Hydrosfera

Imię i nazwisko ucznia: .............................................................................................

1. Wymień nazwy oceanów Ziemi:.........................................................................................................................
2. Podaj wartość procentową zasobów wodnych Ziemi:
a) woda słodka ........................
b) woda słona ..........................
3.

Schemat przedstawia obieg wody w przyrodzie. Wpisz
nazwy
trzech
brakujących
elementów
cyklu
hydrologicznego.
4. Wymień rodzaje ruchów wody morskiej:


...........................................................



...........................................................



...........................................................

5. *Określ typy mórz zamieszczonych w tabeli.
Nazwa morza
Morze Arabskie, Morze Norweskie
Morze Jawajskie, Morze Celebes
Morze Południowochińskie, Morze Japońskie
Morze Bałtyckie, Morze Azowskie
Typy mórz: otwarte, przybrzeżne, międzywyspowe, śródlądowe.

Typ morza

6. Zasolenie mórz na świecie zależy od wielu czynników i jest zróżnicowane. Które z wymienionych mórz:
Bałtyckie, Arktyczne, Czarne, Czerwone, charakteryzuje się najmniejszym zasoleniem?
……………………………………………………………………………………………………..…..…
7. Zasolenie wód oceanicznych waha się od 38‰ w wodach obszarów zwrotnikowych do 30‰ w strefach
okołobiegunowych. Podaj trzy przyczyny zróżnicowania poziomu zasolenia wody w oceanach.
a) ................................................................................................................................................................
b) ................................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................................
8. Uzupełnij zdania.
a) Rytmiczne uderzanie wiatru o powierzchnię wody powoduje ruch wody morskiej zwany .............................
b) Największą szybkość, dochodzącą do 900 km/h, osiągają fale zwane ...............................................
c) Słone rzeki płynące w wierzchniej warstwie oceanu to .............................................................
d) Zjawisko w okolicach równika będące zaburzeniem przebiegu prądów morskich na zachód od wybrzeży
Ameryki Południowej to .........................................................
9. Zaznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F błędne.
a) Wody głębinowe zalegają na dużych głębokościach i są zasilane przez wody opadowe. ............
b) Wody podskórne zalegają płytko pod powierzchnią terenu i są zanieczyszczone. ............
c) Wody termalne nie mogą być zmineralizowane. ............
10. Wyjaśnij pojęcia:
dorzecze - .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zlewisko - .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
11. Wymień rodzaje zasilania rzek (tzw. reżimu rzek): ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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12. Wymień rodzaje rzek ze względu na czas przepływu wody ( w zależności od klimatu):
.....................................................................................................................................................................................
13. Wyjaśnij pojęcie: - warstwa wodonośna: ...............………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………..……..............
- zwierciadło wód podziemnych: ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- cieplice: .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- gejzery: ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
14. Nazwij typ jezior przedstawionych obok:

1. ..........................................................
2. ..........................................................

15. Podaj nazwy prądów morskich opływających kontynenty:
Kontynent

Prądy ciepłe

Prądy zimne

Azja
Ameryka Płn
Ameryka Płd
Afryka
Australia
Europa
Antarktyda
16. Kanały i cieśniny tworzą połączenia między dwoma akwenami wodnymi. Co łączy:
Kanał Panamski: ........................................................................................
Kanał Sueski: .............................................................................................
Kanał Bydgoski:..........................................................................................
Cieśnina Gibraltarska: ................................................................................
Cieśnina Beringa:........................................................................................
Cieśnina Magellana: ...................................................................................
Kanał La Manche: ......................................................................................
17. Przyporządkuj jeziorom odpowiadający im typ genetyczny: przybrzeżne, polodowcowe ,reliktowe, deltowe,
tektoniczne.
Nazwa jeziora
Typ genetyczny
Tanganika, Bajkał
Kaspijskie
Dąbie
Sarbsko, Łebsko, Gardno
Mamry, Śniardwy
przygotowała Beata Holik
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