
Geografia klasa VII 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Zróżnicowanie gleb i roślinności na terenie Polski. 

 

 

Zapoznaj się z treścią i wykonaj ćwiczenia 

 

 

Roślinność na kuli ziemskiej występuje strefowo, co wiąże się ze strefowym układem 

klimatów i gleb. Polska leży w klimatycznej strefie umiarkowanej oraz w roślinnej 

strefie lasów liściastych i mieszanych. Czy to oznacza, że występują u nas tylko takie lasy 

i jeden/dwa rodzaje gleb? 

 

 

 



1. Gleby w Polsce  

O tym, że na danym obszarze występuje określony rodzaj gleby, decyduje nie tylko klimat 

i roślinność. Ważną rolę w procesie glebotwórczym odgrywają też takie czynniki, jak: skała 

macierzysta, woda, zwierzęta i inne organizmy oraz rzeźba terenu i działalność 

człowieka. 

Gleby wykorzystywane są przez człowieka pod uprawę roślin. Ważną sprawą jest więc dobra 

ich jakość, by plony były duże. Na jakość gleby ma wpływ zawartość próchnicy – im 

większa, tym lepiej. Najlepszymi pod tym względem glebami są czarnoziemy. Ustępują im 

nieco mady i czarne ziemie, a także niektóre gleby brunatne i rędziny. Natomiast najmniej 

próchnicy zawierają gleby górskie oraz bielice i płowe. 

 

 

 

Zadanie 1 

Przyjrzyj się powyższym profilom glebowym i napisz w której występuję najwięcej próchnicy 

………………………………………………………………….. 

 

https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-gleb-i-roslinnosci-na-obszarze-polski/DWNpzIVBA#DWNpzIVBA_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-gleb-i-roslinnosci-na-obszarze-polski/DWNpzIVBA#DWNpzIVBA_pl_main_concept_2


 

 

Zadanie 2 

Na podstawie wykresu kołowego wskaż 3 które występują najczęściej na terenie naszego kraju 

a) 

b) 

c) 

 

2. Roślinność w Polsce  

W ciepłych klimatach strefy umiarkowanej roślinnością naturalną są lasy liściaste, które 

rosną przeważnie na glebach brunatnych. Kierując się na północ, lasy liściaste przechodzą 

stopniowo najpierw w lasy mieszane, a następnie w lasy iglaste. Te z kolei rosną na słabych 

glebach bielicowych i płowych. Na obszarze Polski również można zaobserwować wzajemne 

relacje między klimatem, glebami i roślinnością. 



 

Zadanie  3 

Wypisz rodzaje lasów w Polsce 

a) 

b) 

c) 

 

Zadanie 4  

Wyjrzyj przez okno i wskaż przykłady roślinności innej niż lasy.  

 

Zadanie odeślij na adres email: jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów udzielam informacji w godzinach 8-19 pod numerem telefonu  

792-506-229  

 Czy zadanie wykonałeś: 

a) samodzielnie 

b) z małą pomoca 

c) z dużą pomocą 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


