
Zasoby wodne Ziemi.
Oceany i morza



 

Będziesz potrafił wymienić zasoby
wodne Ziemi

Będziesz potrafił wyjaśnić pojęcia
takie jak: morze, zatoka, cieśniny 
i wymienić ich przykłady

Czego
nauczysz się na
tej lekcji?

Zrozumiesz na czym polega obieg
wody w przyrodzie

Dowiesz się jakimi cechami
fizycznochemicznymi odznaczają się
wody  morskie

Poznasz przyczyny i skutki
zanieczyszczeń wód morskich



Zasoby wodne Ziemi

https://opowiecie.info/wp-content/uploads/balaton/38182-zasoby_wody.jpg?itok=WJLc-ATg

lodowce górskie i lądolody (68,7%)
wody podziemne (30,06%)
wieloletnia zmarzlina (0,85%)
jeziora słodkie (0,26%)
inne (0,13%) 

woda w glebie - 38,76%, 
woda w atmosferze - 31,01%, 
bagna - 23,26%, 
rzeki - 4,65%, 
woda biologiczna - 2,32%>

W skład wody słodkiej wchodzą:

a.
b.
c.
d.
e.



Podział wszechoceanu

https://www.szkolnictwo.pl/test,4,5169,19,Mapa_%C5%9Bwiata-Oceany

Ocean Spokojny1.
2. Ocean Atlantycki
3. Ocean Indyjski
4. Ocean Arktyczny
5. Ocean Południowy



Morze* - część oceanu przylegająca do kontynentu, oddzielone od otwartych wód
oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami.

 
Zatoka - część oceanu, morza lub jeziora, które wcinają się głęboko w ląd i odznaczają się

swobodną  wymianą wód ze zbiornikiem wodnym
 

Cieśnina - zwężenie powierzchni wodnej między lądami, które łączą dwa akweny
 
*morza dzielimy na: otwarte, przybrzeżne,  międzywyspowe,międzykontynentalne,
wewnątrzkontynentalne

Morza, zatoki, cieśniny

Weź do ręki atlas ( albo otwórz mapę w internecie)
 i wykonaj kolejne zadanie: kliknij w fale !  

https://learningapps.org/display?v=ppnc4pbtc20


Dodaj podtytuł

Obejrzyj film, na jego podstawie spróbuj
rozwiązać zadanie ukryte pod grafiką:

 

Parowanie zachodzi również z powierzchni gleby (ewaporacja), z powierzchni roślin (transpiracja), a łącznie z
obydwu tych powierzchni to ewapotranspiracja.

Obieg wody w przyrodzie

https://www.youtube.com/watch?v=TU4qeLn-2bM
https://learningapps.org/display?v=p68kgks0t20


Dodaj podtytuł

https://naszbaltyk.pl/hydrologia/

Bilans wodny to zestawienie
przychodów oraz ubytków

wody  dla danego obszaru lub
dla całej Ziemi. 

Po stronie przychodów
umieszcza się ilość opadów,

 a po stronie ubytków -
wielkość parowania oraz
odpływu wody do mórz

 i oceanów.

Obieg wody w przyrodzie



tlen, wodór (budują wodę)
chlor i sól (sól morska)

Podstawowe składniki: 

Skład chemiczny wody morskiej
Zasolenie - zawartość soli 

w wodzie morskiej. Wyrażane
jest w promilach.



Zasolenie 
Wysokie zasolenie: 

- strefa zwrotnikowa,
- pas okołorównikowy
- od zwrotników  w kierunku
biegunów maleje
 
Przyczyny wysokiego
zasolenia: 
- duże parowanie
- małe sumy opadów
- mała wymiana wód z
wszechoceanem

Niskie zasolenie: 
- strefa okołobiegunowa,
- morza wewnątrzkontynentalne
 
Przyczyny niskiego zasolenia: 
- niskie parowanie
- średnie sumy opadów
- duża wymiana wód z wszechoceanem
- dopływ wód słodkich z rzek 
- dopływ wód słodkich z topniejących
lądolodów



Zmiany temperatury
Rozkład temperatury jest
podobny do pionowego

rozkładu zasolenia. 
 

Temperatura w
przypowierzchniowej warstwie

zależy od szerokości
geograficznej . 

 
 Średnia roczna temperatura

wynosi 17,4 oC
 

W strefie równikowej od 24
stopni do 30 stopni, natomiast

 w okołobiegunowej ok -1
stopień.



Zanieczyszczenie mórz i oceanów

rzeki odprowadzają ścieki komunalne,
odpady przemysłowe oraz nawozy i
pestycydy stosowane w rolnictwie,
statki usuwające odpady na pełnym morzu
awarie zbiornikowców transportujących np.
ropę naftową lub skroplony gaz ziemny,
awarie platform wiertniczych i ropociągów

Źródłami zanieczyszczeń są: 

śmierć organizmów
zanieczyszczenie wód
eutrofizacja
przedostawanie się zanieczyszczeń przez inne
organizmy do człowieka  (spożywanie
organizmów morskich).

,

Skutkami  zanieczyszczeń są: 

https://youtu.be/yaDx-WJAsaE


Powtórzenie

 Od czego zależy zasolenie wód morskich na biegunie, a od czego w okolicach
Morza Martwego? Podaj przyczyny zróżnicowania w zasoleniu
Jak wygląda obieg wody w przyrodzie?  Opisz duży i mały używając nowych
pojęć.

Otwórz podręcznik Oblicza geografii 1, Nowa Era, zakres rozszerzony, s. 138 - 143
(może być też inny na temacie zgodnym z wcześniej omawianymi treściami).
 
Przeczytaj temat i odpowiedz na następujące pytania:
 
1.

2.

 


