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5. CYKLE, RYTMY I CZAS
zadanie 1.
Ilustracja przedstawia oświedenie Ziemi pierwszego dnia jednej Ż astronomicznych pór roku.
Uzupełnij tekst na Podstawie własnej \łiedŻy oraz analĘ grafiki.

Ilustracja przedstawia oślvietlenie ziemi, gdy Słońce góruje w Żenicie na

Taka sltuacja ma miejsce w dniu ' Ten dŻień jest naz}nvany

. Na półL:uli północnej rozpocz}na się wówcŻas

a na półkuli poludniowej . AstlonomicŻne poly roku nie pokr}'wają się

Ż kalendarŻow}mi na półkuli . Najkrótszy dzień trwa lvó1vcŻas na pólkuli

a najdłuźszy - na półkuJi . Z kolei noc polarna trwa

nabiegunie a dŻień polarny - nabiegunie

od tego dnia na naszei pólkuli dŻień będŻie się stawał colaŻ

zadanie 2.
Uzupdnii schemat cyklu geologicznego na PodŚtawie własnej wi€dŻy oraŻ dosĘpnych źródeł.
wybieź blakuiące nazwy procesów geologicznych spośród podanych przykładów.
UWAGA: NaŻwy mogą się pońarŻać.
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Zadanie 3.
Plywy to cykliczne wznoszenie się (prz}?b'w) i opadanie (odpb'w) poziomu morŻa, r'r'}nvołane siłą
przyciągania Księżyca i słońca oraz siłą odśrcdkową '!łynikającą Ż obrotu ziemi' R''tm p\'wów wyznacza
Księżyc, którego siła plzyciągania jest większa od siły pżyciągania słońca. Dlatego w danym punkcie
ziemi dwa Iazy w ciąsu doby księżycowej' czyli dokładnie co 12 h i 27 min, wystęPuje zjawisko pŹy
pt'wu' które jest dwukrotnie rozdŻielone odpĘnvem. Wielkość prą?b'wu jest uzależniona od połoźenia
wŻg]ędem siebie ziemi, Słońca i Księżyca' Kiedy te ciała niebieskie znajdują się w jednej linii, wówcŻas
siły przyciągania slońca i Księżyca sumują się i p\wy osiągają największą ampiitudę poziomu wody'
Natomiast kiedy słońce i Księżyc ustalvia.ią się lvŻ8lęd€m Ziemi pod Ęem'plostym, wówcŻas polvstają

PłvIy o niskich amPlitudach.
wykonai polecenia na podstawie własn€i wiedŻy oraz dostępnych źródeł.
a) Podpisz na ilustracii rodŻaje pł.wów. wpiŚŻ we właściwych miejscach podane nazwy.

Płyry syŻ! gijne, pb]y,y kv] adraturoy/ e

b) Podai przykład gospodarcŻego rrJ.korŻystania pł''wów.

c) Skreśl w podanyó zdaniach blędne infonnacje.

A. Pływy na otwartym oceanie oraz w morzach śtód|ądo\łych są duże l hałe.
B. Na MorŻu Bałtyckim, w Zatoce Gdaliskiej amplituda pł}.wów osiąga wartość 2-5 cm / 2 5 t .

C' Największa amPlituda pb'wów wyniosla 9,ó Ź' l 19,6 fi i zaobselwowano jąw zatoce Futld)J /
/ Zatoce Kalifornij skiej.

Zadanie 4.
PżecŻ''tai opis' a następnie podkleśl nazwę streł klimaty€Żnej' którei on dotyczy.

w tei strefie wyraźnie zaznaczają się dwie pory roku deszczowa i sucha. Pora sucha prz}Pada
na kalendarŻową zimę. CŻas jej trwania wydtuża się w miarę oddalania od lównika: w sąsiedztwie
wiĘotnych lasów równikowych trwa kilka tygodni, a w okolicach pustyń - navret do 10 miesięcy.

stria klimątu zwrotnikowego' strefa klimatu ńwnikowego, strefa klimatu podtó'h/llikopego



zadanie 5.
cią8łe PrŻemiesŻcŻanie się wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą naą'wamy cyklem
hydrologicznym' |eźeli krążenie wody zachodzi między atmosferą a kontynentem lub między atmosferą
a oceanem, to nazywamy je ma\łn obiegiem wody. Duży obieg wody obeimuje cykl iei kążenia międuy
oceanem, atmosferą i lądem. W obiegu wody możnawyróżnić fazę atfiosferycŻną' kóra ob€jmuje
parowanie' przenoszenie pajy woalrlej w atmosferze iiej kondensację' onŻ faŻę konłTentalną (lądową)
z opadem, odpl}'wem powierzchniow)rn, wsiąkaniem, odplywem podŻiemn}łn i retencją.
Ułóż obiaśnienia telminów' któle Żostał'' uż}te w kEyżówce zawierającei element'' cyklu
hydrologicznego. Następniewyiaśnii Żnaczenie otrz}'nanego hasła.
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wyjaśnienie hasrai




