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

Uwaga! 5 czerwca test online – szczegóły na końcu….. 

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

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 138-142. 

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

Temat: Rzeźbotwórcza działalność morza 

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

formy powstają w wyniku działalności wody morskiej, jakie są typy wybrzeży  

1. Morze jako czynnik rzeźbotwórczy – niszczenie i budowanie 

 Morze kształtuje powierzchnię Ziemi poprzez ruchy wody morskiej, zwłaszcza falowanie i prądy 

przybrzeżne. 

  Działalność morza jest widoczna na wybrzeżach. 

  W jednym miejscu wybrzeże jest niszczone, w innym zaś materiał skalny jest nanoszony, a wybrzeże 

jest budowane. 

  W ten sposób powstają charakterystyczne dla wybrzeża formy terenu. 

 

2. Niszcząca działalność morza (abrazja) - powstają klify i platformy abrazyjne 

 Proces niszczenia brzegów przez fale morskie to abrazja. 

 Niszczącą działalność morza najlepiej widać na wybrzeżach wysokich. 

 Abrazja najsilniej przekształca wybrzeże podczas sztormów: 

1. Fale uderzają o brzeg z ogromną siłą i stopniowo (ale bardzo długo) podcinają jego dolną część.  

2. Powstaje nisza abrazyjna, czyli bruzda u podstawy brzegu wysokiego (rys. środkowy). 

3. Z czasem górna część brzegu (nawis) się obrywa i powstaje strome urwisko – klif. 

4. Materiał skalny pochodzący z oberwanych skał jest rozkruszany przez fale, a następnie przenoszony 

w głąb morza. Z rozkruszonego materiału pod wodą, ale blisko brzegu, powstaje platforma abrazyjna. 

 Nieustanne niszczenie wybrzeża (słabsze przy niskich falach i silne podczas sztormów) sprawia, 

że wybrzeże się cofa (rys. z prawej). 

Niszczenie wybrzeża wysokiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostka We wsi Trzęsacz na Pomorzu Zachodnim ok. 600 lat temu wybudowano kościół. Postawiono 

go w pozornie bezpiecznej odległości niemal 2 km od klifowego brzegu. Procesy abrazyjne niszczyły 



jednak ciągle wysoki brzeg. W 1874 r. morze było już tak blisko, że kościół zamknięto. W 1901 r. 

zawaliła się północna ściana. Pomimo licznych prób powstrzymania abrazji brzeg nadal się cofa i obecnie 

zostały tylko fragmenty południowej ściany.   Zdjęcia rok 1870     obecnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Budująca działalność morza – powstają plaże, mierzeje i jeziora przybrzeżne  

 Budującą działalność morza widać na niskich i płaskich wybrzeżach. 

 Materiał skalny (piasek i żwir) pochodzący z niszczonych fragmentów wybrzeża jest transportowany 

przez fale i prądy przybrzeżne, a następnie osadza się w innych miejscach wybrzeża. 

 W miejscach, gdzie fale morskie wyrzucają na wybrzeżu piasek i żwir, powstają: 

  1. plaże, 

         2. mierzeje. 

 Mierzeja rozrasta się i z czasem zamyka zatokę. W ten sposób powstaje (w Polsce np. Łebsko, Gardno). 

Powstawanie mierzei i jeziora przybrzeżnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Typy wybrzeży – mapki i zdjęcia są w podręczniku s. 140-142 

Niszcząca i budująca działalność morza wpływa na kształtowanie się różnych typów wybrzeży. 

A. Wybrzeże fiordowe; (fiordy – głębokie, kręte i wąskie zatoki) 

 Powstaje w wyniku zalania przez morze długich dolin wykształconych przez lodowce. 

 Fiordy mogą się ciągnąć nawet przez kilkadziesiąt kilometrów. 

 Występuje m.in. w Norwegii, Kanadzie, na Grenlandii, w Chile i Nowej Zelandii. 

B. Wybrzeże szkierowe; (szkiery – wystające z wody wysepki) 

  Powstaje wskutek zalania przez morze obszarów polodowcowych, na których występują 

pagórki o wygładzonych powierzchniach. 

  Występuje m.in. w Finlandii. 

C. Wybrzeże dalmatyńskie 

  Powstaje w wyniku częściowego zalania przez morze grzbietów górskich leżących równolegle do 

brzegu. 

https://www.dlaucznia.pl/lekcja/geografia,procesy-zewnetrzne-ksztaltujace-ziemie,rzezbotworcza-dzialalnosc-morza?code=6ac0819e628876eb3b31c1f8519f9fe0963aa319&state=4v4q6GC3CYtgB4unqYkkLS8kTxOnFFbQ
https://www.dlaucznia.pl/lekcja/geografia,procesy-zewnetrzne-ksztaltujace-ziemie,rzezbotworcza-dzialalnosc-morza?code=6ac0819e628876eb3b31c1f8519f9fe0963aa319&state=4v4q6GC3CYtgB4unqYkkLS8kTxOnFFbQ
https://www.dlaucznia.pl/lekcja/geografia,procesy-zewnetrzne-ksztaltujace-ziemie,rzezbotworcza-dzialalnosc-morza?code=6ac0819e628876eb3b31c1f8519f9fe0963aa319&state=4v4q6GC3CYtgB4unqYkkLS8kTxOnFFbQ
https://www.dlaucznia.pl/lekcja/geografia,procesy-zewnetrzne-ksztaltujace-ziemie,rzezbotworcza-dzialalnosc-morza?code=6ac0819e628876eb3b31c1f8519f9fe0963aa319&state=4v4q6GC3CYtgB4unqYkkLS8kTxOnFFbQ


  Występuje m.in. w Chorwacji. 

D.   Wybrzeże riasowe 

  Powstaje w wyniku zalania dolin górskich, które leżą prostopadle do linii brzegowej. 

  Po zalaniu obszaru przez morze grzbiety stają się półwyspami, a doliny – zatokami. 

  Występuje m.in. w Portugalii, Hiszpanii, w zachodniej Francji, w Wielkiej Brytanii i w 

zachodniej Irlandii. 

E.   Wybrzeże zalewowo-mierzejowe 

  Powstaje wskutek akumulacji materiału niesionego przez prądy przybrzeżne. Osadzony materiał 

skalny odcina częściowo zatokę od otwartego morza. 

  Występuje np. w Polsce i na Litwie. 

 

Wykonajcie ustnie poniższe ćwiczenia: 

 

Polecam  film na YT: 

1. Rzeźbotwórcza działalność morza (25 min)   https://www.youtube.com/watch?v=IX1JhRzq-2w 

Praca na ocenę – propozycje tematów: 

Bałtyk – typy wybrzeży  

Rzeźbotwórcza działalność Bałtyku 

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 – dział VI tematy 1-4;  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=IX1JhRzq-2w

