
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 – 5 czerwca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 143-147. 

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

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru 

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

formy powstają w wyniku działalności wiatru, jakie są rodzaje pustyń  

1. Wiatr jako czynnik rzeźbotwórczy – niszczenie, transportowanie i budowanie 

Niszcząca siła wiatru polega na wywiewaniu drobnego materiału zwietrzelinowego lub na szlifowaniu 

powierzchni skał przez piasek niesiony wiatrem. Tylko wyjątkowo silny wiatr jest w stanie oderwać drobne 

fragmenty kruchych skał. Uderzając drobnymi ziarnami unoszonego piasku, może za to uszkadzać nawet 

twarde skały. Proces ten jest jednak bardzo powolny. Ogromną rolę w kształtowaniu terenu odgrywa więc 

przede wszystkim siła transportowa i budująca wiatru. Wiejąc niemal bez przerwy, wiatr potrafi przenosić 

i odkładać w innych miejscach spore ilości rozdrobnionych ziaren skalnych. Jednak, aby zaszły te procesy, 

powinny równocześnie wystąpić następujące czynniki: 

 wiejący wiatr musi być wystarczająco silny; 

 skały w podłożu muszą być silnie rozdrobnione; 

 podłoże nie może być mokre ani pokryte obfitą roślinnością. 

 

2. Niszcząca działalność wiatru: 

Deflacja – wywiewanie materiału skalnego (efekt – misy, niecki) 

Korazja -  mechaniczna erozja;  polega na uderzaniu skał ziarnami 

przenoszonymi przez wiatr (efekt – grzyby skalne). 

 

     Zagłębienia deflacyjne (misy, niecki, rynny itp.)   Grzyby skalne 

    
 

 

W wyniku przecięcia warstwy wodonośnej wody podziemne wydostają się i tworzą oazę. 



 

 

 

 

 

 

3. Budująca działalność wiatru – powstają wydmy  

W miejscach, gdzie wiatr słabnie i spada jego siła transportowa, piasek osadza się, tworząc pagórki 

nazywane wydmami. 

Rodzaje wydm: 

Porównanie barchanu i wydmy parabolicznej  

 

 

 

 

 

 

4. Rodzaje pustyń 

Obszary klimatów pustyń, półpustyń i suchych stepów na świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie pustynie zajmują około 19% powierzchni Ziemi. Wśród głównych rodzajów pustyń występują: 

Pustynia ilasta (takyr/playa) – zbudowana z 

wyschniętego, spękanego iłu. Okresowo (po 

opadach) zamienia się w obszar błotny. 

Pustynia piaszczysta (erg) – głównym materiałem 

jest luźny piasek, cechuje się obecnością licznych 

wydm. 

                  

https://epodreczniki.pl/a/jak-wiatr-wplywa-na-rzezbe-powierzchni-ziemi/D6o6mUlBh#D6o6mUlBh_pl_main_concept_7


Pustynia żwirowa (serir) – głównym materiałem 

jest większy piasek oraz żwir. 

Pustynia kamienista (hamada) – głównym 

materiałem są mniejsze i większe bloki 

skalne (kamienie). 

         

Wykonajcie ustnie poniższe ćwiczenia: 

Z wyróżnionych kursywą słów i określeń wykreśl błędne. 

a) W klimacie suchym tworzą się barchany/wydmy paraboliczne. 

b) W wyniku korazji powstają graniaki i grzyby skalne/pokrywy lessowe i grzyby skalne. 

c) Większe okruchy skalne pozostające po wywiewaniu piasku na pustyniach to niecki deflacyjne/bruk 

deflacyjny. 

Polecam  film na YT: 

1. Jak powstają wydmy? - Nauka. To lubię.  https://www.youtube.com/watch?v=gNDZuPlWD0s 

 

Praca na ocenę – propozycja tematu: 

Wydmy w Polsce 

Prace można przesyłać na mail:        j.mazurek-123@o2.pl 
 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za 2 tygodnie.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

Uwaga:  

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=gNDZuPlWD0s

