
Lekcja 
Temat: Typy genetyczne jezior.  

„Jak żelazo z bezczynności rdzewieje, a woda gnije lub 
marznie od zimna, tak umysł psuje się bez ćwiczenia” 

 
LEONARDO DA VINCI   



Cele lekcji: 

Cel główny: Poznanie najważniejszych typów genetycznych jezior występujących na Ziemi. 

 

Cele edukacyjne:  

    a) w zakresie wiadomości:  

     - wyjaśnia pojęcia: jezioro, jeziorność, limnologia, misa jeziorna, 

     - wymienia różne klasyfikacje jezior.  

    b) w zakresie umiejętności:  

     - omawia rozmieszczenie jezior na Ziemi,  

     - wskazuje największe jeziora na poszczególnych kontynentach,  

     - omawia klasyfikację jezior według genezy misy jeziornej,  

     - rozpoznaje typ genetyczny jeziora na podstawie planu batymetrycznego. 



Jeziora odznaczają się bardzo dużym 
zróżnicowaniem pod względem: 

• genezy,  

• powierzchni, 

• głębokości, 

• przestrzennego rozmieszczenia.  



Największe jeziora 

na świecie  
(część azjatycka) 

(część europejska) 

(część europejska) 



Największe jeziora poszczególnych kontynentów  

• Google Earth 

• https://earth.google.com/earth/d/1MpvCDlICJaJMp1u3rk655avouPrkivQC
?usp=sharing 

https://earth.google.com/web/@-7.94856532,25.31035555,824.96784205a,14764065.30326572d,30.00000001y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExTXB2Q0RsSUNKYUpNcDF1M3JrNjU1YXZvdVBya2l2UUM
https://earth.google.com/earth/d/1MpvCDlICJaJMp1u3rk655avouPrkivQC?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1MpvCDlICJaJMp1u3rk655avouPrkivQC?usp=sharing


JEZIORO  

to stosunek powierzchni jezior do ogólnej 
powierzchni obszaru (w %).  

naturalne zagłębienie terenu wypełnione wodą                    
i pozbawione swobodnej wymiany wód                                   
z wszechoceanem. 

 

 

 

JEZIORNOŚĆ 

nauka zajmująca się badaniem jezior.  

 

LIMNOLOGIA  

 

MISA JEZIORNA  zagłębienie w powierzchni terenu wypełnione wodami jeziora. 







Rozmieszczenie jezior na świecie  

• Na świecie istnieje obecnie kilka milionów jezior. Zajmują one ok. 2,5 mln km2                                                                  

(co stanowi zaledwie 1,7%) powierzchni lądów i są rozmieszczone… 

NIERÓWNOMIERNE 

• Występują we wszystkich strefach klimatycznych i niemal wszystkich środowiskach – w głębokich 
jaskiniach, wysokich partiach gór, w wilgotnych lasach równikowych i na pustyniach. Szczególnie dużo 
jezior znajduje się na obszarach objętych………….czyli w znacznej części Ameryki Północnej, Ameryce 
Południowej, (Patagonii) i północnej Europie.  

 
OSTATNIM ZLODOWACENIEM  

• W środkowej i wschodniej Afryce występują wielkie jeziora, których wody wypełniają rowy tektoniczne. 
Najuboższa w jeziora poza Antarktydą jest………….. Większość z tysiąca jezior znajdujących się w jej 
granicach to jeziora okresowe.  

AUSTRALIA  



Klasyfikacja jezior ze 
względu na:  

 
• ciągłość zasilania,   

• sposób zasilania i odprowadzania wody, 

• zawartość soli  w wodzie,  

• zawartość substancji odżywczych (trofizm). 



Jeziora powstałe na skutek procesów 
wewnętrznych:  

• jeziora tektoniczne,  

• jeziora wulkaniczne.  

Jeziora powstałe na skutek procesów 
zewnętrznych:  

• jeziora polodowcowe (cyrkowe, morenowe, 
rynnowe, wytopiskowe) 

• jeziora reliktowe,  

• jeziora przybrzeżne,  

• jeziora biogeniczne,  

• jeziora meandrowe (starorzecza),  

• jeziora eoliczne,  

• jeziora deltowe,  

• jeziora osuwiskowe,  

• jeziora krasowe, 

• jeziora meteorytowe, 

• jeziora limanowe. 

 

Jeziora o złożonej genezie: 

• jeziora poligenetyczne. 



Cechy jezior tektonicznych:  

• misy jezior tektonicznych stanowią zapadniętą 
część skorupy ziemskiej,  

• jeziora powstałe w rowach tektonicznych są 
długie i wąskie,  

• są to najgłębsze jeziora na świecie,  

• najgłębsze jezioro na świecie jezioro Bajkał             
ma głębokość 1642 m. 

 

• Alberta (Afryka),  

• Tanganika (Afryka),  

• Edwarda (Afryka),  

• Niasa (Malawi), 

• Morze Martwe (Izrael, Jordania, 
Palestyna), 

• Bajkał (poligenetyczne), 

• Morze Kaspijskie (poligenetyczne), 

• Ładoga (poligenetyczne),  

• jezioro Górne (poligenetyczne). 

Przykłady jezior tektonicznych: 





MORZE MARTWE JEZIORO BAJKAŁ 

JEZIORO MALAWI  JEZIORO TANGANIKA 

JEZIORO ŁADOGA  

MORZE KASPIJSKIE  



JEZIORA WULKANICZNE  
 

Cechy jezior wulkanicznych:  

• powstają w kraterach nieczynnych wulkanów, 

• niewielka powierzchnia,  

• głębokie,  

• mogą być zabarwione (np. zielone, czerwone). 

Przykłady jezior wulkanicznych:  

• Crater Lake (USA), 

• Albano (Włochy), 

• jezioro w kraterze Irazu (Kostaryka), 

• Bolesne (Włochy),  

• Towad (Japonia),  

• Sewan (Armenia), 

• Inawashiro  (Japonia), 

• Kurylskie (Kamczatka, Rosja), 

• Meerfelder Maar (Niemcy), 

• Toba (Sumatra), 

• Taal (Filipiny). 

 



MERRFELDER MAAR  W NIEMCZECH  

JEZIORO SEWAN W ARMENII 

CRATER LAKE W USA 

INOWASHIRO W JAPONII 



Jeziora powstałe na skutek procesów zewnętrznych - 
POLODOWCOWE  

 
Cechy jezior polodowcowych: 

• występują na obszarach, które uległy 
niegdyś zlodowaceniu, 

• ich geneza jest związana z 
działalnością lodowców górskich            
i lądolodów.  

Wśród jezior pochodzenia polodowcowego 
wyróżniamy jeziora: 

• morenowe,  

• rynnowe, 

• cyrkowe, 

• oczka polodowcowe. 



Jeziora polodowcowe – morenowe   

Cechy jezior:  

• duże i płytkie,  

• urozmaicone kształty, 

• liczne zatoki, półwyspy i wyspy,  

• łagodny i płaski brzeg. 

Przykłady:  

• Śniardwy, 

• Mamry,  

• Smreczyński Staw w Tatrach. 

 

 



JEZIORA POLODOWCOWE (morenowe)  

Edpuzzle 

 

https://edpuzzle.com/media/606e1ecfa36c954224fcfafb 

https://edpuzzle.com/media/606e1ecfa36c954224fcfafb
https://edpuzzle.com/media/606e1ecfa36c954224fcfafb


Jeziora polodowcowe – rynnowe 

Cechy jezior:  

• urozmaicona rzeźba dna,  

• strome brzegi,  

• wąskie i długie,  

• głębokie.  

 

Przykłady:  

• Gopło, 

• Jeziorak,  

• Hańcza, 

• Como, 

• Garda.  
Włochy 





Jeziora polodowcowe – cyrkowe (karowe) 

Cechy jezior:  

• niewielka powierzchnia,  

• kolisty lub owalny kształt,  

• duża głębokość. 

 

 

Przykłady: 

• Czarny Staw pod Rysami.  

 



Jeziora polodowcowe – wytopiskowe                                 
(oczko polodowcowe) 

Cechy jezior:  

• mała powierzchnia,  

• kolisty kształt,  

• bardzo płytkie,  

• często wypełniają zagłębienia 
bezodpływowe i szybko zarastają.  

Przykłady: 

• np. na nizinach: Linowo, Tobellus i Ostrówek – 
w Puszczy Rominckiej, np. w górach: 
Kotlinowy Stawek w Dolinie Zielonej 
Gąsienicowej. 



Stawek w Dolinie Zielonej Gąsienicowej Tollebus Duży na Suwalszczyźnie  



Jezioro reliktowe  

Cechy jezior:  

• Utworzyły się w wyniku odcięcia 
dawnych mórz przez powolne 
podnoszenie się skorupy ziemskiej 
lub obniżenie poziomu morza.  

 
Przykłady: 

• Morze Kaspijskie, 

• Balaton (Węgry), 

• jezioro Nezyderskie (Austria, Węgry), 

• jezioro Aralskie, 

•  Tuz. 

 



JEZIORO BALATON  

JEZIORO TUZ  





Jeziora przybrzeżne  
 

Cechy jezior: 
 

• powstają na niskich wybrzeżach, 
zazwyczaj wskutek odcięcia zatoki 
morskiej przez mierzeję. 

• duża powierzchnia,  

• niewielka głębokość,  

• płaskie bagniste brzegi.  

Przykłady:  

• Łebsko, 

• Gardno, 

• Jamno,  

• Newskie (Rosja), 

• Patos (Brazylia). 



JEZIORO ŁEBSKO  

JEZIORO PATOS W BRAZYLII  

JEZIORO JAMNO 



Jeziora biogeniczne  
 
Cechy jezior:  
 
• powstają wskutek działalności 

zwierząt np. budowa tamy na rzekach 
przez bobry.  

• niewielkie,  

• wydłużone,  

• zróżnicowany kształt. 

 

Przykłady:  

• Rozlewiska na rzece Kamionce w 
Wigierskim Parku Narodowym.  



Jeziora meandrowe (starorzecza)  
 

Cechy  jezior:  

• powstają w dolinach rzek w 
wyniku odcięcia dawnego 
zakola (meandru rzecznego), 

• owalny i wydłużony kształt.  

 

 

Przykład:  

• jezioro Czerniakowskie w dolinie Wisły. 

 



Jeziora deltowe  
 
Cechy jezior:  

• ich wody wypełniają zagłębienia w 
obrębie delt rzecznych,  

• płytkie i szybko zarastają. 

Przykłady: 

• Drużno (delta Wisły), 

• Dąbie (delta Odry). . 



JEZIORO DĄBIE (DELTA ODRY ) 



JEZIORO DRUŻNO (DELTA WISŁY) 



Jeziora eoliczne  
 

Cechy jezior:  

• występują na terenach suchych w 
zagłębieniach międzywydmowych,  

• niewielkie i płytkie,  

• często okresowe i słone.  

Przykłady:  

• jeziora w Australii, północno -  
zachodniej Afryce i centralnej Azji   
(Teke w Kazachstanie). 

JEZIORO TEKE 



Jeziora osuwiskowe  
 

Cechy jezior: 

Przykłady:  

• jeziorka Duszatyńskie, 

• jezioro Szmaragdowe                        
w Bieszczadach,  

• jezioro Czerwone (Rumunia). 

 

 

• powstają w wyniku spiętrzenia 
spływającej wody powodowanego 
zatarasowaniem wody osuwiskiem 
lub obrywem skalnym.  

 



JEZIORO CZERWONE  JEZIORKA DUSZATYŃSKIE 



Jeziora krasowe 
 
Cechy jezior:  

• występują przeważnie na obszarach 
zbudowanych ze skał węglanowych 
gdzie wody wypełniają zapadliska lub 
leje krasowe. 

 

Przykłady: 

• jeziora Sosnowieckie na Polesiu 
Lubelskim,  

• jeziora Plitwickie (Chorwacja),  

• jezioro krasowe w Kusiętach, Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska. 

Jezioro krasowe w Kusiętach 



jeziora Plitwickie  

Edpuzzle 

 

https://edpuzzle.com/media/60709eb07350f5412d6a

09fd 

https://edpuzzle.com/media/60709eb07350f5412d6a09fd
https://edpuzzle.com/media/60709eb07350f5412d6a09fd
https://edpuzzle.com/media/60709eb07350f5412d6a09fd


Jeziora meteorytowe 
 
Cechy jezior:  

• mają przeważnie okrągły kształt, 
ponieważ znajdują się w kraterach 
powstałych po upadku meteorytu.  

Przykłady:  

• jeziora w rezerwacie Morasko w 
Poznaniu, 

• Kaali (Saarema, Estonia), 

• Clearwater East i West (Kanada), 

• Bosumtwi (Ghana). 

 



BOSUMNWTI (GHANA) 

REZERWAT MORASKO W POZNANIU KAALI (WYSPA SAAREMA W ESTONII) 

CLEARWATER EAST i WEST (KANADA) 



Jeziora limanowe 
 
Cechy jezior:  

• powstają przez odcięcie ujściowego 
odcinka rzeki osadami 
akumulacyjnymi.  

Przykłady:  

• Liman Tigulski,  

• Kujlnicki,  

• Białe, 

• Chodżybejski. 

JEZIORO BIAŁE 

(UKRAINA) 





Jeziora poligenetyczne  

• Na powstanie tego typu jezior miało wpływ kilka 
czynników: 

• tektoniczno – reliktowe (Morze Kaspijskie i 
Bajkał), 

• tektoniczno – polodowcowe (np. Ładoga, Onega, 
Wener, Górne), 

• tektoniczno – eoliczne (np. jezioro Czad), 

• tektoniczno – przybrzeżne (np. Maracaibo), 

• tektoniczno – wulkaniczne  (np. Kiwu i Toba).  

 

JEZIORO CZAD 

JEZIORO GÓRNE  



Zadania powtórzeniowe  

https://wordwall.net/play/14681/775/974 



Zadanie domowe (w formie prezentacji) 
  
Temat 1. Przedstaw krajobrazowe i gospodarcze funkcje 
jezior. 
Temat 2. Przedstaw funkcje i znaczenie sztucznych 
zbiorników wodnych. 
Temat 3. Przedstaw funkcje i znaczenie bagien na świecie. 
Temat 4. Pozostałe klasyfikacje jezior.  



„Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła,        
i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość” 

 LEONARDO DA VINCI  
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