
 
Kontrasty środowiska geograficznego Polski 
Lekcja z Edu.esri.pl 

Autor: Zespół Edukacji Esri Polska / Education Team Esri Poland 

© by Esri Polska Ltd., 2018 

Strona 1 

 

Kontrasty środowiska geograficznego Polski 

Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją w serwisie ArcGIS Online 

Cel: Ukazanie zróżnicowania środowiska geograficznego Polski w skali lokalnej i 

regionalnej. 

 

Wstęp 

 

Środowisko geograficzne Polski zadziwia różnorodnością. Różnice w krajobrazie 

i zagospodarowaniu przestrzeni można zaobserwować zarówno w skali lokalnej 

(na małym obszarze) jak również w skali regionalnej (pomiędzy poszczególnymi 

regionami naszego kraju). Podczas dzisiejszych zajęć odkryjemy przykłady 

niektórych kontrastów środowiska Polski. 

 

 

1. Zaloguj się do swojego konta z subskrypcją ArcGIS Online. 

2. Otwórz aplikację Tatry, dostępną pod adresem http://arcg.is/0LDaWC. 

 

Zarówno punkt A jak i punkt B są położone w Tatrach, jednak są to dwa 

różne, tatrzańskie „światy”. 

 

Pytanie 1. W jakich mezoregionach znajdują się punkty A i B? Czym różnią 

się krajobrazy tych dwóch mezoregionów? Z czego to wynika? 

 

Punkty C i D znajdują się odpowiednio po północnej i południowej stronie 

grani górskiej. Ma to niebagatelne znaczenie dla klimatu i krajobrazu 

otoczenia tych punktów. 

Pytanie 2. Uzupełnij tabelkę, wpisując x w odpowiednie pole: 

Charakterystyka 

środowiska 

Otoczenie punktu C Otoczenie punktu D 

Dłuższe zaleganie 
pokrywy śnieżnej w 

ciągu roku 

  

Wyższe położenie 

granicy między piętrem 
kosodrzewiny a 

piętrem hal 

  

Dłuższy czas dziennego 
nasłonecznienia 
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3. Otwórz aplikację Sudety – Przedgórze Sudeckie, dostępną pod 

adresem http://arcg.is/1PXziK. Na mapie po lewej stronie 

zaznaczono regiony fizycznogeograficzne Polski w podziale według 

Jerzego Kondrackiego. 

 

Pomiędzy punktami A i B znajduje się granica między pasmem górskim 

Sudetów a Przedgórzem Sudeckim. 

 

Pytanie 3. Jaki jest typ budowy Sudetów? Wzdłuż jakiej struktury 

tektonicznej przebiega granica między Sudetami a Przedgórzem 

Sudeckim? 

 

4. Otwórz aplikację Wyżyny - Niziny, dostępną pod adresem 

http://arcg.is/nfaba. 

 

Pytanie 4. Uzupełnij tabelkę, wpisując x w odpowiednie pole: 

 

Charakterystyka środowiska Otoczenie punktu 
A 

Otoczenie punktu B 

Występowanie licznych 
rozcięć erozyjnych  

  

Większe zróżnicowanie 
ukształtowania terenu 

  

Występowanie typowej wsi 

ulicówki w odległości poniżej 
1 km 

  

Obecność zwartego 
kompleksu leśnego o 

powierzchni ponad 1000 ha 

  

 

Pytanie 5. Ilu kilometrom kwadratowym odpowiada 1000 ha? 

 

5. Otwórz aplikację Jeziora polodowcowe, dostępną pod adresem 

http://arcg.is/e0T8T. Przedstawiono na niej różne podtypy jezior 

polodowcowych Pojezierza Mazurskiego. 

 

Pytanie 6. Przyporządkuj odpowiednim jeziorom ich typ genetyczny. 

jezioro rynnowe, jezioro moreny dennej, jezioro wytopiskowe 

 

6. Otwórz aplikację Bałtyk Bałtykowi nierówny, dostępną pod adresem 

http://arcg.is/4vSCG. Na mapie po prawej stronie zamieszczono skan 

mapy nawigacyjnej z danymi dotyczącymi ukształtowania dna 

morskiego (batymetrycznymi). 
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Pytanie 7. Uzupełnij tabelkę, dla każdego parametru wód morskich 

wpisując w odpowiednie pola cyfry od 1 do 3, gdzie 1 – wartość 

maksymalna, 2 – wartość średnia, 3 - wartość minimalna. 

 

Charakterystyka wód  A B C 

Głębokość    

Szybkość 

nagrzewania się wód 

   

Stopień zasolenia    

Średnie roczne 

temperatury 

   

 

7. Otwórz aplikację Wisła, dostępną pod adresem http://arcg.is/0LeuaT. 

 

Pytanie 8. Przyporządkuj punktom A – D odpowiednią frakcję osadów, 

które występują w korycie Wisły. 

 

piasek drobnoziarnisty, iły, piasek gruboziarnisty, żwir (otoczaki) 

 

Pytanie 9. Porównaj sposób zagospodarowania obu brzegów Wisły na 

wysokości punktu E oraz wypisz ich zalety i wady. 

 

Żródła: ArcGIS Online 

 

 

 

 


