
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGa, I TMa i I BSIa. 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 29 maja 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 178-185. 

Samodzielnie zapiszcie notatkę w zeszycie. 

Uwaga! Test online z tematów 16-20 i 24 – 5 czerwca 2020 r. szczegóły na końcu… 

 

Temat: Przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej 

 

1. Równowaga ekologiczna (równowaga środowiska, homeostaza ekosystemu) - stan 

środowiska, w którym występuje taka zgodność w relacjach człowiek-środowisko, że 

intensywna działalność człowieka służąca do realizacji jego celów nie powoduje 

degradacji środowiska przyrodniczego i zaburzeń w jego funkcjonowaniu. 

Warunkiem istnienia trwałej równowagi ekologicznej jest dopasowanie szybkości przemian 

antropogenicznych do tempa dostosowania się do nich środowiska. Długotrwałe zaburzenie 

równowagi ekologicznej może doprowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska. 

 

2. Przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej 
 

  
 

 
 

 

 

3. Przykłady klęsk żywiołowych – wywołanych czynnikami naturalnymi 

 



A. Erupcje wulkanów – podręcznik s. 180 

   

B. Tsunami  

 

C. Susze  

 

D. Powodzie  

 

E. Cyklony tropikalne  



   

4. Przykłady katastrof ekologicznych – wywołanych przez człowieka 

Wypiszcie kila przykładów z podręcznika i innych źródeł: 

A.  

B.  

C.  

 

5. Sposoby przeciwdziałania klęskom i katastrofom – ……………. podręcznik s. 185 
Wypiszcie kila przykładów. 

 

Polecam  filmy na YT: 

Lawiny - Niesamowite nagrania na GoPro  https://www.youtube.com/watch?v=1-z7BwW6vaU 

Największe katastrofy naturalne Film Dokumentalny https://www.youtube.com/watch?v=uJveVJQqlUg 

Najbardziej niszczycielskie klęski żywiołowe! 2017 https://www.youtube.com/watch?v=jAjCryMb1p0 

 

Praca na ocenę – propozycja tematu: 

Znajdź i opisz przykład katastrofy ekologicznej (z Polski lub świata), uwzględnij przyczyny, 

rozmiary, skutki katastrofy i możliwe sposoby przeciwdziałania. 

 

Prace można przesyłać 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 29 maja od 13.00 do 15.30. Link prześlę komunikatorem i teams’em 

najpóźniej do godziny 13.00 29 maja. 

Test 2 – 5 czerwca – tematy 16-20 i 24;  dostępny w piątek od 13.00 do 15.30. Link prześlę 

komunikatorem i teams’em najpóźniej do godziny 13.00 w dniu testu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-z7BwW6vaU
https://www.youtube.com/watch?v=uJveVJQqlUg
https://www.youtube.com/watch?v=jAjCryMb1p0

