
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGb i I TMb 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zaleceniami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej będziemy w najbliższym czasie kontaktować się  

za pośrednictwem komunikatora; będę przekazywać Wam materiały do samodzielnej pracy 

w domu. Postaram się, aby przesyłane konspekty były treściwe, konkretne i pomogły Wam 

w opanowaniu wiedzy. Będziemy wykorzystywać podręczniki, filmy i karty pracy. Notatka, 

która powinna znaleźć się w zeszycie, będzie zapisana w konspekcie kolorem czerwonym 

(lub w czerwonej ramce).  

Na pewno bez trudu poradzicie sobie z geografią, gdyż nie jest to trudny przedmiot. 

Musimy po prostu zrobić swoje. Mam nadzieję, że plusem tej nietypowej sytuacji będzie to, 

że nauczycie się samodzielności. Życzę wszystkim zdrowia i do dzieła…  

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 19 marca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 88-91 (spokojnie, dużo rysunków). 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie: 

Temat: Lodowce górskie i lądolody 

1. GLACJOLOGIA - nauka badająca lodowce i lądolody 

2. LODOWIEC – trwałe nagromadzenie lodu powstałego w wyniku przeobrażenia śniegu 

3. Typy lodowców i ich występowanie 

A. Lądolody - wielkie obszary lodu (mln km2) o dużej grubości (kilka km), występujące na lądach 

 

 

 

 



B. Lodowce górskie - mniejsze obszary lodu występujące w górach, znacznie cieńsze niż lądolód, 

różne typy – tu np. alpejski 

 

 

Mapa występowania lądolodów (niebieski – Grenlandia i Antarktyda) i lodowców górskich (czerwony) 

4. Lodowce górskie i lądolody: 

• zawierają 2,2% wody występującej na powierzchni Ziemi; 

• zajmują pow. 16,3 mln km2 – ok. 11% powierzchni lądów; (występują na wszystkich 

kontynentach oprócz Australii) 

• gdyby stopniały – poziom wszechoceanu podniósłby się o 66 m. 

 

5. W jakich warunkach powstają lodowce i lądolody?     

Obszary występowania lodowców obejmują wszystkie strefy klimatyczne. W naturalny sposób 

powstawanie lodowców i lądolodów jest możliwe w klimacie polarnym, gdzie ujemne temperatury panują 

przez cały rok. Jednak także w pozostałych strefach, dzięki zależności spadku temperatury wraz z 



wysokością, możliwe jest występowanie lodowców górskich. Oprócz niskiej temperatury powietrza, do 

powstania lodowców przyczyniają się także wysokie opady oraz ukształtowanie terenu (konieczne 

zagłębienia terenu), umożliwiające koncentrację śniegu. Wysokość, na której dochodzi do trwałego 

nagromadzenia lodu (lub śniegu, który potem przechodzi w lód) nazywamy granicą wiecznego 

śniegu. Powyżej tej wysokości więcej śniegu przybywa niż ubywa, możliwe jest więc ukształtowanie się 

stabilnego lodowca. W strefach okołobiegunowych jest ona równa poziomowi morza, co oznacza, że góry 

nie są w ogóle potrzebne do powstawania lodowców i tworzą się one bezpośrednio na powierzchni lądu 

(jako lądolody). 

  

Lodowce i lądolody powstają powyżej granicy wiecznego śniegu, w warunkach: 

(podręcznik, s. 88) 

• przewagi opadów śniegu nad topnieniem,  

• temperatury ujemnej (śr. roczna T poniżej 0°C), 

• lokalnego spłaszczenia lub wklęsłości terenu. 

 

6. Lodowce górskie tworzą się w zagłębieniach terenu (najczęściej w kotlinach górskich), do których 

śnieg dostarczany jest przez opady atmosferyczne, wiatr i lawiny górskie. Miejsce akumulacji śniegu 

w zagłębieniu nazywane jest polem firnowym. W ciągu słonecznych dni, śnieg może ulegać 

niewielkiemu topnieniu, a nocami ponownie zamarza. W ten sposób puszty biały puch zwiększa swoją 

gęstość. Śnieg powoli przeistacza się w firn, czyli drobne ziarenka lodu. Proces rozmarzania i 

zamarzania trwa dalej. W wyniku rekrystalizacji i usunięcia powietrza znajdującego się w firnie, 

powstaje lód firnowy, a na samym dnie lodowca - niebieski lód lodowcowy, cechujący się dużą 

plastycznością. 



 

Polecam bardzo ciekawe filmy na YT: 

1. Działalność lądolodu i jego wpływ na rzeźbę terenu w Polsce 

2. Koniec epoki lodowcowej a zmiany na Ziemi 

3. Perito Moreno - największy lodowiec na świecie 

4. Ruchy lodowców emitują niesamowite dźwięki! 

Tematy prac pisemnych do wyboru: 

1. Grenlandia – przyroda i działalność człowieka 

2. Antarktyda – przyroda i prace badawcze 

Przypominam, że wspominałam Wam o wyborze przynajmniej 1 tematu w semestrze w formie pracy 

pisemnej na ocenę. Myślę, że w obecnych warunkach może to być także prezentacja z opisem (jeśli 

komuś zależy na lepszej ocenie lub po prostu chce się zmierzyć z takim wyzwaniem). Prace o 

Grenlandii lub Antarktydzie możecie przesyłać przez najbliższe 2 tygodnie - do 3 kwietnia. Mój adres 

mailowy do wysyłania prac: 

j.mazurek-123@o2.pl 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału wkrótce.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

 

 


