
PEDOSFERA I BIOSFERA 

1. Wymień 4 gatunki drzew charakterystyczne dla deszczowego lasu 
równikowego: 

2. wymień 4 charakterystyczne poziomy glebowe gleby bielicowej:  
3. Jak nazywamy proces obejmujący: proces mineralizacji, humifikacji, 

przemieszczania się składników organicznych  mineralnych wraz z 
wsiąkającymi i podsiąkającymi wodami?  

4. Jaką wspólną nazwą określamy procesy bielicowania, brunatnienia, 
oglejania: 

5. Jak nazywamy proces odbywający się przy udziale organizmów 
zwierzęcych, które przyczyniają się do rozdrobnienia i wymieszania 
resztek  roślinnych z częścią mineralną gleby?  

6. Proces ten polega na rozpuszczaniu przez wsiąkającą wodę składników 
mineralnych, wypłukanie ich i przenoszenie w głąb gleby. Najsilniej 
przebiega on przy dużych opadach w środowisku kwaśnym, co ułatwia 
rozpuszczanie i wymywanie związków mineralnych organicznych. O jaki 
proces chodzi?  

7. Jak nazywa się proces przebiegający w środowisku zasadowym i 
polegający na pokrywaniu cząstek glebowych rdzawobrunatną otoczką 
powstałą z rozkładu m.in. glinokrzemianów?  

8. Jak nazywa się proces przebiegający w środowisku silnie nawilgoconym, 
gdzie w warunkach beztlenowych powstają m.in. związki żelaza 
dwuwartościowego, które nadają częściom gleby zabarwienie zielonkawo 
– niebieskie?  

9. zdolność gleby do przekazywania substancji pokarmowych roślinom, 
który w dużym stopniu zależy od zawartości próchnicy nazywamy:  

10. Wymień 6 czynników glebotwórczych: 
11. Podaj nazwę gleb, które stały się podstawą cywilizacji rolniczych 

starożytnego Egiptu, Mezopotamii i Chin:  
12. Gleby te na terenie Polski wykształciły się na 4 rodzajach skały 

macierzystej: utworach lessowych, glinach morenowych, piaskach i 
żwirach wodnolodowcowych na skałach masywnych ziem górskich. Są to: 

13. Jak nazywają się gleby wykształcone na lessach pod roślinnością 
trawiastą, których poziom próchniczy osiąga nawet kilka metrów i 
przechodzi bezpośrednio w skałę macierzystą:  

14. Jak nazywają się gleby występujące na  półpustyniach w strefie 
umiarkowanej. Są często zasolone, porośnięte roślinnością bylicową. 

15. Gleby te w całym profilu mają barwę czerwoną związaną z utlenianiem 
związków żelaza w okresie suchym. Roślinność dostarcza nawet 
30t/ha/rok masy organicznej, która szybko ulega mineralizacji. Poziom 
próchniczy ma małą miąższość. Używane są pod uprawę ryżu, trzciny 
cukrowej, manioku, kawy, bananów, ananasów. Jak się te gleby 
nazywają?  

16. Jak nazywa się typ genetyczny gleb wykształcony pod lasami liściastymi 
wiecznie zielonymi. Cechują się małą zawartością próchnicy, szybko 
ulegają wymywaniu, wymagają nawożenia. Wykorzystywane są pod 
uprawę herbaty, ryżu i owoców cytrusowych. Występują m.in. w Japonii, 
Azji SE i w pd części USA  

17. Jest to formacja krzewinkowa z brzozą karłowatą, mchami, porostami, 
brzozami, wierzbami. Rośnie na glebach silnie oglejonych w klimacie 
bardzo zimnym: 

18. Zarośla kolczaste nazywamy  
w Afryce 



Australii 
W Ameryce S 

19. Formacja trawiasta nosi nazwę: 
 w Ameryce N  
 w Eurazji  
 w Ameryce S 

20. Makkia i garinga to formacje charakterystyczne dla strefy klimatu: 
21. Wymień piętra roślinne w Tatrach wraz z wysokościami, na których te 

piętra występują 
22. Jaki typ gleby astrefowej  wykształca się na podłożu skał wapiennych? 
23. Jak nazywamy piętro alpejskie (hale) w Alpach? 
24. Wymień nazwy 3 zbiorowisk leśnych (puszcz) występujących na Nizinie 

Szczecińskiej. 
25. Wymień 5 zbiorowisk leśnych występujących na Mazurach 
26. Podkreśl spośród wymienionych gatunki roślin endemicznych, 

występujące na terenie Polski: brzoza karłowata, brzoza ojcowska, 
wierzba lapońska, limba, złocień Zawadzkiego, modrzew polski, dębik 
ośmiopłatkowy, ostróżka tatrzańska, warzucha polska, warzucha 
tatrzańska 

27.  Podkreśl spośród wymienionych gatunki roślin reliktowych, występujące 
na terenie Polski: brzoza karłowata, brzoza ojcowska, wierzba lapońska, 
limba, złocień Zawadzkiego, modrzew polski, dębik ośmiopłatkowy, 
ostróżka tatrzańska, warzucha polska, warzucha tatrzańska 

28. Rozpoznaj gatunek drzewa na podstawie opisu: przez całą Polskę 
przechodzi wschodnia granica zasięgu tego drzewa rosnącego głównie w 
warunkach klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego. 

29. Które drzewo ma w Polsce północna granicę zasięgu? 
30. Które drzewo ma w Polsce południową granicę zasięgu? 
31. Wymień 3 cechy roślinności naturalnej Polski: 
32. Jaki typ gleby występuje w okolicach Hrubieszowa i Proszowic? 
33. Rozpoznaj typ lasu po opisie: gatunki zasiedlające to wierzba, topola, 

olsza, jesion; występuje na glebach żyznych okresowo zalewanych przez 
wodę 

34. Rozpoznaj typ lasu po opisie: żyzne lasy liściaste i mieszane z przewagą 
buka, a także dąb, grab, sosna; występuje na siedliskach o podłożu 
gliniastym. 

35. Rozpoznaj typ lasu po opisie: widny las ubogi w podszyt, drzewostan 
buduje sosna; występuje na siedliskach ubogich, o podłożu piaszczystym 

36. Rozpoznaj typ lasu po opisie: warstwę drzew tworzy olsza czarna z 
jesionem, brzozą omszoną; w skład podszytu wchodzą gatunki bagienne, 
np. trzcina pospolita; tworzą się w lokalnych zagłębieniach terenu często 
zabagnionych. 

 


