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

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 8 maja 2020 r. 

Dzisiaj test online - informacje na końcu konspektu - możecie zacząć od testu; 

oraz kolejny temat. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 118-123 (sporo rysunków). 

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

Temat: Wietrzenie, procesy krasowe 

1. Wietrzenie - niszczeni skal pod wpływem działania energii słonecznej, powietrza, wody 

oraz organizmów. Produktem wietrzenia jest zwietrzelina. 

2.  Podział: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czasami wyróżnia się także jako odrębne wietrzenie biologiczne, które jest powodowane działaniem 

organizmów żywych, np. roślin. Nie jest ono jednak oficjalnie uznawane za osobny rodzaj wietrzenia, 

ponieważ procesy z nim związane można przyporządkować równie dobrze do innego rodzaju wietrzenia 

(np. niszczenie skały przez korzenie roślin to wietrzenie fizyczne). 



Produktem wietrzenia (np. mrozowego, czyli fizycznego) są np. gołoborza, a nawet zwykła gleba. 

    

Gołoborza na Łysicy w Górach Świętokrzyskich 

3. Procesy krasowe, krasowienie – rodzaj wietrzenia chemicznego, polega  

na rozpuszczaniu skał przez wody zawierające dwutlenek węgla (CO2).  

Wyjątkowo podatne na krasowienie są skały węglanowe (zawierające węglan wapnia) - wapienie  

i dolomity. Na skutek tych procesów powstają różne formy krasowe: powierzchniowe i podziemne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formy krasu powierzchniowego 

Żłobki krasowe - podłużne równoległe bruzdy powstałe w wyniku bezpośredniego oddziaływania wód 

opadowych na odsłonięte stoki skalne 

Lejki krasowe - niewielkie owalne zagłębienia na obszarze krasowym 

Polja - rozległe płaskodenne kotliny otoczone ścianami skał wapiennych 

Mogoty (ostańce krasowe) - pojedyncze pagóry wapienne, które nie uległy rozpuszczeniu przez wodę 

Ponory - rodzaj leja krasowego, przez który często wpadają rzeki do podziemnych korytarzy 

Wywierzyska - miejsca wypływu rzek na powierzchnię ziemi 



5. Formy krasu podziemnego 

Jaskinie (groty) - poziome szczeliny powiększane przez wody płynące, tworzące często sieć podziemnych 

korytarzy 

Studnie i kominy krasowe - pionowe szczeliny, którymi woda opadowa spływa pod powierzchnię ziemi 

Stalaktyty - nacieki w kształcie sopli zwisające ze stropu jaskini 

Stalagmity - nacieki w kształcie słupa lub stożka, narastające na dnie jaskini wskutek wytrącania się osadu 

z wody kapiącej ze stropu 

Stalagnaty - kolumny powstałe wskutek połączenia stalaktytów i stalagmitów 

 

Polecam ciekawe, krótkie filmy na YT: 

1. Złota Piątka: Najciekawsze POLSKIE jaskinie!  (6 min) 

 https://www.youtube.com/watch?v=6xAGlNDP_Pg 

2. Magia podziemnego świata - Największa jaskinia na świecie - Hang Son Doong  (6 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=l_JIXtp-KCs 

 

Głównymi obszarami występowania zjawisk krasowych na świecie są m.in.: Półwysep Dynarski, Masyw 

Centralny, Góry Jura, Krym, Półwysep Indochiński, południowe Chiny, południowa Australia, środkowa 

część  USA, Jukatan, Wyżyna Gujańska, a w Polsce Tatry, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Góry 

Świętokrzyskie, Sudety, Niecka Nidziańska. 

 

Praca na ocenę – propozycja tematu: 

Zjawiska krasowe X…. – czyli wybranego obszaru 

 

Wszyscy uczniowie, którzy nie przysłali mi do tej pory pracy domowej,  
muszą to zrobić do 15 maja. 

 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za tydzień.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

 

Informacje do testu z geografii dla klas I TGb, I TMb: 

1. Test jest dostępny 8 maja w godzinach 12.00 – 17.00. 

2. Na rozwiązanie macie 30 min, tzn. że najpóźniej o 16.30 powinniście rozpocząć test, aby mieć 30 

min na jego wykonanie. 

3. Aby otrzymać dostęp do testu, należy skopiować link (poniżej) i wkleić go w przeglądarkę, następnie 

na stronie testu wpisać swój adres e-mail. Na pocztę przysłana zostanie wiadomość z kodem dostępu 

oraz linkiem – prościej skorzystać z linku – kliknięcie w niego spowoduje automatyczne 

przekierowanie na test. 

4. Przed rozpoczęciem należy wpisać dane: imię, nazwisko i klasę. 

5. Można odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xAGlNDP_Pg
https://www.youtube.com/watch?v=l_JIXtp-KCs


6. Kółka przy odpowiedziach oznaczają jednokrotny wybór. 

7. Kwadraty oznaczają wybór wielokrotny. Uwaga – za złe wskazanie można tu otrzymać punkty 

ujemne. 

8. Nie można opuszczać testu – 2 próba wyjścia do innej strony spowoduje zakończenie testu.  

9. Uczeń ma możliwość jednokrotnego podejścia do sprawdzianu.  

Życzę powodzenia, Jolanta Mazurek. 

 

https://www.testportal.pl/test.html?t=R39qzuJGMQWW 

https://www.testportal.pl/test.html?t=R39qzuJGMQWW

