
3. Włącz warstwę Strefy klimatyczne. 
W jakiej stre� e klimatycznej znajduje się naj-
więcej dużych rzek, a w której najmniej. 
Z czego to wynika?

4. Przybliż widok na rzeki południowo-
-wschodniej Azji. Bazując na swojej wiedzy 
i mapie, odpowiedz jaki reżim wodny jest do-
minującym w tym regionie. 

5. Przyjrzyj się systemowi rzecznemu Nilu. 
Zauważ, że mimo jego położenia w przeważa-
jącej części w klimacie suchym, jest jednym 
z największych systemów rzecznych na świecie. 
Czym jest to spowodowane?

6. Pozostaw aktywne (włączone) warstwy 
Kontynenty, Państwa i Rzeki. Jaka jest najdłuż-
sza rzeka Europy? Jaka jest druga co do wiel-
kości rzeka Europy. Opisz przez jakie państwa 
przepływają. 

Wskazówka: Długości rzek podane są w tabeli 
atrybutów warstwy ‘Rzeki’. Należy wykonać 
selekcję według położenia, na podstawie której 
zostaną wyłonione rzeki europejskie. Następnie 
wykonując sortowanie w kolumnie reprezentu-
jącej długości rzek wyłoniona zostanie najwięk-
sza i druga co do wielkości rzeka w Europie. 

7. Rozstrzygnij, który system rzeczny po-
siada rzeki o większej łącznej długości: Nilu czy 
Amazonki? Który z systemów posiada 
więcej dopływów? Z czego to wynika?

Wprowadzenie

„Woda jest krwią Ziemi”. Te słowa Leonarda da 
Vinci jednoznacznie wskazują na to jak ważną 
rolę woda odgrywa w życiu całej naszej plane-
ty. Aby przyjrzeć się bliżej problematyce hydro-
logicznej w skali globalnej, warto zapoznać się 
z przestrzennym zróżnicowaniem położenia 
głównych obiektów hydrogra� cznych, do któ-
rych poza oceanami i morzami, należą rzeki i je-
ziora. Są one elementami środowiska abiotycz-
nego, które poprzez uczestnictwo w globalnym 
obiegu wody, odpowiadają za funkcjonowanie 
świata ożywionego, dla którego to woda jest 
podstawą istnienia. Jak widać zależność ta 
dotyczy również człowieka. Przyjrzyj się zatem 
bliżej funkcjonowaniu i rozmieszczeniu sieci 
rzecznych i jezior na świecie, a także spróbuj 
wyjaśnić relacje pomiędzy światem wody 
a pozostałymi komponentami środowiska przy-
rodniczego. 

Zadania

1. Otwórz projekt Rzeki i jeziora. Dodaj plik 
shape z geobazy Rzeki i jeziora o nazwie Głów-
ne rzeki. Umieść nową warstwę pod warstwą 
Liczba ludności miast i zmień kolor symbolu na 
niebieski, jeżeli to konieczne.

2. Pojawi się mapa przedstawiająca naj-
większe systemy rzeczne na Ziemi. W obrębie 
jakich regionów na świecie sieć rzeczna jest 
najbardziej zagęszczona, a gdzie najbardziej 
rozproszona?

siada rzeki o większej łącznej długości: Nilu czy 

Rzeki i jeziora

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna

Poziom znajomości GIS: początkujący

Narzędzia: ArcGIS Desktop

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją

Opis lekcji: Analiza rozmieszczenia największych systemów rzecznych i jezior na świecie, określenie roli jaką spełniają w życiu 
człowieka.



Wskazówka: wykonaj selekcję według atrybu-
tów dla systemów rzecznych ("SYSTEM" = 'Nil'). 
Przełącz widok w tabeli atrybutów na wybrane 
rekordy i włącz statystykę dla kolumny długo-
ści (KILOMETERS), w której odczytasz łączną 
długość systemu rzecznego.

8. Włącz warstwę Liczba ludności miast. 
Jakie powiązania widzisz między rozmiesz-
czeniem sieci rzecznej na świecie, a lokalizacją 
największych miast na świecie? W jaki sposób 
rzeki są użytkowane przez człowieka? Jeżeli to 
potrzebne użyj narzędzia pełny widok.

9. Wyłącz warstwę Liczba ludności miast, 
włącz warstwę Miasta, a następnie wejdź 
w zakładkę Amazonia. Dlaczego w tym regionie 
świata osadnictwo jest stosunkowo słabo roz-
winięte, mimo, że położony jest tu największy 
system rzeczny na Ziemi.

10. Włącz warstwę Jeziora. Jakie dwa jeziora 
są najgłębszymi na Ziemi? Czym jest to spowo-
dowane? Podaj ich głębokości. 

Wskazówka: Sortuj wartości w kolumnie „Głę-
bokość” w tabeli atrybutów warstwy Jeziora. 

11. Jednymi z największych i najgłębszych 
jezior są Wielkie Jeziora Północnoamerykań-
skie. Odpowiedz jakie procesy przyczyniły się 
do ich powstania. Podaj nazwy tych jezior, 
głębokości i powierzchnie.

Wskazówka: Dokonaj selekcji według poło-
żenia dla jezior w Ameryce Północnej i sortuj 
wyniki. 
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