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Zróżnicowanie krajobrazowe Polski – klucz 

 
Pytanie 1. Wymień dwa pasy krajobrazowe, które zajmują największą powierzchnię 

naszego kraju. 

Pas nizin oraz pas pojezierzy 

Pytanie 2. Czy uważasz, że taka definicja jest wyczerpująca? Zaproponuj własną 

definicję krajobrazu. 

- 

Pytanie 3. Na podstawie ortofotomapy i własnej wiedzy określ jakiego typu jeziorami 

są jeziora Lubniewsko oraz Lubiąż. 

Są to jeziora rynnowe. 

Pytanie 4. Jak nazywa się jedyny w Polsce kompleks leśny wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO? 

Puszcza Białowieska 

Pytanie 5. W dolinie której rzeki znajduje się największy w Polsce kompleks torfowisk 

niskich, objęty ochroną w ramach największego w Polsce parku narodowego? 

Biebrzy 

Pytanie 6. W których pasmach górskich na obszarze Polski znajdują się szczyty 

powyżej górnej granicy lasu? 

Tatry, Beskid Żywiecki (Babia Góra), Karkonosze 

Pytanie 7. Jakie gleby są uprawiane w regionie z ortofotomapy? 

czarnoziemy 

Pytanie 8. Jak nazywa się zjawisko przenoszenia się ludności miejskiej na obszary 

wiejskie, prowadzące de facto do przekształcenia tych obszarów w obszary 

miejskie? 

suburbanizacja 
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Pytanie 9. Podaj przykład krajobrazu małomiasteczkowego z Twojego regionu. 

- 

Pytanie 10. Wskaż co najmniej trzy pozytywne funkcje jakie pełnią parki w wielkich 

miastach. 

- zwiększają retencję wody na obszarze miejskim; 

- kształtują swoisty mikroklimat, zmniejszając zjawisko miejskiej wyspy ciepła w 

przypadku największych miast; 

- stanowią obszary o znacznie wyższej różnorodności biologicznej niż otaczające je 

osiedla; 

- są miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miast. 

Pytanie 11. Z jakich dwóch surowców podstawowych otrzymuje się stal? 

Żelazo i węgiel 

Pytanie 12. Wymień trzy sposoby rekultywacji obszarów dawnych kopalni 

odkrywkowych. 

- wprowadzenie nasadzeń, początkowo roślin pionierskich (głównie niektóre gatunki 

traw); 

- przekształcenie zalanych wyrobisk w zalewy rekreacyjne (w przypadku wyrobisk, 

w których poziom wód podziemnych znajduje się poniżej dna można wypełnić je 

sztucznie); 

- przekształcenie dawnych hałd w stoki narciarskie po uprzednim ustabilizowaniu 

gruntu. 

Pytanie 13. Jaki ważny czynnik oprócz dostępności komunikacyjnej i bliskości dużego 

miasta przyczynia się do lokowania hal magazynowych w pobliżu węzłów 

komunikacyjnych poza obszarem samego miasta? 

Niższe niż na obszarze samego miasta ceny działek. 

 


