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Rzeźbotwórcza działalność rzek - klucz 

Pytanie 1. Gdzie znajduje się przedstawiona na slajdzie dolina? W którym 

odcinku biegu rzeki się znajduje?  

W rumuńskich Górach Fogarskich, w Karpatach Południowych. Jest to górny 

bieg rzeki. 

Pytanie 2. Uzupełnij opis punktów znajdujących się na profilu: 

Punkt A znajduje się na prawym/lewym brzegu Białej Wisełki, na stoku o 

ekspozycji północnej/południowej. Punkt B znajduje się na prawym/lewym 

brzegu Białej Wisełki, na stoku o ekspozycji północnej/południowej. Dno doliny, 

w której płynie Biała Wisełka znajduje się na wysokości……678,4 m 

n.p.m.…………… 

Pytanie 3. Gdzie znajduje się przedstawiony na slajdzie przełom? Jak się 

nazywa? W którym odcinku rzeki się znajduje? W jakiego typu skałach powstał? 

Jaki jest przybliżony wiek najstarszych skał odsłoniętych w ścianach kanionu? 

Na Wyżynie Kolorado w Stanach Zjednoczonych. Jest to Wielki Kanion Kolorado. 

Znajduje się on w górnym biegu rzeki. Został on wypreparowany w skałach 

osadowych. Najstarsze skały są wieku proterozoicznego (ponad 542 mln lat 

temu). 

Pytanie 4. Dopasuj punkty z profilu 4 (Warszawa) do odpowiadającej im formy. 

Koryto………………F…………………… 

Starorzecze……………C………………. 

Taras zalewowy…………D, G………… 

Taras powodziowy…………B, H……… 

Taras nadzalewowy………..A………… 

Wał przeciwpowodziowy……E………. 

Wydma………………..J………………… 

 

Pytanie 5. Plantacje roślin krzewiastych na obszarze tarasu zalewowego w 

pobliżu miejscowości Łążek………………2A……………………… 

Pola uprawne położone na płaskim obszarze szczytu zwałowiska po kopalni 

siarki…………………2B……………………… 

Skarpa na której znajdują się ruiny zamku górującego nad malowniczym 

odcinkiem Małopolskiego Przełomu Wisły……………3A……………………  

Wąwóz powstały na lessowym stoku. Niedaleko znajduje się kamieniołom 

opoki, zaś w odległości ok. 2 km na północny-wschód jedno z najczęściej 

odwiedzanych nadwiślańskich miasteczek – perła 

renesansu…………3B……………. 
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Fragment wysoczyzny morenowej na której w XIII w. Krzyżacy 

wybudowali zamek. W pobliżu ulokowano w późniejszych wiekach miasteczko, 

którego średniowieczny układ urbanistyczny wraz z zabytkową zabudową 

przetrwała do dziś……………5A…………………. 

Wał przeciwpowodziowy. Od strony Wisły przylega do niego starorzecze, od 

strony chroni pola uprawne i miejscowości Janowo oraz 

Szałwinek………5B………. 

Pytanie 6. Jaka jest powierzchnia delty Amazonki? Na terytorium którego 

państwa się znajduje? 

Ok. 100 tys. km2; Brazylia 

Pytanie 7. Jaka jest przybliżona długość estuarium Rzeki Świętego Wawrzyńca? 

Na terytorium którego państwa się znajduje? 

Ok. 200 km; Kanada 

 


