
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGb i I TMb. 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 15 maja 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 126-130 (dużo rysunków). 

Zapiszcie notatkę w zeszycie (czyli to, co u mnie na czerwono lub w czerwonej ramce). 

 

Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek – czyli jak rzeki przekształcają 

powierzchnię Ziemi 

Cel lekcji: Dowiesz się na czym polega niszcząca, transportująca i budująca działalność rzek; jakie 

formy powstają w wyniku działalności wody rzecznej, jakie są typy ujść rzecznych 

Przysłowie mówiące, że kropla drąży skałę, ma przede wszystkim znaczenie przenośne, ale można je 

także rozumieć dosłownie. Pojedyncza kropla spływa po twardej skale, nie czyniąc jej pozornie szkody, ale 

miliony kropel przez miliony lat zniszczą nawet ogromne góry.  

1. Rzeźbotwórcza działalność rzek i mórz: 

 Erozja – żłobienie podłoża skalnego 

 Transport – przenoszenie materiału skalnego 

 Akumulacja – osadzanie materiału skalnego 

 

 

Siła erozyjna rzeki zależy od: 

 masy niesionej wody 

 spadku terenu 



2. Rodzaje erozji rzecznej: 

 wgłębna (denna) - polega na pogłębianiu dna rzeki – górny bieg rzeki 

 boczna - polega na poszerzaniu koryta rzecznego – środkowy bieg rzeki 

 wsteczna - polega na niszczeniu progów skalnych – górny bieg rzeki 

3. Erozja wgłębna (denna) prowadzi do powstawania: 

 wąskich v-kształtnych dolin o stromych ścianach 

 progów skalnych powodujących powstawanie wodospadów i bystrzy 

4. Erozja boczna prowadzi do powstawania: 

 meandrów czyli zakoli rzecznych 

 starorzeczy czyli jezior będących odciętymi meandrami 

5. Erozja wsteczna - prowadzi do stopniowego likwidowania wodospadów oraz cofania progów 

skalnych 

 

Jakie to odcinki? 

6. Typy ujść rzecznych: 

 

A. Deltowe (delta) – np. rzeki ………………………………………………………………………. 

B. Lejkowate (estuarium) – np. rzeki ……………………………………………………………... 

 

 



Wykonajcie ustnie poniższe ćwiczenia: 

 

 

Polecam ciekawe, krótkie filmy na YT: 

1. Dlaczego rzeki tworzą zakola? (3 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic 

 

Praca na ocenę – propozycja tematu: 

Rzeźbotwórcza działalność X…. – czyli wybranej rzeki 

 

Wszyscy uczniowie, którzy nie przysłali mi do tej pory pracy domowej,  
mają ostatnią szansę – do 18 maja na mail:        j.mazurek-123@o2.pl 

 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za tydzień.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

Uwaga: Jeśli ktoś chciałby poprawić ocenę z 1. testu lub nie pisał go jeszcze wcale, to będzie on 

dostępny w piątek 15 maja od 14.00 do 15.00. Link prześlę komunikatorem i pocztą najpóźniej 

do godziny 13.00 15 maja. 

https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic

