
HYDROSFERA 

1. Do jakiego typu mórz należą morza: Ochockie, Karaibskie, Japońskie?  
2. Wymień 3 przyczyny małego zasolenia Zatoki Botnickiej:  
3. Podaj nazwę zatoki, w której występują największe pływy na świecie, 

osiągające amplitudę  
ok. 20 m:  

4. Podaj nazwę fali, która powstaje na skutek trzęsień ziemi, osuwisk 
podmorskich i wybuchów podwodnych wulkanów: 

5. Jak nazywamy obszar o ujemnym bilansie wodnym, do którego uchodzą 
rzeki często okresowe ale żadna nie wypływa? Podaj również nazwę 
własną jednego z takich obszarów:  

6. Pytanie dotyczy reżimu rzecznego rzeki Rodan: 

a) jaką ten reżim nosi nazwę? 

b) w której porze roku następują stany wyżowe?  

7. Podaj przykład rzeki o reżimie deszczowo – monsunowym:  
8. Podaj nazwę typu genetycznego misy jeziornej oraz nazwę własną jeziora 

(przykład), które powstało na skutek usunięcia materiału skalnego przez 
wiatr aż do pierwszej warstwy wodonośnej:  

9. Pytanie dotyczy Czarnego Stawu pod Rysami. Określ to jezioro w różnych 
klasyfikacjach: 

a)  typ genetyczny (pełny!):  

b) etap rozwoju (ze wzgl. na zawartość substancji organicznych): 

c) typ ze względu na przepływ: 

d) typ ze względu na zawartość soli mineralnych? 

10. Jak nazywamy jeziora, które charakteryzują się brunatną barwą wody, 
dużą ilością szczątków organicznych i małą zawartością tlenu? 
Przykładem takich jezior jest Jezioro Skrzynka w Wielkopolskim Parku 
Narodowym.:  

11. Podaj nazwy własne 2 największych jezior Europy oraz największego 
jeziora Afryki i Azji. 

12. Podaj termin określający wody występujące w strefie saturacji pomiędzy 
dwoma warstwami skał nieprzepuszczalnych, których poziom 
samoczynnie podnosi się po nawierceniu studni (ale woda nie wypływa 
na powierzchnie Ziemi)?  

13. Wymień 4 obszary na Ziemi na których występują gejzery:  
14. Jak nazywamy źródło, które powstaje na linii uskoków i należy do źródeł 

wstępujących?  
15. Ten typ wód mineralnych cechuje się tym, że zawiera śladowe ilości 

pierwiastków promieniotwórczych. Jak nazywamy takie wody mineralne?  
16. Jak nazywają się wody głębinowe, które są pozostałością dawnych epok 

geologicznych?  
17. Jest to zjawisko klimatyczne w makroskali, którego kształt nie jest 

uzależniony od ukształtowania powierzchni i które rozpływa się we 
wszystkich kierunkach. O jakim zjawisku mowa?  



18. Jak nazywamy obszar, na którym zachodzi zjawisko przeobrażania śniegu 
w lód lodowcowy. Obszar ten znajduje się w kotle lodowcowym i jest 
początkowym stadium tworzenia się lodowców górskich? 

19. Jak nazywamy typ lodowca, który powstaje z połączenia jęzorów 
lodowcowych na przedpolu gór. Do tego typu lodowców należy Lodowiec 
Malaspina w Górach Świętego Eliasza na Alasce:  

20. Wyjaśnij dlaczego na półkuli północnej lodowce tworzą się na poziomie 
morza za 80 stopniem szerokości geograficznej północnej zaś na półkuli 
południowej już za 60 stopniem szerokości geograficznej południowej?  

21. Do jakiego typu mórz należą morza: Sulu, Celebes, Banda? 
22. Wymień 3 przyczyny dużego zasolenia Morza Czerwonego:  
23. Jaki czynnik powoduje, że w szerokościach równikowych lodowce 

powstają od wysokości 5000 m n.p.m. a w szerokościach zwrotnikowych 
od wysokości 6200 m n.p.m.  

24. Jak nazywamy typ lodowca, do których należą najdłuższe lodowce świata 
np. Lodowiec Beringa na Alasce – 150 km), powstające z połączenia 
lodowców dolinnych w jeden wielki jęzor?  

25. Wymień 2 elementy, z których zbudowany jest lodowiec dolinny (typ 
alpejski)?  

26. Jest to wysokość powyżej której alimentacja śniegu przeważa nad jego 
ablacją. Na tej wysokości panują sprzyjające warunki do tworzenia się 
lodu lodowcowego. Jak nazywamy tę wysokość?  

27. Jak nazywamy wody które należą do wód głębinowych, są częścią 
budowy skał i wydostają się na powierzchnię podczas erupcji 
wulkanicznej?  

28. Jak nazywamy typ źródła, które powstaje na obszarach krasowych?  
29. Wymień 4 obszary na Ziemi i w Polsce, na których występują wody 

artezyjskie:  
30. Podaj termin, którym określa się wody w kształcie soczewki, występujące 

na fragmentach skał nieprzepuszczalnych w strefie aeracji?  
31. Ja nazywamy jezioro, które jest przykładem największej klęski 

ekologicznej na świecie jeśli chodzi o wody stojące. Jego zanik jest 
spowodowany wykorzystaniem wód jego dopływów (Amu-darii i Syr – 
darii) do nawadniania pól uprawnych na pustyni Kyzył-kum.  

32. Podaj nazwy własne jezior, które wchodzą w skład Wielkich Jezior 
Ameryki Północnej:  

33. Pytanie dotyczy Jeziora Łebsko. Określ to jezioro w różnych 
klasyfikacjach: 

a)  typ genetyczny:  

b) etap rozwoju (ze wzgl. na zawartość substancji organicznych): 

c) typ ze względu na przepływ:  

d) typ ze względu na zawartość soli mineralnych? 

34. Podaj nazwę typu genetycznego misy jeziornej oraz nazwę własną jeziora 
(przykład), które powstało na skutek zamknięcia komina wulkanicznego 
w kalderze:  

35. Podaj przykład rzeki o reżimie deszczowo – śnieżnym:  
36. Pytanie dotyczy reżimu rzecznego Jeniseju. 



a) jaką ten reżim nosi nazwę?  

b) w której porze roku występują stany wyżowe?  

37. Jak nazywamy typ ujścia rzecznego, które powstaje gdy rzeka płynie 
przez obszar nizinny i uchodzi do płytkiego morza wieloma ramionami? 
Podaj przykład rzeki o takim ujściu:  

38. Jak nazywamy granicę między dwoma dorzeczami lub zlewiskami?  
39. Podaj nazwę fali, która powstaje na zbiornikach zamkniętych na skutek 

różnicy ciśnień:  
40. Który typ pływu morskiego występuje w I III kwadrze księżyca? 

 


