
Temat:  Czy wszystkie skały są twarde?(27.04.2020r.) 

Podręcznik str. 144-146, ćwiczeniówka str.90-91 

Lekcja na kanale Youtube pod tytułem „Twardy jak skała” trwa ok.25 minut 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wt-6puQbYfE 

 

 Skały to skupisko jednego lub kilku minerałów, czyli substancji o charakterystycznych właściwościach 

i określonym składzie. 

a) Skały magmowe - tworzą się na skutek stygnięcia gorącej, płynnej substancji z głębin Ziemi, 

b) Skały osadowe -powstają w wyniku nagromadzenia się okruchów innych skał, a także 

szczątków organizmów żywych, 

c) Skały przeobrażone- powstają ze skał już istniejących, które w wyniku rozmaitych procesów 

zachodzących we wnętrzu Ziemi (np. pod wpływem temperatury i wysokiego ciśnienia) 

zmieniają swoje właściwości. 

Skały można podzielić także ze względu na to, jak ściśle przylegają do siebie ziarna minerałów. 
a) Jeśli ziarna minerałów są luźne (jak w przypadku piasku czy żwiru), to mamy do czynienia 

ze skałami luźnymi- piasek, żwir; 

b) Skały lite natomiast to takie, które można pokruszyć wyłącznie za pomocą narzędzi. Ziarna 

minerałów są w nich silnie spojone, czyli silnie do siebie przylegają- granit, piaskowiec, 

wapień, 

c) Skały zwięzłe- powstają z okruchów skalnych i minerałów, są słabo ze sobą zespolone dlatego 

można je kruszyć w dłoni albo jeśli są wilgotne ugniatać w jak plastelinę- glina, less. 

 

Ciekawostka- Sól kuchenna także jest skałą. Często wydobywa się ją w kopalniach, podobnie jak 

węgiel. Złoża soli powstały na skutek szybkiego odparowania wody z niewielkiego, mocno zasolonego 

zbiornika wodnego, np. zatoki morskiej. 

2. Skały w Polsce- Na północy i w środkowej części Polski występują głównie skały luźne. Przeważnie 

zalegają tutaj piasek i glina. Na wyżynach często spotykane są wapienie. Są to skały łatwo ulegające 

niszczeniu na skutek działania wody i wiatru. Dlatego krajobraz miejsc obfitujących w wapienie jest 

bardzo urozmaicony: możemy tam zaobserwować na przykład grzyby skalne oraz jaskinie. Góry 

utworzone są z odpornych, twardych skał, takich jak granit, marmur, gnejs i bazalt. 

3. Skały bogactwem Polski- W Polsce występują na przykład bogate złoża węgla kamiennego 

i brunatnego. Spalanie ich dostarcza ciepła oraz służy do wytwarzania energii elektrycznej. Węgiel 

stosuje się także w produkcji lekarstw i substancji używanych w przemyśle chemicznym. Bogate są 

również polskie złoża soli kamiennej, głównie w środkowej i północno-zachodniej części kraju. 

Ponadto Polska ma ogromne zasoby granitów, wapieni i piasku używanych w budownictwie. Na 

terenie naszego kraju wydobywa się na przykład krzemień pasiasty – skałę występującą wyłącznie 

w Polsce. Już niemal 6000 lat temu w tym miejscu wydobywano krzemień służący wówczas do 

wyrobu narzędzi. Warto wiedzieć, że w Krzemionkach Opatowskich, gdzie wydobywano tę skałę, 

znajduje się jedna z najstarszych kopalni na świecie – obecnie jest ona otwarta dla turystów. 

Ciekawostka 
Na wybrzeżach Bałtyku w obwodzie kaliningradzkim występują najbogatsze na świecie złoża 

bursztynu. Wygląda on na skałę, jednak w rzeczywistości jest to skamieniała żywica drzew iglastych. 

Bursztyny są cenione na całym świecie ze względu na swoje piękno i widoczne w niektórych 

kamieniach okazy małych zwierząt lub fragmentów roślin. 

 



Praca domowa      Ćwiczeniówka- str. 90-91- proszę niczego nie przysyłać 
 

Temat: Wody słodkie i wody słone(29.04.2020r)-lekcja na platformie TEAMS 

Podręcznik str.147-150, ćwiczeniówka str.92-93 

Gdyby wszystkie wody świata przedstawić jako sześcienne akwarium o boku 1 metra (w którym 

mieści się 1000 litrów wody), to tylko 30 litrów stanowiłaby woda słodka. Jest jej bardzo niewiele, ale 

ma dla nas niewyobrażalnie wielkie znaczenie. Już wiesz czym jest woda i w jakiej postaci występuje 

w przyrodzie; że woda występuje pod różnymi postaciami. 

 

1.Wody słone- pokrywają większa część Ziemi. To morza i oceany, które swój smak zawdzięczają 

dużej ilości soli, takiej jaką dodajemy do potraw. 

Więcej na ten temat pod poniższym linkiem- lekcja wykorzystująca podręcznik i ćwiczeniówkę wyd. 

Nowa Era, znajdź ją na kanale You Tube- Wody słodkie i słone 

 https://www.youtube.com/watch?v=IfG-oBCQROM 

 

2. Wody słodkie 
Wody powierzchniowe to wody występujące na powierzchni Ziemi. W Polsce wody te są 

zgromadzone przede wszystkim w rzekach, jeziorach i mokradłach. Wszystkie nasze wody 

powierzchniowe są słodkie. 

A. Wody stojące 

a)Jezioro to naturalny, śródlądowy (czyli znajdujący się w środku lądu) zbiornik wodny. Część jego 

dna jest pozbawiona roślinności, gdyż nie dociera tam światło. Są pochodzenia naturalnego, bo przed 

tysiącami lat na terenie Polski znajdował się olbrzymi lodowiec. Kiedy ustąpił, pochodząca z 

roztopionego lodu woda wypełniła zagłębienia w ziemi. Tak powstały jeziora polodowcowe, choć 

istnieją też stworzone przez człowieka na rzekach- np. Jezioro Sulejowskie  

b)Stawy to zbiorniki mniejsze i płytsze od jezior, których całe dno porośnięte jest roślinnością, często 

stworzone przez człowieka- czyli sztuczne. Ich charakterystyczną cechą jest to że maja kwadratowy 

lub prostokątny kształt 

c)Bagna- zwane też mokradłami tworzą się w miejscach, do których napływa woda pochodząca 

z opadów lub rzek, a jej nadmiar nie odpływa. Na terenie Polski przeważają mokradła niewielkie, 

chociaż w niektórych miejscach, np. na północnym wschodzie Polski, zajmują duże powierzchnie. 

Teren mokradeł jest grząski i przez to trudno dostępny dla człowieka. Odgrywa jednak ogromną rolę 

w przyrodzie – stanowi bowiem środowisko życia wielu roślin i zwierząt. Mokradło stanowi 

środowisko życia dla wielu organizmów. Licznie występują tam na przykład ptaki wodne 

Ważne! 
Mokradła są pozornie całkowicie nieprzydatne do jakiejkolwiek działalności człowieka. Nie można 

tam budować domów ani dróg, uprawiać roślin ani hodować zwierząt (nawet ryb). Na mokradłach nie 

można pływać, a woda nie nadaje się do picia. Należy jednak dbać o ich zachowanie, gdyż stanowią 

świetne zabezpieczenie przed powodziami. Potrafią bowiem zebrać dużą ilość wody na przykład po 

silnych opadach deszczu. 

B. Wody płynące 
a) rzeki- to woda płynąca w podłużnych zagłębieniach terenu, rzeki kończą swój bieg wpływając do 

większych rzek, jezior czy mórz lub oceanów,  

 b) strumienie- uchodzą do rzek, niewielkie cieki wodne, woda płynie w nich wolno, po słabo 

nachylonym terenie, 

c) potoki- płyną po nachylonym terenie, np. w górach, woda płynie szybko; wpływają do rzek, 

d) kanały śródlądowe – są wytworem ludzi czyli są sztuczne; buduje się je, by umożliwić żeglugę lub 

przepływ wody między rzekami bądź jeziorami; tworzy się je także w celu odwadniania terenów 

podmokłych. 



Praca domowa- ćwiczeniówka str.92-93- proszę nic nie przesyłać 

 


