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Rzeki i jeziora (klucz odpowiedzi) 
 

 

1. Sieć rzeczna najbardziej rozproszona: np. Ameryka Północna; 

skoncentrowana: np. Wschodnia Azja. Powodem tego są w dużej mierze 

uwarunkowania klimatyczne np. duży reżim deszczowy w Ameryce 

Południowej na obszarze lasów tropikalnych zasila Amazonkę i jej dopływy, jak 

również uwarunkowania rzeźby terenu np. dużo rzek o reżimie lodowcowym 

w Azji Południowo – Wschodniej dzięki sąsiedztwu Himalajów. 

 

2. Najwięcej dużych rzek znajduje się w strefie tropikalnych lasów deszczowych. 

Spowodowane jest to głównie najwyższymi na świecie opadami deszczu na 

tym obszarze. Najmniej rzek znajduje się na obszarach klimatów suchych 

o najniższych rocznych sumach opadów. 

 

3. Śnieżno-lodowcowy, monsunowy 

 

4. Wynika to z tego, że Nil swoje źródła ma w strefie tropikalnych lasów 

deszczowych. 

 

5. Najdłuższymi rzekami Europy są Wołga i Dunaj. Wołga przepływa wyłącznie 

przez europejską część Rosji, natomiast Dunaj płynie przez 10 krajów 

europejskich: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, 

Rumunię, Mołdawię i Ukrainę. 

 

6. Długość systemu rzecznego Amazonki jest większa niż systemu rzecznego Nilu 

(Amazonka 23154,26 km, Nil 10198,12 km).  Wynika to przede wszystkim z 

innego położenia w strefach klimatycznych obu rzek.  

 

7. Największe miasta były od samego początku zakładane nad rzekami, które 

dostarczały im wody, były dobrym środkiem transportu, a także mogły pełnić 

funkcję obronną. 

  

8. Ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne – nadmiar wody jest 

czynnikiem, który nie sprzyja osadnictwu. 

 

9. Jez. Bajkał – 5318 m; jez. Tanganika – 4800 m. Bardzo duże głębokości tych 

jezior wynikają z ich genezy – są to jeziora tektoniczne. 

 

10. Są to jeziora: Górne (gł. 1333 m, pow. 83089 km2), Huron (gł. 750 m, pow. 

61165 km2), Michigan (gł. 923 m, pow. 57729 km2), Erie (gł. 210 m, pow. 25923 

km2), Ontario (gł. 802 m, pow. 19610 km2). Misy tych jezior mające genezę 

tektoniczno-polodowcową. 
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11. Jeziora te podlegają ciągłemu procesowi wysychania. 

Spowodowane jest to niszczącą działalnością człowieka m.in. instalacją 

wielkich systemów irygacyjnych. Typ jezior – reliktowe, co oznacza, że 

stanowią część dawnego oceanu Tetydy. 

 

 


