Karta pracy kl. IV -12 maja
Temat zajęć: Formy ukształtowania powierzchni Ziemi (zapisz go w zeszycie)
Tekst do przeczytania .Przeczytaj uważnie tekst poniżej.
1.Wypukłe formy terenu
Obniżenia i wzniesienia występujące w terenie nazywamy formami
terenu. Do form wypukłych, czyli wzniesień , należą pagórki, wzgórza i góry.
W pagórkach, wzgórzach i górach, można wyróżnić ich elementy: szczyty,
wierzchołki, stoki oraz podłoża. Pagórki mają od kilku do kilkunastu metrów
wysokości od podnóża, wzgórza- od 20 do 300 metrów wysokości, a góry
powyżej 300metrów wysokości od podnóża. Szczyt jest najwyższym punktem
wypukłej formy terenu. Najwyższą częścią formy wypukłej (mniej lub bardziej
zaokrągloną, którą czasem trudno precyzyjnie wskazać) jest wierzchołek.
Pochyła powierzchnia wypukłej formy terenu to stok, który może być łagodny
lub stromy. Miejsce przylegające do wzniesienia to podnóże.

2.Wklęsłe formy terenu
Do wklęsłych form terenu, zwanych obniżeniami, zaliczamy doliny i kotliny.
Doliny są podłużnymi obniżeniami terenu. Mają dno nachylone w jedną stronę
oraz zbocza. Dnem doliny nazywa się jej najniżej położony, spłaszczony obszar,
ograniczony po obu stronach zboczami doliny. Jeżeli w dolinie płynie rzeka, jej
koryto, czyli zagłębienie zajęte jest przez wody płynące, jest wyraźnie
zaznaczone. Kotlinami nazywamy rozległe obniżenia terenu , które są otoczone
wzniesieniami. W przeciwieństwie do dolin kotliny są zamknięte ze wszystkich

stron. Jeżeli w danym terenie występuje dużo form wypukłych i wklęsłych to
teren jest urozmaicony.

3. Rodzaje ukształtowania terenu

Teren równinny jest płaski, nie ma form
wypukłych , ani wklęsłych.

Teren pagórkowaty ma powierzchnię
urozmaiconą równinami, pagórkami, dolinami i kotlinami.

Teren górski charakteryzuje się
wysokimi górami tworzącymi pasma.
Wykonaj zadania umieszczone poniżej. Miłej pracy. Powodzenia .
Zadania wykonujecie w zeszycie z biologii. Robicie zdjęcie i wysyłacie je na
adres email: magdalenaradacka@wp.pl .Dzięki temu, że prześlesz kartę pracy
będę mogła wystawić Tobie ocenę. Możesz również skontaktować się ze mną
za pomocą Messengera.
1.Wymienione poniżej formy terenu podziel na wklęsłe i wypukłe. Wpisz nazwy
z ramki w odpowiednie miejsce w tabeli.
góry, doliny, wzgórza, kotliny, pagórki
Wklęsłe formy terenu
Wypukłe formy terenu
2. Wyjaśnij czym charakteryzują się następujące formy terenu :
Teren równinny ______________________________________________
Teren pagórkowaty____________________________________________
Teren górski__________________________________________________

