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Dodatkowe zadanie: 

 

https://www.geografia24.eu/geo400_zadania_fizyczna/LITOSFERA_Procesy_Egzogeniczne_03_te

st.pdf 

 

 

Temat 1, 2: Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy wybrzeży morskich 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_07a.pdf 

https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DfyD3iGk7 

https://epodreczniki.pl/b/systemy-klasyfikacji-i-typy-wybrzezy-morskich/P13BpQ7zx 

 

 

Temat 2, 3: Charakterystyka procesu glebotwórczego. Typy genetyczne gleb. 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_01a.pdf 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_7_pedosfera_i_biosfera/r1_7_02a.pdf 

https://epodreczniki.pl/b/rozmieszczenie-glownych-typow-gleb-na-swiecie/PTPCBgT6 

 

Działalność morza, typy wybrzeży morskich. 

 

 

Fale i prądy morskie oraz przypływy i odpływy morza wykonują na wybrzeżu pracę niszczącą 

(abrazja) i budującą (akumulacja). Przebieg tej działalności jest uzależniony od charakteru 

wybrzeża, strome jest niszczone, płaskie rozbudowywane. Na wybrzeżach stromych na skutek 

podmywania przez fale, u podnóża powstaje nisza, która stopniowo się powiększa i powoduje 

oberwanie skał nad nią wiszących. Powstaje strome wybrzeże zwane klifem, które ciągle się cofa. 

Budującą działalność morza obserwuje się na brzegach płaskich-plażowych. W obrębie plaży i 

płytkiego morza odbywa się stałe przemieszczanie materiału pod wpływem działalności fal i prądów 

przybrzeżnych. Działalność ta ma miejsce przy słabo rozwiniętej lini brzegowej, natomiast przy 

wybrzeżu rozwiniętym, przepływające prądy przybrzeżne zabierają materiał, aby go osadzić w 

miejscu załamywania się lini brzegowej. Powstają w ten sposób mierzeje np. Helska, Wiślana 

tworząc zalewy lub następuje zupełne odcięcie zatoki od morza i tworzą się jeziora przybrzeżne np. 

Łebsko. 

Rodzaje wybrzeży: 

-fiordowe-dawne doliny rzeczne pogłębione przez lodowce i zalane przez morze po ich ustąpieniu, 

długie, wąskie,  o stromych zboczach, często bardzo kręte ( Norwegia, Alaska, Patagonia, Grenlandia); 

-szkierowe-duża ilość małych skalistych wysepek, wynurzonych z morza i wygładzonych przez 

lodowce (wybrzeża Finlandii i Szwecji na Bałtyku, wybrzeża Alaski); 

-dalmatyńskie-utworzone w wyniku zalania grzbietów górskich równoległych do linii wybrzeża, 

duża ilość wysp, półwyspów, zatok (wybrzeża Adriatyku-Chorwacja, Jugosławia); 

-riasowe-utworzone w wyniku zalania terenów górskich biegnących prostopadle do linii wybrzeża, 

często porozcinanych przez działalność rzek (wybrzeża Irlandii, Anglii, Portugalii); 

-napływowe-uformowane przez akumulację w częściowo odciętych, płytkich zatokach, ulegających 

zamulaniu i zarastaniu, 

w zależności od czynników mających wpływ na ich tworzenie dzielimy je na: limanowe (Ukraina- 

M.Czarne), lagunowe 

(Wenecja- Adriatyk, Zat. Meksykańska), mierzejowe (Bałtyk- polskie wybrzeże). 

 

Działalność morza najwyraźniej zaznacza się w strefie przybrzeżnej, czyli w strefie kontaktu lądu 

i morza. Znajduje się ona pomiędzy linią najwyższego i najniższego stanu wody. Strefa ta jest 

https://www.geografia24.eu/geo400_zadania_fizyczna/LITOSFERA_Procesy_Egzogeniczne_03_test.pdf
https://www.geografia24.eu/geo400_zadania_fizyczna/LITOSFERA_Procesy_Egzogeniczne_03_test.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_07a.pdf
https://epodreczniki.pl/a/jak-rzeki-i-morza-przeksztalcaja-powierzchnie-ziemi/DfyD3iGk7
https://epodreczniki.pl/b/systemy-klasyfikacji-i-typy-wybrzezy-morskich/P13BpQ7zx
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https://epodreczniki.pl/b/rozmieszczenie-glownych-typow-gleb-na-swiecie/PTPCBgT6


kształtowana przez fale, pływy i prądy morskie, erozję i akumulację rzeczną oraz procesy 

denudacyjne w postaci osuwisk nadmorskich pochyłości lądu. 

Działalność morza obejmuje procesy powodowane przez fale, pływy i prądy morskie. Dzieli się je 

na niszczące i budujące. 

Niszcząca działalność morza: 

Podstawowym procesem niszczącym morza jest tzw. abrazja morska. Polega ona na działaniu fali 

przyboju na wysokie skalne wybrzeże. Prowadzi to do powstawania nisz abrazyjnych w skale 

i podcinania brzegu. W konsekwencji dochodzi do obrywania i osuwania się brzegu, który cofa się i 

tworzy stromą ścianę, tzw. klif (faleza). Gromadzący się w strefie brzegowej, u stóp klifu, materiał 

skalny zostaje przez fale rozkruszany. Drobniejszy materiał jest wynoszony w morze i osadzany 

na dnie. Materiał najgrubszy pozostaje u podnóża ściany skalnej, tworząc tzw. platformę 

abrazyjną. W miarę cofania się klifu i rozrastania platformy, słabnie siła niszcząca fal. Kiedy klif 

znajdzie się poza ich zasięgiem staje się martwy. Czynnikiem sprzyjającym procesowi abrazji 

morskiej są pływy, które powodują określony wzrost poziomu morza w czasie przypływu i dalszy 

zasięg fali przyboju. 

Budująca działalność morza: 

Budujące procesy brzegowe zachodzą na wybrzeżach niskich. Polegają one na akumulowaniu 

w strefie brzegowej materiału niesionego przez fale. Główną formą akumulacji morskiej jest plaża. 

Obejmuje ona obszar pomiędzy zasięgiem fal sztormowych a najniższym poziomem wody. 

Na plaże, stale napływające fale morskie, nanoszą drobny materiał skalny, którego część zostawiają 

na linii najdalszego zasięgu fali, a resztę unoszą z powrotem ku morzu. Z materiału wyrzuconego 

na brzeg przez fale sztormowe powstają nadbrzeżne wały burzowe, a z piasku tych wałów 

zbudowane są wydmy nadmorskie. 

Inną formą powstającą w wyniku budującej działalności morza jest mierzeja (kosa). Tworzy 

się ona, gdy fale uderzają skośnie o brzeg oraz przy współudziale przybrzeżnych prądów morskich. 

Osady są wówczas przesuwane wzdłuż brzegu i akumulowane w miejscach, gdzie wybrzeże 

z wałem brzegowym skręca w kierunku zatoki. W ten sposób rośnie półwysep, który, na skutek 

stałych dostaw materiału, wydłuża się i może osiągnąć przeciwległy brzeg zatoki odcinając ją w 

ten sposób od morza (powstaje wówczas jezioro przybrzeżne). 

W niewielkiej odległości od brzegu, równolegle do jego linii, tworzą się niekiedy piaszczyste wały, 

które wynurzają się z wody, są to tzw. lido. Powstają one w wyniku osadzania piaszczystego 

materiału zabranego przez fale morskie z plaży w pewnej odległości od brzegu. Powodują 

one odcięcie laguny lub zatoki od otwartego morza. 

Biologiczne procesy brzegowe: 

Tworzenie się form brzegowych odbywa się w określonych warunkach środowiskowych również 

przy udziale organizmów roślinnych i zwierzęcych. 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89825-plywy
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/88807-abrazja
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89481-klif
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89666-morze
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89649-mierzeja
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89899-polwysep
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89424-jezioro
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89560-lido


W strefie równikowej na płytkich i bagiennych wybrzeżach i w ujściach rzecznych, gdzie działanie 

fal nie jest zbyt silne, a mają miejsce pływy morskie, występują tzw. lasy namorzynowe 

(mangrowe). Są to formacje roślinne w postaci krzewów i drzew posiadających korzenie podczas 

przypływów zanurzone w wodzie. Powodują one hamowanie ruchu wody i ułatwiają tym samym 

odkładanie materiałów organicznych i mineralnych. W efekcie ląd powoli się rozszerza. 

W gorących wodach, o temperaturze co najmniej 20ºC, ma miejsce niekiedy rzeźbotwórcza 

działalność koralowców. Żyją one w koloniach, zrastają się ze sobą, budując w ten sposób tzw. rafy 

koralowe. 

 

 

 

 



 

 

 

Procesy glebotwórcze to procesy prowadzące do przekształcenia skały macierzystej w glebę i dalszy 

jej rozwój. Zachodzą pod wpływem czynników glebotwórczych (klimatu, wody, drobnoustrojów 

glebowych, roślin, zwierząt, działalności człowieka). Dzielą się na dwa podstawowe etapy: 

- wytworzenie substratu glebowego w procesach: wietrzenia, osadzania osadów (aluwia, deluwia, 

utwory eoliczne, polodowcowe, torfy i namuły); 

- przekształcenie substratu glebowego w glebę z udziałem organizmów glebowych (właściwy proces 

glebotwórczy). 

Na obszarze Polski można zaobserwować kilka procesów glebotwórczych: bielicowanie (tworzą się 

bielice - podzols), brunatnienie (tworzą się gleby brunatne - cambisols), oglejenie (tworzą gleby 

glejowe - gleysols), przemywanie (tworzą się gleby płowe/pseudobielice - luvisols), humifikacja (w 

różnych glebach – czarnoziemach ale i glebach torfowych - histosols) oraz murszenie (gleby 

murszowe - histosols). 

Procesy te prowadzą do wykształcenia profilu glebowego typowego dla danego typu gleby. 

Ważnym czynnikiem glebotwórczym jest czas potrzebny do wykształcenia się tego profilu. W 

profilu tym można wyróżnić szereg poziomów genetycznych – warstw mniej więcej poziomych, 

różniących się barwą, zawartością próchnicy, składem mineralnym i chemicznym oraz 

właściwościami fizycznymi. Do poziomów głównych w glebach Polski zaliczamy: 

- O - poziom organiczny zawierający dużo (>20%) świeżej lub w niewielkim stopniu rozłożonej 

materii organicznej, 



- A - poziom próchniczny - o ciemnej barwie, zawierający dobrze rozłożoną substancję organiczną 

(próchnicę), 

- E – poziom wymywania - barwy jasnoszarej, jasnobrązowej lub białej, powstały na skutek 

bielicowania lub przemywania/płowienia, 

- B – poziom wzbogacenia - powstały przez wmycie składników wymytych z poziomu E lub 

akumulowanych w tym poziomie (in situ); 

- C - poziom skały macierzystej; składa się z materiału mineralnego, jest mało zmieniony przez 

procesy glebotwórcze, 

- G - poziom glejowy, 

- P - poziom gleb organicznych objęty bagiennymi procesami glebotwórczymi, 

- D - podłoże mineralne gleby organicznej, 

- M - poziom murszowy gleby organicznej. 

Długotrwała orka i inne zabiegi agrotechniczne prowadzą do wytworzenia się poziomu płużnego. 

Uprawa ziemi i inne 

 

Gleby świata - rodzaje, charakterystyka 

 

Gleba jest to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej powstała ze skały macierzystej w wyniku 

procesu glebotwórczego, na który składa się wietrzenie skał a następnie chemiczne oddziaływanie 

rozkładających się szczątków organicznych w obecności wody. Tempo tego procesu zależy od skały 

macierzystej na której tworzy się gleba, od klimatu i związanego z nim świata organicznego. Ogólnie 

gleby dzielimy na strefowe (związane ze strefą klimatyczną) i astrefowe (występujące w różnych 

strefach klimatycznych). 

Strefowe:    

-tundrowe-klimat subpolarny, płytkie i słabo wykształcone ze względu na wieczną zmarzlinę 

(północne krańce Eurazji i Ameryki Pn.); 

-bielicowe-klimat umiarkowany chłodny, na piaskach porośniętych lasami iglastymi, słabo 

rozwinięty poziom próchniczy, mało żyzne, silnie zakwaszone (Europa Śr. i Pn., Syberia, tajga 

Kanady, północna część USA) ; 

-brunatne i płowe-klimat umiarkowany ciepły o cechach oceanicznych, pod lasami mieszanymi i 

iglastymi, lepiej rozwinięty poziom próchniczy (Europa Zach. i Pd., Mandżuria, pn-wsch część USA, 

wsch Australia) 

-czarnoziemy-klimat umiarkowany ciepły o cechach lądowych, na lessach, przy udziale roślinności 

stepowej, wspaniale rozwinięty poziom próchniczy, najżyźniejsze gleby (stepy Ukrainy aż po 

Kazachstan, prerie Ameryki Pn.) 

-kasztanowate-klimaty ciepłe i suche, średnio żyzne (pd-zach Australia, Sudan w Afryce, 

południowa Argentyna); 

-szaroziemy półpustynne-słabo rozwinięty poziom próchniczy ze względu na niedostatek wody i 

brak roślinności (obszary pustynne w Azji Środkowej, Sahara, pustynie Australii); 

-czerwonoziemy, żółtoziemy, lateryty-klimat gorący i wilgotny, warstwa próchnicza niszczona 

przez nadmiar wód, są gęste, zbite o barwie czerwonej lub żółtej (Amazonia, Afryka Równikowa, 

Ameryka Środkowa, zajmują około 25% pow. lądów). 

Astrefowe: 

-mady (aluwialne)-tworzą się w dolinach rzecznych i deltach rzek z materiału niesionego przez wodę, 

bogate w próchnicę ( np.Nizina Chińska, dolina i delta Nilu, delta Gangesu i Brahmaputry) 

-rędziny-powstają na skałach wapiennych, dość duży poziom próchniczy, w klimacie 

umiarkowanym na wapieniach ( np. w Polsce Wyż. Kielecka i Lubelska), w klimacie 

śródziemnomorskim powstaje tzw. „terra rosa”. 

 



 

 

 



 

 


