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Rzeźba terenu a środowisko przyrodnicze w Polsce 

 
Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją (źródło Numerycznego Modelu Terenu 

oraz ortofotomapy: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms) 

Cel: Wykazanie zależności między rzeźbą terenu a środowiskiem przyrodniczym 

wybranych regionów Polski. 

 
 

 

Wstęp 
 

Środowisko przyrodnicze naszego kraju jest bardzo zróżnicowane, podobnie jak 

zróżnicowane jest jego ukształtowanie powierzchni. Pomimo iż w górach Polski, 

sfałdowanych oraz pociętych uskokami tektonicznymi wiele milionów lat temu, 

możemy znaleźć różne, często niezwykle stare skały, to głównym czynnikiem,  

który wpłynął na obecną rzeźbę terenu na większości terytorium Polski, był lądolód 

skandynawski. Pozostawił on po sobie liczne jeziora, wzgórza morenowe, sandry oraz 

pradoliny, dobrze zaznaczone w północnej części kraju. Im bardzie na południe tym 

ślady te stają się coraz bardziej „zatarte” przez dłużej działającą erozję, jednak 

piaski, żwiry, gliny oraz iły polodowcowe możemy spotkać nawet u podnóży 

Sudetów i Karpat.  

Obecne w wielu miejscach środkowej i południowej części Polski pokrywy lessowe 

również są związane z obecnością lądolodu, będąc wykształconymi na jego 

przedpolu w warunkach klimatu peryglacjalnego.  

Po ustąpieniu lądolodu klimat się ocieplał, a więc rozwijała się stopniowo coraz 

bujniejsza roślinność, która po rozłożeniu w warunkach beztlenowych utworzyła  

w dolinach wielu rzek oraz w zagłębieniach o utrudnionym odpływie wód miąższe 

pokłady torfu. 

Podczas dzisiejszej lekcji przyjrzymy się niektórym regionom Polski i spróbujemy 

odpowiedzieć na pytania w jaki sposób rzeźba terenu determinuje krajobraz 

środowiska przyrodniczego. 

 

 

1. Otwórz aplikację dostępną pod adresem https://arcg.is/rGWrK w serwisie ArcGIS 

Online. 

 

 

 

Aplikacja umożliwia porównanie rzeźby terenu Polski, ukazanej za pomocą 

Numerycznego Modelu Terenu z pokryciem terenu widocznym na ortofotomapie. 

Za pomocą widocznej na ekranie „lupki” można przełączać się między widokami  

https://arcg.is/rGWrK
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tych dwóch warstw.  

Oprócz tego na obszarze mapy zaznaczono główne pasy rzeźby  

(pasy krajobrazowe) kraju oraz mezoregiony, będące najbardziej szczegółowymi 

jednostkami podziału fizycznogeograficznego Polski. 

 

 

Za pomocą paska wyszukiwania możesz odszukać interesujące Cię miejsca  

na mapie. Lokalizacje zostaną pokazane w postaci szarego punktu. 

 

 
 

 

2. Zapoznaj się z działaniem aplikacji. Za pomocą lupy przyjrzyj się rzeźbie terenu 

pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn, kotlin oraz gór. 
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Pytanie 1. Jakie są charakterystyczne cechy rzeźby i krajobrazu poszczególnych 

pasów rzeźby Polski? 

3. Przybliż się do widoku Tatr (w razie potrzeby skorzystaj z paska wyszukiwania). 

Zlokalizuj makroregiony: Tatry Wysokie oraz Tatry Zachodnie. 

 

Pytanie 2. Podaj trzy różnice w krajobrazie Tatr Wysokich oraz Tatr Zachodnich.  

Jaka jest podstawowa przyczyna różnic w rzeźbie i pokryciu terenu  

tych mezoregionów? 

4. Przybliż się do widoku okolic schroniska Lucni Bouda w Karkonoszach (okolice 

Śnieżki), Łysicy w Górach Świętokrzyskich oraz Połoniny Wetlińskiej  

w Bieszczadach. Każde z tych miejsc odznacza się występowaniem 

podręcznikowych przykładów form geomorfologicznych  

lub formacji roślinnych. 

Pytanie 3. Zidentyfikuj formy geomorfologiczne lub formacje roślinne występujące  

w wymienionych lokalizacjach. Jakie były główne czynniki, które doprowadziły  

do ich powstania? 

5. Przybliż się do widoku Kazimierza Dolnego oraz Szczebrzeszyna. Zidentyfikuj 

występujące w ich okolicy wyraźne systemy dolinne. 

Pytanie 4. Jak nazywają się te doliny? W jakim okresie i erze geologicznej powstały?  

Pytanie 5. W jakich skałach powstały doliny z pytania 5.? Z jakiego okresu i z jakiej ery 

geologicznej pochodzą te skały? 

Pytanie 6. Jaki jest związek miedzy użytkowaniem terenu na tych obszarach  

a rzeźbą? 

6. Przybliż się do widoku Pojezierza Kaszubskiego (np. okolice miejscowości 

Kościerzyna). Rzeźba tego mezoregionu jest reprezentatywna dla młodszej 

wysoczyzny morenowej (krajobraz młodoglacjalny). Następnie przenieś się  

do widoku Wysoczyzny Kaliskiej (np. okolice miejscowości Krotoszyn).  

Rzeźba tego mezoregionu jest reprezentatywna dla starszej wysoczyzny 

morenowej (krajobraz staroglacjalny).  

Pytanie 7. Porównaj rzeźbę oraz pokrycie terenu obu regionów (wskaż przynajmniej 

trzy różnice w rzeźbie oraz trzy w pokryciu terenu). 

7. Przybliż się do widoku Żuław Wiślanych (np. okolice miejscowości Nowy Dwór 

Gdański). 
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Pytanie 8. Jakie jest ukształtowanie terenu Żuław Wiślanych? Jaki proces 

doprowadził do powstania takiego typu rzeźby? Jaki ma ona wpływ na 

zagospodarowanie terenu? 

8. Wyszukaj kolejno miejscowości: Międzyzdroje, Łeba, Jastrzębia Góra, Hel.  

Pytanie 9. Przyjrzyj się ukształtowaniu powierzchni wybrzeża Morza Bałtyckiego  

w okolicach tych miejscowości a następnie do każdej lokalizacji przyporządkuj typy 

wybrzeża, formy geomorfologiczne, skały oraz roślinność, które można tam spotkać: 

Wybrzeże niskie, wybrzeże wysokie, wydmy nadmorskie, klify, gliny polodowcowe, 

piaski eoliczne, nadmorski bór bażynowy, bór sosnowy 

 


