzecza Wisły i Odry są asymetryczne, tzn. prawa część dorzecza jest większa, posiada 

więcej dopływów i są one dłuższe. Asymetria wynika z nachylenia terenu Polski z południowego- 

wschodu w kierunku północo – zachodnim oraz równoleżnikowego przebiegu pradolin. Asymetria 

polskich rzek są asymetryczne w stosunku L/P = 30%/70% 

  

Źródło – miejsce wypływu wody podziemnej na powierzchnię 

Obszary źródliskowe w Polsce: 
- pas gór (Karpaty, Sudety) – tutaj biorą swój początek największe rzeki, gdyż jest tu najwięcej 

opadów 

- pas wzgórz morenowych północnej części kraju 

 

Wydajność źródeł zależy od: 
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- opadów atmosferycznych 

- ilości spękań i wielkości szczelin skalnych 

- przepuszczalności skał 

- układu warstw skalnych 

  

Ustrój polskich rzek jest deszczowo- śnieżny, tzn. że wysokie stany wód (wyżówki), rzeki 

osiągają w lecie (intensywne opady) oraz na wiosnę (roztopy śniegu). 

Niżówki polskie rzeki osiągają w zimie (małe opady) oraz na początku jesieni (wysoko 

temperatura, małe opady, intensywne parowanie) 

Polskie rzeki zimą zamarzają, czas trwania pokrywy lodowej zależy od warunków pogodowych. 

Najkrócej zlodzone są rzeki Niziny Śląskiej (około 10 dni w roku), a najdłużej rzeki Pojezierza 

Suwalskiego (około 80 dni) 

  

Przyczyny powodzi: 
- intensywne, długotrwałe opady deszczu 

- wiosenne roztopy, 

- zatory lodowe na rzekach 

- cofka w dolnym odcinku rzeki 

Jak zapobiegać powodzi? 
- budowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych 

- regulacja koryt rzecznych 

- wprowadzać lodołamacze na rzeki 

- udrażniać spływ wody w rzece poprzez detonację materiału wybuchowego 

- nie budować budynków na terasie zalewowym 

- wczesne przewidywanie zagrożeń, czyli obserwacja pogody 

- budowa zbiorników retencyjnych 

  

Kanał – sztuczny ciek wodny, fragment drogi wodnej, która łączy istniejące już, naturalne drogi 

wodne. 

Kanały w Polsce: 
- Wieprz – Krzna 

- Bydgoski 

- Gliwicki 

- Augustowski 

- Elbląski 

 

Funkcje kanałów: 
- ułatwiają żeglugę 

- skracają czas podróży, transportu 

- nawadnia 

- stanowi atrakcję turystyczną 
 

I. Zlewiska Polski: Ocean Atlantycki, Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Północne. 

II. Dorzecza- są to obszary, w których rzeka płynie wraz z dopływami. Największe dorzecza ma 

Wisła i Odra. 

III. Obszary źródliskowe: 

 Góry: Wisła (Barania Góra) i Odra (Góry Oderskie w Czechach), San, Dunajec, Nysa 

Kłodzka, Nysa Łużycka 

 Wyżyny: Wieprz na Roztoczu, Warta, Pilica, Bug 

 Niziny: Tyśmienica, Bzura, Krzna, Świder, Odra 
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 Pojezierza: Brda, Słupia, Wieprza 

IV. Typy ujść: 

a)      Delta:  

 
a)      Estuarium: Rega, Parsęta, Wieprza, Słupia. 

V. Ustrój rzek: gruntowo- deszczowo- śnieżny (mieszany złożony). 

Typy powodzi: 

a)      Opadowe-> nawalne (powstają dzięki krótkotrwałym opadom, występują na południu Polski); 

b)      Zatorowe- powstają podczas roztopów dzięki krom (rzeki nizinne); 

c)       Sztormowa (inaczej cofka)- występuje w dolnych odcinkach rzek; 

d)      Roztopowe-rzeki nizinne. 

Cechy sieci rzecznej: 

 Sieć rzeczna jest gęsta; 

 Spójność sieci rzecznej (rzeki są ze sobą dobrze połączone); 

 Asymetria dorzeczy (prawe dopływy są większe)- związane jest to z pochyleniem Polski n 

NW; 

 Czas zlodzenia polskich rzek wzrasta wraz z przemieszczaniem się na wschód: Odra jest 

żeglowna przez 180 dni w roku, zaś Wisła jest dłużej nieżeglowna. 

Największe rzeki w Polsce to: Wisła, Odra, Bug, Warta, Noteć, San. 

 

Typy jezior w Polsce 

Jezioro – naturalny zbiorniki wody śródlądowej otoczony ze wszystkich stron lądem i nie mający 

połączenia z oceanem 

9300 – liczba jezior w Polsce 

 

I. Rozmieszczenie jezior: 
Jeziorność – jest to procentowa powierzchnia jezior do całkowitej powierzchni kraju. W Polsce 

wynosi ona 0,9%. 

Największe tereny rozmieszczenia jezior: pojezierza, pobrzeża, góry, Polesie Lubelskie. 

 

II. Genetyczne typy jezior i ich przykłady: 

1. Polodowcowe: 

a)      Morenowe (jezioro jest duże, ma nieregularną linię brzegową, jest płytkie), np. Mamry, 

Śniardwy, Niegocin; 

b)      Rynnowe (są głębokie), np. Jeziorak, Gopło, Wigry, Hańcza, Jezioro Miedwie; 

c)       Oczka wytopiskowe (są małe i dość głębokie), np. Sasek, Jezioro Białe; 

d)      Cyrkowe (górskie), np. Morskie Oko, Czarny Staw; są to jeziora polarne (temperatura nie 

wzrasta powyżej 4
0
C), są niezbyt głębokie).  

e)   wytopiskowe – oczka 

f)  górskie morenowe – Morskie Oko 
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2. Przybrzeżne (przymorskie, nadmorskie): jeziora te były wcześniej zatokami, np. Łebsko, 

Gardno, Jamno. Jeziora te są słonawe, duże i płytkie. 

3. Deltowe: są płytkie, łatwo ulegają zamuleniu poprzez aluwia, np. Dąbie (przy Odrze), Druzno 

(przy Wiśle). 

4. Krasowe: występują na Pojezierzu Łęczyńsko- Włodawskim, np. Jezioro Białe, Jezioro Krasne, 

Jezioro Łukcze, Piaseczno. 

5. Starorzecza (jeziora zakolowe) – powstają w wyniku erozji bocznej rzeki, np. Czerniakowskie, 

Odrzyska 

6. Sztuczne – np. Solina na Sanie, Włocławek na Wiśle, Nysa na Nysie Kłodzkiej 
 

Funkcje sztucznych zbiorników wodnych 
- gromadzą nadmiar wód rzecznych ograniczając w ten sposób klęskę powodzi 

- są ,,magazynami” zaopatrującymi w wodę miasta i składy przemysłowe 

- stanowią ,,magazyny” wody wykorzystywane przez rolnictwo, szczególnie w okresach suszy 

- są źródłem taniej i ,,czystej” energii elektrycznej, gdyż towarzyszą im zazwyczaj elektrownie 

wodne 

- sprzyjają powstawaniu nowych rejonów turystycznych 

 

Morze Bałtyckie - charakterystyka fizyczna 

Morze Bałtyckie jest średniej wielkości morzem śródziemnym 

Powierzchnia Morza Bałtyckiego łącznie z cieśniną Kattegat wynosi 422 tys, km
2
, a bez niej 385 

tys. km
2
. 

52 metry to średnia głębokość morza. 

459 metrów – największa głębia – Landsort 

15 tys. km – długość linii brzegowej 

Dno morza nieustanni się podnosi, znajdują się na nim progi i garby. Morze Bałtyckie ma wybrzeża 

niskie, rzadko klifowe (wysokie). 
 

Oddzielone jest od Oceanu Atlantyckiego cieśninami: 
- Wielki Bełt 

- Mały Bełt 

- Sund 

- Kattegat 

- Skagerrak 
 

Morze Bałtyckie dzieli się na trzy baseny: 
- południowy – Bornholmski 

- środkowy – Gotlandzki 

- północny – Botnicki 
 

Cechą charakterystyczną jest występowanie zatok głęboko wciętych w ląd: 
- Zatoka Botnicka 

- Zatoka Fińska 

- Zatoka Ryska 

- Zatoka Gdańska 

- Zatoka Pomorska 
 

Do Bałtyku uchodzi 250 rzek: 
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- największe z nich to: Wisła, Odra, Niemen, Dźwina, Newa, Lule 

 

I. Położenie: 
a) półkula: północna i północno- wschodnia; 

b) kontynent: Europa (część północna); 

c) strefa klimatyczna: klimat umiarkowany chłodny; 

d) typ morza: półzamknięte, śródziemne, wewnątrzkontynentalne, , szelfowe; 

 

II. Cechy linii brzegowej: 
a)      Państwa nadbałtyckie: Dania, Niemcy, Norwegia, Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, 

Finlandia; 

b)      Największe porty: Sztokholm, Gdynia, Ryga, Helsinki, Lubeka, Malmo, Rostock, Stralsund, 

Kopenhaga; 

c)       Największe rzeki: Wisła, Odra, Niemen, Świna; do Morza Bałtyckiego wpada ponad 250 

rzek; 

d)      Wyspy: Zelandia, Gotlandia, Hiuma, Sarema, Wyspy Alandzkie, Bornholm, Rugia, Wolin, 

Uznam; 

e)      Półwyspy: Mierzeja Wiślana, Mierzeja Helska, Mierzeja Kurońska, Półwysep Skania, 

Półwysep Sambia; 

f)       Zatoki: Zatoka Botnicka, Zatoka Fińska, Zatoka Gdańska, Zatoka Ryska, Zatoka Kilońska; 

g)      Cieśniny: Sund, Mały i Wielki Bełt; 

h)      Typy wybrzeży: Mierzejewo- zalewowe, klifowe, szkierowe, fiordowe, wyrównane; 

 

III. Cechy dna: 
a)      Średnia głębokość to 52 m lub 86m; 

b)      Maksymalna głębokość: Głębia Landsort 459m, Głębia Gdańska 118 m; 

c)       Płycizny: 6-8 m Ławica Słupska, Ławica Odrzańska. 

 

IV. Cechy wody: 
a)      Zasolenie: 

- 7‰- 8‰ (słonawe) 

- maksymalnie 18‰- Cieśniny Duńskie 

- ok. 1‰- 2‰- Zatoka Botnicka 

Trudny kontakt z oceanem, małe parowanie, duże opady, niska temperatura; 

b)      Temperatura: Morze Bałtyckie jest morzem bardzo zimnym, latem rzadko osiąga 20
0
C 

(najcieplejsza jest część południowa); 

c)       Ruchy wody: 

- falowanie: średnie fale (3- 4m), w czasie sztormów osiągają dwa razy większą wysokość; 

- prądy morskie: dryfy (dryfty)- wywołują je wiatry zachodnie- dzięki nim powstały mierzeje; 

- pływy: na Morzu Bałtyckim są małe; 

 

V. Surowce mineralne: 
- ropa naftowa- Petrobaltic 

- sole potasowe 

- rudy manganu (konkrecje manganowe) 

- bursztyn (żywica drzew) 

- piaski 

- gaz 

 

VI. Flora i fauna: 
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Glony: Morsztyn, brunatnice, zielenice, krasnorosty; 

Foki: szara, obrączkowana, pospolita. Morświny, szproty, śledzie, flądry, makrele, leszcze, okonie, 

węgorze. 

 

VII. zanieczyszczenia Bałtyku: 

1. Przyczyny: 
- słabe mieszanie (kontakt) z oceanem; 

- duża ilość rzek wpływających do morza; 

- katastrofy, wycieki w tankowców; 

- duża koncentracja przemysłu; 

- silnie rozwinięta turystyka; 

- transport pasażerski (promy); 

- pustynie azoiczne (pustynie bez życia)- jest to skutek; 

- zanieczyszczenia przynoszą wiatry zachodnie. 

2. Sposoby zapobiegania: 
- nakładanie wysokich kar na państwa; 

- edukacja ekologiczna; 

- filtry na kominach; 

- ograniczenia w transporcie; 

- oczyszczalnie wśród rzek. 

Typy gleb w Polsce 

I. Klasyfikacja gleb ze względu na zasięg występowania: 
a)      Strefowe: gleby typowe dla danej strefy, np. gleby brunatne; 

b)      Śródstrefowe: występują w strefie związanej z daną strefą; 

c)       Pozastrefowe: gleby występujące w strefie, dla której są nietypowe. 

 

II. Charakterystyka wybranych typów genetycznych gleb: 

Nazwa gleby Charakterystyka Regiony występowania 

Gleby bielicowe - tworzą się na piaskach, pod lasami 

iglastymi; 

- są mało żyzne, rosną na nich np. 

żyto, ziemniaki; 

Niziny i pojezierza 

Gleby brunatne i 

płowe 

- tworzą się na iłach, mułach, glinach, 

lessach, pod lasami liściastymi i 

mieszanymi; 

- są glebami żyznymi; 

Północna Polska, pojezierza, 

Wyżyna Małopolska (płatowo 

występują w całej 

południowej Polsce) 

Czarnoziemy - powstają na lessach; 

- są bardzo żyzne; 

Okolice Tomaszowa 

Mazowieckiego i 

Sandomierza, Roztocze 

Czarne ziemie - powstają na glinach, iłach oraz 

pyłach pod roślinnością łąkową; 

- są bardzo żyzne; 

Kujawy, okolice Wrocławia i 

Grójca 

Mady - tworzą się na osadach rzecznych, w 

dnach dolin lub deltach rzek; 

- są żyzne; 

Żuławy Wiślane, dolina Odry, 

Wisły, Warty, Sanu, Bugu 

Rędziny - powstają na wapieniach; 

- są żyzne; 

Wyżyna Krakowsko- 

Częstochowska, Niecka 

Nidziańska 
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Gleby górskie - wytwarzają się w najniższych 

partiach gór, przy niekorzystnych dla 

rozwoju roślinności warunkach 

klimatycznych i intensywnych 

procesach erozyjnych; 

- gleby są słabe; 

Góry 

Gleby bagienne - tworzą się na dorzeczach bagien lub 

torfowisk; 

- gleby są słabe; 

Okolice rzeki Biebrzy i Noteci 

Gleby 

antropogeniczne 

- wytworzone na obszarach 

intensywnej gospodarki, przemysłu, 

zajęte przez zabudowę oraz 

wykorzystywane i zmienione przez 

działalność rolniczą (np. ogrody, 

szklarnie). 

  

          

Erozja gleb – spłukiwanie warstwy próchniczej przez wodę płynącą bądź jej wywiewanie przez 

wiatr 

 

 

Sposoby zapobiegania erozji gleb 
- tarasowanie stromych stoków 

- prowadzenie dróg małymi spadkami 

- zakładanie ochronnych pasów zieleni 

- budowanie progów na potokach, w celu zmniejszenie prędkości spływu wody 

 

Żyzność gleby zależy od: 
- warunków klimatycznych 

- rodzaju skały, na której powstaje 

- rzeźby terenu 

- działalności człowieka 

  

Wykorzystanie obszaru Polski: 
 - użytki rolne - 59,5% 

- lasy – 29% 

- ugory – 6,8% 

- nieużytki – 3% 

- 1,7 % tereny tereny zajmowane przez linie  komunikacyjne, osiedla, kopalnie. 

  

Obszary o najkorzystniejszych warunkach glebowych w Polsce: 
- okolice Wrocławia 

- na wschód od Krakowa 

- Wyżyna Kielecko – Sandomierska 

- okolice Hrubieszowa 

- okolice Opola 

- Kujawy 

- Żuławy Wiślane 

- okolice Poznania 
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Zbiorowisko roślinne Polski 
 

I. Typy lasów w Polsce: 

Nazwa (typ lasu) Regiony Charakterystyka 

Bory Bory Tucholskie, Bory 

Dolnośląskie, Puszcza Lubuska, 

Puszcza Kurpiowska, Puszcza 

Augustowska 

- są to lasy iglaste; 

- drzewa: sosna, jodła, świerk; 

- powstają na glebach bielicowych 

(zakwaszonych); 

- drzewa iglaste w szczególny sposób 

niszczą kwaśne deszcze; 

Grądy Wielkopolska, Małopolska, 

pojezierza 

- są to lasy liściaste z dominacją 

grabów; 

- powstają na glebach brunatnych; 

- drzewa: dęby, klony, lipy; 

Łęgi Doliny rzek, np. dolina Wisły, 

Odry, Noteci, Bugu 

- są to lasy w dolinach rzecznych; 

- powstają na madach; 

- bywają zalewane; 

- są to lasy liściaste; 

- drzewa: wierzba, topola, jesion, 

olsza; 

Olsy Wyżyna Śląska, Polesie 

Lubelskie, Puszcza 

Augustowska, Puszcza 

Białowieska, rozlewiska Biebrzy 

- są to lasy liściaste terenów 

podmokłych (są stale nawadniane); 

- powstają na wilgotnych glebach; 

- drzewa: olsza, olcha, topola, 

wierzba, osika; 

Buczyny Buczyna Karpacka, Buczyna 

Sudecka, Bieszczady, Pojezierze 

Pomorskie 

- lasy z dominacją buków; 

- lasy z terenów podgórskich; 

- drzewa: buki, dęby, lipy. 

 

II. Zróżnicowanie wskaźnika lesistości: 
Lesistość- procentowy udział lasów w całej powierzchni kraju (średnia lesistość dla Polski to ok. 

29%): 

*największa lesistość: okolice Zielonej Góry (województwo lubuskie), góry, Nizina Podlaska, 

Pojezierze Pomorskie: 

- niski wskaźnik zaludnienia 

- mały wskaźnik urbanizacji 

- aspekt historyczny- tereny, które znajdowały się pod zaborami są lepiej zadbane 

* najmniejsza lesistość: Polska centralna, okolice dużych miast, Nizina Śląska, Wyżyna 

Małopolska, województwo lubelskie. Przyczyny: są to tereny rolnicze oraz wysoka urbanizacja. 

 

Funkcje lasów: 
- ważna funkcja w gospodarce – dostarczanie runa (grzybów, jagód), drewna, miejsce polowań 

- bariera przed wiatrem 

- fabryka tlenu 

- rekreacyjna 

- estetyczna 

- regulacja stosunków wodnych (zatrzymują wodę opadową i chronią przed powodzią) 

- hamują erozję gleb 
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- poprawa składu chemicznego atmosfery 

- chronią tereny przed hałasem 

- wydzielają wiele substancji bakteriobójczych 

 

 

III. Piętra roślinne w górach: 

 
Pogórze- tereny, na których rolnicy mogą uprawiać mało wymagające produkty. 

Regiel górny- porastają go lasy iglaste (świerkowe): sosny, jodły. Występujące zwierzęta: głuszec, 

świstak, niedźwiedź brunatny, kozice. 

Kosodrzewina- jest coraz zimniej oraz coraz silniej wieje wiatr; drzewa występujące: 

kosodrzewina, jałowiec. 

Hale- łąki górskie, na których pojawiają się rośliny kwiatowe (krokusy, gorczyca, powojnik ,  dębik 

ośmiopłatkowy). 

Turnie-  porastają je mchy i porosty. 

 

Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce i jej stan 
 

Źródła zanieczyszczenia atmosfery: 
- przemysł – huty, elektrownie cieplne, zakłady chemiczne, cementownie, rafinerie 

- miasta 

- komunikacja – samochody – mobilne źródło zanieczyszczeń 

- gospodarstwo domowe 

- stałe opady atmosferyczne tj. skała płynna, popiół, żużel 

- gazy i pyły 

Źródła zanieczyszczenia hydrosfery: 
- ścieki przemysłowe – siarczki, siarczany, chlorki, metale ciężkie 

- ścieki komunalne 

- katastrofy tankowców 

- wody balastowe wypompowywane z tankowców 

- składowanie radioaktywnych odpadów na dnie morza 

- zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa (wypłukiwanie z pól nawozów sztucznych i środków 

ochrony roślin) 
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Sposoby ograniczanie zanieczyszczenia środowiska: 
- budowa oczyszczalni ścieków 

- segregacja odpadów i recykling 

- filtry na kominy 

- przestrzeganie przepisów chroniących środowisko 

- utylizacja odpadów toksycznych 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

- likwidacja przestarzałych zakładów przemysłowych 

- tworzenie form ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) 

- wprowadzanie nowych technologii przy produkcji środków komunalnych 

 

Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce: 
- Górny Śląsk 

- południowo – zachodnia część Polski: Legnicko- głogowskie zagłębie miedziowe 

- środkowa część Polski – aglomeracje miejskie, elektrownie 

- region wydobycia siarki – Tarnobrzeg i produkcja opon – Dębica 

 

Formy ochrony przyrody: 
- parki narodowe 

- parki krajobrazowe 

- użytki ekologiczne 

- rezerwaty przyrody 

- pomniki przyrody 

- obszary chronionego krajobrazu 

- lasy ochronne 

 

Parki narodowe w Polsce: 
1. Ujście Warty – najmłodszy Park Narodowy 

2. Białowieski – najstarszy P.N. 

3. Biebrzański – największy P.N. 

4. Ojcowski – najmniejszy P.N. 

5. Poleski 

6. Gorczański 

7. Wielkopolski 

8. Drawieński 

9. Słowiński 

10. Woliński 

11. Karkonoski 

12. Gór stołowych 

13. Kampinoski 

14. Babiogórski 

15. Pieniński 

16. Magurski 

17. Bieszczadzki 

18. Roztoczański 

19. Świętokrzyski 

20. Bory Tucholskie 

21. Wigierski 
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22. Narwiański 

23. Tatrzański 

 

Surowce mineralne Polski 
 

I. Klasyfikacja surowców: 
a) energetyczne: 

Węgiel kamienny- powstał w karbonie; jest to skała osadowa, organiczna pochodzenia roślinnego; 

powstawał na dnie wielkich jeziorzysk (złoża limniczne), albo w miejscach zalewanych przez 

morze (para liczne). Węgiel kamienny jest bardziej kaloryczny od węgla brunatnego, ale mniej 

kaloryczny niż ropa i gaz. 

1 GOP (Zagłębie Górnośląskie, Rybnicki Okręg Węglowy); 

2 Zagłębie Lubelskie, Bogdanka koło Łęcznej; 

3 Zagłębie Dolnośląskie, Wałbrzych (kopalnie zostały zlikwidowane, gdyż eksploatacja była zbyt 

kosztowna). 

 

Węgiel brunatny- pochodzi z trzeciorzędu; jest mało kaloryczny, kruchy, nie nadaje się do 

transportu; zawiera dużo wody: 

1 Zagłębie Bełchatowskie; 

2 Zagłębie Konińskie (Koło, Toruń, Turek); 

3 Zagłębie Turoszowskie (Turoszów, Bogatynia); 

4 Zagłębie Zachodnie (województwo lubuskie). 

 

Ropa naftowa- skała w stanie ciekłym, powstała z glonów morskich. Jest bardziej kaloryczna od 

węgla brunatnego i kamiennego. Pierwszą lampę naftową odkrył Ignacy Łukasiewicz. Regiony: 

Podkarpacie (Jedlicze, Jasło, Krosno), Pobrzeże Bałtyckie (Kamień Pomorski, Karlino, Petrobaltic), 

Wielkopolska (Gorzów Wielkopolski, Rybaki).Ropa pochodzi z ordowiku. 

 

Gaz ziemny- najczęściej towarzyszy ropie naftowej (występują w tych samych miejscach). Gaz 

suchy występuje na Nizinie Wielkopolskiej. 

 

 

b) metaliczne: 

Rudy żelaza- w Polsce pochodzą z prekambru. Miejsca występowanie: Suwalszczyzna (Wigierski 

Park Narodowy), Wyżyna Krakowsko- Częstochowska. 

 

Rudy miedzi: Zagłębie Legnicko- Głogowskie (Lubin, Bolesławiec, Głogów). 

 

c) ceramiczne: 

Siarka- powstała w erze kenozoicznej. Występuje w Tarnobrzegu, Grzybowie, Osieku. W Polsce 

znajdują się  największe zasoby siarki rodzimej na świecie. Wydobywana jest metodą otworową. 

Służy do produkcji kwasu siarkowego. 

 

Sól kamienna- powstała w permie i w trzeciorzędzie. Występowanie: Zagłębie Małopolskie 

(Wieliczka), Zagłębie Kłodawskie, Zagłębie Kujawskie. 

 

Gips- powstał w trzeciorzędzie. Ma zastosowanie w budownictwie, ortopedii, chirurgii. 

Występowanie: Niecka Nidziańska (Gacki, Pińczów, Szarbków). 
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d) skalne: 

Kreda- powstała w okresie mezozoicznej. Mnóstwo surowców skalnych (granity, bazalty)=> 

Polska Południowa. Występowanie: okolice Chełmu. 

 

Ukształtowanie powierzchni Polski 

Mapa hipsometryczna – przedstawia rzeźbę za pomocą izohips i barwnych pasów. 

 

Krzywa hipsometryczna – jest to wykres kształtujący ukształtowanie terenu. 

Polska jest krajem nizinnym – 91% 

Średnia wysokość Polski wynosi 173,8 m. n.p.m. 

Najwyższy szczyt Polski – Rysy – 2499 m. n.p.m. 

Najgłębsza depresja -  -1,8 m. p.p.m. – Raczki Elbląskie 

 

Występuje 6 pasów rzeźby o przebiegu równoleżnikowym: 
- pas gór: Sudety, Karpaty 

- pas kotlin podkarpackich: Kotlina Oświęcimska, Kotlina Sandomierska, Brama Krakowska 

- pas wyżyn: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Kielecko-

Sandomierska, Wyżyna Lubelska i Roztocze 

- pas nizin środkowopolskich: Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Nizina 

Podlaska, Polesie Lubelskie, Niecka Nidziańska- pas pojezierzy: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze 

Mazurskie, Pojezierze Wielkopolskie 

- pas Pobrzeży południowobałtyckich: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże 

Gdańskie i Żuławy Wiślane. 

 

Formy rzeźby: 
I. wypukłe (góry, wyżyny i pojezierza) 

II. wklęsłe (niziny, kotliny i pobrzeża) 

Ze względu na wielkość wyróżniamy 

- mikrorzeźba 

- makrorzeźba 

Ze względu na pochodzenie: 

- naturalne 

- sztuczne 
 

I. Czynniki: 
- orogenezy: 

Kaledońska- zaczęły się wypiętrzać Góry Świętokrzyskie i część Sudetów 

Hercyńska- Góry Świętokrzyskie i Sudety (zakończyły się wypiętrzać) 

Alpejska: Karpaty; 

- lodowiec skandynawski: północna część Polski; 

- wulkanizm: Wdżar, Góra Świętej Anny; 

- działalność człowieka: hałdy, wyrobiska kopalniane, nasypy kolejowe, molo, linia brzegowa, 

kanały; 

- działalność wiatru: grzyby skalne, wydmy, mierzeje; 

- działalność morza: klify, plaże, mierzeje; 

- działalność rzek: delty, starorzecza, wodospady; 

- krasowienie: Maczuga Herkulesa,  jaskinie, ostańce; 
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- flora i fauna; 

- wietrzenie fizyczne: gołoborza; 

 

II. Cechy: 
- nizinność terenu (91%); 

- pasowość rzeźby (równoleżnikowa); 

- różnice w wysokości (naprzemianległe ułożenie form wklęsłych i wypukłych): wklęsłe: pobrzeża, 

niziny, kotliny; wypukłe: pojezierza, wyżyny, góry; 

- pochylenie obszaru Polski z SE na NW; 

- najwyższe wzniesienie: Rysy 2499 m n.p.m.; 

- najniższy punkt: Raczki Elbląskie -1,8m n.p.m. lub 1,8 m p.p.m.; 

- urozmaicony krajobraz: 

a) krajobraz nadmorski: wydmy, mierzeje, jeziora; 

b) krajobraz młodo glacjalny (pojezierza): jeziora, moreny, pradoliny; 

c) krajobraz staro glacjalny (wyżyny); 

d) krajobraz alpejski: góry o charakterze alpejskim; 

e) krajobraz krasowy: jaskinie, ostańce krasowe. 

 

 

III. Krainy geograficzne: 
1. Pas pobrzeży: 

- Pobrzeże Słowińskie/ Koszalińskie; 

- Nizina Szczecińska; 

- Żuławy Wiślane/ Pobrzeże Gdańskie; 

- Nizina Sępopolska; 

2. Pas pojezierzy: 

- Pojezierze Pomorskie; 

- Pojezierze Mazurskie; 

- Pojezierze Wielkopolskie; 

- Pojezierze Suwalskie; 

-Pojezierze Olsztyńskie; 

3. Pas nizin: 

- Nizina Wielkopolska; 

- Nizina Mazowiecka; 

- Nizina Podlaska; 

- Nizina Śląska; 

- Polesie Lubelskie; 

4. Pas wyżyn: 

- Wyżyna Śląska; 

- Wyżyna Małopolska; 

- Wyżyna Lubelska z Roztoczem; 

- Niecka Nidziańska; 

- Wyżyna Krakowsko- Częstochowska; 

5. Kotliny: 

- Kotlina Sandomierska; 

- Kotlina Oświęcimska; 

- Kotlina Kłodzka; 

6. Góry: 

- Sudety; 

- Karpaty; 
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- Tatry; 

- Bieszczady; 

- Karkonosze. 

 

Rzeźba polodowcowa w Polsce 

Okresy zlodowaceń nazywamy glacjałem, okresy cieplejsze między zlodowaceniami to 

interglacjały. 
  

Krajobraz młodoglacjalny – to krajobraz północnej Polski, nazywany jest tak, dlatego że formy rzeźby są 

wyraźne w krajobrazie (morena czołowa, morena denna, jeziora rynnowe, pole sandrowe, pradoliny) 

 

Krajobraz staroglacjalny – krajobraz środkowej Polski nazywany jest tak, dlatego że formy rzeźby utworzone 

przez lodowiec nie są wyraźne w krajobrazie, dlatego że są zniszczone przez czynniki 

 

Glacjał- zimno, lodowiec jest cały czas. 

Interglacjał- ciepło, lodowiec się wycofuje. 

 

I. Zasięg zlodowaceń w Polsce: 
a) południowopolskie= krakowskie= zlodowacenie Sanu; 

b) środkowopolskie= zlodowacenie Warty= zlodowacenie Odry; 

c) północnopolskie= zlodowacenie bałtyckie= zlodowacenie Wisły; 

Nunataki- szczyty gór wystające z lodowców. 

 

II. Cechy rzeźby młodo glacjalnej: rzeźba powstała na skutek najmłodszego ze zlodowaceń 

(Wisły). Formy polodowcowe są bardzo dobrze zachowane. Występowanie: Polska północna 

(pojezierza). 

Formy polodowcowe: 

 Moreny (Wieżyca 329 m n.p.m.), Dylewska  Góra, Szeskie Wzgórza; 

 Sandry- piaszczyste równiny; występują na pojezierzach (Bory Tucholskie, Puszcza 

Kurpiowska, Puszcza Augustowska); 

 Pradoliny: Pradolina Warszawsko- Berlińska, Pradolina Toruńsko- Eberswaldzka, Pradolina 

Wieprzy i Krzny, Pradolina Wrocławsko- Magdeburska; 

 Jeziora: 

a)      Morenowe: Śniardwy, Mamry 

b)      Rynnowe: Gopło, Hańcza, Wigry 

c)       Oczka 

 Ozy- długie, kręte pagórki polodowcowe; kemy- niewielkie okrągłe pagórki; drumliny- 

mają asymetryczny kształt 

Ruch lodowca: 
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Glina zwałowa- mieszanina nanosów polodowcowych. 

 

III. Cechy rzeźby staro glacjalnej: obejmuje tereny po najstarszym zlodowaceniu: Sanu i Warty. 

Formy polodowcowe zostały zniszczone (zdemolowane). Regiony: środkowa i południowa Polska. 

1. Gołoborza- efekt wietrzenia mrozowego (Góry Świętokrzyskie); 

2. Piargi- małe odłamki (Tatry); 

3. Pokrywy lessowe: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, 

Nizina Śląska, Płaskowyż Głubczycki. 

 

Budowa geologiczna Polski 

 

Na obszarze Polski znajdują się fragmenty trzech największych jednostek tektonicznych Europy. 

Przez obszar Polski przebiega tzw. strefa T- T (strefa pęknięć, uskoków). 

 
I. Wschodnioeuropejska Platforma Prekambryjska. 
Najstarsza jednostka tektoniczna Europy zbudowana jest z fundamentu krystalicznego (skały 

magmowe i metamorficzne) przykrytego pokrywą skał osadowych. Składa się z wyniesień o 

obniżeń. 

 
Wyniesienia: Wyniesienie Mazursko- Suwalskie, Wyniesienie Łeby, Wyniesienie Sławatycz. 

Obniżenia: Obniżenie Nadbałtyckie, Obniżenie Podlaskie, Obniżenie Nadbużańskie. 
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II. Platforma paleozoiczna. 
Należy do struktur geologicznych Europy Zachodniej. Objęta była najstarszymi orogenezami 

(kaledońska, hercyńska). Wyróżnia się mnogością jednostek tektonicznych, np. monoklina. 

 

III. Obszar fałdowań alpejskich. 
Jednostka tektoniczna należąca do struktur geologicznych Europy Południowej. Region objęty jest 

najmłodszą orogenezą. Jest to obszar o budowie fałdowej. Charakterystycznymi elementami są 

fałdy, płaszczowiny (Karpaty). Obszar zaliczany jest do terenów pen sejsmicznych. 

 

Pobrzeża południowo-bałtyckie 

Pobrzeże Szczecińskie 

- leży w północno – zachodnich krańcach Polski 

- województwo Zachodniopomorskie 

- Zalew Szczeciński 

- Jezioro Dąbie i Miedwie 

- Woliński Park Narodowy 

- największe miasta – Szczecin, Świnoujście 

- tereny przy morzu – dobrze rozwinięta turystyka 

- kurort wypoczynkowy – Międzyzdroje 

- Szczecin – wiele zabytków, kościołów 

- jedyna Polska wyspa – Wolin 

- przemysł stoczniowy – Szczecin 

- rybołówstwo 

- występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego – okolice Kamienia Pomorskiego 

- dużo obszarów leśnych – puszce: Wkrzańska, Bukowa, Goleniowa 

  

Pobrzeże Koszalińskie 

- leży w północno środkowej części kraju, przy samym morzu, między Przylądkiem Rozewie a 

doliną Parsęty 

- największe miasta: Koszalin, Słupsk, Wejherowo, Lębork, Białogard 

- jeden z najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce 

- kurorty nadmorskie: Kołobrzeg, Łeba, Ustka, Mielno, Darłowo 

- uzdrowiska, źródła solankowe 

- przybrzeżne jeziora: Jamno, Wicko, Bukowo, Gardno, Łebsko 

- pradolina Redy i Łeby 

- tereny typowo turystyczne, brak większego przemysłu 

- wzgórza morenowe – Góra Chełmska (137m. n.p.m.), Rowokół 

- ruchome wydmy, 

- Słowiński Park Narodowy – znajduje się  na liście UNESCO 

- Puszcza Słupska 

  

I. Położenie: Północna Polska (graniczy z morzem). Leży na granicy województw zachodnio-

pomorskiego i pomorskiego. Leży w pasie geomorfologicznym pobrzeży (jest to pas wklęsły). Są 

tam niewielkie różnice wysokości. 
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II. Sieć hydrograficzna: zlewiskiem jest Morze Bałtyckie, a następnie Ocean Atlantycki. Leży w 

dorzeczach rzek przymorza. Występują tu jeziora przybrzeżne (są słonawe i płytkie). Region ten 

jest dość zasobny w wody podziemne (nie ma tam deficytu). Na zachodnich wybrzeżach pobrzeża 

można znaleźć wody termalne (wody chlorkowe- solanki). Rzeki są krótkie, wąskie (Elektrownia 

Parsęta, Łeba, Rega). 

III. Tektonika: jednostki tektoniczne- Platforma Prekambryjska, Platforma Paleozoiczna. Znajduje 

się tam wyniesienie Łeby. 

IV. Geologia: fundamentem są granity, gipsy, magmowe, metamorficzne, pokryte są piaskami, 

glinami i glinami zwałowymi. 

V. Można tu spotkać klify, mierzeje, zniszczone moreny polodowcowe, wydmy paraboliczne 

(ruchome). 

VI. Gleby: torfowe i murszowe, opadowo- glejowe, gleby brunatne. 

VII. Roślinność: lasy sosnowe (powstają na piaskach), buczyny. 

VIII. Surowce mineralne: sól kamienna, sole potasowe (magnezowe). 

IX. Klimat: umiarkowany ciepły przejściowy o cechach morskich. Lato jest chłodne, a zima ciepła 

i łagodna. Opady są większe niż w innych regionach Polski, dzięki temu jest tam także duża 

wilgotność. Roczna amplituda jest mała. Okres wegetacji wynosi 220 dni. Wiatr (bryza) w dzień 

wieje od morza, a w nocy do morza. 

 

Pobrzeże Gdańskie 

- leży we wschodniej części pasa pobrzeży południowobałtyckich 

- w województwie Pomorskim 

- największe miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto) 

- wysokie walory turystyczne, 

- nadmorskie kurorty: Władysławowo, Hel, Jastarnia 

- bursztyny 

- Raczki Elbląskie – największa w Polsce depresja  ( 1,8 m. poniżej poziomu morza) 

- bardzo żyzne tereny (mady rzeczne) w delcie Wisły, dobrze rozwinięte rolniczo – Żuławy Wiślane 

- łagodny klimat- chłodniejsze lata, ale cieplejsze zimy 

- występują surowce takie jak: ropa naftowa, gaz ziemny, sól kamienna 

- przemysł stoczniowy – Stocznia Gdańsk, spożywczy, chemiczny 

- rybołówstwo 

- występowanie długich piaszczystych  mierzei – Helska, Wiślana 

Pojezierza Polski 

Cechy krajobrazu młodo glacjalnego: 
- liczne jeziora polodowcowe– morenowe –np. j. Śniardwy 

- liczne wzgórza moren czołowych (z piasków, glin) 

- szerokie pradoliny 

- równiny sandrowe 

- liczne rzeki o dużych spadkach 

- liczne kanały 

- bardzo różnorodna roślinność 

  

Pojezierze Wielkopolskie 

- leży w środkowo- zachodniej części Polski, województwo Wielkopolskie 
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- gęsto zaludniona kraina 

- tereny bardzo rolnicze 

- niewielkie opady 

- mało zalesiona 

- Warta – największa rzeka w regionie 

- występuje wiele jezior,  np. Gopło, Dymaczewskie 

- niedobory wody, niski stan wód gruntowych 

- żyzne gleby – czarne ziemie 

- najwyższe wzniesienie – Gontynie (192m. n.p.m.) 

- rozwinięty przemysł wydobywczy – sól kamienna, węgiel brunatny. 

- przemysł przetwórczy – głównie elektromaszynowy, chemiczny, paliwowy 

- główne miasto – Poznań: 

*najstarsze miasto Polski 

* największy w Polsce ośrodek przemysłowy i handlowy 

* centrum życia kulturalnego i naukowego 

* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

  

Pojezierze Pomorskie 

- znajduje się  w północno – zachodniej Polsce, między rzekami: Odra, Wartą i Wisłą 

- Puszcza Drawska, Bory Tucholskie 

- przewaga gleb bielicowych, występują również brunatne 

- pojezierze wyróżnia się sporo wilgotnością, nie jest zbyt ciepłe 

- okres wegetacji 190-210 dni 

- bardzo duża liczba jezior – ponad 4000 

- słabo rozwinięte rolnictwo 

- region turystyczny, piękne krajobrazy 

- wzgórza morenowe 

- najwyższe wzniesienie – Wieżyca (229m. n.p.m.) 

- główna roślinność: bory mieszane i sosnowe; buczyna pomorska, liczne torfowiska i wrzosowiska 

- prawie nie występują zasoby surowców mineralnych 

- Drawieński Park Narodowy 

- Park Narodowy Bory Tucholskie 

  

 Pojezierze Mazurskie 

- znajduje się w północno wschodniej Polsce 

- leży w województwie Warmińsko - mazurskim 

- nieźle rozwinięte rolnictwo, dominują duże gospodarstwa 

- uprawy: zboże, ziemniaki, rzepak, rośliny pastewne 

- duża lesistość i bardzo duża ilość jezior, piękne krajobrazy 

- główny rodzaj przemysłu to: spożywczy, drzewny, chemiczny, maszynowy 

- średnio urodzajne gleby: brunatne, bielicowe i płowe 

- główne miasta: Olsztyn, Ełk, Iława, Elbląg, Ostróda 

- występowanie mniejszości narodowych: Białorusini, Tatarzy, Litwini, wiele cerkwi 

- jest to najsłabiej zaludniony obszar Polski, ok. 60 osób na km
2
 

- teren bardzo turystyczny 

- pojezierze jest efektem ostatniego zlodowacenia, stąd bardzo dobrze widoczne jeziora 

polodowcowe, moreny, sandry, pradoliny 

- Puszcza Piska, Puszcza Augustowska 
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- największe jeziora w Polsce: Śniardwy i Mamry 

- Wigierskie Park Narodowy 

- Suwalski Park Narodowy 

- ponad 110 rezerwatów przyrody 

- żyją tu: czaple, łabędzie nieme, kormorany 
 

I. Położenie: północno- wschodnia Polska w pasie pojezierzy (jest to pas wypukły). Różnice 

wysokości wynoszą od 20 do 200 m. Pojezierze Mazurskie znajduje się na terenie województwa 

warmińsko- mazurskiego. 

II. Hydrografia terenu: zlewisko- Morze Bałtyckie. Dorzecza Wisły, Pregoły, Niemna, przymorza 

(Łyna, Rospuda, Czarna Hańcza). Jeziora: polodowcowe, morenowe, oczka, rynnowe, np. 

Śniardwy, Mamry, Wigry, Hańcza. Region ten jest średnio zasobny w wody podziemne. Nie ma 

wód mineralnych. 

III. Klimat: lato jest dosyć ciepłe, a zima mroźna. Opady roczne są średnie, zbliżone do średniej 

krajowej. Śnieg zalega długo, a pokrywa śnieżna jest dość gruba. Okres wegetacji wynosi 180- 190 

dni (oprócz gór jest najkrótszy). 

IV. Geologia, tektonika: Platforma Prekambryjska. Gleby: bielicowe, brunatne, torfowe, bagienne, 

mady. 

V. Surowce: rudy żelaza na Pojezierzu Suwalskim. 

VI. Roślinność: lasy sosnowe z domieszką buczyn i olsów. Puszcza Augustowska, Puszcza 

Borecka, Puszcza Piska, Wigierski Park Narodowy, Mazurski Park Krajobrazowy. 

 

  

Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie 

- północno – środkowa część Polski 

- żyzne gleby: czarne ziemie, mady rzeczne, brunatne 

- uprawy: pszenica, buraki, żyto 

- jezioro Chełmżyńskie i Bachotek 

- najwyższe wzniesienie – Dylewska Góra (312m. n.p.m.) 

- charakteryzuje się łagodnym klimatem i nieco mniejszymi opadami niż średnie w Polsce 

- rolnictwo na wysokim poziomie 

- największe miasto – Toruń 

- liczne formy polodowcowe, jeziora 

- miasta: Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo 

  

Pojezierze Suwalskie 

- położenie - północno – wschodnie krańce Polski 

- główne miasta: Augustów, Sejny, Suwałki 

- kanał Augustowski 

- okolice Suwałk – Polski biegun zimna 

- długie zimy, późna wiosna 

- najkrótszy okres wegetacji w Polsce – około 180 dni 

- niska średnia roczna temperatura powietrza – około 6
o
C, 

- duże amplitudy temperatur w ciągu roku 

- liczne pozostałości lądolodów skandynawskich – wały moren czołowych, równiny sandrowe, 

rynny polodowcowe 

- wiele jezior, np. Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce), Wigry 

- gleby brunatne i bielicowe 
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- słabo rozwinięty przemysł 

- główne profesje to rolnictwo i rybołówstwo 

- Wigierski Park Narodowy 

- Biebrzański Park narodowy 

- duże kompleksy leśne 

- dominują lasy sosnowe i świerkowa 

Niziny Środkowopolskie 

Cechy charakterystyczne krajobrazu staroglacjalnego: 
- występują liczne pradoliny 

- równinność terenu 

- liczne bagna 

- brak jezior 

  

Nizina Mazowiecka 

- największa kraina geograficzna Polski 

- nierównomiernie rozmieszczenie ludności 

- Największe miasto Warszawa – Stare Miasto, lotnisko, Łazienki, muzea, kina, teatry, Barbakan, 

Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Polska Akademia Nauk 

- Łódzki Okręg Przemysłowy – zakład przetwarzający ropę naftową 

- huta stali szlachetnych 

- Warszawski Okręg Przemysłowy – przemysł: elektromaszynowy, chemiczny, lekki (odzieżowy), 

spożywczy, poligraficzny 

- największa gęstość zaludnienia jest w województwie Mazowieckim i Łódzkim 

- Warszawa i Łódź to dwie największe monocentryczne aglomeracje w Polsce 

- kraina wybitnie rolnicza 

- przeważają gleby bielicowe – (uprawy ziemniaków, żyta) 

- Kampinoski Park Narodowy 

  

I. Położenie: Środkowo- Wschodnia Polska. Zalicza się do pasa nizin (forma wklęsła). Różnica 

wysokości wynosi od 20 do 40 m. 

II. Hydrografia terenu: zlewiskiem jest Morze Bałtyckie. Rzeki wpadają do niego koncentrycznie 

(układ koncentryczny, dośrodkowy): Niecka (Bug, Narew, Liwiec, Bzura, Wisła). Występuje tutaj 

efekt artezyjski (nieckowate ułożenie skał). Jest regionem, w którym nie ma naturalnych jezior. 

Występują jeziora międzywydmowe (Puszcza Kampinoska), jeziora sztuczne (np. Jezioro 

Zegrzyńskie). Rzeki często tworzą starorzecza (np. Wisła). Region ten jest zasobny w wody 

podziemne.  Deficyt wody wykorzystywanej w rolnictwie.  Występują tu wody mineralne i 

chlorkowe (solanki). 

III. Warunki klimatyczne: napływającymi  masami powietrza nad Nizinę Mazowiecką  jest PPk 

(zima jest mroźna, lato zaś upalne). Im dalej na wschód tego regionu, tym zimniej. Roczne opady są 

stosunkowo niskie (500- 600 mm); region ten jest cieniem opadowym. Pokrywa śnieżna wynosi od 

10 do 15 cm. Burze i gradobicia występują tu około 20- 25 dni w roku. Okres wegetacji wynosi 

210- 220 dni. Rekord meteorologiczny: Siedlce (-41
0
C). 

IV. Gleby: bielicowe, mady,  torfowe, bagienne, czarne ziemie (Sochaczew, Grójec). 

V. Geologia: na pograniczu Platformy Prekambryjskiej i Paleozoicznej. 

VI. Zlodowacenia: zlodowacenie Wisły (krajobraz staro glacjalny) i zlodowacenie Warty. 
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VII. Rzeźba: występują tarasy rzeczne, sandry kurpiowskie, zniszczone wysazyny staro glacjalne, 

wydmy śródlądowe. 

VIII. Surowce mineralne: piaski, żwir. 

IX. Drzewostan: sosna (lesistość nie jest zbyt duża). 

X. Ochrona przyrody: Kampinoski Par Narodowy (UNESCO). 

 

Nizina Śląska 

- położona w dolinie Odry 

- największe miasta – Wrocław, Opole, Brzeg 

- pokryta moreną denną 

- region rolniczy – wysokotowarowe rolnictwo (zmechanizowane) 

- żyzne gleby - czarnoziemy i brunatne 

- uprawa pszenżyta, pszenicy, buraków cukrowych, tytoniu, chmielu 

- najdłuższy okres wegetacji w Polsce – ponad 220 dni 

- Wrocławski Okręg przemysłowy – przemysł: elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy 

- Opolski Okręg Przemysłowy 

- występowanie rudy miedzi 

  

Nizina Wielkopolska 

- krajobraz staroglacjalny 

- wysoki poziom rolnictwa – duże gospodarstwa 

- uprawy rzepaku, pszenicy, buraków cukrowych, żyta, ziemniaków 

- przemysł spożywczy 

- hodowla zwierząt – krowy, świnie 

- Piotrowsko- Bełchatowski Okręg Przemysłowy 

- występowanie: soli kamiennej (Kłodawa), węgla brunatnego (Turek, Bełchatów) 

- największe miasta: Poznań, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Leszno 

- elektrownia Bełchatów 

  

Nizina Podlaska 

- słabo zaludniona 

- słabo rozwinięte rolnictwo 

- największe miasto – Białystok 

- Trzy puszcze: Białowieska, Knyszyńska, Buksztelska 

- Białowieski Park Narodowy 

- Biebrzański Park Narodowy 

- krajobraz rolniczy 

- rozległe bagna – rozlewiska rzek Biebrzy i Narwi 

- krótki okres wegetacji – uprawia się rośliny mało wymagające: len, ziemniaki, żyto, konopie, 

rzepak 

- brak surowców 

  

Polesie Lubelskie 

- przeważają równiny z dużą ilością bagien, jezior i torfowisk 

- słabo zaludniona i mało zurbanizowana 

- słabo rozwinięty gospodarczo region 
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- przeważają łąki i pastwiska 

- gleby bielicowe – uprawy: ziemniaków, żyta, owsa, gryki i prosa 

- górnictwo węgla kamiennego w Bogdance 

- Poleski Park Narodowy (ptaki wodne, żółw błotny) 

Wyżyny w Polsce 

Wyżyna Lubelska i Roztocze: 

- położona na wschód od doliny Wisły 

- zbudowana ze skał wapiennych 

- podczas epoki lodowcowej była przykryta grubą warstwą lessu 

- występuje tam wiele wąwozów, parowów 

- jest to lekko sfalowana równina 

- występują tu wzgórza od 180 – 311 m. n.p.m. 

- dobrze rozwinięte rolnictwo – uprawiane są m. in. buraki cukrowe, chmiel, pszenica, ziele, tytoń, 

konopie 

- jest słabo rozwinięta gospodarczo 

- jest słabo zaludniona, słabo zurbanizowana 

- największe miasto to Lublin – ok. 358 tys. mieszkańców 

- cementownie w Chełmie i Rejowcu Fabryczny 

- doskonałe gleby południowej części Wyżyny Lubelskiej – czarnoziemy i brunatne 

- powstał tu Roztoczański Park Narodowy 

  

Wyżyna Kielecko - Sandomierska 

- wybitnie rolniczy teren 

- pokryta lessem 

- uprawy: pszenicy, buraków cukrowych, warzyw i owoców 

- główne miasta – Sandomierz i Opatów 

- górnictwo i hutnictwo 

- Jaskinia Raj – pełna stalaktytów, stalagnatów 

- wydobywane skały wapienne przyczyniły się do powstawania cementowni 

-  Staropolski Okręg Przemysłowy 

- występują rudy ołowiu, żelaza, miedzi 

- Puszcza Jodłowa w Łysogórach 

- Świętokrzyski Park Narodowy 

- Góry Świętokrzyskie: 

* zbudowane z twardych skał – głównie kwarcytów 

* niskie góry, mają płaskie szczyty 

* występują gołoborza 

* najstarsze góry w Polsce 

* najwyższe wzniesienie – Łysica (612m. n.p.m.) 

  

Niecka Nidziańska 

- łagodny lekko pofałdowany teren 

- występują wapienie, iły, gipsy, siarka i piaskowce 

- słabo zaludniona i uprzemysłowiona 

- Wiślica, Busko Zdrój, Jędrzejów – największe miasta 
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- żyzne gleby - uprawy: tytoniu, chmielu, pszenicy, buraków 

  

Wyżyna Śląska 

- silnie uprzemysłowiony i zurbanizowany region 

- występujące surowce: wapienie, dolomity, margle, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu 

- duża gęstość zaludnienia 

- aglomeracja policentryczna, konurbacja 

- obszar klęski ekologicznej – duże zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla i dwutlenkiem siarki 

- najwyższe wzniesienie – Święta Anna (400m. n.p.m.) 

- Pustynia Błędowska 

  

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska 

- najwyższe wzniesienie - Góra Zamkowa (504m. n.p.m.) 

- Wapienie Jurajskie – procesy krasowe 

- Doliny Prądnika, Maczuga Herkulesa 

- obszar słabo zaludniony 

- mało urodzajne gleby 

- Jura Krakowsko – Częstochowska – zbudowana głównie z wapieni jurajskich 

- Ojcowski Park Narodowy 
- znane jaskinie: Łokietka, Zbójecka 

- Częstochowa – ośrodek życia religijnego i gospodarczego 

- formy krasowe: doliny, żłobki, jaskinie, skałki 

- brak większych surowców mineralnych 
 

I. Położenie: województwo łódzkie. Sąsiaduje z Niecką Nidziańską, Wyżyną Małopolską i Wyżyną 

Śląską. 

II. Sieć hydrograficzna:  niektóre rzeki spływają do Wisły, a niektóre do Odry (np. Pilica, Warta). 

Zlewiskiem jest Morze Bałtyckie. Region ten jest średnio zasobny w wody podziemne. Wody 

małych rzeczek rzeźbią jaskinie (region krasowy). 

III. Klimat: nad region ten napływają dwie masy powietrza- PZk i PZm. 

IV. Temperatura: styczeń- ok. 4- 5
0
C (układ południkowy)- zima jest łagodna; lipiec- 15- 17

0
C. 

V. Opady: ok. 700 mm- wynik ten jest większy niż średnia krajowa (spowodowane to jest 

wyższym położeniem terenu). 

VI. Budowa geologiczna: skały- wapienie. Wyżyna ta jest zbudowana ze skał osadowych 

pochodzenia zwierzęcego organicznego. Można spotkać: wapienie, dolomity, margle, opoki. 

VII. Rzeźba: Wyżyna Krakowsko- Częstochowska zbudowana jest ze skał osadowych. 

VIII. Zlodowacenia: zlodowacenie południowopolskie (region staroglacjalny) oraz zlodowacenie 

środkowopolskie. 

IX. Gleby: rędziny (zbudowane na wapieniach). 

:X. Tektonika jest terenem bezpiecznym (Platforma Paleozoiczna). Region ten objęty jest dwoma 

orogenezami. 

XI. Surowce mineralne: rudy żelaza (które nie są eksploatowane), wapienie, margle, dolomity 

(zagłębie cementowe, pustakowe), rudy cynku i ołowiu. 

XII. Zjawiska krasowe: jaskinie, Maczuga Herkulesa. 

XIII. Ochrona: Ojcowski Park Narodowy, Szlak Orlich Gniazd. 

XIV. Drzewostan: sosna, dąb- bory sosnowe i dębowe. 

XV. Lesistość jest wyższa od średniej krajowej. 
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Kotliny Podkarpackie 

Geneza kotlin podkarpackich: 
Są zapadliskiem powstałym podczas wypiętrzania Karpat w orogenezie alpejskiej 

Kotlina oświęcimska: 

Jest to obniżenie pomiędzy Wyżyną Śląską i Wyżyną Krakowsko- częstochowską na północy, a 

Pogórzem Karpackim na południu. Zwęża się ku wchodowi aż po Bramę Krakowską. Kotlina 

Oświęcimska jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów Polski. 

Jest też regionem silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym – stanowi część górnośląskiego 

okręgu przemysłowego 

Kotlina Sandomierska 

- Leży między Wyżyną Małopolską, Lubelską i Karpatami. 

- Największe znaczenia mają jeśli chodzi o przemysł mają złoża siarki (Tarnobrzeg), soli (Bochnia) 

i surowce skalne. 

- Przeważają mało urodzajne gleby bielicowe. 

- klimat kotliny jest jednym z najcieplejszych w Polsce 

Największe miasto - Kraków 

Kraków to jedno z największych i najstarszych miast Polski. Najstarszą dzielnicą jest Stare Miasto. 

Największym zakładem przemysłowym Krakowa jest Kombinat Metalurgiczny im. Sendzimira. 

 

Główne zabytki to: 

- Wawel 

- Collegium Maius – jeden z najstarszych gmachów 

- Rynek Starego uniwersytetu Jagiellońskiego 

- Sukiennice 

- Kaplica Zygmuntowska na Wawelu 

 

Funkcje Krakowa: 
- zabytkowa 

- turystyczna 

- przemysłowa 

- kulturalna 

- naukowa 

- administracyjna 

 

Największa miasta poza Krakowem: 
- Bochnia 

- Tarnów 

- Dębica 

- Łańcut 

- Przeworsk 

- Przemyśl 

 

Puszcze: 
- Solska 

- Sandomierska 
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- Niepołomicka 

 

Okręgi przemysłowe: 
- Rzeszowski 

- Tarnowski 

- Tarnobrzeski 

 

Główne surowce mineralne występujące w pasie kotlin podkarpackich: 
- sól kamienna (Wieliczka, Bochnia) 

- ropa naftowa 

- siarka 

- wapienie 

- węgiel kamienny (Kotlina Oświęcimska) 

Karpaty 

KARPATY – MŁODE GÓRY FAŁDOWE 

Karpaty leżą w: 
- Polsce 

- Słowacji 

- Rumunii 

- Ukrainie 

 

Geneza Karpat: 
Karpaty to młode góry powstałe w fałdowaniu alpejskim. Zbudowane z piasków, iłów, margli, 

wapieni, opok i piaskowców, a z granitu – Tatry Wysokie. 

 

Podział Karpat: 

I. wewnętrzne: 
- Tatry – Gerlach (2654 m. n.p.m.), a w Polsce Rysy (2499m. n.p.m.) 

- Podhale 

- Pieniny – Trzy Korony (982m. n.p.m.) – wapienne 

II. zewnętrzne: 
- Pogórze Karpackie 

- Beskidy: 

a) zachodnie – Babia Góra (1725m. n.p.m.) 

b) wschodnie – Tarnica (1346m. n.p.m.) 

 

Podział Tatr: 
- Tatry zachodnie 

- Tatry wysokie 

 

Cechy rzeźby wysokogórskiej na przykładzie Tatr: 
- występują cyrki polodowcowe (kary), np. Morskie Oko 

- strome zbocza 

- ostre, postrzępione szczyty (nazywane nagimi turniami) 

- ostre granie (grzbiety) 

- żleby zakończone stożkami piargowymi 

- liczne wodospady – siklawy 
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- liczne doliny (U- kształtne) 

 

Walory turystyczne Tatr: 
- świeże powietrze 

- piękne krajobrazy 

- folklor 

- możliwość uprawiania sportów zimowych 

- źródła mineralne 

- źródła termalne 

 

Piętra klimatyczno – roślinne Karpat 
2200 – 2600 m. n.p.m. -  zimne piętro turni 

2200 – 1800 m. n.p.m. – umiarkowanie zimne piętro hal 

1800 – 1600 m. n.p.m. – bardzo chłodne piętro kosodrzewiny 

1600 – 1200 m. n.p.m. – chłodne piętro regla górnego 

1000 – 1200 m. n.p.m. – umiarkowanie chłodne piętro regla dolnego 

Do 1000 m. n.p.m. – umiarkowanie ciepłe piętro pogórza 

 

Zwierzęta chronione w Tatrzańskim Parku Narodowym: 
- kozica 

- świstak 

- ryś 

- niedźwiedź brunatny 

- gronostaj 

- puchacz 

- orzeł 

 

Rośliny chronione w Tatrzańskim Parku Narodowym 
- sosna limba 

- szarotka alpejska 

- goryczki 

- dziewięćsił bezłodygowy 

 

Pogórze Karpackie – region rolniczy; występują gleby brunatne i płowe; długi okres wegetacji. 

Uprawiane są buraki, pszenica, owoce i warzywa 

 

Podhale: 
– uprawa owsa, żyta, roślin pastewnych 

- przepływają rzeki górskie wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej: 

* Dunajec – Rożnów, Czorsztyn 

* Soła – Porąbka 

* San – Solina 

  

GOSPODARKA KARPAT 

Osadnictwo Karpat rozwijało się i rozwija dzięki: 
- wybudowaniu linii kolejowej Kraków – Lwów 

- odkrycia ropy naftowej 

- żyznym glebom Pogórza Karpackiego 

- walorom turystycznym 
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Dziedziny gospodarki Karpat: 
- przemysł wydobywczy i przetwórczy 

- rozwój turystyki 

- rozwój gałęzi leśnictwa 

- rolnictwo 

 

Okręgi przemysłowe: 

1. Karpacki Okręg Przemysłowy: 
- przemysł chemiczny (Jasło, Krosno) 

- samochody (Sanok) 

- sprzęt komputerowy i elektryczny (Nowy Sącz) 

2. Bielski Okręg Przemysłowy: 
- włókienniczy 

- samochodowy 

 

Sudety 

Sudety leżą na terenie: 
- Niemiec 

- Czech 

- Polski 

 

Podział Sudetów 

I. Przedgórze Sudeckie 

II. Sudety Zachodnie: 
a) Karkonosze – Śnieżka (1602 m. n.p.m.) 

b) Góry Izerskie 

c) Kotlina Jeleniogórska 

d) Góry Kaczawskie 

III. Sudety Środkowe: 
a) Góry Stołowe 

b) Góry Sowie 

c) Kotlina Kłodzka 

d) Góry Orlickie 

e) Góry Złote 

IV. Sudety Wschodnie 
a) Śnieżnik (1425m. n.p.m.) 

 

Geneza Sudetów: 
Sudety powstały podczas orogenezy hercyńskiej i kaledońskiej. Następnie były niszczone i 

odmłodzone w fałdowaniu alpejskim. Zbudowane są z twardych skał: granitów, bazaltów, gnejsu. 

 

Piętra roślinności w Sudetach: 
1. piętro Pogórza – kiedyś lasy liściaste teraz pola uprawne – do 400m. n.p.m. 

2. regiel dolny – drzewa iglaste – od 400 m. n.p.m. do 1000m. n.p.m. 

3. regiel górny – lasy świerkowe – od 1000 m. n.p.m. do 1250m. n.p.m. 

4. piętro kosodrzewin – kosodrzewina – od 1500 m. n.p.m. 
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Ludność i gospodarka Sudetów: 
W Sudetach wydobywa się wiele surowców skalnych, np. 

- wapienie, margle, dolomity, skały budowlane 

- węgiel kamienny (okolice Wałbrzycha i Nowej Rudy) 

- węgiel brunatny (Bogatynia) 

 

Głównymi przemysłami w Sudetach są: 
- elektromaszynowy – Świdnica 

- włókienniczy – Bielawa, Kowary 

- mineralny 

- koksowniczy 

- chemiczny – Jelenia Góra 

- energetyczny - Bogatynia 

                 

W okolicy Wałbrzycha bezrobocie jest jednym z największych w Polsce. Sudety są bardzo 

zanieczyszczone przez elektrownie i koksownie oraz elektrownie cieplne (Lech i Niemiec). W 

Sudetach są dwa parki Narodowe: Karkonoski P.N. i P.N. Gór Stołowych. 

Żyzne gleby i długi okres wegetacji sprzyja rozwojowi rolnictwa (uprawy pszenicy, buraków, 

ziemniaków, rzepaku) 

 

Walory turystyczne Sudetów: 
- parki krajobrazowe, parki narodowe 

- piękne krajobrazy 

- źródła mineralne (Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Lądek zdrój, Kudowa Zdrój) 

- wody termalne (Cieplice zdrój, + 44
o
C) 

- szlaki turystyczne 

- zabytki 

- pensjonaty 

- możliwość uprawiania sportów zimowych 
 

 

Demografia i przyrost naturalny 

Demografia – nauka o ludności, obejmuje zmiany jej liczby, struktury wieku i płci, stan cywilny, 

rasy, narodowości, języki, wyznania, wykształcenie, strukturę zawodową 

 

Przyrost naturalny – różnica między liczbą zgonów, a liczbą urodzeń żywych w danym okresie. 

 

Pn = Uż – Z 

 

Wpn = (Uż – Z )/ L * 1000 ‰ 

 

Przyrost ludności kraju = Pn +/- saldo emigracji 

 

Pn – przyrost naturalny 

Uż – urodzenia żywe 
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Z – zgony 

Wpn – współczynnik przyrostu naturalnego, podajemy go w promilach 

L - liczba ludności w kraju 

 

Zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie. 

Przyrost naturalny- różnica pomiędzy liczbą urodzeń, a liczbą zgonów w danym czasie na danym 

terenie. Wyrażona jest w liczbach bezwzględnych. 

 

Wskaźnik przyrostu naturalnego- jest wartością względną wyrażoną w promilach (‰). 

WPn=U-Z/L *1000(‰): U- liczba urodzonych w danym roku, Z- liczba zgonów  w danym roku, L- 

ogólna liczba ludności. 

 

Przyrost rzeczywisty- przyrost naturalny skorygowany o saldo migracji (przemieszczanie się): 

Sm=I-E: Sm- saldo migracji, I- imigracja, E- emigracja. 

 

Wskaźnik urodzeń- dzielimy liczbę urodzeń przez ogólną liczbę ludności:  Wu=U/L*1000[‰]. 

 

Wskaźnik zgonów: Wz=Z/L*1000[‰]. 

 

Czynniki wpływające na wielkość przyrostu naturalnego: 

Wskaźnik urodzeń- czynniki: 

- model rodziny 2+1; 

- poziom rozwoju medycyny; 

- sytuacja finansowa rodziny (im bardziej bogate społeczeństwo, tym mniej dzieci); 

- świadomość w zakresie planowania rodziny; 

- liczba kobiet w wieku rozrodczym; 

 

Wskaźnik zgonów- czynniki: 

- poziom rozwoju medycyny oraz opieki socjalnej; 

- styl życia (odżywianie się, sport, higiena, używki); 

- choroby cywilizacyjne i tropikalne (wylewy, zawały, nowotwory); 

- klęski żywiołowe; 

- wojny. 

 

Regionalne zróżnicowanie przyrostu naturalnego: 

Największy przyrost naturalny mają następujące państwa: Czad, Demokratyczna Republika Konga, 

Madagaskar, Jemen, Arabia Saudyjska, czynniki: 

- względy religijne (dominuje islam, gdzie mężczyźni mają kilka żon); 

- nieznajomość środków antykoncepcyjnych; 

- nieumiejętność planowania rodziny. 

 

Państwa mające najniższy przyrost naturalny: Polska, Niemcy, Włochy, Rosja, Ukraina, Austria, 

Czechy, czynniki: 

- priorytetem dla ludzi jest wysoki standard życia (kariera, pieniądze, podróże); 

-obawa utraty pracy; 

- trudne warunki mieszkaniowe; 

- wysokie bezrobocie; 

- choroby, problemy z zajściem w ciążę, bariera wiekowa; 
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- coraz więcej nieformalnych związków; 

- powszechny model rodziny 2+1; 

- świadomość kobiet na temat planowania rodziny. 

 

Eksplozja demograficzna (bomba demograficzna)- nagły, niekontrolowany przyrost naturalny w 

niedługim czasie (głównie Afryka); 

Skutki: 

- głód, nędza, ubóstwo; 

- wojny domowe; 

- choroby; 

- ogromne bezrobocie; 

Im więcej ludzi, tym społeczeństwo staje się biedniejsze. 

 

Skutki w krajach wysoko rozwiniętych (starzenie się społeczeństwa): 

- coraz więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym, a coraz mniej w wieku przedprodukcyjnym; 

- zachwianie się systemu emerytalnego; 

- regres gospodarczy (cofanie się); 

- niż demograficzny; 

- polityka prorodzinna kraju (dofinansowania, niżej oprocentowane kredyty dla młodych 

małżeństw). 

Struktura demograficzna ludności. 

STRUKTURA PŁCI: na świecie jest raczej wyrównana. Do charakterystyki struktury płci służy 

współczynnik feminizmu, czyli liczba kobiet dzielona przez 100 mężczyzn (liczba kobiet/ 100M). 

Czynniki: 

- religia-> niska pozycja społeczna kobiet (islam, buddyzm); 

- polityka prorodzinna (Chiny)-> w niewyjaśnionych okolicznościach giną dziewczynki; 

- w krajach wysokorozwiniętych mężczyźni prowadzą niehigieniczny (niezdrowy) styl życia; 

- warunki klimatyczne, warunki życia; 

- przykłady: Polska 106/100m, Szwecja 102/100m, Niemcy 106/100m, Chiny 96/100m; 

- działania wojenne: Afganistan, Pakistan. 

STRUKTURA WIEKU: 

1. Wiek przedprodukcyjny, czyli dzieci i młodzież: im większy odsetek ludzi w wieku 

przedprodukcyjnym, tym kraj mniej rozwinięty (są to kraje o bardzo wysokim przyroście 

naturalnym, np. Afryka); 

2. Wiek produkcyjny, czyli osoby aktywne zawodowo: im więcej osób w wieku produkcyjnym tym 

społeczeństwo się lepiej rozwija; 

3. Wiek poprodukcyjny, czyli emeryci: im więcej osób w wieku poprodukcyjnym, tym mocniej 

obciążony jest system emerytalny w danym kraju. 



156 
 

Piramida płci i wieku: 

I. Progresywna: 

 

Cechy: 

- duży współczynnik urodzeń (kraje z eksplozją demograficzną); 

- ludzie krótko żyją; 

- mężczyzn jest więcej niż kobiet; 

- społeczeństwo młode, rozwojowe; 

 

Skutki: 

- bieda, nędza, ubóstwo; 

- wojny domowe; 

- bezrobocie; 

- bezdomność; 

- slumsy; 

Przykłady: Somalia, Etiopia, Sudan. 

 II. Regresywna: 
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Cechy: 

- niski wskaźnik urodzeń (mało urodzeń, czasem wskaźnik jest ujemny); 

- dużo ludzi w podeszłym wieku; 

- najwięcej ludzi w wieku produkcyjnym; 

- kobiet jest więcej niż mężczyzn; 

 

Skutki: 

- państwa wysokorozwinięte, np. Europa Zachodnia, Australia; 

- zaburzenia systemy emerytalnego; 

- zmniejszenie liczby ludności w społeczeństwie; 

 

Przykłady: Niemcy, Polska, Szwecja, USA. 

 

Zmiany w liczbie ludności Polski po II wojnie światowej 

Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce mieszkało około 24 milinów mieszkańców, a gęstość 

zaludnienia wynosiła 76 osób na km
2
. Druga wojna światowa pochłonęła wiele istnień ludzkich. 

Polska należała do krajów najbardziej pod tym względem poszkodowanych. W czasie wojny śmierć 

poniosło 6 milionów Polaków. 

 

Przyczyny spadku liczby ludności po II wojnie: 
- emigracja ludzi; Żydzi -> Izrael 

- straty wojenne 

- głód, bieda, choroby 

- zmiana granic 

Lata 50- te – wyż demograficzny (20‰) – wyrównujący straty wojenne 

Lata 75-80 – wyż demograficzny (echo wyżu lat 50-tych) 

Lata 90 – te – niż demograficzny 
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Fazy rozwoju demograficznego. 
 

 

  

Faza Średnia długość 

życia 

dzietność 

I < 45 >6 

II 45- 60 5-6 

III 55- 65 3-5 

IV >65 2-3 

V >65 <2 

  

FAZA I: 
- bardzo wysoki przyrost naturalny; 

- bardzo skromne wyżywienie; 

- dostęp do opieki medycznej; 

- społeczeństwo żyje bardzo krótko; 

- bardzo wysoki wskaźnik zgonu; 

- wysoka dzietność kobiet. 

 

FAZA II (Niger, Etiopia, Somalia, Karaiby): 
- wskaźnik urodzeń na wysokim poziomie; 

- spada wskaźnik zgonów (polepsza się opieka medyczna); 

- jest to społeczeństwo, które zaczyna dożywać 60 lat; 

- nadal wysoka dzietność kobiet; 

- eksplozja. 

 

FAZA III (Azja Południowo- Wschodnia): 
- bardzo wyraźnie spada wskaźnik zgonów; 

- zwiększa się świadomość antykoncepcyjna; 

- spada wskaźnik urodzeń; 
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- spadek dzietności; 

- wydłuża się średnia długość życia ludzi. 

 

FAZA IV (Europa Zachodnia i Wschodnia, Australia, Ameryka Północna): 
- zdecydowany spadek wskaźnika zgonów; 

- konsumpcyjny stan życia (kariera, wakacje); 

- spadek urodzeń; 

- dostęp do medycyny; 

- kraje dobrze rozwinięte. 

 

FAZA V (regres demograficzny: Japonia, Skandynawia, Niemcy, Rosja, Ukraina, Białoruś, 

Polska): 
- starzenie się społeczeństwa, ludzie żyją długo; 

- wskaźnik urodzeń poniżej 0; 

- wskaźnik zgonów ok. 0; 

- niż demograficzny. 

 

Rozmieszczenie ludności w Polsce, a na świecie 

124 os/ km
2
 – średnia gęstość zaludnienia w Polsce 

Największa gęstość zaludnienia w Polsce występuje w południowej części Polski ( Wyżyn Śląska, 

pogórze Karpackie, Beskidy, Rzeszów) 

 

Województwa o największej gęstości zaludnienia: Śląskie, Małopolskie i Mazowieckie 

 

Województwa o najmniejszej gęstości zaludnienia: Pomorskie, Warmińsko- mazurskie i 

Podlaskie. 

 

Gęstość dla poszczególnych kontynentów: 
- Azja 84 osoby/ km

2
 

- Europa 32 osoby/ km
2
 

- Afryka 27 osób/ km
2
 

- Ameryka Północna 20 osób/ km
2
 

- Ameryka Południowa 20 osób/ km
2
 

- Australia z Oceanią – mniej niż 4 osoby/ km
2
 

 

Największa gęstość zaludnienia: 
- Monako - 16 818 osób/km² 

- Singapur - 6600 osób/km² 

- Bangladesz - 975 osób/km² 

- Jawa - 900 osób/km² 

- Japonia – 337 osób/km² 

- Holandia 384 osoby/km² 

 

Najmniejsza gęstość zaludnienia: 
- Sahara Zachodnia – 1 osoba/ km

2
 

- Mongolia – 2 osoby/ km
2
 

-Rosja 8 osób/ km
2
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-Stany Zjednoczone – 30 osób/ km
2
 

  

Przyrost naturalny w Polsce ma tendencje malejącą, obecnie wynosi poniżej 1 ‰ 

Kontynenty wg przyrostu naturalnego: 
Afryka – 30 ‰ 

Ameryka Południowa – 22 ‰ 

Azja – 20 ‰ 

Świat – 16 ‰ 

Europa – 2,5 ‰ 

 

Konsekwencje ujemnego przyrostu: 
- zmniejszenie się liczby ludności 

- brak pracowników 

- zwiększa się obciążenie podatkowe 

 

Długość życia zależy od: 
- opieki medycznej 

- strefy klimatycznej 

- sposobu odżywiania 

- stylu życia 

 

Rozmieszczenie ludności na świecie. 

 

Ekumena- tereny na stałe zamieszkiwane przez ludzi, np. Europa Zachodnia, Indie, Nizina 

Chińska. 

 

Subekumena- regiony czasowo zamieszkiwane przez ludzi (oazy, stepy, Syberia). 

 

Anekumena- tereny bezludne (pustynie, Antarktyda, wysokie góry). 

 

Gęstość zaludnienia- liczba osób przypadająca na 1 km
2
: gęstość zaludnienia świata to ok. 47 

osób/km
2
, zaś gęstość zaludnienia Polski to ok. 124 osób/km

2
. 

 

Bariera osadnicza- czynnik, przeszkoda, która zniechęca do zamieszkiwana danego terenu: 

a) termiczna- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura (Atacama, Zachodnia Australia, Arktyka); 

b) wodna (ponad 50% ludności, ok. 200 km od wybrzeża): 

- regiony monsunowe; 

- tereny równikowe; 

- zawietrzne strony gór; 

- doliny rzek (powodzie); 

c) świetlna: 

- strefa okołobiegunowa; 

d) grawitacyjna, związana z nachyleniem stoków: 

- problemy z budownictwem; 

- problemy transportowe; 

- problemy z rolnictwem; 

e) wysokościowa: 

- niskie ciśnienie; 

- rozrzedzone powietrze; 

- choroba górska. 
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Atrakcje osadnicze: 
- bliskość wody; 

- miejsca pracy; 

- surowce mineralne; 

- żyzne gleby; 

- korzystny klimat; 

- strefa śródziemnomorska; 

- bezpieczeństwo bytu (brak trzęsień ziemi i innych zagrożeń- tornad, powodzi); 

- bezpieczeństwo polityczne (brak wojen). 

 

Zróżnicowanie gęstości zaludnienia na świecie: 
- Regiony o dużej gęstości zaludnienia: 

* Europa Zachodnia: klimat, dużo surowców-> rozwinął się przemysł, żyzne gleby); 

* Azja Wschodnia: korzystny klimat, żyzne gleby, dostęp do mórz; 

* Ameryki Wschodnie: bardzo dużo surowców mineralnych, dostęp do morza, rozwój techniki, 

żyzne gleby. 

- Regiony najmniej zaludnione: 

* tereny wiecznej zmarzliny- słabe gleby; 

* tereny pustynne. 

 

Migracje i rozwój urbanizacji w Polsce 

Migracja - zmiana miejsca pobytu na stałe bądź na okres czasowy 

 

Migracja wewnętrzna – przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia ludności, jest wynikiem 

przemieszczania się ludności wewnątrz granic państwowych. Są to przede wszystkim migracje ze 

wsi do miast. 

 

Migracja zewnętrzna – zmiana kraju, kontynentu stałego pobytu. 

Emigracja - odpływ ludności z danego miejsca 

Imigracja - napływ ludności 

 

Przyczyny migracji: 
- migracja polityczna ( zmiany granic państw, konflikty) 

- ekonomiczna ( np. w poszukiwaniu lepszej pracy) 

- turystyczna 

- religijna – przymusowe i swobodne 

- klęski żywiołowe 

 

Skutki migracji: 
- zwiększenie liczby mieszkańców istniejących miast i powiększenia zajmowanego przez nie 

obszaru oraz powstawania nowych miast (zjawisko to nazywamy procesem urbanizacji) 

- zwiększenie udziału ludności zamieszkującej w miastach w ogólnej liczbie ludności Polski. 

(wskaźnik urbanizacji) 

- wyludnianie się niektórych obszarów wiejskich 
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Migracje- rodzaje, przyczyny, skutki. 

 

Migracje- przemieszczanie się ludności z miejsca na miejsce. 

Emigracja- wyjazd ludności z kraju. 

Emigrant- uczestnik emigracji. 

Imigracja- napływ ludności do danego kraju. 

Imigrant- uczestnik imigracji. 

Reemigracja- ponowna emigracja lub powrót z emigracji. 

Repatriacja- powrót do ojczyzny, np. po zesłaniu, powrót jeńców wojennych. 

Deportacja- dotyczy zmiany miejsca zamieszkania w związku ze złamaniem prawa. 

Saldo migracji- obliczamy ze wzoru: Sm= I-E (imigranci- emigranci). 

 

Wskaźnik przyrostu rzeczywistego: Prz= Wpn+ Sm 

 

Klasyfikacja migracji ze względu na: 
a) czas trwania: 

- stałe- wyjazd na zawsze; 

- okresowe- sezonowe (emigrant jest w stanie określić na ile wyjeżdża); 

- wahadłowe- codzienne, np. ze szkoły do domu.; 

b) kierunek: 

- zewnętrzne; 

- wewnętrzne: 

* miasto-> miasto, np. wyjazd do pracy lub na studia; 

* miasto-> wieś: głównie dotyczy to ludzi starszych (zmiana środowiska, spokojniejsze życie); 

* wieś-> miasto, np. dojazdy do pracy czy szkoły; 

* wieś-> wieś: głównie cel matrymonialny; 

c) przyczynę: 

- ekonomiczna: względy finansowe, poprawa standardu życia; 

- społeczne: matrymonialne, łączenie rodzin; 

- polityczne: osoby prześladowane za swoje poglądy (przed wprowadzeniem stanu wojennego); 

- drenaż mózgów: dotyczy osób wysoko wykształconych (z doświadczeniem), np. lekarze, 

inżynierowie. 

 

Skutki migracji odczuwalne w krajach emigracyjnych (np. Polska) i w krajach imigracyjnych (np. 

Wielka Brytania): 

Kraj emigracyjny Kraj imigracyjny 

- zmniejsza się PKB 

- spadek bezrobocia 

- ubytek kadry wykształconej 

- zmniejsza się liczba ludności 

- spada przyrost naturalny 

- rozpad rodzin 

- wolniej rozwija się przemysł wysokiej 

technologii. 

- bezdomność (tekturowe miasteczka, np. w 

Nowym Jorku) 

- różnorodność kulturalna 

- rasizm 

- przeludnienie 

- brak miejsc pracy dla ludności miejscowej 

- konflikty, wzrost przestępstw, przemoc. 
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Urbanizacja – rozwój miast, zmiany w sieci osadniczej, polegająca na zwiększonej roli miasta w 

stosunku do innych osiedli ludzkich.  

 

Wskaźnik urbanizacji – dla Polski ok. 62 %,  co oznacza, że 62% ludzi w Polsce mieszka w 

miastach 

 

Aglomeracja – skupisko miast i osiedli. 

Jeśli składa się ono z jednego dużego lub bardzo dużego miasta oraz szeregu połączonych z nim 

kolejami i drogami miast mniejszych, nazywamy je aglomeracją monocentryczną. 

                Jeśli natomiast składa się ono z kilku lub kilkunastu miast o zbliżonej wielkości oraz 

szeregu miast mniejszych, określamy je mianem aglomeracji policentrycznej lub konurbacji. 

 

Przykłady aglomeracji w Polsce: 
- Katowicka 

- Warszawska 

- Łódzka 

- Krakowska 

- Wrocławska 

- Poznańska 

- Gdańska 

- Szczecińska 

- Bydgosko – toruńska 

 

Rodzaje i etapy urbanizacji. 

 

Rodzaje urbanizacji: 

a) Demograficzna- polega na wzroście odsetka (liczby) ludności mieszkającej w miastach, np. 

Polska 62%. 

Wu= liczba ludności miejskiej/ liczba ludności ogółem * 100%  [%]- jest to wzór na wskaźnik 

urbanizacji. 

b) Ekonomiczna- dotyczy szczególnie krajów wysokorozwiniętych. Wzrost liczby ludności 

pracującej w zawodach innych niż rolnictwo. 

c) Społeczna- przejmowanie przez ludność wiejską miejskiego stylu życia. 

d) Przestrzenna- przejawia się w zwiększaniu powierzchni miejskiej. 

e) Urbanizacja pozorna- dotyczy krajów rozwijających się w Ameryce Łacińskiej- w krótkim czasie 

przyjeżdża dużo biednej ludności. Kraj wtedy się nie rozwija, a wręcz przeciwnie. 
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Etapy rozwoju urbanizacji: 

  

 I. Urbanizacja wstępna- gwałtowny napływ ludności do centrum miasta. 

II. Surbanizacja- zapełnienie obszarów peryferyjnych (mogą pojawiać się slumsy, np. Ameryka 

Łacińska). 

III. Dezurbanizacja- proces odpływu ludności z centrum na przedmieścia. Centrum jest miejscem 

pracy. 

IV. Reurbanizacja- odbudowa poprzedniego znaczenia centrum (pojawia się określenie city). 

Formy koncentracji ludności świata 

 

Formy koncentracji ludności świata. 
1. Aglomeracja- skupisko miast połączonych funkcjami przemysłowymi, transportowymi: 

a) monocentryczna: 

 
b) policentryczna (konurbacja): 

 
Przykłady: konurbacja górnośląska (Katowice, Bytom, Zabrze), Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, 

Sopot), konurbacja doniecka, konurbacja Ruhry. 
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2. Megalopolis: 

 
Przykłady: 

1) BOSNYWASH (Boston, New York, Washington); 

2) SAN- SAN (San Francisco, San Diego); 

3) CHICATOR (Chicago, Toronto); 

4) NIPPON (Japonia); 

5) kraje Beneluxu (Belgia, Holandia, Luxemburg). 

Funkcje miast 

 

Funkcje miast. 

1) Funkcja administracyjna- państwo posiada instytucje państwowe, sąd, policję, np. Waszyngton, 

Bruksela, Warszawa itd.; 

2) Funkcja przemysłowa- większość ludzi pracuje w przemyśle (wiele fabryk), np. Kijów, Berlin, 

Tokio; 

3) Funkcja transportowa- miasto jest portem morskim, lotniczym, np. Rotterdam, Amsterdam, Los 

Angeles, Nowy Jork; 

4) Funkcja turystyczna- ludzie utrzymują się z turystyki, np. Chamonix, Grenoble, Innsbruck, 

Wenecja; 

5) Funkcja handlowa- giełdy światowe, targi międzynarodowe, np. Lipsk, Paryż, Mediolan, Berlin; 

6) Funkcja kulturalna- miasta słynące z cennych zabytków, np. Moskwa, Paryż, Ateny, Rzym, 

Wenecja; 

7) Funkcja oświatowa- znajdują się tam uniwersytety, szkoły wyższe, instytuty, szkoły, np. Oxford, 

Harward, Cambridge, Paryż, Nowy Jork, Uniwersytet Stanforda; 

8) Funkcja kultu religijnego, np. Częstochowa, Rzym, Mekka, Medyna, Jerozolima, Fatima; 

9) Funkcja uzdrowiskowa- wody geotermalne, świeże powietrze, np. La Roche, Vichy, Karlowe 

Wary (Czechy), Ciechocinek, Rabka Zdrój; 

10) Funkcja zdrowotna- miasta ze słynnymi klinikami, np. Warszawa, Otwock (Centrum Zdrowia 

Dziecka), Niemcy, USA; 

11) Funkcja rozrywkowa, np. Monako, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Rio de Janeiro, Las 

Palmas; 

12) Funkcja więzienna, np. Guantanamo, Włodawa, Siedlce. 

 

Pozytywne i negatywne aspekty urbanizacji: 

Pozytywne Negatywne 

 Większy wybór ofert szkolnictwa; 

 Rozwinięta sieć supermarketów; 

 Więcej ofert pracy; 

 Dostęp do rozrywki; 

 Lepszy wybór specjalistów. 

 Wysokie ceny nieruchomości; 

 Utrudniona komunikacja 

 Przestępczość, napady, kradzieże; 

 Korki, hałas, tłok, zanieczyszczenia; 



166 
 

 Problemy z dostarczaniem ciepłej 

wody. 

 

 

Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce 

Struktura zatrudnienia – udział poszczególnych działów gospodarki w zatrudnieniu. 

Bezrobocie w Polsce wynosi 11,8 % 

 

Struktura zatrudnienia w Polsce: 
- rolnictwo – 12 % 

- przemysł – 29 % 

- usługi – 51 % 

- bezrobocie – 8 % 

                 

Problem bezrobocia pojawił się w Polsce w latach 90-tych. W momencie powstania nowego 

systemu gospodarczego i zmian ustrojowych. 

 

Województwa o największym bezrobociu: 
- warmińsko – mazurskie 

- pomorskie 

- zachodniopomorskie 

- lubuskie 

Mniejszości narodowe w Polsce 

Przed II wojną światową Polska była państwem wielonarodowym, według danych GUS (Główny 

urząd statystyczny) z 1931 roku Polacy stanowili 69% ogółu ludności. 

               

 

Przyczyny ujednolicenia Polski pod względem narodowościowym: 

- Holokaust i masowa migracja ludności żydowskiej 

- zmiany granic w wyniku II wojny światowej (ludność ukraińska, białoruska i litewska pozostała 

poza granicami bez możliwości powrotu do kraju 

- migracja ludności niemieckiej w latach 70-tych 

- działania wojenne – zsyłki do obozów pracy 

Po wojnie Polska stała się krajem jednolitym narodowościowym. Mniejszości narodowe stanowią 

tylko 3% (około 1 mln) 

 

Mniejszości narodowe zamieszkujące w Polskę. 
1) niemiecka (opolskie, śląskie, warmińsko- mazurskie, pomorskie) 

2) Białorusini (podlaskie) 

3) Ukraińcy (warmińsko – mazurskie, pomorskie, podkarpackie) 

4) Żydzi 

 

Grupy etniczne w Polsce: 
- górale: Podhalanie, żywieccy, babiogórcy 
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- kaszubi 

- łowiczanie (Kurpie) 

 

Zróżnicowanie rasowe ludności na świecie. 

 

Rasa- grupa ludzi charakteryzująca się następującymi cechami: 

- rodzaj skóry 

- oczy i kolor tęczówek 

- budowa ciała 

- rodzaj owłosienia 

- kształt czaszki 

- grupa krwi 

 

Rasizm- głoszenie teorii wyższości jednej rasy nad drugą. 

 

Apartheid- segregacja rasowa, szczególnie zaznaczona w RPA (narzucony został prze białych 

kolonii zatorów). 

 

Bantustany- rezerwaty dla ludności czarnej. 

 

Mulat- potomek, dziecko rasy białej i czarnej. 

 

Metys- potomek Indianina (rasa żółta) i rasy białej. 

 

Zambos- potomek rasy czarnej i rasy żółtej. 

 

Aborygen- rdzenny mieszkaniec Australii. 

 

Koloredzi- przedstawiciele innych ras niż białe. 

 

Odmiany ludzkie: 

I. Rasa biała (EUROPEIDALNA): 
1. Gałąź nordycka: 

- cechy: jasne włosy, jasne oczy (tęczówki), jasna skóra (karnacja), trójkątne twarze, są wysocy; 

- występowanie: Skandynawia; 

2. Gałąź śródziemnomorska: 

- cechy: ciemna karnacja, ciemne włosy, krępa budowa ciała, są niezbyt wysocy; 

- występowanie: Afryka Północna, Półwysep Arabski, Arabowie i Hindusi (Indie), Basen Morza 

Śródziemnego. 

3. Gałąź środkowoeuropejska: 

- cechy: owalny kształt twarzy, jasne tęczówki, ostry podbródek; 

- występowanie: Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia i Europa Północna. 

 

II.  Rasa żółta (MONGOLOIDALNA): 
1. Gałąź azjatycka: 

- cechy: żółta skóra, czarne włosy, niski wzrost, fałd mongolski  (obwisłe powieki), skośne oczy (od 

mrozu, wiatru); 

- występowanie: Japonia, Chiny; 
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2. Gałąź amerykańska: 

a) Indianie 

b) Eskimosi 

- występowanie: Kanada Północna, Wyspy Arktyki, Wschodnia i Południowo- Wschodnia Azja, 

Archipelag Malajski, Brazylia. 

3. Gałąź polinezyjska: 

- występowanie: wyspy Oceanu Spokojnego. 

 

III. Rasa czarna (NEGROIDALNA): 
1. Afrykańska (np. Etiopia, Sudan, Somalia): Buszmeni, Masajowie; 

- cechy: czarny kolor skóry (większa zawartość melaniny), duża wydajność układu oddechowego, 

szerokie usta, szerokie nosy, owłosienie fill- fill (celem tego jest regulacja ciepłoty ciała, 

gospodarka wodna); 

- występowanie: na południe od Sahary. 

 

Ameryka jest nazywana kociołem ras spowodowanym niewolnictwem i kolonializmem. 

Zróżnicowanie językowe ludności świata 

 

Zróżnicowanie językowe ludności świata. 
Język żywy- grupa języków używanych obecnie (mowa codzienna, pisanie). 

Język martwy- języki, które wyszły z użycia, zostały jedynie w książkach (np. łacina). 

Języki sztuczne- stworzone przez człowieka (np. język  esperanto- miał ułatwić porozumiewanie 

się ludności na całym świecie). 

Język migowy- stworzony na specjalne potrzeby ludzi głuchoniemych. 

Dialekt- oficjalna odmiana języka ojczystego. 

Gwara, np. gwara uczniowska, więzienna, wiejska, podwórkowa. 

 

Szwajcaria jest krajem, który posiada cztery języki urzędowe. 

Języki ONZ: 
 Język chiński 

 Język angielski 

 Język arabski 

 Język rosyjski 

 Język francuski 

 Język hiszpański 

Najpopularniejsze języki świata: 
 Język chiński 

 Język hindi 

 Język angielski 

 Język hiszpański (portugalski) 

 Język francuski 

 Język rosyjski 

 

Zróżnicowanie wyznaniowe świata 

Monoteizm- wiara w jednego boga. 

Politeizm- wiara w wielu bogów, np. hinduizm. 
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Fundamentalizm- osoba, która bardzo przestrzega zasad swojej religii, dla niej jest w stanie 

zginąć. 

 

CHRZEŚCIJAŃSTWO: 

a) Katolicyzm: 

- kościół rzymskokatolicki; 

- występowanie: Środkowa i Zachodnia Europa, Ameryka Łacińska (Meksyk), Afryka (misje); 

- opiera się na dekalogu i Biblii. 

 

Założenia: 

- Boże Narodzenie; 

- Wielkanoc; 

- święci, Maryja; 

- 7 sakramentów świętych; 

- miejsca pielgrzymkowe: Rzym, Częstochowa, Gwadelupa, Fatima; 

- miejsca zgromadzeń: kościół, katedra, bazylika, sanktuarium. 

- zakonników i księży obowiązuje celibat. 

 

b) Protestantyzm: 

- występowanie: kraje Europy Północnej, Skandynawia, Niemcy, Kanada; 

- pastorowie mogą mieć rodziny; 

- miejscami spotkań są zbory; 

- nie kultywuje się rzeźb; 

- stawia na wykształcenie i uczciwą pracę; 

- kościoły mają srogi wystrój; 

- opiera się na Biblii; 

- nie uznają Papieża; 

- dzieli się na mnóstwo odmian; 

- nie kultywują Maryi. 

c) Kościół prawosławny: 

- świątynią jest cerkiew; 

- duchownym jest pop; 

- obrazy to ikony; 

- biskupi nie mogą mieć żon, zaś diakoni i Popowie mogą; 

- jest kościołem autokefalicznym (niezależnym); 

- nie uznaje władzy Papieża; 

- cerkwie ozdobione są z przepychem; 

- jest zgodny z kalendarzem juliańskim; 

- występowanie: mieszkańcy Europy Wschodniej i Rosji. 

ISLAM: 

- wyznawcy-> Muzułmanie; 

- przywódca-> Mahomet; 

- bóg-> Allah; 

- święta księga-> Koran; 

- prawo szabatu- jest bardzo surowym prawem; 

- miejsca święte: Mekka, Medyna; 

- świątynią jest meczet; 
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- Muezi nawołuje pięć razy dziennie do modlitwy; 

- pięć filarów wiary: publiczne wyznanie wiary, jałmużna, post, raz w życiu pielgrzymka do Mekki, 

modlitwa pięć razy dziennie, dżihad- wojna z innowiercami; 

- występowanie: Afryka Północna, Półwysep Arabski, Azja Południowo- Zachodnia, Turcja, Bośnia 

i Hercegowina, Albania; 

- wyznawców islamu obowiązuje zakaz spożywania mięsa wieprzowego. 

BUDDYZM: 

- założycielem jest książę Budda (oznacza przebudzony); 

- stypa, pagoda- buddyjskie świątynie; 

- karma- przeznaczenie; 

- reinkarnacja; 

- dążenie do nirwany; 

- zen- droga do osiągnięcia nirwany poprzez medytację; 

- mnisi; 

- występowanie: Azja (Chiny, Japonia, Korea); 

HINDUIZM: 

- religia politeistyczna (przykładowi bogowie: Drachma, Sziwa, Wisznu, Rama); 

- krowa jest zwierzęciem świętym; 

- zakazane jest spożywanie wołowiny i mleka; 

- obowiązują cztery święte księgi Weddy; 

- świątynią jest Mandir; 

- czcią otacza się rzekę Ganges i miejsca pielgrzymkowe (Waranasi, Mathura, Benares); 

- podział społeczeństwa na kasty; 

- występowanie: Indie, Nepal, Bangladesz. 

FILOZOFIA KONFUCJANIZMU: 

- brak świątyń; 

- brak duchowieństwa; 

- świętymi księgami są dzieła Konfucjusza; 

JUDAIZM: 

- wyznanie mojżeszowe; 

- wyznawcami są Żydzi i Muzułmanie; 

- bogiem jest Jahwe; 

- uważają się za naród wybrany; 

- księgami jest Tora i Talmud; 

- świątynią jest synagoga; 

- szabat (szabas)- nie można pracować od piątkowego wieczoru do sobotniego wieczoru; 

- na czele gminy stoi rabin; 

- charakteryzuje ich specyficzny strój; 

- modlitwa 3 razy dziennie; 

- koszerność- czystość; 

- świnie, konie i wielbłądy postrzegana jako nieczyste zwierzęta; 

- występowanie: Izrael, USA, Rosja, Ukraina. 

Jerozolima- miejsca święte: 

 Ściana Płaczu- Żydzi; 

 Meczet Omara- Muzułmanie; 
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 Bazylika Grobu Pańskiego- Chrześcijanie. 

 

 

 

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie 

Rolnictwo w Polsce 

 

Rolnictwo – pierwszy dział gospodarki, do którego zaliczamy również leśnictwo, łowiectwo i 

rybołówstwo. 

Funkcje rolnictwa: 
- wytwarzanie żywności dla ludzi oraz pasz dla zwierząt (funkcja ekonomiczna) 

- wytwarzanie surowców dla przemysłu spożywczego 

- tworzenie miejsc pracy 

- przekształcenie krajobrazu poprzez tworzenie pól uprawnych, łąk, pastwisk, sadów i ogrodów 

- tworzenie PKB – 3% wartości 

- udział w handlu zagranicznym 

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: 
1) ukształtowanie terenu – przewaga obszarów nizinnych, co sprzyja rozwojowi rolnictwa 

2) okres wegetacji – (180 dni na Pojezierzu Suwalskim; 230 dni na Nizinie Śląskiej) – jest to czas w 

ciągu roku, w którym rośliny mają odpowiednie warunki do wzrostu – odpowiednia ilość wody, 

światła i temperatura 

3) roczne sumy opadów – od 500 mm na Kujawach do 1800 mm w Tatrach; w Polsce dominują 

opady letnie 

4) gleby – dominują gleby średniej i słabej klasy 

Niekorzystne warunki rozwoju rolnictwa: 

a) przyrodnicze 
- obszary o dużych nachyleniach zboczy 

- słabe gleby 

- krótki okres wegetacji (tereny górskie) 

b) poza przyrodnicze: 
- struktura agrarna: rozdrobnienie gospodarstw i gruntów, własność ziemi 

- nadmierne zatrudnienie 

- wyposażenie techniczne – 1 ciągnik na 10-12 hektarów 

- wydajność rolnictwa – 1 rolnik – 4,5 ha 

- dochodowość rolnictwa 

- słaba organizacja skupu płodów rolnych 

- polityka rolna państwa 

Obszary o najkorzystniejszych warunkach rozwoju rolnictwa: 
- Wyżyna Lubelska 

- Nizina Śląska 

- Żuławy Wiślane 

- Kujawy 

- południowa część Niziny Szczecińskiej 

- okolice Krakowa 

Struktura użytków rolnych: 
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- grunty orne – 77% 

- łąki i pastwiska – 21% 

- sady i ogrody – 2% 

Podział roślin ze względu na ich przeznaczenie: 
1) alimentacyjne (żywieniowe) – np. ziemniak 

2) pseudoalimentacyjne (używki) –np. konopie indyjskie kawa, herbata 

3) przemysłowe: rzepak, słonecznik, kukurydza 

4) rośliny pastewne: lucerna, koniczyna, marchew 

Podział roślin ze względu na rodzaj dostarczanego surowca: 
1. zboża 

2. rośliny okopowe (bulwiaste): ziemniak, batat, maniok 

3. rośliny oleiste: rzepak, oliwki, sezam 

4. cukrodajne: burak cukrowy, trzcina cukrowa 

5. rośliny strączkowate: groch, fasola, bób 

6. rośliny włókniste: len, agawa 

7. owoce i warzywa: jabłka, gruszki, cebula 

Zwierzęta hodowlane: 
- zwierzęta gospodarskie: bydło domowe, świnia, owca, koza, koń, osioł, królik domowy, drób, 

zwierzęta futerkowe i pszczoły 

- ptaki: kura, kaczka, gęś domowa, indyk, perliczka, gołąb, struś, bażant, przepiórka japońska 

- zwierzęta domowe: pies, kot, mysz, ryby akwariowe, chomik, szczur, papuga, królik, świnka 

morska, żabka, kanarek 

- inne: renifer, wielbłąd, lama, słoń indyjski 

Samowystarczalność żywieniowa Polski – Polska nie pobiera żywności z innych krajów; to co 

wyprodukujemy w kraju to sprzedajemy na naszym rynku. 

 

Rolnictwo- dział gospodarki narodowej, którego zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych. 

 

Klęska urodzaju- nadmiar płodów rolnych. 

 

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: 
a) klimat: 

- okres wegetacji przez cały rok- strefa międzyzwrotnikowa; 

- okres wegetacji nie istnieje- strefa okołobiegunowa; 

- okres wegetacji 180- 230 dni- strefa umiarkowana; 

 

b) gleby: 

- najżyźniejsze gleby: czarnoziemy, mady rzecznie, gleby wulkaniczne (wyspa Jawa- gleby 

tufowe), gleby brunatne, płowe, rędziny, czarne ziemie, terra rossa; 

- najsłabsze gleby: bielicowe, tundrowe, czerwonoziemy, górskie, pustynne, żółtoziemy; 

 

c) rzeźba terenu: im bardziej stromy teren, tym większe trudności w prowadzeniu maszyn; podczas 

opadu deszcze będzie zachodziła erozja wodna gleby (innymi słowy gleba spłynie), erozję wietrzną 

zaś powoduje wiatr halny w górach. W górach rolnik orze wzdłuż poziomic. Terenami 

niekorzystnymi są: góry, Tybet, Wyżyna Kolorado, korzystnymi są zaś niziny; 

 

d) dostęp do wody: tereny zbyt suche (strefa zwrotnikowa, kontynentalna), zaś wody jest za dużo w 

strefie monsunowej. 

 

Warunki społeczno- ekonomiczne rozwoju rolnictwa: 
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a) Struktura agrarna: im słabiej rozwinięty gospodarczo jest obszar, tym jego gospodarstwo jest 

mniejsze; 

b) Wskaźnik chemizacji: im więcej jest sypanego nawozu, tym rośliny są sztuczniejsze, bardziej 

chemizowane; plony są jednak wtedy większe, a rolnictwo jest mało związane z ekologicznym. 

Wskaźnik wysoki jest w krajach wysokorozwiniętych; 

c) Wskaźnik mechanizacji: im większe gospodarstwo, tym wskaźnik wypada lepiej; 

d) Stopień towarowości: kraje wysokorozwinięte mają rolnictwo towarowe, a słabo rozwinięte 

samo zaopatrzeniowe; 

e) Struktura zatrudnienia: im większy odsetek pracujących w rolnictwie, tym kraj słabiej 

rozwinięty; 

f) Wiek i wykształcenie: wykształcony rolnik ma większe możliwości; 

g) Tradycje upraw: przywiązanie do tradycji gospodarowania po rodzicach nie jest korzystne; 

h) Protekcjonizm: ochrona własnej produkcji; 

 

Liberalizm- rozwój rolnictwa kierowany prawami rynku; 

 

Interwencjonizm agrarny- przeciwdziałanie  niekorzystnym sytuacjom w gospodarce; 

i) Rynek zbytu- bliskość przetwórni, punktów skupu; 

j) Własność gospodarstw: państwowa, prywatna (indywidualna), spółdzielcza (grupy rolników 

zrzeszają się w spółdzielniach). 

Wielkie regiony rolnicze świata: 
 Delta i dolina Nilu; 

 Wyżyna Brazylijska; 

 Pampa Argentyńska; 

 Wielkie Równiny Amerykańskie; 

 Nizina Chińska, Nizina Gangesu, Nizina Indu, Mezopotamia, Mandżuria; 

 Wyspy Archipelagu Malajskiego (tufy wulkaniczne); 

 Południowo- Wschodnia Australia; 

 Wyżyna Bawarska; 

 Nizina Padańska; 

 Podole; 

 Nizina Angielska; 

 Wyżyna Lubelska, Nizina Wielkopolska; 

 Wielka Nizina Węgierska (puszty); 

 

Regiony mało przydatne rolniczo: 
 Syberia (bardzo słabe gleby, zmarzlina); 

 Amazonia (rolnictwo żarowo- odłogowe); 

 Wyżyny Azji Środkowej (terasowanie gór). 

 

Typy rolnictwa na świecie 

* Rolnictwo żarowo- odłogowe:  obecnie rodzaj tego rolnictwa zachował sie na obszarach krajów 

tropikalnych Afryki, Ameryki Południowej i Azji Południowo- Wschodniej. Występowanie: 

głownie w lesie równikowym oraz na pograniczu sawanny i terenów leśnych. Uprawia się głównie 
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zboża (proso, sorgo, ryż, kukurydza), rośliny okopowe (maniok, bataty), rośliny strączkowe 

(fasola). 

 

* Rolnictwo plantacyjne: polega na uprawie danego gatunku na dużym obszarze. Cechą 

charakterystyczną jest uprawa roślin jednego gatunku. W taki sposób uprawiane są na przykład 

banany, bawełna, orzeszki ziemne, trzcina cukrowa, kauczukowce, kakaowce, kawa, herbata. 

Rolnictwo plantacyjne rozwinęło się głównie w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. 

 

*Rolnictwo intensywne: cechą charakterystyczną jest duży nakład pracy i kapitału na jednostkę 

powierzchni gospodarstwa. Daje ono wysokie plony. Występuje w krajach o małej powierzchni lub 

dużej liczbie ludności. 

 

* Rolnictwo ekstensywne: charakteryzuje się małymi nakładami pracy i kapitału na jednostkę 

powierzchni gospodarstwa. Daje ono niskie plony. Rolnictwo ekstensywne jest typowe dla państw o 

dużej powierzchni z małą gęstością zaludnienia, często także o mniej sprzyjających warunkach 

naturalnych, np. USA (Wielkie Równiny), Kanada, Argentyna, Brazylia, Australia, Rosja, Ukraina. 

 

Farma- duże powierzchnie o wysokim stopniu mechanizacji i specjalizacji. Stosuje się  na nich 

racjonalne nawożenie, meliorację. Występują głównie w USA, Kanadzie i Australii. 
  

Plantacje- zajmują duże obszary, głównie występują w strefie międzyzwrotnikowej (Azja, Afryka, Ameryka 

Łacińska). Nastawione są na uprawę wieloletnich roślin, np. bananowców, trzciny cukrowej, orzeszków 

ziemnych, kawy, herbaty, palmy oleistej,  bawełny. Dla plantacji charakterystyczna jest uprawa monokulturowa 

prowadzona przez wiele lat. 

 

Latyfundia- są to wielkie gospodarstwa hodowlane w Argentynie, Brazylii, Boliwii. Osiągają powierzchnią 

kilkuset tysięcy hektarów. 

 

Ferma- wydzielona z gospodarstwa rolnego (farmy) jednostka produkcyjna specjalizująca się w hodowli na 

przykład drobiu lub produkcji ogrodniczej, np. szklarniowej. 

 

Funkcja roślinna na świecie 

Zbiory- wyrażamy je w liczbach bezwzględnych (w kilogramach, gramach, tonach). 

 

Plony- wskaźnik odnosi się do 1ha, np. t/ha, dt/ha. 

dt- decytona, kwintal= 100kg. 

 

Klasyfikacja roślin uprawnych: 
- rośliny alimentacyjne- rośliny żywieniowe; 

- rośliny pseudoalimentacyjne- rośliny nieżywieniowe. 

 

Rośliny alimentacyjne: 
1. Zboża: pszenica, ryż, kukurydza, owies, proso, sorgo, żyto; 

2. Rośliny cukrodajne: trzcina cukrowa, burak cukrowy; 

3. Rośliny oleiste: oliwki, słonecznik, rzepak, len, winogrona, orzeszki ziemne, palma oleista, 

soja; 

4. Rośliny włókniste: len, bawełna, konopie, juta, agawa; 
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5. Rośliny okopowe: ziemniaki, bataty, maniok; 

6. Używki: kawa, herbata, kakao, tytoń, chmiel; 

7. Owoce i warzywa. 

 

Główne rośliny uprawne: 
Pszenica: 

- uprawia się ją na żyznych glebach; 

- długi okres wegetacji; 

- regiony  występowania: Chiny, Wheat Belt, Soja Belt, Indie; 

Ryż: 

- rośnie w wodzie, w deltach i dolinach rzek; 

-  występuje odmiana mokra (wodna) i sucha; 

- regiony występowania: Chiny, Indie; 

Kukurydza: 

- regiony występowania: Corn Belt, USA, Chiny, Brazylia; 

Trzcina cukrowa: 

- rośnie w wilgotnych i ciepłych warunkach; 

- regiony występowania: Brazylia (plantacje); 

Burak cukrowy: 

- regiony występowania: strefa umiarkowana; 

Kawa: 

- regiony występowania: Brazylia, Kolumbia, Etiopia; 

Herbata: 

- regiony występowania: Asam, Cejlon, Madras, Indie, Chiny; 

Kakao: 

- regiony występowania: Wybrzeże Kości Słoniowej, Obrzeże Zatoki Gwinejskiej; 

Tytoń: 

- regiony występowania: USA, województwo lubelskie (Polska); 

Bawełna: 

- regiony występowania: strefa międzyzwrotnikowa. 

 

Gospodarka hodowlana na świecie 

Chów - jest to zapewnienie odpowiednich warunków zwierzętom. 

 

Hodowla- zapewnienie wyjątkowo dobrych warunków zwierzętom poprzez dobór gatunków, 

selekcjonowanie, krzyżówki. 

 

Pogłowie- liczba zwierząt podawana w wartościach bezwzględnych, np. w milionach, tysiącach. 

 

Obsada- wskaźnik, którego można używać w porównywaniu, np. w sztukach/ 100ha. 

 

Rotacja stada- wymiana stada. 

 

Zwierzęta hodowlane: 
I. Bydło: krowy, byki, jałówki, cielęta. 
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- cel: wołowina (mięso), mleko, przemysł skórzany, mączka kostna- żelatyna, odchody jako 

materiał opałowy i budowlany, cel religijny w Indiach; 

- regiony: Indie (żadnych korzyści gospodarczych), Brazylia, Chiny, USA, Holandia, Szwajcaria, 

Dania. 

II. Trzoda chlewna: świnie, prosiaki. 

- cel: mięso, mączka kostna- żelatyna wieprzowa, w niektórych krajach nie hoduje się świń 

(Muzułmanie i Żydzi); 

- regiony: Chiny, Niemcy, Hiszpania; 

- pryszczyca była przyczyną czasowego wstrzymania hodowli trzody chlewnej; 

III. Owce- są najmniej wymagającymi zwierzętami. 

- cel: wełna, mięso- owce mięsne (merynosy), owce karakuły- na futra (Azja Zachodnia), baranina- 

mięso z owcy (kebab)- Muzułmanie; 

- regiony: Chiny, Australia, Nowa Zelandia, Iran, Turcja, Uzbekistan; 

IV. Drób: kury, kaczki, gęsi, indyki, strusie. 

- cel: mięso drobiowe- hodowla jest opłacalna i popularna, kierunek jajczarski, pióra; 

- regiony: USA, Chiny. 

V. Konie: 

- cel rekreacyjny, sportowy, hipoterapia. 

 

Tendencje w światowej hodowli: 
- Bydło- stała tendencja wzrostowa; 

- Trzoda chlewna- stała tendencja wzrostowa; 

- Owce- tendencja spadkowa; 

- Drób- tendencja rosnąca. 

 

Hodowla zwierząt a środowisko: 
- hodowla bydła- towarzyszy jej duża zawartość CH4; 

- problemy ze składowaniem odchodów; 

- zwierzęta doprowadzają do zniszczenia pokrywy glebowej (pustynnienie, stepowienie terenu). 

 

Rybołówstwo i rybactwo na świecie 

Rybołówstwo- obejmuje pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych żyjących naturalnie. 

 

Rybactwo- pozyskiwanie ryb i organizmów wodnych z ingerencją człowieka (np. stawy 

hodowlane). 

 

Akwakultura- hodowla organizmów morskich i śródlądowych. 

 

Marikultura- hodowla organizmów morskich (np. Norwegia). 

 

Struktura połowów: 
 Ryby morskie: śledzie, szproty, dorsze, makrele, flądry; 

 Ryby słodkowodne: karpie, leszcze, szczupaki, sumy; 

 Glony morskie: trawy morskie; 

 Ssaki morskie: wieloryby (potrzeby naukowe). 
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Regiony intensywnego rybołówstwa morskiego: 
- Basen Morza Karaibskiego 

- Morze Ochockie 

- Peru, Chile (Zimny Prąd Peruwiański) 

- wybrzeża obu Ameryk 

- wybrzeża Antarktydy 

- północny Atlantyk 

- wschodnie wybrzeże Azji 

 

Światowe potęgi rybołówstwa: 
- Chiny 

- Peru 

- Chile 

- Japonia 

- Rosja 

- Stany Zjednoczone 

 

Państwa, które na jednego mieszkańca łowią najwięcej ryb: Grenlandia (należy do Danii), 

Norwegia (eksport nadwyżki ryb), Peru, Chile. 

 

Problemy światowego rybołówstwa: 
- znaczna odległość od łowisk; 

- zagrożenie wyginięcia organizmów wodnych; 

- konflikty o dostęp do łowisk; 

- kłusownictwo; 

- wzrastające zanieczyszczenia wód; 

- przestarzały sprzęt, zbyt drogie paliwo. 

 

Intoksykacja organizmów wodnych- zatrucie organizmów wodnych metalami ciężkimi: 

- katastrofy ekologiczne; 

- wprowadzenie gospodarczego podziału mórz i oceanów; 

- limity połowów. 

 

Gospodarka leśna świata 

Lasy równikowe (14 mln km
2
)- selva: 

- strefa klimatyczna: klimat równikowy wybitnie wilgotny; 

- szybki przyrost masy drzewnej; 

- wielogatunkowy: 100 gatunków drzew/ 1ha; 

- gleby: żółtoziemy, czerwonoziemy (wietrzenie chemiczne); 

- las piętrowy (epifity, liany); 

- heban, mahoń, balsa, palisander, żelazne, kauczukowiec, drzewa tekowe; 

- występowanie: Nizina Amazonki, Kotlina Kongo, Archipelag Malajski. 

 

Tajga (12 mln km
2
), np. tajga syberyjska, tajga kanadyjska, tajga skandynawska: 

- klimat umiarkowany chłodny; 

- gleby bielicowe; 
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- las monokulturowy: sosna, świerk, jodła; 

- bardzo mały przyrost masy drzewnej; 

- przemysł papierniczy, opałowy (drzewa iglaste- miękkie). 

 

Zróżnicowanie lesistości (w Polsce wynosi 29%): 

- Surinam- najbardziej zalesione państwo świata; 

- Papua, Nowa Gwinea, Republika Kongo, Gabon; 

- Państwa zrównoważone (przemyślane): Szwecja, Finlandia, Norwegia, USA; 

- Państwa irracjonalne: słabo rozwinięte. 

 

Funkcje lasów: 
- dom dzikich zwierząt; 

- źródło tlenu; 

- zatrzymują fale powodziowe; 

- funkcja rekreacyjna; 

- kształtuje mikroklimat; 

- chroni przed wiatrem; 

- owoce runa leśnego; 

- chroni glebę przed erozją; 

- źródło surowca dla przemysłu drzewno- papierniczego. 

 

Zagrożenia lasów: 
- wycinka; 

- kwaśne deszcze; 

- szkodniki dla lasów monokulturowych; 

- pożary. 

 

Najważniejsi producenci papieru: 
- Finlandia; 

- USA; 

- Kanada. 

 

Problem głodu na świecie 

 

FAO- Food and Agriculture Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa 

 

Cele FAO to: 
- polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 

- podnoszenie poziomu wyżywienia narodów 

- polepszenie warunków życia ludności wiejskiej 

- zapewnienie niezbędnego kredytu rolnego 

- popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz 

udzielanie pomocy technicznej 

 

Rodzaje głodu: 
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a) Jawny- brak pożywienia; 

b) Utajony- niedobór witamin i mikroelementów. 

 

Przyczyny głodu na świecie: 
- eksplozja demograficzna; 

- konflikty i wojny; 

- brak wody pitnej; 

- klęski żywiołowe; 

- choroby; 

- słabe gleby; 

- za gorąco; 

- szkodniki. 

 

Zróżnicowanie wyżywienia ludności  świata (FAO- 2700 kalorii, 60/70 gram białka): 

 Wiek 

 Płeć 

 Rodzaj wykonywanej pracy 

 Strefa klimatyczna 

 

Dużo jedzenia spożywają: 
 USA 

 Kanada 

 Francja 

 Włochy 

 Portugalia 

 Dania 

 Islandia 

 

Mało pożywienia pożywają: 
 Afganistan 

 Korea Południowa 

 Zambia 

 Kongo 

 Etiopia 

 

Skutki głodu: 
 Śmierć 

 Choroby 

 Wojny domowe 

 Patologiczne zachowania 

 Przestępczość 

 Korupcja 

 

Sposoby zapobiegania głodowi: 
- akcje charytatywne; 

- tworzenie miejsc pracy; 

- dylemat: ryba czy wędka; 

- ograniczenie przyrostu naturalnego; 

- zintensyfikowanie rolnictwa; 

- nawadnianie pustyń; 
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- osuszanie terenów bagiennych; 

- chemizacja rolnictwa; 

- zielona rewolucja- wprowadzenie nasion wysokoplennych. 
 

 

 

Systemy gospodarcze w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 

Do lat 90 – tych XX wieku istniał system gospodarki centralnie kierowanej. Polegał ona na: 

- państwowej własności 

- niedoborach produktów 

- uzależnieniu od ZSRR 

 

Na początku lat 90-tych w Polsce zaczęła dominować gospodarka rynkowa, która polega na: 

- dominującej roli sektora prywatnego 

- tym, że o ilości podaży decyduje popyt 

- prywatyzacji przedsiębiorstw 

- uwolnieniu cen 

- dążeniu do przystąpienia do Unii Europejskiej 

 

PKB – (Produkt krajowy brutto) – suma wytworzonych produktów i usług w ciągu roku w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca 

 

Struktura gospodarki jest to udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu PKB 

(rolnictwa, przemysłu  i usług) 

 

Wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego – wyróżniamy 3 poziomy - kraje wysoko, średnio i 

słabo rozwinięte. 

Kraje wysoko rozwinięte – PKB ponad 10000 $ na osobę w ciągu roku. 

Kraje średnio rozwinięte – PKB 2000 – 10000 $ na osobę w ciągu roku 

Kraje słabo rozwinięte – PKB poniżej 2000 $ na osobę w ciągu roku. 
  

DZIAŁY GOSPODARKI 

Rolnictwo, leśnictwo, 

myślistwo 

Przemysł i budownictwo Usługi 

Zajmuje się wytwarzaniem 

żywności i surowców dla 

przemysłu 

Zajmuje się wydobyciem 

surowców mineralnych – 

górnictwo oraz przetwarzanie 

surowców mineralnych, 

rolniczych, leśnych 

oświata, wymiar 

sprawiedliwości, administracja, 

opieka zdrowotna i wszystkie 

inne 

  

 
 Pod względem rozwoju gospodarczego Polska zaliczana jest do krajów wysoko rozwiniętych, świadczy o tym 

wartość PKB (około 10000 $ na osobę rocznie) oraz struktura gospodarki. 
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Funkcje i podział przemysłu 

Przemysł -  dział gospodarki zajmujący się przetwarzaniem surowców mineralnych  i surowców 

pochodzenia rolniczego. 

 

Funkcje przemysłu: 

a) ekonomiczne: 
- wydobywanie surowców mineralnych i rolnych oraz ich przetwarzanie na środki produkcji i 

środki konsumpcji 

- tworzenie produktu krajowego brutto 

- pobudzanie rozwoju innych części gospodarki, np. rolnictwa 

b) społeczne: 
- tworzenie miejsc pracy 

- poprawa warunków życia ludzi 

- podnoszenie poziomu wykształcenia ludności 

c) przestrzenne: 
- przekształcanie środowiska naturalnego 

- rozrost miast 

Środki produkcji – maszyny, urządzenia i narzędzia, którymi człowiek posługuje się w pracy 

(budynki przemysłowe, koparka, tokarka, kombajn len itp.) 

Środki konsumpcji – produkty zaspokajające codzienne potrzeby ludzi. Jest to żywność, 

mieszkania, meble, ubrania itp. 

 

Podział przemysłu: 

I. Przemysł wydobywczy 

II. Przemysł przetwórczy; gałęzie przemysłu przetwórczego: 
- przemysł energetyczny (wytwarzanie energii – prądu) 

- przemysł metalurgiczny (metale, hutnictwo) 

- przemysł elektromaszynowy (wytwarzanie maszyn, narzędzi, urządzeń) 

- przemysł chemiczny (przetwarzanie surowców chemicznych) 

- przemysł mineralny (wyroby ze szkła, porcelana) 

- przemysł drewno- papierniczy (meble, papier, sklejka) 

- przemysł lekki (tkaniny, dywany) 

- przemysł spożywczy (zakłady mięsna, mleczarnie) 

- inne (poligraficzny, paszowy) 

 

Czynniki lokalizacji przemysłu: 
- odpowiednia baza surowcowa 

- zasoby wodne 

- zasoby energetyczne 

- rynek zbytu 

- dobry rynek pracy 

- czynniki ekologiczne 

 

Przemysł wydobywczy w Polsce 

Surowce – naturalne zasoby Ziemi         
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- odnawialne: energia wiatru, słońca, wody; drewno; słoma; bawełna; len 

- nieodnawialne: złoto, ropa naftowa, gaz, piaski, żwiry, granity, minerały, węgiel brunatny 

Rodzaje surowców: 

- mineralne: węgiel, sól, gaz ziemny, ropa naftowa, gips, siarka, fosforyty 

- pochodzenia roślinnego: drewno, trawa, bawełna, len, buraki cukrowe,, trzcina cukrowa, tytoń, 

ziemniaki, skóra, wełna, mleko, mięso, tłuszcz, kości, jajka 

  

Surowce energetyczne: 
- węgiel kamienny – powstał w karbonie. Występowanie: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, 

Lubelskie Zagłębie Węglowe, Dolnośląskie Zagłębie Węglowe 

- węgiel brunatny – powstał w paleogenie (dawniej trzeciorzęd). Występowanie: Zagłębia: 

Konińskie, Bełchatowskie, Wielkopolskie, Zachodnie (kopalnia Turów) 

- ropa naftowa – powstała w permie. Występowanie: Zagłębia: Pomorskie, Przedkarpackie, szelf 

Morza Bałtyckiego 

- gaz ziemny – powstał w paleogenie.; import gazociągiem Jamał z Rosji. W Polsce występuje w 

Zagłębiu Przedgórskim, Przedsudeckim. 

  

Surowce metaliczne: 
- rudy żelaza – powstały w karbonie; występowanie: Zagłębie Suwalskie, Góry Świętokrzyskie i 

okolice Częstochowy (jura); import: Rosja i Ukraina 

- rudy cynku i ołowiu – powstały w triasie. Występowanie: na górnym Śląsku w sąsiedztwie 

Niecki węglowej 

- rudy miedzi –powstały w permie. Występowanie: Zagłębie Legnicko – Głogowskie 

  
Sól kamienna – występuje w Zagłębiach: Kłodawskim i Kujawskim. Kopalnie soli kamiennej 

znajdują się w Wieliczce i w Bochni. 

Surowce skalne – wapienie, margle, gipsy, dolomity; występują na całym obszarze Polski. 

Wykorzystywane przez przemysł: budowlany, szklarski, ceramiczny, chemiczny 

Siarka – występuje w Kotlinie Sandomierskiej. Wydobywana metodą odkrywkową o otworową. 

Około 75% eksportuje się. Polska zajmuje I miejsce na liście światowych eksporterów. 

 

Surowce metaliczne: 
- rudy żelaza – powstały w karbonie; występowanie: Zagłębie Suwalskie, Góry Świętokrzyskie i 

okolice Częstochowy (jura); import: Rosja i Ukraina 

- rudy cynku i ołowiu – powstały w triasie. Występowanie: na górnym Śląsku w sąsiedztwie 

Niecki węglowej 

- rudy miedzi –powstały w permie. Występowanie: Zagłębie Legnicko – Głogowskie 

  
Sól kamienna – występuje w Zagłębiach: Kłodawskim i Kujawskim. Kopalnie soli kamiennej 

znajdują się w Wieliczce i w Bochni. 

Surowce skalne – wapienie, margle, gipsy, dolomity; występują na całym obszarze Polski. 

Wykorzystywane przez przemysł: budowlany, szklarski, ceramiczny, chemiczny 

Siarka – występuje w Kotlinie Sandomierskiej. Wydobywana metodą odkrywkową o otworową. 

Około 75% eksportuje się. Polska zajmuje I miejsce na liście światowych eksporterów. 
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Przemysł przetwórczy w Polsce 
  

Przemysł energetyczny 
* Energię produkuje się głównie w elektrowniach cieplnych, spalających węgiel kamienny i 

brunatny, w elektrowniach wodnych, wykorzystujących energię wody płynącej 

* ok. 96,3% produkowanej w Polsce energii elektrycznej wytwarza się w elektrowniach cieplnych, 

zaś tylko 3,3 % w elektrowniach wodnych. Pozostałe 0,4% to tzw. Elektrownie niekonwencjonalne 

 

Czynniki lokalizacji elektrowni cieplnych: 
- baza surowcowa 

- bliskość zbiornika wodnego 

- rynek zbytu – duże miasta 

 

Elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym: 
 - GOP (Górnośląski Okręg Przemysłowy) - Katowice, Rybnik, Bytom, Trzebnica, Jaworzno 

Przy Wiśle: Kozienice, Skawina, Połaniec 

Przy Odrze: Dolna Odra, Wrocław 

Przy Narwi: Ostrołęka 

Elektrownie prowadzące gospodarkę skojarzoną czyli produkują energię i ciepło: 

- Bełchatów 

- Turów 

- Adamów 

- Konin 

Elektrownie wodne (przepływowe): 
- Solina na Sanie 

- Rożnów na Dunajcu 

- Włocławek na Wiśle 

- Dębe na Bugu 

- Dychów na Bobrze 

 

 Elektrownie wiatrowe: 

 - Cisowo 

- Lisewo 

- Gnieżdżewo 

- Jagniątków 

- Zagórze 

 

Elektrownie szczytowo- pompowe: 
- Żarnowiec 

- Żydowo 

- Dychów 

- Niedzica 

- Porąbka – Soła 

 

Ciepłownie geotermalne: 
- Biały Dunajec 

- Mszczonów 

- Bańska 

- Cisewo 

- Wiżajny 
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Przemysł metalurgiczny 

I. Hutnictwo żelaza: 
- huty górnego  Śląska 

- huta im. Sędzimira 

- huta Częstochowa 

- huta w Ostrowcu Świętokrzyskim 

- huta w Warszawie 

 

II. Hutnictwo metali niezależnych: 
- miedzi: Głogów, Legnica, Wrocław, Czechowice- Dziedzice, Katowice 

- cynku i ołowiu: Katowice, Bukowno Śląskie 

- aluminium: Kąty, Konin 

  

Przemysł elektromaszynowy 

Czynniki lokalizacji przemysłu elektromaszynowego: 

a) przyrodnicze: 
- złoża surowców mineralnych 

- ukształtowanie terenu 

- warunki klimatyczne 

- zasoby wody 

- naturalne źródła energii 

b) poza przyrodnicze: 
- odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza 

- odpowiednia liczba pracowników 

- rynek zbytu 

- zaplecze naukowo- techniczne 

- kapitał 

- infrastruktura komunikacyjna 

 

1. Przemysł środków transportu: 
- samochody osobowe: Warszawa, Lublin, Tychy, Bielsko- biała, Poznań, Gliwice 

- samochody ciężarowe: Nysa, Starachowice, Jelcz 

- autobusy: Jelcz, Sanok 

- statki: Gdańsk, Szczecin 

- samoloty: Świdnik, Mielec, Rzeszów 

- tabor kolejowy: Wrocław, Zielona Góra 

 

2. Przemysł maszynowy: 
- ciągniki: Warszawa 

- kombajny: Płock, Poznań 

- koparki itp.: Stalowa Wola 

  

Przemysł chemiczny 
1) Surowce dla przemysłu chemicznego: siarka, ropa naftowa, gaz ziemny, fosforyty, sól 

kamienna, sól potasowa, węgiel 

2) Produkty przemysłu chemicznego: 
- tworzywa sztuczne, (Toruń, Łódź) 

- benzyna, 
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- nawozy sztuczne (Puławy – azotowe; Police – fosforyty, Kędzierzyn Koźle, Tarnów, Tarnobrzeg 

– fosforytowe, azotowe) 

- olej napędowy (Płock, Gdynia) 

- olej opałowy, 

- kosmetyki, 

- środki piorące, 

- lakiery, 

- farby, 

- lekarstwa (Łódź, Pabianice, Kraków, Warszawa) 

 

Czynniki lokalizacji przemysłu chemicznego: 
a) Rafineria Płock – droga transportowa ropy naftowej z Rosji 

b) zakłady azotowe Puławy – zasoby wodne Wisły, bliskość zasobów energetycznych (elektrownia 

Kozienice) 

c) zakłady nawozów fosforowych Police – droga morska- transport fosforytów 

d) zakłady przemysłowe górnego śląska – baza surowcowa (węgiel) 

  

Przemysł elektrotechniczny 
- komputery: Warszawa, Kraków, Nowy Sącz 

- telewizory: Piaseczno, Pruszcz Gdański, Wrocław 

- sprzęt AGD: Wrocław, Łódź 

  

Przemysł włókienniczy 
- odzież, dywany: Bielsko –biała, Białystok, Łódź 

  

Przemysł spożywczy – przemysł rozproszony 

 

Czynniki lokalizacji przemysłu spożywczego: 
- baza surowcowa 

- zasoby wodne 

- rynek zbytu 

- zasoby siły roboczej 

- bliskość placówek 

- korzyści aglomeracji 

- bariera ochrony środowiska 

  

OKRĘGI PRZEMYSŁOWE W POLSCE 

- Bydgoski 

- Toruński 

- Poznański 

- Gdański 

- Piotrkowsko – bełchatowski 

- Opolski 

- Krakowski 

- Tarnowski 

- Karpacki 

- Rzeszowski 

- Tarnobrzeski 

- Lubelski 

- Płocki 
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Przemysł i jego funkcje 

Czynniki lokalizacji: 
- Baza surowcowa, np. kopalnie, huty miedzi (koszty transportu), cukiernie, elektrownie wodne; 

- Baza energetyczna- huty aluminium muszą mieć swoje elektrownie, przemysł środków transportu; 

- Siła robocza: 

a) ilościowa- huty, kopalnie, przemysł włókienniczy; 

b) jakościowe- przemysł elektroniczny, przemysł chemiczny, przemysł elektrotechniczny; 

- Rynek zbytu; 

- Dostęp do wody- elektrownie wodne, szklanki, przemysł spożywczy, elektrownia atomowa, huty; 

- Transport- bliskość autostrad, węzłów kolejowych, lotnisk; 

- Aspekt ekologiczny- parki narodowe, bardzo żyzne gleby. 

 

Przemysł to dział: 
 Zajmujący się pozyskiwaniem surowców i ich przetwarzaniem, np. środki produkcji 

(maszyny) i środki konsumpcji (przemysł meblarski, przemysł hutniczy); 

 Wysokorozwinięty- przemysł high- tech; 

 Średnio rozwinięty. 

 

Funkcje przemysłu: 
- zanieczyszczanie środowiska naturalnego; 

- daje miejsca pracy; 

- m wpływ na podniesienie standardu życia. 

 

Rodzaje lokalizacji: 
a)      swobodna- inwestor ma wybór miejsca, np. w piekarniach; 

b)      związana- masa potrzebnych produktów jest mniejsza niż produktów sprzedanych; 

c)      przymusowa- zakład może prowadzić działalność tylko w jednym miejscu, np. kopalnie. 

 

Surowce energetyczne świata 

Klasyfikacja zasobów naturalnych: 
a) odnawialne: drewna, słońca, wiatru, torf 

b) nieodnawialne: surowce kopalne (ropa naftowa, węgiel, torf)- surowce skalne. 

 

Klasyfikacja surowców ze względu na przydatność gospodarczą: 
a) energetyczne: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, uran, tor; 

b) surowce chemiczne: siarka, fosforyty, sól kamienna, sole potasowe, ropa naftowa, węgiel 

kamienny, węgiel brunatny; 

c) surowce metaliczne: rudy metalu, srebro, platyna, złoto; 

d) surowce skalne (budowlane): gips, marmur, glin, itp. 

 

Węgiel kamienny- występowanie: 

 Zagłębie Donieckie 

 Zagłębie Dolnośląskie 

 Zagłębie Rurhy 
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 Zagłębie Saary 

 Zagłębie Lotaryńskie 

 Zagłębie New Castle 

 Zagłębie Peczorskie 

 Zagłębie Damodar (Indie) 

 Chiny 

 Zagłębie Kuźnieckie 

 Zagłębie Ekibastuskie 

 Zagłębie Karagandzkie 

 Zagłębie WITWATERSRAND (RPA) 

 Zagłębie Appalaskie 

 

Węgiel brunatny- występowanie: 

 Zagłębie Bełchatowskie 

 Zagłębie Turoszowskie 

 Zagłębie Konińskie 

 Zagłębie Saksońskie 

 Zagłębie Łużyckie 

 Zagłębie Mosteckie 

 Zagłębie Podmoskiewskie 

 Ciny 

 

Ropa naftowa- występowanie: 

 Zatoka Perska 

 Arabia Saudyjska 

 Iran 

 Zagłębie Wołżańsko- Uralskie (Rosja) 

 Basen Morza Marakuibo (Wenezuela) 

 Basen Zatoki Meksykańskiej 

 Basen Morza Północnego 

 Kaukaz 

 Morze Kaspijskie 

 Morze Czarne 

 Archipelag Malajski 

 Afryka Północna (Algieria, Libia) 

 Basen Morza Śródziemnego 

 

Gaz ziemny: zazwyczaj towarzyszy ropie naftowej. 

 

Gaz suchy: 

 Holandia 

 Rosja 

 Nizina Wielkopolska 

 

Uran: 

 Kanada 

 Australia 

 Rosja 

 Uzbekistan 

 Tadżykistan 
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Węgiel kamienny: skała osadowa, organiczna, pochodzenia roślinnego, powstała w Karbonie, w 

wilgotnym klimacie tropikalnym. Powstawał na dnie wielkich jeziorzysk w zagłębiach limnicznych 

i paralicznych (zalewanych przez morza). Jest bardziej kaloryczny niż węgiel brunatny, mnij niż 

ropa naftowa i gaz ziemny. 

 

Węgiel brunatny: pochodzi z trzeciorzędu, jest skałą osadową, organiczną, pochodzenia 

roślinnego. Jest mało kaloryczny, kruchy (nie nadaje się do transportu), zawiera dużo wody. 

Wykorzystywany jest w elektrowniach i elektrociepłowniach. 

 

Gaz ziemny: jest w stanie ciekłym, płynnym. Jest skałą powstałą w glonów morskich przy udziale 

bakterii zwanych ropotwórczymi. Jest bardziej kaloryczna niż węgiel. Pochodzi z ordowiku. 

 

Gaz ziemny - gaz mokry zazwyczaj towarzyszący ropie naftowej. 

 

Gaz suchy- występuje samoistnie. 

 

Produkcja energii na świecie 

Produkcja energii na świecie. 
Energetyka konwencjonalna- cechy i rozmieszczenie: 

 

Elektrownie cieplne: wykorzystują węgiel, ropę i gaz;  

charakterystyka: 
- tanie źródło energii 

- pracuje na surowcach ogólnie dostępnych 

- daje dużo miejsc pracy 

-największy truciciel pośród elektrowni 

- zanieczyszcza powietrze 

- wykorzystuje nieodnawialne źródła energii 

- zapylanie środowiska 

- niska sprawność energetyczna 

- występowanie: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Ukraina, Chiny, Indie, RPA, USA, Australia. 

 

Elektrownie jądrowe (atomowe)- uran: 
- najbardziej efektywna elektrownia 

- bardzo wysoka sprawność energetyczna 

- wydajna 

- nie zanieczyszcza 

- zagrożenie awarią 

- bazują na importowym surowcu 

- skażenie ogromnych obszarów 

- droga inwestycja 

- choroby popromienne 

- stoją przy wodzie (jest to lokalizacja przymusowa- elektrownie muszą być ochładzane) 
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Występowanie: Francja (ma uran), Niemcy, Japonia (kraj bardzo rozwinięty, nie ma innych 

surowców), USA. 

 

Elektrownie wodne (hydroelektrownie)- wykorzystują wody o dużym spadku rzek: 

- źródło odnawialne 

- niewielki wpływ na środowisko 

- tanie źródło energii 

- kosztowna inwestycja 

- mała wydajność 

- nieodnawialne zmiany w środowisku 

Występowanie: Norwegia (99,4%), Szwecja, kraje alpejskie, Jangcy, Jenisej, Angara, Nil, Kongo, 

Niger, Kanada, USA (rzeka Kolumbia), Ameryka Południowa (Amazonka, Orinoko, Panama). 
 

Energetyka alternatywna- cechy i rozmieszczenie: 

 

Elektrownie wiatrowe: 
- stałe silne wiatry 

- bardzo droga inwestycja 

- zajmują ogromne powierzchnie 

- powodują hałas, szum 

- spada populacja ptactwa 

Występowanie: Dania, Holandia, Niemcy, Kalifornia, wybrzeże Bałtyku. 

 

Elektrownie pływowe: na otwartych morzach pływy widać najbardziej, turbiny są napędzane 

cyklicznymi ruchami wody (powodowane są przyciąganiem Księżyca i Słońca): 

- Zatoka Fundy w Kanadzie 

- Ujście rzeki Rance we Francji 

- Zatoka Sank Molo 

- Zatoka Kisłaja 

- Zatoka Guba. 

 

Elektrownie słoneczne- występują w strefie międzyzwrotnikowej: 

- Cypr 

- Izrael 

- USA (Kalifornia) 

- Pireneje 

- Kaje Basenu Zatoki Perskiej 

- stacja Badawcza Energii Słonecznej Kozy w okolicach Bielsko- Białej. 

 

Elektrownie geotermalne: wykorzystują ciepło z wnętrza Ziemi, występują zjawiska wulkaniczne: 

- Lar Dello we Włoszech 

- Nowa Zelandia 

- USA 

 

Biogazownie: spalanie owsa, słomy, śmieci, odchodów. 

 

Elektrownie maramotryczne: wykorzystują prądy morskie (mieszanie się ich). 
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Problemy światowej energetyki: 
- rosnące zanieczyszczenia 

- efekt cieplarniany 

- wyczerpywanie się źródeł energii 

- coraz większe zapotrzebowanie 

- zbyt niski udział źródeł alternatywnych 

- wysokie ceny energii 

- wysoki koszt budowy elektrowni alternatywnych. 

 

Produkcja energii na świecie. 

Energetyka konwencjonalna- cechy i rozmieszczenie: 

Elektrownie cieplne: wykorzystują węgiel, ropę i gaz; 

charakterystyka: 

- tanie źródło energii 

- pracuje na surowcach ogólnie dostępnych 

- daje dużo miejsc pracy 

- największy truciciel pośród elektrowni 

- zanieczyszcza powietrze 

- wykorzystuje nieodnawialne źródła energii 

- zapylanie środowiska 

- niska sprawność energetyczna 

występowanie: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Ukraina, Chiny, Indie, RPA, USA, Australia. 

 

Przemysł high-tech 

High- tech- przemysł zaawansowanych technologii. Zatrudniają niewielu pracowników 

(kilkudziesięciu), gdyż muszą mieć oni komfort pracy. 

 

Park naukowy- region o dużym nagromadzeniu uniwersytetów, instytutów, laboratoriów. 

 

Park technologiczny- instytucje finansowe+ park naukowy (parki te współpracują ze sobą). 

 

Technopolia- okręg przemysłowy, w którym silnie rozwija się przemysł high- tech. 

 

Branże przemysłu high- tech: 
- elektronika 

- przemysł zbrojeniowy 

- przemysł chemiczny 

- produkcja urządzeń optycznych 

- AGD i RTV 

- przemysł kosmiczny 

- produkcja urządzeń chemicznych. 

 

Czynniki lokalizacji: 
1) wysoko wykwalifikowana kadra (drenaż mózgów) 

2) bliskość autostrad, lotnisk 
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3) bliskość lasu (wody, jeziora, rzeki)- atrakcyjny krajobraz, by pracownicy mogli odpocząć i 

zrelaksować się 

4) czyste środowisko 

5)  ogromne nakłady finansowe. 

Największe technopolie świata: 

- Silicon Valley (Dolina Krzemowa, np. Microsoft, Apple)- Zachodnie Wybrzeże USA; 

- Orange County; 

- Silicon Forest- Północno- Zachodnie USA; 

- Droga 128 (okolice Bostonu); 

- Silicon Plains- USA; 

- Silicon Glen- Wielka Brytania; 

- Silicon Fen- Wielka Brytania; 

- Korytarz M-4- Wielka Brytania; 

- Silicon Bawaria- okolice Monachium; 

- Silicon Island (Krzemowa Wyspa) 

- Sophia; 

- Ankiopolis (okolice Nicei we Francji); 

- Sydney, Melbourne- Australia. 

 

Okręgi przemysłowe na świecie 

Ośrodek przemysłowy- miasto, w którym większość ludzi pracuje w przemyśle. 

 

Okręg przemysłowy- kilka ośrodków przemysłowych (ludność głównie pracuje w przemyśle, 

wysoki wskaźnik urbanizacji, duża gęstość zaludnienia, regiony silnie zanieczyszczone- częste 

klęski ekologiczne). 

 

Restrukturyzacja- przebudowa, przemiana, przekształcenie. 

 

Klasyfikacja okręgów przemysłowych: 
a) Surowcowe - geneza tkwi w obecności różnych surowców mineralnych; 

b) Niesurowcowe: 

- wielkomiejskie- bazują na infrastrukturze miejskiej; 

- portowe- bazują na surowcach sprowadzonych drogą morską; 

c) Poligenetyczne- okręgi o złożonej genezie (położenie, surowce). 

 

Wybrane okręgi przemysłowe: 
- DONBAS (Donieck, Zaporoże, Dniepropietrowsk- Ukraina)- węgiel kamienny; 

- KUZBAS (Nowokuźnieck, Zagłębie Kuźnieckie)- rudy żelaza, węgiel kamienny; 

- URALSKI- gaz ziemny, ropa naftowa; 

- DAMODAR- Indie; 

- FUCHUN- AUSHAN- Chiny; 

- MINAS GERAIS- Brazylia; 

- KATANGA (SHABA); 

- COPPERBELT- na pograniczu Republiki Demokratycznej Kongo i Zambii); 

- WITWATERSRAND (TRANSWAL)- RPA. 
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Usługi 

Usługi – trzeci dział gospodarki , najintensywniej rozwijający się współcześnie w krajach wysoko 

rozwiniętych. 

 

Usługi – to pełnienie świadczeń pewnych osób fizycznych lub prywatnych (firm) na rzecz innych 

przedsiębiorców 

 

Usługi obejmują: 
- transport 

- łączność 

- komunikację 

- handel 

- opiekę zdrowotną 

- policje 

- ubezpieczenia 

- bankowość 

- turystykę 

- finanse 

- oświatę 

 

Transport – przemieszczanie się osób, ładunków i energii 

 

Podział transportu ze względu na środowisko: 
- lądowy 

- powietrzny 

- wodny 

 

Podział transportu ze względu na środek lokomocji: 
- samochodowy 

- kolejowy 

- juczny – zwierzęta używane do transportu 

- lotniczy 

- żegluga morska i śródlądowa 

- przesyłowy 

 

Podział transportu ze względu na rodzaj przewozu: 
- pasażerski 

- towarowy 

 

Transport kolejowy w Polsce 

- lądowy 

- towarowy 
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Największa firma zajmująca się przewozami kolejowymi to grupa PKP, w skład której wchodzi 

wiele spółek, m.in.: 

- PKP – Polskie linie kolejowe- odpowiedzialne za infrastrukturę 

- PKP – przewozy regionalne – pasażerski ruch regionalny 

- PKP – Cargo – przewóz towarów 

- PKP – Intercity – połączenia kwalifikowane oraz pasażerski ruch międzyregionalny (pociągi 

pospieszne) 

                 

Transport kolejowy intensywnie rozwijał się w Polsce pod koniec XIX wieku i na początku XX. 

Wraz ze wzrostem i rozwojem osadnictwa i przemysłu. 

 

Zalety transportu kolejowego: 
- jeden z najlepszych środków transportu w Polsce (2 po samochodowym w Polsce) 

- jeden z głównych przewozów towarowych w Polsce 

- mała wypadkowość (duży wskaźnik bezpieczeństwa) 

- możliwość przewozu ponadgabarytowych towarów 

 

Wady transportu kolejowego: 
- słaby stan torów kolejowych 

- słabo rozwinięta infrastruktura kolejowa, brak terminali przeładunkowych 

- brak możliwości dojazdu w każde miejsce (stacja, węzeł kolejowy) 

  
Całkowita długość linii kolejowych – 23852 kilometry 

 

Gęstość linii kolejowych wynosi – 7,1 km/ 100 km
2
 

Najszybsze pociągi na świecie: 

- TGV – Francja 

- JCE – Niemcy 

- AVE – Hiszpania 

 

Transport samochodowy w Polsce 

Transport ten nazywany jest ,,od drzwi do drzwi” gdyż przewozi się nim pasażerów i towary od 

miejsca rozpoczęcia do miejsca zakończenia podróży. 

 

Średnia gęstość dróg – 79 km /100 km
2
 

 

Nasze drogi w stosunku do dróg Unii Europejskiej: 
- słabej jakości 

- małej przepustowości 

- brakuje obwodnic 

- bardzo mała liczba autostrad 

- nie są przystosowane do ruchu pojazdów ciężarowych 

 

Autostrady: 
A1 – Piotrków Trybunalski - Łódź 

A2 – Łódź - Poznań 
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A4 – Kraków – Katowice – Wrocław- Legnica 

A6 – Szczecin - Kołbaskowo 

 

Zalety transportu samochodowego: 
- szybsze i łatwiejsze życie 

- korzystny w przewozie osób na małe odległości 

- coraz tańsze ceny samochodów 

- łatwiej dostępne 

 

Wady: 
- wpływ warunków atmosferycznych 

- bardzo duży współczynnik wypadków 

- mała pojemność 

- coraz droższe paliwo 

  

Przejścia graniczne w Polsce: 
- Niemcy: Lubieszyn, Kołbaskowo, Słubice, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice, Zgorzelec, 

- Czechy: Lubawka, Jakuszyce, Czarniawa Zdrój, Cieszyn 

- Słowacja: Korbielów, Chyżne, Chochołów, Łysa Polana, Niedzica, Piwniczna, Barwinek 

- Ukraina: Krościenko, Medyka, Korczowa, Hrebenne, Zosin, Dorohusk 

- Białoruś: Sławatycze, Terespol, Kukuryki, Połowce, Bobrowniki, Kuźnica Białostocka 

- Litwa: Ogrodniki, Budzisko 

- Obwód Kaliningradzki: Gołdap, Gronowo 

 

Transport przemysłowy i lotniczy w Polsce 

Porty lotnicze w Polsce: 
- Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina 

- Katowice Pyrzowice 

- Gdańsk Rembiechowo im. Lecha Wałęsy 

- Kraków Balice im. Jana Pawła II 

- Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta 

- Poznań Ławica im. Henryka Wieniawskiego 

- Wrocław Strachowice im. Mikołaja Kopernika 

- Zielona Góra Babimost 

- Szczecin Goleniów im. NSZZ Solidarność 

- Rzeszów Jasionka im. Władysława Sikorskiego 

- Bydgoszcz Szwederowo im. Ignacego Jana Paderewskiego  

- Szczytno Szymany 

 

Zalety transportu lotniczego: 
- najszybszy rodzaj transportu 

- komfort 

- mała wypadkowość 

 

Wady transportu lotniczego: 
- hałas 
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- najdroższy 

- narażony na ataki terrorystyczne 

- uzależniony od pogody 

 

Transport przesyłowy 
                Nazywany jest transportem specjalnym. 

1) transport przesyłowy energetyczny – przesyłanie energii 

2) transport przesyłowy rurociągowy – służy do przesyłania ropy naftowej (ropociąg), gazu 

ziemnego (gazociąg), wody (wodociąg) 

 

Zalety transportu przesyłowego: 
- przesyłanie rurociągami ropy naftowej i produktów naftowych, gazu oraz wody 

- przesyłanie energii elektrycznej 

- przesyłanie gazu węglowego 

- duża prędkość przesyłu 

 

Wady transportu przesyłowego: 
- wysokie koszty budowy i utrzymania 

- niewielka możliwość zmian trasy 

- utrudnione wytyczanie nowych szlaków na niektórych terenach 

 

Łączność  - służy do przekazywania informacji: dzieli się na przewodową i bezprzewodową 

 

Rodzaje łączności: 
 - poczta – przekazywanie listów bądź paczek - Poczta Polska SA; firmy kurierskie 

- łączność telefoniczna przewodowa – Telekomunikacja Polska; Netia 

- łączność telefoniczna bezprzewodowa – Orange, Play, T-mobile, Plus 

- radio – RMF FM, Radio Zet, Radio Eska itp. 

- telewizja – TVP, Polsat, TVN 

- Internet 

 

Transport morski i śródlądowy w Polsce 

Rodzaje statków: 
- tankowce 

- drobnicowe (statki chłodnie ,,bananowce”) 

- masowe 

- statki pasażerskie 

- kontenerowce 

 

Polskie główne porty handlowe: 
- Szczecin – port zbudowany od ujścia Odry; przewóz węgla, rudy metali, fosforyty, drobnica 

- Świnoujście – awanport (przedport Szczecina): węgiel kamienny, rudy metali 

- Gdańsk (stary port) – siarka, fosforyty, zboża 

- Północny Port w Gdańsku – ropa naftowa, węgiel 

- Gdynia – kontenerowce 
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Zalety transportu morskiego: 
- tani 

- daleki zasięg 

- bardzo duża ładowność 

- małe zagrożenie 

- transportowany może być każdy rodzaj towaru 

 

Wady transportu morskiego: 
- powolny 

- zanieczyszczenie środowiska 

- uzależniony od pogody 

- konieczność przeładunków 

 

Kabotaż – przybrzeżna komunikacja wodna, zwłaszcza handlowa między portami jednego kraju, 

leżącymi nad tym samym morzem (kabotaż mały), bądź nad różnymi morzami (kabotaż duży) 

 

Armator – właściciel statku 

 

Bandera – flaga na statku 

 

Tania bandera – umowne określenie państwa, w którym rejestracja statku jest po bardzo niskich 

kosztach 

 

Tanie bandery: 

- Liberia 

- Panama 

- Cypr 

- Wyspy Marshalla 

- Wyspy Bahama 

- Malta 

 

Turystyka 

TURYSTYKA W POLSCE 

 

Turystyka -  spędzanie wolnego czasu poza miejscem stałego zamieszkania 

 

WTO – światowa organizacja turystyki (znajduje się w Madrycie) 

 

Cele turystyki: 
- wypoczynek 

- rekreacja 

- poznawanie świata 

- lecznicze 

- religijne 

 

Walory turystyczne: 
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- zabytki kultury 

- krajobraz (górski, nadmorski) 

- ciepły klimat, czyste wody 

- uzdrowiska 

- źródła mineralne, czyste powietrze 

- bezpieczeństwo 

- baza turystyczna – hotele, pensjonaty, schroniska, bary, restauracje, wyciągi turystyczne 

 

Atuty turystyczne Polski: 
- zróżnicowanie krajobrazu 

- czyste powietrze (np. Puszcza Białowieska) 

- rozwój agroturystyki 

- źródła mineralne (np. Solanki w Ciechocinku, Szczawy – Szczawnica Zdrój) 

 

Bariery turystyczne: 
- słabe drogi 

- niski poziom bazy turystycznej 

- słaba znajomość języków obcych 

 

Saldo turystyki – jest to różnica pomiędzy ilością pieniędzy jaką turyści zagraniczni wydali w 

jakimś kraju, a ilością pieniędzy, jaką obywatele tego kraju wydali podczas swych wyjazdów 

zagranicznych 

                Polska posiada saldo dodatnie. 

 

Saldo dodatnie jest wtedy, gdy następuje wpływ, a saldo ujemne występuje, gdy następują 

wydatki 
 

 

 

Warunki rozwoju usług na świecie 

Klasyfikacja komunikacji: 

KOMUNIKACJA 

Transport Łączność 

I. Kolejowy: 
 Samochodowy 

 Przesyłowy (specjalny) 

 Naturalny (juczny) 

II. Wodny: 
 Żegluga morska (morski) 

 Żegluga śródlądowa ( rzeki, 

jeziora, kanały) 

III. Lotniczy 

 Internet 

 Telefonia 

 Radio i TV 

 Poczta 

 Telegraf 

 Prasa 

  

 

Naturalne warunki rozwoju transportu: 
1. Rzeźba terenu (konieczność melioracji terenu); 

2. Warunki klimatyczne: 

· temperatura (dylatacja, zlodzenie rzek i mórz); 
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· zamiecie, zawieje śnieżne, mgła; 

· gołoledź; 

3. Rodzaj podłoża (wieczna zmarzlina- teren wtedy staje się grząski, zjawiska sejsmiczne, tereny 

bagienne, ruchome piaski); 

4. Gęsta sieć rzeczna; 

5. Dostęp do morza, długa linia brzegowa. 

 

Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju transportu: 
1 Poziom rozwoju gospodarczego kraju (dofinansowania); 

2. Zapotrzebowanie człowieka; 

3. Zamożność społeczeństwa; 

4. Gęstość zaludnienia; 

5. Rodzaj przemysłu. 

 

Czynniki rozwoju łączności: 
- poziom gospodarczy państwa; 

- poziom wykształcenia ludności (wskaźnik skolaryzacji); 

- postęp naukowo- techniczny; 

- stan zamożności kraju; 

- wskaźnik urbanizacji. 

 

Transport kolejowy na świecie 

Warunki rozwoju transportu kolejowego na świecie: 
-  nizinność terenu, niewielka lesistość (konieczność karczowania lasów); 

- warunki klimatyczne: zamiecie śnieżne, temperatura; 

- dylatacja temperaturowa; 

- różna szerokość torów (suche porty); 

 

Gęstość linii kolejowych podawana jest w km/ 100km
2
. 

Najmniejsza gęstość: Kanada, USA, Rosja, Australia. 

Największa gęstość: Czechy, Dania, Belgia, Niemcy. 

Wady i zalety transportu kolejowego: 

Zalety: Wady: 

 Zelektryfikowane koleje nie 

zanieczyszczają powietrza; 

 Przewóz ładunków o dużej masie (np. 

węgiel kamienny); 

 Niskie koszty przewozu osobowego  

(koszty się zmniejszają wraz ze 

wzrostem odległości); 

 Dzięki kolei podziemnej w mieście 

można szybko przewieźć dużą liczbę 

osób; 

 W krajach wysokorozwiniętych  jest 

bardzo wygodny (wagony sypialniane). 

 Wymaga przeładunków towaru; 

 Wymaga budowy drogiej 

infrastruktury (szczególnie na 

zróżnicowanych obszarach- tunele, 

mosty); 

 Zróżnicowanie szerokości torów w 

różnych krajach sprawia konieczność 

przeładunku; 

 Czas przewozu jest dość długi; 

 Istnieje zagrożenie atakami 

terrorystycznymi (np. metro w Tokio, 

pociąg w Hiszpanii). 
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Transport samochodowy na świecie 

Warunki rozwoju: 
- warunki atmosferyczne; 

-poziom rozwoju dróg; 

- najniebezpieczniejszy; 

- bezpośredni, szybki, komfortowy; 

- nie jest ładowny; 

- drogi; 

- miernikiem linii długości i gęstości dróg jest ich długość/ 100km
2
. 

 

Struktura przewozów: 
- artykuły codziennego użytku; 

- prasa codzienna; 

- pasażerowie; 

 

Wady i zalety transportu samochodowego: 

Zalety: Wady: 

 Komfortowy; 

 Ogólnodostępny; 

 Szybki; 

 Bezpośredni. 

 Najniebezpieczniejszy; 

 Zanieczyszcza środowisko; 

 Powoduje hałas; 

 Drogi; 

 Nie jest ładowny. 

 

Żegluga morska na świecie 

Kabotaż- żegluga morska wzdłuż wybrzeży jednego kraju, np. Japonia, Chiny, USA. 

 

Tanie bandery- grupa państw, w których można swobodnie, liberalnie, tanio zarejestrować statek, 

np. Panama, Algieria, Malta, Cypr, Liberia, Bahamy. 

 

Armator- właściciel statku. 

 

Żegluga transoceaniczna- żegluga przez oceany. 

 

Port- miejsce załadunku, przeładunku, wyładunku towaru. Wysiadanie i wsiadanie ludzi. 

 

Awanport- przedporcie, np. Świnoujście jest awanportem dla Szczecina. 

 

Zaplecze portu- wszystkie państwa lub regiony, które wyposażają ten port w towary, np. dla Polski 

są to m. in. Czechy, Słowacja. 

 

Przedpole portu- stanowią wszystkie państwa, z którego towary są eksportowane i importowane. 

 

Warunki rozwoju: 

- dostęp do morza; 
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- długa i dobrze rozwinięta linia brzegowa; 

- zlodzenie mórz (Kanada, południowa Argentyna), utrudnieniem są sztormy; 

- zasoby finansowe państw. 

 

Struktura przewozów i rodzaje statków: 
I. Masowce: surowce mineralne (węgiel, rudy metali); 

II. Tankowce - przewóz ropy naftowej; 

III. Drobnicowce- do przewozu drobnych towarów zapakowanych w pudełka lub inaczej; 

IV. Kontenerowce- wielkie skrzynie, które ułatwiają załadowanie i wyładowanie towarów; 

V. Chemikaliowce; 

VI. Promy- do przewozu ludzi i towarów. 

 

Największe porty świata: 
- Rotterdam (wrota Europy) 

- Singapur 

- Szanghaj 

- Nowy Jork 

- Hongkong 

- Jokohama 

- Dubaj 

- Narwik 

- Santos 

- Bordo 

 

Wady i zalety żeglugi morskiej na świecie: 

Wady: Zalety: 

 Powolny przewóz; 

 Deportacja środowiska (tankowce); 

 Wyrzucanie nieczystości do mórz, 

oceanów; 

 Zamarzanie wody; 

 Dość tani środek transportu; 

 Atrakcje turystyczne; 

 Są masowe, towarowe. 

Główne szlaki morskie przewozów towarowych: 
- Ameryka Północna – Europa; 

- Europa – Azja; 

- Ameryka Południowa – Europa. 

 

Kanały morskie: 
a) Kanał Sueski- dzięki niemu nie trzeba przepływać całej Afryki (jest on własnością Egiptu); 

b) Kanał Panamski- łączy Pacyfik z Atlantykiem, umożliwia przepływ z zachodu na wschód nie 

opływając całej Ameryki Południowej; 

c) Kanał Kiloński- jest kanałem niemieckim, skraca drogę z Morza Bałtyckiego na Morze 

Północne. 

 

Morska flota handlowa: 
- Norwegia 

- Japonia 

- Stany Zjednoczone 

- Rosja 

- Arabia Saudyjska. 
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Żegluga śródlądowa na świecie 

Żegluga śródlądowa- jeden z rodzajów komunikacji. W szczególności oznacza przewóz statkami 

w celach zarobkowych. 

 

Biała flota- małe statki pasażerskie żeglugi przybrzeżnej lub śródlądowej. 

 

Barka- statek o płaskim dnie, służy do przewozu ładunków w żegludze śródlądowej. 

 

Pchacz- niewielki statek posiadający specjalnie przystosowany do pchania dziób. 

 

Holownik- statek lub okręt pomocniczy przystosowany do holowania. 

 

Prom- wodny statek służący do przewozu osób i towarów. 

 

Warunki naturalne: 
- długie, szerokie, głębokie systemy rzeczne; 

- teren równinny, nizinny, płaski; 

- wodospady, katarakty (progi skalne na Nilu); 

- warunki klimatyczne: dodatnie temperatury; 

- charakter, rodzaj koryta rzeki. 

 

Warunki społeczno- ekonomiczne: 
- regulacja rzek (pogłębianie koryta, umacnianie brzegów, poszerzanie); 

- konieczność budowy śluzy, tamy; 

- rzeki łączące duże miasta, zagłębia z portami morskimi. 

 

Struktura przewozów: 
-> surowce mineralne; 

-> piasek, żwir; 

-> wielkie konstrukcje metalowe; 

-> turystyka (przewóz osób). 

 

Najważniejsze szlaki śródlądowe świata: 
- System Wielkich Jezior Amerykańskich z Rzeką Św. Wawrzyńca; 

- System Amazonki; 

- System Parany z Paragwajem; 

- Nil, Niger, Zambezi; 

- Jangcy i Huang He połączone Wielkim Kanałem; 

- Indus, Ganges, Mekong; 

- System Renu- połączony kanałami z rzekami Rodan, Sekwana, Dunaj, Łaba, Odra, Wisła; 

- System Wołgi; 

- Bug z Dnieprem (łączy się z systemem Wołgi); 

- Dunaj. 

 

Wady i zalety żeglugi śródlądowej: 

Zalety: Wady: 

 Ładowny 

 Tani 

 Zależny od cech systemu rzecznego 

 Powolny 
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 Bezpieczny 

 Ma niewielki wpływ na środowisko 

 Walory estetyczne 

 Można przewozić towary o dużej 

masie i objętości 

 Nie jest ogólnie dostępny 

 Konieczność kosztownej regulacji rzek 

 Sezonowe zamarzanie rzek 

uniemożliwia całoroczne 

wykorzystanie 

 

Przemysł elektromaszynowy na świecie 

Branże przemysłu elektromaszynowego: 
- przemysł maszynowy (sprzęt AGD); 

- przemysł środków transportu (statki, samochody, samoloty); 

- przemysł elektroniczny (RTV); 

- przemysł elektrotechniczny (kable, przyłącza); 

- przemysł precyzyjny (zegary, przyrządy optyczne); 

- przemysł metalowy (łańcuchowy, siekiery, łopaty). 

 

Czynniki lokalizacji: 
- rynek zbytu; 

- możliwość współpracy (kooperacji); 

- kadra wysoko wykształcona (jakościowa siła robocza); 

- rozwinięta infrastruktura; 

- zaplecze naukowo- badawcze; 

- wysoki poziom rozwoju gospodarczego. 

 

Cechy przemysłu elektromaszynowego: 
- kapitałochłonny; 

- przynosi duże zyski; 

- ma negatywny wpływ na środowisko. 

 

Rozmieszczenie składów elektromaszynowych na świecie: 
I. Samochody (głównie Niemcy, Skandynawia, Francja, Detroit, Japonia): 

- > USA: General Motors, Ford; 

-> Japonia: Honda, Suzuki, Nissan; 

-> Niemcy: BMW, Mercedes, Audi, Opel; 

-> Włochy: Fiat, Alfa Romeo; 

-> Hiszpania: Seat; 

-> Francja: Citroen, Renault. 

II. Samoloty: USA, Francja, Wielka Brytania, Rosja. 

III. Statki: Korea Południowa, Chiny. 

IV. Tabor kolejowy: Niemcy, Francja, USA, Japonia. 

 

Klasyfikacja i znaczenie usług 

I. Usługi materialne: transport, handel, turystyka, gospodarka komunalna; 
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II. Usługi niematerialne: oświata, służba zdrowia, administracja światowa. 

 

Usługi w różnych grupach krajów: 
a) Kraje słabo rozwinięte: 

- najwyższe zatrudnienie w rolnictwie (prymitywne); 

- przemysł ciężki; 

- usługi maleją; 

b) Kraje rozwijające się: 

- przemysł rośnie; 

- maleje zatrudnienie w rolnictwie; 

- usługi wyrównane; 

- Europa Środkowo- Wschodnia, Ameryka Południowa, Azja Południowo- Wschodnia (tygrysy 

azjatyckie); 

c) Kraje wysoko rozwinięte (KWR): 

- najwięcej ludzi pracuje w usługach; 

- przemysł się stabilizuje; 

- rolnictwo jest bardzo rozwinięte; 

- najmniejsze zatrudnienie w rolnictwie; 

d) G8: 

- USA 

- Niemcy 

- Wielka Brytania 

- Japonia 

- Włochy 

- Rosja 

- Kanada 

- Francja 

 

Znaczenie usług w gospodarce światowej: 
- biorą udział w tworzeniu PKB; 

- dają miejsca pracy; 

- poprawa warunków życia; 

- lepsza komunikacja; 

- możliwość szybkiego poruszania się. 

 

Transport lotniczy i przesyłowy na świecie 

Cechy charakterystyczne transportu lotniczego: 
- jest najszybszy i najdroższy; 

- najbezpieczniejszy; 

- korzystny w przewozach osób na dłuższe odległości; 

- przewóz towarów, które w łatwiejszy sposób można uszkodzić (dzieła sztuki, wyroby jubilerskie). 

 

Warunki naturalne: 
- teren płaski, nizinny; 

- rozległe powierzchnie (np. długie pasy startowe); 

- nieduża lesistość; 
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- niekorzystne warunki klimatyczne (zamiecie, śnieżyce, mgły itp.). 

 

Warunki ekonomiczne: 
- kraje bardzo bogate; 

- kraje bardzo dobrze rozwinięte. 

 

Struktura przewozów: 
- poczta, przesyłki; 

- loty pasażerskie na duże odległości; 

- wyroby jubilerskie; 

- dzieła sztuki; 

- kwiaty; 

- owoce i warzywa; 

- elektronika. 

 

Towarzystwa lotnicze: 
 USAir 

 American Airlines 

 British Airways 

 Delta Airlines 

 United Airlines 

 Continental Airlines 

 Southwest Airlines 

 Northwest Airlines 

 LOT 

 KLM (Holandia) 

 AU Nippon Airways 

 Air France 

 Lufthansa (Niemcy) 

 Japan Airlines 

 Alitalia 

 TWA Airlines (Stany Zjednoczone) 

 Air Canada 

 Iberia (Hiszpania) 

 SAS (Szwecja) 

 Korean Air 

 Japan Air System i Quantas (Australia) 

 China Southern Airlines 

 Swissair 

 Air India 

 Wizzair Ryan Air 

 

Największe lotniska świata: 
- > Chicago (O’Hare) 

-> Dallas (Fort Worth) 

-> Londyn (Heathrow) 

-> Los Angeles (International) 

-> Atlanta (Hartsfield) 

-> Tokio (Haneda) 

-> San Francisco (International) 
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-> Nowy Jork ( J. F. Kennedy) 

-> Denver (Stapleton) 

-> Miami (International) 

-> Frankfurt nad Menem (Hahn) 

-> Paryż (Orly). 

 

Szlaki lotnicze świata: 
1. Europa – Ameryka Północna 

2. Azja – Australia 

3. Europa – Azja (wyspy japońskie) 

4. USA – Ameryka Południowa 

5. USA - Japonia 

 

Wady i zalety transport lotniczego: 

Wady: Zalety: 

 Bardzo drogi, kosztowne utrzymanie 

 Narażony na ataki terrorystyczne 

 Mało ładowny 

 W razie wypadku jest mała szansa na 

przeżycie 

 Jest uzależniony od warunków 

atmosferycznych 

 Duży hałas jest uciążliwy dla 

mieszkańców 

 Porty lotnicze są przeciążone 

 Najbezpieczniejszy 

 Najwygodniejszy 

 Najszybszy 

 Ogromny zasięg 

 Bardzo punktualny 

 Zapewnia dużą regularność 

 Niewielki wpływ na środowisko 

 Ładowny 

Transport przesyłkowy (specjalny)- linie energetyczne, rurociągi. 

 

Sieć naftociągów: 
- Stany Zjednoczone 

- Zatoka Perska 

- Rosja 

Wady: Zalety: 

 Zależny od warunków klimatycznych 

(wiecznej zmarzliny, ruch piasków) 

  

 Szybki 

 Tani 

 Bezpieczny dla środowiska 

  

 

Znaczenie światowej turystyki 

Klasyfikacja turystyki ze względu na: 
a) Zasięg: 

- krajowa 

- zagraniczna 

- wyjazdowa 

- przyjazdowa 
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b) Cel podróży: 

- poznawczy 

- uzdrowiskowy 

- pielgrzymkowy (religijny) 

- biznesowy 

- kwalifikowany 

- motywacyjny 

- wypoczynkowy 

- etniczny 

c) Czas podróży: 

- krótkoterminowa 

- długoterminowa 

d) Środki transportu: 

- pieszo 

- samochód 

- samolot 

- statek 

- rower 

- autokar 

- pociąg. 

 

Walory turystyczne: 
- > infrastruktura turystyczna: 

a) baza noclegowa 

b) baza gastronomiczna 

c) infrastruktura towarzysząca (obiekty rozrywkowe); 

-> walory przyrodnicze (czysta woda, piękne widoki, czyste powietrze); 

-> walory antropogeniczne (piękne zabytki, filharmonie). 

 

Regiony turystyczne świata: 
 Baleary 

 Wyspy Morza Arabskiego 

 Basen Morza Śródziemnego 

 Bahamy 

 Bermudy 

 Hawaje 

 Chiny 

 Kenia 

 Tanzania 

 Australia 

 Brazylia 

 Argentyna 

 Meksyk 

 Wielka Rafa Koralowa 

 Egipt 

 Tunezja 

 Basen Morza Karaibskiego 

 Góry Skaliste 

 Indie 
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Czynniki rozwoju turystyki: 
- bogacenie się społeczeństwa; 

- rozwój transportu; 

- wzrost długości życia; 

- podniesienie warunków zdrowotnych. 

 

Funkcje i dysfunkcje turystyczne: 

Funkcje: Dysfunkcje: 

 Źródło dochodów; 

 Miejsca pracy; 

 Rozwój miast; 

 Rozwój infrastruktury; 

 Relaks, odpoczynek; 

 Poznanie innej kultury; 

 Cele zdrowotne. 

 Dewastacja środowiska; 

 Karczowanie lasów; 

 Zanieczyszczenia wody; 

 Monokultura turystyczna; 

 Zanikanie rdzennej kultury; 

 Konflikty z ludnością miejscową; 

 Kradzieże, napady; 

 Monokultura rolnicza (uprawa owoców 

i warzyw. 

 

Handel międzynarodowy 

Handel zagraniczny- wymiana międzypaństwowa. 

 

Eksport- wywóz towarów do innego kraju. 

 

Import- przywóz towarów z zagranicy. 

 

Reeksport- wywóz towarów za granicę uprzednio przywiezionych z innych krajów. 

 

Bilans handlowy (E-I)- saldo. 

 

Barter- handel wymienny (wymiana towaru za towar). 

 

Dumping- ceny niższe niż ceny produkcji w celu zalania kraju danym towarem. 

 

Czynniki wpływające na poziom wymiany międzynarodowej: 
- nierównomierne rozmieszczenie surowców mineralnych; 

- rozwój transportu; 

- zróżnicowanie klimatyczne świata; 

- odległość między partnerami handlowymi; 

- polityka państwa; 

-  stosunki międzypaństwowe; 

- przynależność do tych samych organizacji; 

- możliwość kooperacji; 

- położenie geograficzne. 
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Struktura towarowa: 

I. Struktura eksportu światowego: 
 39%- maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy; 

 26%- surowce i towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca; 

 15%- pozostałe wyroby przemysłowe; 

 8%- żywność (łącznie z napojami, tytoniem i tłuszczami), zwierzęta; 

 6%- paliwa mineralne i smoły; 

 6%- chemikalia i produkty pokrewne. 

II. Struktura importu światowego: 
 39%- maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy; 

 24%- surowce i towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca; 

 8%- pozostałe wyroby przemysłowe; 

 6%- żywność (łącznie z napojami, tytoniem i tłuszczami), zwierzęta; 

 9%- paliwa mineralne i smoły; 

 14%- chemikalia i produkty pokrewne. 

 Jak internet zmienia świat 

 Jak Internet zmienia świat. 
 

Wady i zalety internetu 

Zalety: Wady: 

- szybki dostęp do informacji; 

- sprawność w wyszukiwaniu informacji; 

- łatwe przetwarzanie informacji; 

- aktualne informacje z całego świata; 

- prowadzenie działalności gospodarczej 

(telepraca, telesprzedaż); 

- urządzenia sterowane za pomocą 

komputerów i sieci informacji, np. sprzęt 

AGD; 

- większa świadomość świata, w którym 

żyjemy. 

- zaburzenia relacji interpersonalnych; 

- pogłębianie samotności- istnienie 

,,elektronicznych odludków”; 

- utrata zainteresowania wszelkimi formami 

aktywności społecznej; 

- zaniedbywanie życia rodzinnego; 

- zaniedbywanie nauki i pracy; 

- zaburzenia w sferze uczuć i emocji; 

- uzależnienie psychiczne od nadmiernego 

przebywania w sieci. 

 

Globalizacja - rodzaje, przyczyny, skutki 

Globalny- światowy, ogólnodostępny. 

 

Globalizacja- unifikacja, upodobanie się pod względem kulturalnym, gospodarczym. 

 

Macdonaldyzacja- zamiennik słowa ,,globalizacja” (ironicznie, np. w Etiopii). 

 

Globalna wioska- świat kurczy się do rozmiarów małej wioski (wszyscy się znają- Internet). 

 

Globalna kanapka- sposób odżywiania się, styl życia (podobny np. do stylu życia Amerykanów). 

 

Indeks globalizacji- składa się z 12 elementów (między innymi wpływy z turystyki). 

 

Globalista- zwolennik procesów globalizacji. 
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Antyglobalista- przeciwnik globalizacji, zwolennik tradycji. 

 

Przyczyny globalizacji: 
- postęp technologiczny (np. telekomunikacja); 

- łączenie się państw w organizacjach międzynarodowych; 

- rozwój kulturalny, społeczny; 

- ogólnodostępna nauka języków obcych (język angielski); 

- wspólne międzynarodowe działania: ONZ, akcje charytatywne; 

- rozwój transportu; 

- otwarcie granic, rynków zbytu. 

 

Negatywne i pozytywne skutki globalizacji: 

Negatywne: Pozytywne: 

 Ujednolicenie się kultur; 

 Zanikanie tradycji i zwyczajów 

lokalnych; 

 Ten sam styl konsumpcji 

(,,macdonaldyzacja”); 

 Łatwe przenoszenie się kryzysów 

gospodarczych w różne regiony świata; 

 Pogłębianie się dysproporcji 

gospodarczych między państwami 

biednymi i bogatymi; 

 Osłabienie roli państwa, a zwiększenie 

roli korporacji; 

 Marginalizacja lokalnych firm. 

 Rozwój globalnych powiązań 

gospodarczych i kulturalnych; 

 Szybszy przepływ kapitału; 

 Upowszechnienie transakcji 

bezgotówkowych; 

 Rozwój i upowszechnienie nowych 

technologii; 

 Rozwój rynku zbytu; 

 Wzrost konkurencji; 

 Obniżenie cen produkcji; 

 Łatwiejszy dostęp do 

nowocześniejszych i tańszych towarów; 

 Kooperacja różnych firm przy 

produkcji jednego wyboru; 

 Usuwanie barier między państwami. 

 

 

 

Polska w Europie i na świecie 

Polska znajduje się na półkuli północno – wschodniej, na kontynencie europejskim. 

Posiada dostęp do Morza bałtyckiego – granica morska – 440 km. 

Południowa granica opiera się o Sudety i Karpaty 

Leży w dorzeczu Wisły i Odry 

Powierzchnia Polski wynosi 312,7 tys. km
2
 – lądowa, wraz z wodami (12 mil od lądu) – 322,5 tys. 

km
2
. 

 

Graniczy z siedmioma krajami: 
- Niemcami – 467 km 

- Czechami – 790 km, najdłuższa granica 

- Słowacją – 539 km, 

- Ukrainą – 529 km, 

- Białorusią – 416 km, 

- Litwą – 103 km, najkrótsza granica 

- Rosją – 210 km, 
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Łącznie wszystkie granice mają długość 3496 km, w tym 3056 granice lądowe. 

W Polsce znajduje się geograficzny środek Europy – miejscowość Suchowola koło Białegostoku 

Miejscowość Piątek – środek Polski (niedaleko Łodzi) 

  

Najbardziej wysunięte punkty Polski 
Na północy – Przylądek Rozewie 54

o
 50’ N 

Na południe – Przełęcz Użocka - 49
o
 00’ 

Na wschód – Bug koło Horodła - 50
o
 45’ N, 24

o
 10’ E 

Na zachód – Odra koło Cedyni - 52
o
 50’ N, 14

o
 20’ E 

 

Przyrodnicze i gospodarcze konsekwencje położenia Polski 

Przyrodnicze konsekwencje położenia Polski: 
- występowanie 6 pór roku (wiosna, lato, jesień, przedzimie, zima, przedwiośnie) 

- różnice w czasie miejscowym słonecznym między zachodnimi, a wschodnimi krańcami Polski 

(40’) 

- różna długość dnia i nocy w lecie i zimą między północnymi, a południowymi krańcami Polski 

(różnica około 1 godziny) 

- wpływ klimatu morskiego na zachodzie kraju – na wschodzie kraju wpływ klimatu 

kontynentalnego (mniejsze amplitudy roczne temperatur na zachodzie, a większe na wschodzie. 

- Słońce widoczne jest przez cały rok po południowej stronie nieba 

- wykształcenie się dużych obszarów gleb brunatnych, bielicowych i płowych 

- konsekwencją położenia w pasie nizin europejskich jest możliwość rozwoju rolnictwa, 

budownictwa i komunikacji 

- złagodzenie klimatu w pasie wybrzeży Morza Bałtyckiego, możliwość rozwoju portów, przemysłu 

stoczniowego, transportu morskiego i rybołówstwa 

  

Konsekwencje gospodarcze położenia Polski: 
- Polska położona jest na szlaku handlowym między Europą zachodnią, a wschodnią (możliwość 

pobierania opłaty tranzytowej) 

- uszczelnianie granicy wschodniej, która jest wschodnią granicą Unii Europejskiej 

- możliwość rozwoju turystyki i czerpania z tego korzyści. 

 

Polityczne zmiany w Europie w XX wieku i ich wpływ na los 

Polski 

Przedwojenni sąsiedzi Polski: 
- Związek Radziecki 

- Rumunia 

- Czechosłowacja 

- Niemcy 

- Litwa 

Powojenni sąsiedzi Polski: 
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- Związek Radziecki 

- Czechosłowacja 

- NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna 

  

9.05.1945 r. – kapitulacja Niemiec, koniec II wojny światowej 

W wyniku porozumień między USA, Wielką Brytanią, Francją i Związkiem Radzieckim w 1945 

roku w Poczdamie ustalono nowe granice Europy. 

 

Konsekwencje II Wojny Światowej: 
Podział Europy na: 

a) Europę zachodnią – demokratyczną 

b) Europę środkową i wschodnią – komunistyczną, uzależnioną od Związku Radzieckiego 

Granica między obydwiema Europami przebiegała wzdłuż: 

- zachodniej granicy NRD, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, określana była 

jako,,Żelazna kurtyna” 

 

Polska po II wojnie światowej utraciła tzw. Kresy Wschodnie które zostały włączone do Związku 

Radzieckiego, otrzymując w zamian terytorium na zachodzie i północy kraju (północna część 

Prusów wschodnich i Wolne Miasto Gdańsk). ZSRR zagarnął również: Litwę, Łotwę i Estonię. 

Niemcy zostały podzielone na RFN i NRD 

 

Przełom lat 80 i 90 to rewolucyjne zmiany na politycznej mapie Europy: 
- upadek systemu komunistycznego 

- zjednoczenie Niemiec – zburzenie Muru Berlińskiego (1990 r.) 

- upadek ZSRR (1991) – państwa należące do ZSRR utworzyły wspólnotę niepodległą państw. Do 

wspólnoty tej nie weszły: Litwa, Łotwa i Estonia. 

- rozpad Jugosławii na 5 państw: Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, 

Chorwacja, Słowenia 

- Podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację (1993 r.) 

- odłączenie Czarnogóry przez Serbię 

 

 

Człowiek w środowisku geograficznym 

Technosfera- sfera działalności człowieka obejmująca wszystkie wytwory rąk ludzkich. 

Antropopresja- wpływ człowieka na środowisko (ma negatywny oddźwięk). 

Degradacja- obniżenie jakości środowiska. 

Dewastacja- bezpowrotnie zniszczone elementy. 

 

Elementy środowiska: 
*Środowisko przyrodnicze- naturalne elementy otaczającego nas świata, np. woda, powietrze: 

elementy biotyczne (fauna, flora), elementy abiotyczne (woda, skały, powietrze). 

* Środowisko geograficzne- środowisko przekształcone przez człowieka. 

 

 

 



212 
 

Poglądy na temat relacji człowiek- środowisko: 
a) Determinizm geograficzny- pogląd, który zakładał, że człowiek jest w pełni zależny od 

środowiska. 

b) Nihilizm geograficzny- pogląd całkowicie odrzucający zależność człowieka od środowiska. 

c) Posybilizm geograficzny- pogląd, który neguje determinizm i nihilizm geograficzny. Człowiek 

jest w stanie wpływać na środowisko, ale nie jest w stanie całkowicie bez niego żyć. 

 

Zasady rozwoju zrównoważonego (ekorozwój): 

 

Ekorozwój- życie w zgodzie z naturą, respektowanie praw przyrody: 

- odnawianie szaty roślinnej; 

- ograniczenie emisji spalin, dwutlenku węgla; 

- parki narodowe- poszerzanie granic ochrony przyrody; 

- budowa oczyszczalni ścieków; 

- recycling, segregacja odpadów; 

- zwiększanie alternatywnych źródeł energii. 

 

Antropogeniczne zmiany w środowisku: 
I . Zmiany w atmosferze: 

- efekt cieplarniany; 

- dziura ozonowa; 

- kwaśne deszcze; 

II. Zmiany w hydrosferze: 

- eutrofizacja- kwitnienie wód; 

- intoksykacja- gromadzenie się substancji trujących w organizmach wodnych; 

III. Zmiany w litosferze: 

- kopalnie głębinowe; 

- kopalnie odkrywkowe; 

- terasy- półki wycięte w stokach górskich; 

- tunele; 

- osuwiska skalne; 

- tąpnięcia- kopalniane trzęsienia ziemi; 

- budowa dróg; 

- nasypy kolejowe i drogowe; 

- deniwelacja- wyrównanie terenu; 

- zmiana linii brzegowej; 

IV. Zmiany w pedosferze: 

- zakwaszanie gleby; 

- erozja gleby; 

- pustynnienie; 

- erozja wietrzna i wodna; 

- zasolenie gleby; 

- monokultura; 

- niewłaściwe zabiegi melioracyjne i irygacyjne; 

 

  Przyczyny Skutki Sposoby zapobiegania 

Efekt cieplarniany - gazy cieplarniane; 

-freony (lodówki); 

- tlenki azotu; 

- metan (wysypiska, pola 

- topnienie lodowca; 

- podniesienie poziomu 

oceanów i mórz; 

- zalewanie obszarów 

- zakaz produkcji 

urządzeń z freonami; 

- katalizatory; 

- filtry na kominach 
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ryżowe). niżej położonych; 

- zmiany warunków 

życia roślin i zwierząt; 

- nasilenie się 

ekstremalnych zjawisk 

pogodowych; 

- mogą się przesuwać 

strefy klimatyczne. 

fabryk; 

- wysokie kary; 

- alternatywne źródła 

energii; 

- ograniczanie 

wycinania lasów, 

ewentualne ich 

zasadzanie. 

Dziura ozonowa - freony rozbijają O3 na 

O2 i O; 

- największa znajduje się 

nad Antarktydą. 

- zwiększenie 

zachorowań na 

czerniaka; 

- choroby skóry i oczu; 

- poparzenia słoneczne. 

- ograniczenie emisji 

freonów. 

Kwaśne deszcze - przemysł, fabryki; 

- transport; 

- emisja CO2. 

- zakwaszanie gleby; 

- wymieranie lasu 

(bardziej narażone są 

lasy iglaste); 

- niszczenie elewacji 

budynków i bardzo 

starych zabytków. 

- filtry na kominach; 

- ograniczenie emisji 

spalin; 

- alternatywne źródła 

energii. 

Smog (mgła 

przemysłowa) 

- położenie w kotlinie; 

- silna emisja spalin; 

- nadmierne nawożenie; 

- tankowce; 

- utrudniona wymiana 

wody z oceanem. 

- bardzo słaby ruch 

powietrza; 

- eutrofizacja 

doprowadza do 

namnożenia glonów, 

które zabierają tlen 

(wymierają ryby). 

- oczyszczalnie 

ścieków; 

- wysokie kary. 

  

Zagrożenia dla biosfer (globalne i antropogeniczne): 
- karczowanie lasu; 

- zakwaszanie wód; 

- kwaśne deszcze; 

- przełowienie łowisk; 

- monokultury leśne; 

- stepowienie (pustynnienie): zamienianie się lasów w stepy, a potem w pustynie; 

- pożary; 

- roślinność synantropijna (rośliny uprawne, sady); 

- roślinność ruderalna (chwasty, pokrzywy); 

- roślinność genetycznie modyfikowana. 

 

Sposoby zapobiegania: 
- restytucja- odbudowa gatunków. 

 

Skutki skrajnego nihilizmu: 
1. Region Czarnobylu: 

Przyczyna: wybuch elektrowni atomowej; 

Wpływ na gospodarkę: obszar całkowicie wyeliminowany na ogromnej przestrzeni. 

2. Dorzecze Amu- Darii i Syr- Darii: władze postanowiły w tamtych okolicach bawełnę zwaną 

,,białym złotem”. Budowa kanałów irygacyjnych odprowadzających wodę w tych rzek i jeziora 

była nieprzemyślana. Od 30 do 70% wód odbieranych rzekom wsiąkało w glebę lub parowało nie 
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docierając ani do upraw ani do jeziora. Zanikanie wód jeziora doprowadziło do katastrofy. Poziom 

wody spadł o 37 m. W wyniku wyschnięcia teren zbiornika stał się zasolony i niemal całkowicie 

jałowy. 

3. Akwen Zatoki Kara- Bogaz: zatoka oddzielona od Morza Kaspijskiego tamą, aby zmniejszyć 

tempo obniżania się poziomu morza. Obecnie ulega wysychaniu i na jej miejscu powstaje słona, 

toksyczna pustynia. 

4. Nizina Zachodniosyberyjska: zostały tu utopione odpady radioaktywne w morzu. 

 

Klasyfikacje krajów świata 

Mierniki rozwoju gospodarczego: 
I. Mierniki ekonomiczne: 

- PKB 

- BIG MAC INDEX- służy do porównania cen tych samych produktów w różnych krajach 

- dochód narodowy (podawany jest w dolarach). 

II. Wskaźniki społeczne: 

- dzienne spożycie białka zwierzęcego; 

- wyposażenie mieszkań; 

- poziom życia mieszkańców; 

- ile wydajemy w budżecie rodzinnym na pożywienie; 

III. Mierniki demograficzne: 

- średnia długość trwania życia; 

IV. Mierniki gospodarcze: 

- rozwój transportu; 

- struktura rolnictwa; 

- dostęp do Internetu; 

- rozwój turystyki; 

V. HDI (Human Development Index): 

- średnia długość trwania życia; 

- wskaźnik solaryzacji (odsetek uczących się); 

- wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania. 

 

Gospodarczy podział świata: 

I. G8- grupa najbogatszych krajów świata: USA, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, 

Japonia, Kanada, Rosja. 

II. Podział świata na bogatą północ i biedne południe; bogata północ:  Europa, Nowa Zelandia, 

RPA, Ameryka Północna; biedne południe: Ameryka Łacińska, Afryka, Białoruś. 

III. Pętla skrajnego ubóstwa: (ryba czy wędka: pieniądze, gotowe rzeczy (żywność) czy narzędzia). 

 

Cechy biednego południa: 
- analfabetyzm; 

- głód; 

- wojny domowe; 

- silnie skorumpowane niedemokratyczne rządy; 

- monokultura turystyczna. 
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Cechy bogatej północy: 
- niski poziom analfabetyzmu; 

- niski przyrost naturalny; 

- wysoko rozwinięty przemysł; 

- wysoki dochód narodowy; 

 

Konsekwencje różnic: 
- nieustanne uzależnienie krajów biednych od krajów bogatych (pomoc); 

- wzrost konfliktów, terroryzmu. 


