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Słownik pojęć matematycznych 

 

 

 

A 

Aksjomat Euklidesa – dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą wyznaczają kąty 

odpowiadające równe 

Ankieta – zbiór pytań na określony temat 

Argumenty funkcji – elementy dziedziny funkcji 

B 

Bok wielokąta – odcinek ograniczający go łamaną 

C 

Cal – jednostka długości, 1 cal ≈ 2,54 cm 

Cechy przystawania trójkątów (bbb) – dwa trójkąty są przystające, gdy długości boków 

jednego trójkąta są równe odpowiednim długościom boków drugiego trójkąta 

Cechy przystawania trójkątów (bkb) – dwa trójkąty są przystające, gdy długości dwóch 

boków i kąt między nimi zawarty jednego trójkąta są równe długościom odpowiednich 

boków i kątowi między nimi zawartemu drugiego trójkąta 

Cechy przystawania trójkątów (kbk) – dwa trójkąty są przystające, gdy dwa kąty i bok do 

nich przyległy jednego trójkąta są równe odpowiednim kątom i bokowi do nich przyległemu 

drugiego trójkąta 

Cięciwa – odcinek, którego końcami są punkty leżące na okręgu 

Częstość wartości zmiennej – iloraz liczebności danej zmiennej do liczebności wszystkich 

danych 

Czworościan foremny – ostrosłup, którego ściany boczne i podstawa są trójkątami 

równobocznymi 
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D 

Debet – ujemny stan kąta w banku, zadłużenie 

Definicja – określenie zasadniczych i istotnych cech przedmiotów, pojęć 

Deltoid – czworokąt, który ma dwie pary sąsiednich boków równych 

Diofantos – żył i pracował w Aleksandrii w drugiej połowie III wieku n.e. Jego prace 

przyczyniły się do rozwoju algebry 

Długość odcinka – odległość między jego końcami 

Długość okręgu (obwód koła) – oznaczamy literą L, iloczyn długości średnicy okręgu i liczby π 

Doświadczenie losowe – doświadczenie, które możemy wiele razy powtarzać w tych samych 
warunkach, ale nie potrafimy przewidzieć wyniku w jego kolejnych powtórzeniach 
(nazywane jest też eksperymentem losowym)  

Dwusieczna kąta – półprosta o początku w wierzchołku kąta, dzieląca ten kąt na połowy 

Dziedzina funkcji – jest zbiorem, na którym określone jest przyporządkowanie 

E 

Element neutralny ze względu na dodawanie – zero, a + 0 = a 

Element neutralny ze względu na mnożenie – jeden, a ⋅ 1 = a 

Euklides – nauczyciel matematyk, filozof żyjący w III wieku p. n. e. w Aleksandrii. Opisał 

jeden z obszarów matematyki zwany dziś geometrią, usystematyzował i spisał całą ówczesną 

wiedzę matematyczną. Wyłożył ją w 13 księgach pod wspólnym tytułem „Elementy” 

F 

Figura geometryczna – zbiór punktów płaszczyzny (ograniczona lub nieograniczona część 

płaszczyzny) 

Figura osiowosymetryczna – figura mająca oś symetrii 

Figura środkowo symetryczna – figura mająca środek symetrii 

Figury podobne – dwie figury są podobne, jeżeli jedną z nich można przekształcić przez 

jednokładność tak, aby otrzymać figurę przystającą do drugiej 

Figury przystające – takie, które mają odpowiednie odcinki i kąty równe (symbol 

przystawania ≡ ) 
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Figury symetryczne względem prostej – figury, których każdy punkt jest symetryczny 

względem tej prostej. Punkty symetryczne względem prostej leżą na prostej prostopadłej do  

tej prostej, w tej samej odległości od prostej i po przeciwnej stronie tej prostej) 

Figury symetryczne względem punktu – figury, których każdy punkt jest symetryczny 

względem punktu. Punkty symetryczne względem punktu leżą po przeciwnych stronach tego 

punktu, na prostej przechodzącej przez ten punkt i w równych odległościach od tego punktu 

Funkcja – takie przyporządkowanie dwóch zbiorów, że każdemu elementowi ze zbioru 

pierwszego został przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru drugiego 

Funkcja dodatnia – funkcja, która przyjmuje tylko wartości dodatnie 

Funkcja liniowa – funkcja postaci y = ax + b, xε R. Wykresem funkcji liniowej jest prosta. 

Funkcja malejąca – funkcja, w której ze wzrostem argumentów maleją wartości funkcji 

Funkcja rosnąca – funkcja, w której ze wzrostem argumentów rosną wartości funkcji 

Funkcja stała – funkcja, w której ze wzrostem argumentów wartości funkcji nie zmieniają się 

Funkcja ujemna – funkcja, która przyjmuje tylko wartości ujemne 

G 

Galon amerykański – jednostka objętości ≈ 3,8 litra 

Graniastosłup – figura przestrzenna mająca co najmniej dwie ściany równoległe i przystające 

będące podstawami graniastosłupa, a pozostałe ściany są równoległobokami 

Graniastosłup prawidłowy – graniastosłup, w którym dwie przystające ściany równoległe są 

wielokątami foremnymi, a pozostałe są prostokątami 

Graniastosłup prosty – graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do 

płaszczyzn zawierających podstawy; ściany boczne graniastosłupa prostego są prostokątami 

H 

Histogram – diagram słupkowy przedstawiający dane pochodzące z obserwacji 

I 

Iloczyn – wynik mnożenia liczb 

Iloraz – wynik dzielenia liczb 
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J 

Jednokładność – przekształcenie geometryczne, które punktowi A przyporządkowuje punkt 

A’ leżący na prostej przechodzącej przez punkt A i pewien punkt stały O (środek 

jednokładności) w ten sposób, że OAkOA ⋅=' , gdzie k ≠ 0 (skala jednokładności) 

Jednomian – liczba lub litera (niewiadoma), lub iloczyn liczb i liter 

K 

Kartezjusz (Rene Descartes) – francuski filozof, fizyk i matematyk żyjący w latach 1596 – 

1650. Połączył geometrię z algebrą, wprowadzając osie współrzędnych i dzięki nim liczbowy 

opis figur geometrycznych  

Kąt – obszar płaszczyzny zawarty między półprostymi o wspólnym początku wraz z  tymi 

prostymi 

Kąt dopisany – kąt między cięciwą a styczną do okręgu 

Kąt dwuścienny – jedna z dwóch części przestrzeni wyznaczona przez dwie półpłaszczyzny o 

wspólnej krawędzi. Półpłaszczyzny wyznaczające ten kąt to ściany tego kąta, a ich wspólna 

krawędź to krawędź kąta dwuściennego. 

Kąt liniowy kąta dwuściennego – kąt wyznaczony przez płaszczyznę prostopadłą do 

krawędzi kąta dwuściennego 

Kąt ostry – kąt, którego miara jest mniejsza od miary kąta prostego 

Kąt pełny – kąt, którego miara jest równa 3600 

Kąt półpełny – kąt, którego miara jest równa 1800 

Kąt prosty – kąt, którego miara jest równa 900    

Kąt rozwarty – kąt, którego miara jest większa od 900 i mniejsza od 1800  

Kąt środkowy – kąt, którego wierzchołek jest środkiem koła, a ramiona zawierają promienie 

tego koła; kąt środkowy jest dwa razy większy niż kąt wpisany oparty na tym samym łuku 

Kąt wklęsły – kąt, którego miara jest większa od 1800 a mniejsza od 3600  

Kąt wpisany – kąt wypukły, którego wierzchołek jest punktem okręgu koła, a ramiona 

zawierają cięciwy tego koła; kąty wpisane oparte na tym samym łuku są równe 

Kąt zerowy – kąt, którego miara jest równa 00  



7 

 

Kąt zewnętrzny trójkąta – każdy z kątów przyległych do dowolnego kąta wewnętrznego 

Kąty naprzemianległe – kąty 3 i 6, 1 i 8, 4 i 5, 2 i 7 powstałe przez przecięcie dwóch prostych 

trzecią prostą  ; jeśli proste k i l są równoległe, to kąty naprzemianległe mają równe miary 

                          1     2                                     k 
                               3     4 
 
                                           5         6                      l 
                                                7        8 
 

Kąty odpowiadające - kąty 1 i 5, 2 i 6, 3 i 7, 4 i 8 powstałe przez przecięcie dwóch prostych 

trzecią prostą  ; jeśli proste k i l są równoległe, to kąty odpowiadające mają równe miary   

                          1      2                                          k 

                               3      4 

 

                                            5        6                       l 

                                                 7       8 

 

Kąty przyległe – kąty, których suma miar jest równa 1800, takie dwa kąty, które mają jedno 

ramię wspólne, a drugie ramiona uzupełniają się do prostej 

Kąty wierzchołkowe - kąty 1 i 2; 3 i 4 utworzone przez przecinające się proste k i l, mają 
równe miary  
 
                                              3                         k 

                                    1                 2 
           4                    l 

                                                                                
Koła (okręgi) współśrodkowe – koła (okręgi) mające wspólny środek  

Koło - zbiór wszystkich punktów, których odległość od środka koła jest nie większa niż 

promień tego koła 

Koło wielkie kuli – przekrój przechodzący przez środek kuli (przekrój osiowy) 

Kreska ułamkowa – zastępuje znak dzielenia 

Kula – figura przestrzenna powstała w wyniku obrotu półkola dookoła prostej zawierającej 

średnicę 

Kwadrat – prostokąt, który ma wszystkie boki równe 

Kwota netto – gdy mowa o podatku, kwota netto = kwota brutto – kwota podatku 
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L 

Liczba „0” – nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną 

Liczba mieszana – liczba, w której występuje część całkowita i część ułamkowa zapisana w 

postaci ułamka zwykłego 

Liczba niedodatnia – liczba ujemna lub zero 

Liczba nieujemna – liczba dodatnia lub zero 

Liczba π (pi) – stosunek długości okręgu do długości jego średnicy 

Liczby dodatnie – liczby większe od zera 

Liczby dziesiętne – ułamki, które mają w liczniku dowolną liczbę całkowitą, a w mianowniku 

jedną z liczb: 1, 10, 100, 1000, … liczby dziesiętne mają skończone rozwinięcia dziesiętne 

Liczby kwadratowe –liczby, które powstają w wyniku sumy kolejnych liczb nieparzystych 

Liczby nieparzyste – liczby, które nie są wielokrotnościami liczby 2 (mają postać 2n+1, gdzie 

nεC) 

Liczby nieujemne – liczby dodatnie i zero 

Liczby niewymierne – liczby, których nie można przedstawić w postaci ułamka 
q

p
, gdzie p i q 

są liczbami całkowitymi i g ≠ 0 

Liczby odwrotne – dwie liczby, których iloczyn jest równy jeden 

Liczby parzyste – liczby, będące wielokrotnościami liczby 2 (mają postać 2n, gdzie nεC) 

Liczby pierwsze – liczby naturalne większe od 1, które mają dwa różne dzielniki 

Liczby przeciwne – liczby, których suma jest równa zero 

Liczby ujemne – liczby mniejsze od zera 

Liczby wymierne – liczby, które można wyrazić za pomocą ułamka 
q

p
, gdzie p i q są liczbami 

całkowitymi i g ≠ 0 

Liczby złożone – liczby naturalne, które mają więcej niż dwa dzielniki 

Licznik ułamka – dzielna, liczba, którą dzielimy 
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Ł 
Łamana – figura zbudowana z odcinków tak, że koniec jednego odcinka jest początkiem 
drugiego odcinka.  

Łamana zamknięta – łamana, w której w każdym wierzchołku spotykają się dokładnie dwa 
punkty 

 

Wśród łamanych wyróżniamy: 

 

Łamaną zwyczajna otwartą 

       

Łamaną zwyczajna zamkniętą 

 

 

Łamaną wiązaną otwartą 

 

Łamaną wiązaną zamkniętą 

 

 

Łuk – część okręgu miedzy dwoma punktami należącymi do okręgu 

M 

Mianownik ułamka – dzielnik, liczba, przez którą dzielimy 

Mediana – środkowy wynik wśród uporządkowanych wyników w kolejności niemalejącej  

Miejsce zerowe funkcji – każdy argument, dla którego wartość funkcji równa się zero 

Mila amerykańska – jednostka długości; 1 mila am. ≈ 1,852 km  

Mila angielska – jednostka długości; 1 mila ang. ≈ 1,609 km  

Moda (wartość modalna) – najczęściej powtarzający się wynik wśród podanych liczb 

N 

Nierówności równoważne – nierówności mające ten sam zbiór rozwiązań 

Nierówność – dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakiem nierówności 
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Nierówność trójkąta – suma długości każdej pary boków trójkąta jest większa niż długość 

trzeciego boku  

Niewymierność w mianowniku – mianownik ułamka jest liczbą niewymierną 

Notacja wykładnicza – zapis liczby w postaci a ⋅ 10n gdzie aε 1, 10), nε C  

O 

Obrót – dookoła punktu O o kąt α w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (lub 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), nazywamy przekształcenie geometryczne, w 

którym obrazem punktu O jest punkt O, a obrazem każdego punktu A (różnego od O) jest 

taki punkt A’, że długości odcinków AO i A’O ss równe, α='AOA< oraz kąty< AOA’ i < α są 

zgodnie skierowane 

Odcinek – część prostej znajdująca się między dwoma punktami należącymi do tej prostej; te 

punkty nazywamy końcami odcinka i oznaczamy wielkimi literami 

Odcinek koła – jedna z dwóch części koła wyznaczona przez cięciwę tego koła 

Odcinki prostopadłe – odcinki leżące na prostych prostopadłych 

Odcinki równoległe – odcinki leżące na prostych równoległych 

Odległość między prostymi równoległymi – długość odcinka do nich prostopadłego o 

końcach należących do tych prostych 

Odległość punktu od prostej – długość odcinka prostopadłego do tej prostej o jednym końcu 

w danym punkcie, a drugim należącym do prostej; jest to długość najkrótszego odcinka 

łączącego dany punkt z prostą; jeśli punkt leży na prostej, to jego odległość od tej prostej jest 

równa zero 

Okrąg – zbiór wszystkich punktów, których odległość od środka okręgu jest równa 

promieniowi 

Okrąg opisany na wielokącie – okrąg, na którym leżą wszystkie wierzchołki wielokąta 

Okrąg wpisany w  wielokąt – okrąg styczny do wszystkich boków wielokąta 

Ostrosłup – figura przestrzenna mająca wszystkie ściany trójkątne z wyjątkiem jednej, która 

może być dowolnym wielokątem (podstawa ostrosłupa) 

Oś odciętych – oś pozioma oznaczona przez X 

Oś rzędnych – oś oznaczona przez Y 
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Oś symetrii – prosta dzieląca figurę na dwie przystające części w taki sposób, że dla każdego 

punktu z jednej strony prostej istnieje punkt należący do figury z drugiej strony prostej w 

takiej samej od niej odległości i oba punkty leżą na prostej prostopadłej do osi symetrii  

P 

Para uporządkowana – nieprzemienna para liczb (x, y) ≠ (y, x) dla x ≠ y 

Pierścień kołowy – figura powstała przez wycięcie z koła o większym promieniu koła o tym 

samym środku i mniejszym promieniu 

Pierwiastkowanie – działanie odwrotne do potęgowania 

Pitagoras – grecki matematyk i filozof żyjący w VI wieku p. n. e. W mieście Krotonie założył 

na wpół tajemny związek znany pod nazwą pitagorejskiego 

Pitagorejczycy – w V wieku p. n. e. uczniowie Pitagorasa, stanowili liczne bractwo 

rozwijające wiedzę matematyczną i badające tajniki przyrody. Wierzyli, że wszystko daje się 

w przyrodzie opisać liczbą 

Płaszczyzny równoległe – dwie płaszczyzny, które nie mają żadnego wspólnego punktu lub 

mają wszystkie wspólne punkty (pokrywają się) 

Podstawy graniastosłupa – dwie równoległe ściany tego graniastosłupa, na którym leżą 

wszystkie wierzchołki graniastosłupa 

Potęga – iloczyn dwóch lub więcej takich samych czynników, zapisujemy an, gdzie a jest 

dowolną liczbą różną od zera; a – podstawa potęgi, n – wykładnik potęgi 

Półprosta – część prostej ograniczona punktem należącym do tej prostej wraz z tym 

punktem 

Procent – ułamek o mianowniku 100 określający część jakiejś wielkości; przyjmujemy, że 

1%=0,01 jakiejś wielkości 

Promień okręgu (koła) – odcinek (lub długość odcinka), którego jednym końcem jest środek 

okręgu, a drugim końcem punkt leżący na okręgu 

Promil – dziesiąta część procenta; ułamek o mianowniku 1000 określający część jakiejś 

wielkości; przyjmujemy, że 1‰-0,001 jakiejś wielkości 

Proporcja – równość dwóch stosunków a : b = c : d, która ma tę własność, że iloczyn 

wyrazów skrajnych a ⋅ d równy jest iloczynowi wyrazów środkowych b ⋅ c 

Proporcjonalność – w matematyce stały iloraz dwu wielkości 
x

y
a = , y = ax 
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Proste prostopadłe – proste przecinające się, dzielące płaszczyznę na cztery jednakowe 

części; te proste przecinają się pod kątem prostym 

Proste przecinające się – proste mające dokładnie jeden punkt wspólny 

Proste równoległe – proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się (mające 

nieskończenie wiele punktów wspólnych) 

Prostokąt – czworokąt, który ma wszystkie kąty proste; każdy prostokąt jest również 

trapezem i równoległobokiem 

Prostopadłościan – graniastosłup prosty, którego podstawy są prostokątami 

Przeciwdziedzina  funkcji – to zbiór, do którego prowadzi przyporządkowanie 

Przeciwprostokątna – w trójkącie prostokątnym bok leżący naprzeciw kąta prostego 

Przekątna wielokąta – odcinek łączący dwa niekolejne wierzchołki wielokąta 

Przekształcenie tożsamościowe – przekształcenie, które nie zmienia położenia punktów 

Przyporządkowanie – podaje dla każdego elementu dziedziny jego wartość, należącą do 

przeciwdziedziny 

Przyprostokątne – w trójkącie prostokątnym boki przyległe do kąta prostego 

Punkt stały przekształcenia – taki punkt, który nie zmienia swojego położenia w danym 

przekształceniu 

R 

Redukcja wyrazów podobnych – przekształcenie sumy algebraicznej polegające na dodaniu 

do siebie wyrazów podobnych 

Romb – czworokąt, który ma wszystkie boki równe; romb jest również równoległobokiem 

Rozkład liczby na czynniki pierwsze – przedstawienie liczby w postaci iloczynu liczb 

pierwszych 

Rozstęp – różnica między największą a najmniejszą wartością podanych liczb 

Rozwiązanie równania – wyznaczenie takich liczb, które spełniają równanie 

Rozwiązanie układu dwóch równań liniowych – każda para liczb spełniająca jednocześnie 

oba równania tego układu 

Rozwinięcie dziesiętne liczby – przedstawienie liczby w postaci dziesiętnej 
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Rozwiniecie dziesiętne nieskończone okresowe – rozwinięcie dziesiętne pewnych liczb 

wymiernych. Powtarzającą się cyfrę lub grupę cyfr nazywamy okresem rozwinięcia 

dziesiętnego 

Rozwinięcie dziesiętne skończone – dziesiętna postać pewnych liczb wymiernych 

Równania równoważne – równania mające dokładnie ten sam zbiór rozwiązań 

Równanie – równość dwóch wyrażeń algebraicznych, w których występuje jedna lub kilka 

niewiadomych 

Równanie nieoznaczone – równanie mające nieskończenie wiele rozwiązań 

Równanie oznaczone – równanie które ma dokładnie jedno rozwiązanie 

Równanie sprzeczne – równanie niemające rozwiązań  

Równoległobok – czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych; każdy 

równoległobok jest jednocześnie trapezem 

S 

Sieczna – prosta przecinająca okrąg w dwóch punktach 

Skale temperaturowe – Celsjusza, Fahrenheita, Kelvina, Rankina, Reaumura 

Skracanie ułamków – dzielenie licznika i mianownika przez taką samą liczbę różną od zera 

Sposoby przedstawiania funkcji – opis słowny, graf, tabelka, wzór, wykres 

Sondaż – badanie opinii publicznej na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

Stopień jednomianu – suma wykładników potęg wszystkich zmiennych występujących w 

jednomianie 

Stopień wielomianu – największy stopień jednomianu występującego w wielomianie. 

Wyrażenie arytmetyczne jest wielomianem stopnia zero 

Stożek – figura przestrzenna powstała w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego dookoła 

prostej zawierającej jedną z przyprostokątnych 

Styczna do okręgu – prosta mając jeden punkt wspólny z okręgiem; jest prostopadła do 

promienia w punkcie styczności 

Suma algebraiczna – suma jednomianów 

Suma miar kątów wewnętrznych czworokąta – jest równa 3600  



14 

 

Suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta – jest równa 5400 

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta – jest równa 1800  

Symetralna odcinka – prosta prostopadła do odcinka przechodząca przez jego środek 

Symetria osiowa – symetria względem prostej 

Symetria środkowa – symetria względem punktu 

System dwójkowy – system pozycyjny, w którym występują tylko dwie cyfry: 0 i 1 

System szesnastkowy – system, w którym występuje 16 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, 

D, E, F 

Sześcian – prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie są równe 

Ś 

Ściany boczne (graniastosłupa, ostrosłupa) – te ściany, które nie są podstawami 

Średnia arytmetyczna liczb – iloraz sumy tych liczb przez ich liczebność 

Średnica – najdłuższa cięciwa; średnic jest cięciwą  przechodzącą przez środek okręgu (koła) 

Środek okręgu opisanego na trójkącie  - punkt przecięcia się symetralnych boków tego 

trójkąta 

Środek okręgu wpisanego w trójkąt – punkt przecięcia się dwusiecznych kątów tego trójkąta 

Środek symetrii figury – punkt, względem którego każdy punkt figury i punkt do niego 

symetryczny względem tego punktu należą do figury 

Środkowa trójkąta – odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkami boku przeciwległego 

T 

Tales z Miletu – słynny matematyk grecki, żyjący w VII - VI wieku p. n. e.  

Trapez – czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych; nazywamy je 

podstawami 

Translacja (przesunięcie równoległe) - o wektor u  nazywamy przekształcenie 

geometryczne, w którym każdemu punktowi A przyporządkowujemy punkt A’ taki, że  

'AA  = u  
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Trójkąt egipski – trójkąt pitagorejski o bokach 3, 4, 5. Egipcjanie używali go do wyznaczania 

kąta prostego w terenie 

Trójkąt ostrokątny – trójkąt, który ma wszystkie kąty ostre 

Trójkąt prostokątny – trójkąt, który ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre 

Trójkąt rozwartokątny – trójkąt, który ma jeden kąt rozwarty i dwa kąty ostre 

Trójkąt równoboczny (trójkąt foremny) – trójkąt, który ma wszystkie boki równe (oraz 

wszystkie kąty równe) 

Trójkąt równoramienny – trójkąt, który ma dwa boki równe (i dwa kąty równe) 

Trójkąt różnoboczny – trójkąt, którego każdy bok ma inną długość 

Trójkąt pitagorejski – trójkąt prostokątny, którego długości boków wyrażone są liczbami 

naturalnymi 

Twierdzenie – zdanie udowodnione w danej teorii matematycznej (lub inaczej: konstrukcja 

logiczna składająca się z założenia, tezy i dowodu) 

Twierdzenie odwrotne do danego – twierdzenie, które powstaje przez przestawienie tezy z 

założeniem w danym twierdzeniu 

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa – jeżeli w trójkącie suma pól kwadratów 

zbudowanych na dwóch bokach tego trójkąta jest równa polu kwadratu zbudowanego na 

trzecim boku, to ten trójkąt jest prostokątny 

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa – jeżeli odcinki wyznaczone przez kilka 

prostych na jednym ramieniu kat są proporcjonalne do odpowiednich odcinków 

wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta, to te proste są równoległe.  

Twierdzenie Pitagorasa – jeżeli trójkąt jest prostokątny, to pole kwadratu zbudowanego na 

przeciwprostokątnej jest równe sumie pól kwadratów zbudowanych n przyprostokątnych 

tego trójkąta 

Twierdzenie Talesa – jeżeli ramiona kąta przetniemy kilkoma prostymi równoległymi, to 

stosunek odcinków powstałych na jednym ramieniu kąta jest równy stosunkowi 

odpowiednich odcinków powstałych na drugim ramieniu kąta 

U 

Układ równań liniowych – równania połączone spójnikiem „i” ( tzn. „{„) 
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Układ równań nieoznaczony (zależnych) – układ dwóch równań liniowych, którego 

rozwiązaniem jest nieskończenie wiele rozwiązań 

Układ równań oznaczony (niezależnych) – układ dwóch równań, którego rozwiązaniem jest 

jedna para liczb 

Układ równań sprzeczny (sprzecznych) – układ dwóch równań, który nie ma rozwiązania 

Układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie – układ dwóch prostych prostopadłych 

zwanych osiami współrzędnych, oś pionowa y – oś rzędnych, oś pozioma x – oś odciętych 

Układy równań równoważne – dwa układy, które mają ten sam zbiór rozwiązań 

Ułamek niewłaściwy – ułamek zwykły, w którym wartość bezwzględna licznika nie jest 

mniejsza niż wartość bezwzględna mianownika 

Ułamek właściwy – ułamek zwykły, w którym wartość bezwzględna mianownika jest większa 

niż wartość bezwzględna licznika 

Ułamek okresowy – ułamek, w którego nieskończonym zapisie dziesiętnym pewna grupa 

cyfr powtarza się cyklicznie 

V 

VAT – podatek od towarów i usług, inaczej nazywany podatkiem od wartości dodanej; do 

ceny towaru należy doliczyć 22% podatku VAT, który płacą wszyscy obywatele w danym 

kraju 

W 

Walec – figura przestrzenna powstała w wyniku obrotu prostokąta dookoła prostej 

zawierającej jeden z jego boków 

Wartość bezwzględna liczby x  - odległość tej liczby od punktu 0 na osi liczbowej; wartość 

bezwzględną x oznaczamy x  

Wartości funkcji – elementy przeciwdziedziny 

Wartość liczbowa wyrażenia – wartość otrzymana po podstawieniu liczb w miejsce liter w 

wyrażeniu i wykonaniu wskazanych działań 

Wielokąt – część płaszczyzny ograniczona łamaną zamkniętą, w której jedynymi punktami 

wspólnymi odcinków są jej wierzchołki 

Wielokąt foremny – wielokąt, którego wszystkie kąty są równe i wszystkie boki są równe 



17 

 

Wielokąt wklęsły – taki wielokąt, który nie jest wypukły; wielokąt wklęsły ma co najmniej 

jeden kąt większy niż 1800  

Wielokąt wypukły – taki wielokąt, w którym odcinek łączący dowolne dwa punkty wielokąta 

zawiera się w tym wielokącie; w  wielokącie wypukłym każdy kąt jest mniejszy niż 1800 

Wielościany – bryły, których ścianami są wielokąty 

Wielomian – suma jednomianów 

Współczynnik kierunkowy – współczynnik a funkcji y = ax + b 

Współczynnik liczbowy – liczba występująca na początku uporządkowanego jednomianu 

Współrzędne punktu na płaszczyźnie – uporządkowana para liczb określająca położenie 

punktu względem osi współrzędnych 

Wycinek koła – jedna z dwóch części koła wyznaczona przez dwa promienie tego koła 

Wykres funkcji – graficzne przedstawienie funkcji w układzie współrzędnych; zbiór punktów 

o współrzędnych (x, y), gdzie x należy do dziedziny, a y należy do przeciwdziedziny i f(x) = y 

Wymiary prostopadłościanu – długość, szerokość i wysokość tego prostopadłościanu 

Wyrazy podobne (jednomiany podobne) – jednomiany różniące się co najwyżej 

współczynnikami liczbowymi 

Wyrazy sumy – składniki sumy algebraicznej 

Wyrażenia algebraiczne – liczby i litery połączone znakami działań lub nawiasami 

Wyrażenie arytmetyczne – wyrażenie, w którym występują liczby i nawiasy połączone 

znakami działań zgodnie z odpowiednimi zasadami, a jego wartość można obliczyć; 

wyrażenie arytmetyczne to wyrażenie algebraiczne stopnia zero 

Wysokość graniastosłupa – każdy odcinek (a także jego długość) o końcach na podstawach 

graniastosłupa i prostopadły do tych podstaw 

Wysokość równoległoboku (rombu) – odcinek łączący proste zawierające podstawy, 

prostopadły do nich 

Wysokość trapezu – odcinek łączący proste zawierające podstawy, prostopadły do nich 

Wysokość trójkąta – odcinek łączący wierzchołek z prostą zawierającą przeciwległy bok 

prostopadły do niej 
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Z 

Zmienne – litery zastępujące liczby w wyrażeniach algebraicznych 
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Słownik pojęć geograficznych 

 

 

 

A 

Adaptacja - przystosowanie,  zjawisko przystosowania się organizmów, manifestujące się 

procesami wytwarzania się dziedzicznych, anatomicznych i fizjologicznych, właściwości 

przystosowawczych w obrębie danej populacji, w zmienionych warunkach środowiska. 

Aglomeracja - forma urbanizacji, w której istnieje ośrodek centralny w postaci dużego 

ośrodka miejskiego z całym zespołem miast satelitarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulacja - działalność budująca wiatru. Prowadzi do powstania form takich jak: wydmy i 

ripplemarki (zmarszczki). 

Aklimatyzacja - procesy przystosowywania się organizmów danego gatunku, rasy, odmiany 

do nowych warunków środowiskowych, głównie klimatycznych. 

Alpinarium - teren skalisty naturalny lub ukształtowany sztucznie z głazów i skał, na którym 

są uprawiane rośliny górskie do celów dydaktycznych i nauk. 

Alternatywne źródła energii - siła wiatru, energia słoneczna, zasoby geotermiczne, energia 

pływów morskich, hydroenergetyka. 
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Anhydryt - monomineralna skała osadowa złożona gł. z minerału anhydrytu. 

Anekumena - obszary niezamieszkałe przez człowieka ze względu na niesprzyjające warunki 

naturalne. 

Antropologia - dyscyplina nauk. zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako 

gatunek, jak i twórcy kultury; nauka o zmienności jego cech anatomicznych i fizjologicznych. 

w czasie i przestrzeni. 

Atol - wyspy otoczone rafą koralową w grupie Ha’apai w archipelagu Tonga na Oceanie 

Spokojnym. 

Atmosfera - powłoka gazowa Ziemi, mieszanina gazów, ciał stałych i ciekłych. Skład gazów 

przedstawia się następująco: azot 78%, tlen 21%, reszta przypada na: argon, ksenon, neon, 

hel, metan, krypton, wodór. Poza tym w atmosferze są obecne tlenki azotu, siarki i węgla, a 

także ozon. W atmosferze zawarty jest również dwutlenek węgla. Ponadto w atmosferze 

obecna jest para wodna, a także pyłki roślin, bakterie, popioły, sadze i cząsteczki soli. 

 

 

 

 

 

 

 

rys. Przekrój przez atmosferę: 

 

 

 

 

 

Archipelag - grupa sąsiadujących wysp, zwykle o tej samej genezie (np. wulk., koralowe) i 

podobnej budowie geologicznej. 
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B 

Basen artezyjski - obszar występowania wód artezyjskich.    

 

 

 rys. basen artezyjski 

 

 

 

 

Barchany - wydmy sierpowate charakterystyczne dla obszarów bardzo suchych. Ramiona 

wydmy skierowane są zgodnie z kierunkiem wiatru (mniej piasku do transportu, więc 

poruszają się szybciej). 

Bahamy - archipelag na Oceanie Atlantyckim, w Ameryce Środkowej, w Indiach Zachodnich.                                                                            

Bomba wulkaniczna - bryła lawy o objętości od kilku cm3 do 1 m3 i więcej, wyrzucana przez 

wulkan podczas wybuchu i zakrzepła w powietrzu podczas lotu. 

 

rys. bomba wulkaniczna 

 

 

 

 

 

Biosfera - strefa życia, przestrzeń zamieszkana przez organizmy i znajdująca się pod silnym 

wpływem ich działalności-                                                                                                                                                 

Bagna - obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do warunków 

środowiska. 

 



22 

 

C 

Czas strefowy - czas obowiązujący w każdej z 24 stref czasowych, na które jest podzielona 

kula ziemska. 

Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na 

powierzchnię Ziemi i przedmioty w nim się znajdujące;          

Chmura - widzialne skupisko mikroskopijnych (o śred. mniejszej od 100 μm) cząstek stałych 

bądź ciekłych (kryształów lodu lub kropel wody, zw. też cząstkami chmurowymi) w 

atmosferze ziemskiej, unoszonych prądami powietrza lub powoli opadających 

Cyklon - układ wiatrów w postaci wiru, w którym cyrkulacja powietrza ma kierunek zgodny z 

kierunkiem ruchu obrotowego Ziemi. 

Czarnoziemy - autogeniczne gleby, należą ce do gleb czarnoziemnych. 

 

 Cykl hydrologiczny - obieg wody w przyrodzie, krążenie wody w przyrodzie, zamknięty cykl 

obiegu wody w przyrodzie.  

 

 

rys. schemat cyklu 

hydrologicznego. 

 

 

 

 

 

Cyrk lodowcowy - nieckowate zagłębienie w stoku górskim, wyżłobione przez lodowiec. 

D 

Deszcz - opad atmosferyczny złożony z kropelek wody o średnicy ponad 0,5 mm.                                                    
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Deszcz meteorów - zjawisko okresowego nasilenia widocznych na niebie śladów świetlnych 

(„spadających gwiazd”) związane z rozżarzaniem się większej liczby meteoroidów 

dostających się do atmosfery ziemskiej. 

Droga mleczna - jasny pas na niebie rozciągający się wzdłuż płaszczyzny równika Galaktyki 

wywołany świeceniem miliardów gwiazd znajdujących się w obrębie dysku galaktycznego; 

termin używany także jako synonim Galaktyki. 

Doba - jednostka czasu, legalna, nienależąca do SI; 1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 s. 

Dominium - nazwa niektórych posiadłości bryt., potem państw Bryt. Wspólnoty Narodów. 

Dorzecze - obszar odwadniany przez system rzeczny składający się z rzeki gł. i jej dopływów. 

Delta - nagromadzenie osadów rzecznych (gł. piaski, iły i muły) u ujścia rzeki do morza lub 

jeziora, tworzące równinę w kształcie trójkąta lub wachlarza, rozciętą przez odnogi rzeki. 

                                                                                                                                              

 

rys. delta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość geograficzna - jedna ze współrz. geogr.; kąt między półpłaszczyzną południka 

przechodzącego przez dany punkt a półpłaszczyzną południka zerowego, liczony w kierunku 

wsch. (d.g. wsch.) lub zach. (d.g. zach.). 

dryf kontynentów - epejroforeza, ruch kontynentów względem siebie i względem osi obrotu 

Ziemi. 
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E 

Egzosfera - najbardziej zewnętrzna część atmosfery ziemskiej, położona na wys. 500–1000 

km; 

Eksport - wywóz za granicę towarów, usług, myśli naukowo-technicznej, kapitału. 

Elektrownia wodna - hydroelektrownia, elektrownia, która przetwarza energię wód na 

energię elektryczną, za pomocą turbiny wodnej sprzęgniętej z generatorem energii 

elektrycznej. 

Elektrownia cieplna - elektrownia cieplna klasyczna, elektrownia, w której energię 

(przenoszoną w postaci ciepła), wytworzoną gł. w kotłach parowych z chem. energii paliw, 

przetwarza się w turbinach parowych lub gazowych na energię mech., a następnie w 

generatorach na energię elektryczną. 

 

Erozja gleby - niszczenie uprawnej warstwy gleby w wyniku zmywania jej przez wody 

opadowe i wywiewania przez wiatr.  

 

 

rys. erozja gleby. 

 

 

 

 

 

 

Elipsoida obrotowa - matematycznie określona powierzchnia (elipsoida obrotowa 

spłaszczona) przyjmowana jako model Ziemi w pracach geodezyjnych i kartograf.           

Ekliptyka - wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny ruch 

Słońca, będący odbiciem ruchu rocznego Ziemi dookoła Słońca. 

Epifity - porośla, rośliny samożywne rosnące na drzewach, gł. w lasach równikowych 

(porosty, mchy, paprocie, wiele storczyków). 
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Epicentrum - punkt na powierzchni Ziemi położony nad ogniskiem trzęsienia ziemi 

(hipocentrum). 

Erupcja wulkaniczna - wybuch wulkanu. 

Erupcja - proces wydobywania się na powierzchnię Ziemi i do atmosfery produktów 

działalności wulkanicznej, pot. — wybuch wulkanu 

Estuarium – rozszerzone, lejkowate ujście rzeki do morza. 

Ekumena - obszary Ziemi zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo. 

Eksplozja demograficzna - potoczne określenie zjawiska gwałtownego wzrostu liczby 

ludności. 

Dzień polarny - dzień o czasie trwania ponad 24 h. 

F 

Fale sejsmiczne - rozchodzące się we wnętrzu Ziemi fale sprężyste. 

Falowanie - ruch cząsteczek wody powstały pod wpływem działania wiatru, zmian 

ciśnieniowych atmosferycznego, podmorskich osuwisk i wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi 

i in., także wskutek poruszania się różnych obiektów w wodzie, np. statków; 

Fałd - struktura tektoniczna powstała w wyniku wygięcia warstw skalnych bez przerywania 

ich ciągłości; 

Fiord - wąska, kręta zatoka mor. sięgająca daleko w głąb górzystego wybrzeża;  

Firn – ziarnisty lód tworzący się w pokrywie śnieżnej; 

Front atmosferyczny - warstwa graniczna (grubości kilkuset metrów) między 2 masami 

powietrza o różnych właściwościach (gł. temp. i ciśnienie); 
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G 

Gabro - magmowa skała głębinowa złożona gł. z plagioklazów i piroksenów, rzadko z 

oliwinów (g. oliwinowe). 

Galaktyka  -układ obiektów astr., do którego należy m.in. Słońce i wszystkie widoczne 

nieuzbrojonym okiem gwiazdy; 

Gejzer - gorące źródło okresowo wyrzucające wodę i parę wodną, czasami z domieszką 

rozdrobnionego materiału skalnego; 

 

 

rys. gejzer 

 

 

 

 

 

Geoida - teoretycznie powierzchnia pokrywająca się z powierzchnią mórz i oceanów Ziemi, 

przedłużona w sposób umowny pod powierzchnią lądów.       

Geologia - nauka o budowie i historii Ziemi, a gł. skorupy ziemskiej, oraz o procesach geol., 

dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. 

Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. 

Gnejs – skała metamorficzna składająca się gł. ze skaleni (powyżej 20% objętości) i kwarcu. 

Gołoledź - przezroczysta warstwa lodu tworząca się podczas opadów atmosferycznych w 

wyniku zamarzania kropelek mżawki lub deszczu na powierzchni Ziemi lub przedmiotów o 

temp. od 0 do –6°C. 

Góra lodowa - pływająca po morzu lub oceanie bryła lodu, odłamana od czoła lądolodu lub 

lodowca uchodzącego do morza. 

Góry - wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych 

wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin 

wyraźną granicą naturalną. 
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Góry fałdowe - góry powstałe w wyniku sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych. 

Góry zrębowe - góry załomowe, góry powstałe wskutek działania uskoków, powodujących 

powstawanie zrębów, rowów tektonicznych i zapadlisk. 

Grad - opad atmosferyczny złożony z bryłek lodu o śred. 0,5–5 cm, niekiedy większej. 

Grawitacja - ciążenie powszechne, dziedzina zjawisk fizyczne, wśród których najważniejsze 

polega na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał. 

Gwiazda - ciało niebieskie będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii, w której 

zachodzą reakcje syntezy jądrowej. Wyzwolona w nich energia jest emitowana w postaci 

promieniowania elektromagnetycznego, a w szczególności pod postacią światła widzialnego. 

Gwiazdy mają kształt zbliżony do kuli, zbudowane są głównie z wodoru i helu. 

Gwiazdozbiór (konstelacja) - to grupa gwiazd zajmujących pewien obszar nieba. Z czasem 

gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwę pochodzącą z mitologii (np. 

Centaur, Cefeusz itp.). Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie 

związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem 

rzutowania ich położeń na sferę niebieską. 

 

 

rys. Gwiazdozbiór Krzyża Południa 

 

 

 

 

Gwiazda Polarna - to widoczna gołym (nieuzbrojonym) okiem gwiazda położona najbliżej 

bieguna północnego nieba. Na to, która z gwiazd jest obecnie Gwiazdą Polarną, ma wpływ 

precesja. 

H 

Hala - pastwiska górskie, na których wypasa się gł. owce, niekiedy jałówki sprowadzane na 

okres letni z gospodarstw dolinowych. 

Hipocentrum - punkt wyróżniany w obrębie ogniska trzęsienia ziemi, traktowany w 

badaniach geofiz. jako źródło fal sejsmicznych. 
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Huragan - silny cyklon tropikalny, rozwijający się nad ciepłymi wodami O. Atlantyckiego i 

wschodnią częścią O. Spokojnego; również każdy niezwykle gwałtowny, porywisty wiatr o 

prędkości 120 km/h i większej.  

 

rys. huragan 

 

 

 

 

 

Hydrosfera - powłoka wodna Ziemi przenikająca atmosferę i skorupę ziemską.        

I 

Imigracja - ruch wędrówkowy (napływ) ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się 

czasowo lub na stałe; także ludność cudzoziemska osiadła czasowo lub na stałe w jakimś 

kraju. 

Import - przywóz z zagranicy towarów, usług, kapitałów. 

J 

Jaskinia - naturalna próżnia skalna o rozmiarach umożliwiających eksplorację przez 

człowieka. 

Jądro Ziemi - centralna część kuli ziemskiej, o promieniu ok. 3486 km.  

 

 

 

rys. jądro 

Ziemi 
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Jezioro - naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu 

(misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów 

wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody. 

Jezioro cyrkowe – zajmujące dno cyrku lodowcowego. 

Jezioro rynnowe - wypełniające obniżenie rynny polodowcowej. 

Jezioro tektoniczne - powstałe w obniżeniach tektonicznych na równinach lub przedgórzu 

oraz w rynnowych rozpadlinach i rowach tektonicznych. 

Jezioro wulkaniczne - powstałe w kraterach (kraterowe, kalderowe) wygasłych wulkanów 

(Bolsena, Tal), w zagłębieniach lawy (lawowe) oraz w wulkanach eksplozywnych, tzw. maary. 

Jęzor lodowcowy - wydłużona, dolna część lodowca górskiego (poniżej pola firnowego).  

 

 

                                                                                     

rys.jęzor lodowcowy 

 

 

 

 

 

 

 

Jonosfera - warstwa atmosfery ziemskiej odznaczająca się obecnością znacznej liczby 

swobodnych elektronów i jonów. 

K 

Kalendarz gregoriański - kalendarz słoneczny. 

Kartodiagram - mapa, na której są rozmieszczone diagramy przedstawiające ilościową 

charakterystykę danego zjawiska, tj. jego całkowitą wielkość, strukturę, rozwój w czasie. 
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Kartogram - mapa przedstawiająca dane statyst. dotyczące określonego zjawiska (np. 

gęstości zaludnienia, stopnia zalesienia lub uprzemysłowienia), odnoszące się do danego 

obszaru, podzielonego na mniejsze pola (przeważnie jednostki adm.), zw. polami 

odniesienia. 

Klif -faleza, urwisko na brzegu morza lub jeziora.  

 

rys. klifu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimat - charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych 

(warunków pogodowych), kształtujący się pod wpływem właściwości fiz. i geogr. tego 

obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji i pomiarów 

meteorologicznych. 

Kolonizacja - tworzenie osad na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych 

Komunikacja - organiz.i środki techn. przewozu ludzi i ładunków (transport) oraz 

przekazywania informacji (telekomunikacja). 

Kontynent - wielki ląd otoczony ze wszystkich stron wodami mórz i oceanów. 

Konurbacja - typ policentrycznej aglomeracji miejsko-przem., w której żadne miasto nie ma 

znaczenia dominującego (np. GOP). 

Koryto rzeki - najniższa część doliny, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą 

okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma 

silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby - akumulacja niesionego materiału, a jeśli 

rzeka meandruje, dochodzi do  erozji bocznej. Koryto należy do fragmentu łożyska rzeki. 
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Krajobraz - w języku potocznym oznacza widok (k. wiejski i przem., zimowy i letni, brzydki i 

ładny); termin wieloznaczny i stosowany w różnych dyscyplinach nauk.; najczęściej posługują 

się nim geografowie i biolodzy, jest używany również w architekturze i geochemii. 

Krater wulkaniczny - zagłębienie w kształcie czaszy, kotła lub lejka, przeważnie przy ujściu 

komina wulkanicznego. 

Księżyc - naturalna satelita Ziemi. Jest on piątym co do wielkości księżycem w Układzie 

Słonecznym. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384403 km, co 

stanowi mniej więcej trzydziestokrotność średnicy ziemskiej. 

L 

Laguna - część morza, zazwyczaj płytka, oddzielona od wód otwartych przez lido, rafę 

barierową lub atol. 

Lasy równikowe wilgotne - wilgotny las równikowy zawsze zielony, wiecznie zielony las 

równikowy (higromegatermiczny), tropikalny las deszczowy, ekol. bujne lasy, występujące w 

klimacie bardzo ciepłym i wilgotnym; 

Lateryt - skała osadowa ilasta lub bardzo drobnookruchowa, składająca się gł. z 

wodorotlenków glinu i żelaza. 

Latyfundia - wielkie posiadłości ziemskie. 

Lawa - magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulk., silnie 

odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny; 

Lądolód - lodowiec kontynentalny, masy lodu grubości do kilku tys. m, pokrywające wielkie 

obszary powierzchni Ziemi. 

Linia zmiany daty - linia na mapie czasów strefowych; przy jej przekraczaniu ze wschodu na 

zachód dodaje się, z zachodu na wschód zaś odejmuje jeden dzień. 

Litosfera - sfera kuli ziemskiej rozciągająca się od powierzchni Ziemi do astenosfery, 

obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi. 

Lodowiec - masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu, 

znajdująca się w stałym, powolnym ruchu. 

Ł 

Łupki krystaliczne - łupki metamorficzne, skały metamorficzne powstałe w warunkach 

metamorfizmu regionalnego, rzadziej kontaktowego, skał magmowych (ortołupki) lub 
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osadowych (parałupki), a także wtórnego przeobrażenia gnejsów, amfibolitów i in. skał 

metamorficznych. 

M 

Mady rzeczne - napływowe gleby wytworzone z osadów (namułów) rzecznych; 

Magma - gorąca masa (stop) tworząca się lokalnie i okresowo wskutek topienia skał w 

górnym płaszczu Ziemi lub w skorupie ziemskiej. 

Makia - wiecznie zielone, twardolistne zarośla przybrzeżnej (wilgotnej) strefy w zachodniej 

części obszaru śródziemnomor. 

Mapa - graf. obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, 

zmniejszony w sposób określony mat., uogólniony i umowny (tj. sporządzony z 

zastosowaniem umownych znaków). 

meander - zakole, zakręt koryta rzecznego w kształcie łuku lub pętli.  

 

rys. meander 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melioracje - zabiegi techn. mające na celu trwałe polepszenie roln. zdolności produkcyjnych 

gleb. 

Meteor - świetlny ślad przelotu meteoroidu przez atmosferę ziemską. 

Meteoroidu - okruchy skalne o rozmiarach od ułamka milimetra do wielu metrów, 

poruszające się wokół Słońca.                                                                                                               
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Meteoryty - części meteoroidów, które po przejściu przez atmosferę ziemską spadły na 

powierzchnię Ziemi. 

Mezosfera- jedna z geosfer wchodząca w skład płaszcza Ziemi. 

Mgła - układ dyspersyjny (aerozol), w którym fazą rozpraszającą jest gaz (powietrze), a fazą 

rozproszoną ciecz. 

Migracje - ruch ludności, którego celem jest zmiana czasowa lub na stałe miejsca pobytu. 

Mogot - kopulasty ostaniec o stromych zboczach, zbud. z wapieni, wznoszący się na prawie 

płaskiej równinie. 

Monsun - sezonowy wiatr wiejący nad obszarami przybrzeżnymi oceanów, w ciepłej porze 

roku znad oceanu nad ląd, w chłodnej -w kierunku przeciwnym. 

Morena - materiał skalny niesiony i osadzany przez lodowiec u jego czoła (m. czołowa), 

boków (m. boczna) i na dnie (m. denna). 

Morze - wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od 

otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, 

utrudniającymi wymianę wód głębinowych. 

N 

Naród - zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością nar., czyli poczuciem 

przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród. 

Nawadnianie - irygacja, zabieg melioracyjny. 

Niecka artezyjska - nieckowaty układ (wklęsły) warstw skalnych, na przemian 

przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych warunkujący występowanie wód artezyjskich lub 

subartezyjskich.  
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Niż atmosferyczny - niż baryczny, obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego, w którym 

ciśnienie maleje ku środkowi obszaru. 

Nurt rzeczny – struga wody w rzece (prąd wodny) mająca największą prędkość. 

O 

Oaza - ograniczony obszar o bujnej roślinności na pustyni lub półpustyni, wokół źródła, 

płytkich wód podziemnych albo wzdłuż rzeki, kanału nawadniającego, studni artezyjskiej. 

Ocean - ocean światowy, wszechocean, słona powłoka wodna kuli ziemskiej, gł. część 

hydrosfery, obejmująca ogół oceany i morza. 

Orbita - przestrzenny tor ciała niebieskiego (np. planety lub komety w ruchu wokół Słońca, 

gwiazdy wokół centrum Galaktyki). 

Orogeneza - procesy tektoniczne prowadzące do tworzenia się wielkich struktur 

tektonicznych, zw. orogenami. 

Osad - faza stała nierozpuszczalna w danym środowisku i warunkach (stężenia, ciśnienia i 

temp.). 

Oz - wąski, zwykle kręty wał zbud. z piasków i żwirów osadzonych przez wody płynące w 

tunelach lodowych w różnych częściach lodowca. 

Ozonosfera - warstwa ozonowa, warstwa atmosfery ziemskiej o zwiększonej zawartości 

ozonu. 

P 

Pampa - trawiasta lub trawiasto-krzewiasta południowoamer. formacja roślinna o 

charakterze stepowym. 

Parowanie - przechodzenie substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy (parę). 

Pasaty - stałe wiatry w strefie międzyzwrotnikowej (na obu półkulach Ziemi) wiejące od 

wyżów zwrotnikowych ku równikowemu niżowi.  
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Piarg - rodzaj rumowiska skalnego, nagromadzenie okruchów skalnych u wylotu żlebu u 

podnóża stromych, skalistych stoków. 

Piaskowiec - zwięzła osadowa skała okruchowa powstała przez scementowanie piasku 

spoiwem miner., np. wapiennym, krzemionkowym. 

Plan - obraz niewielkiej części powierzchni Ziemi odwzorowanej na płaszczyźnie i 

przedstawionej na rysunku w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000. 

Planety - ciała niebieskie związane grawitacyjnie z gwiazdami, o średnicy nie mniejszej niż 

1000 km, widoczne dzięki oświetleniu ich przez macierzyste gwiazdy. 

Płyta litosfery - rozległy fragment litosfery, przemieszczający się poziomo względem 

sąsiednich fragmentów, po bardziej plast. podłożu (astenosferze), z prędkością zwykle kilka –

kilkanaście cm rocznie. 

Pływy morskie - największe i najbardziej regularne okresowe ruchy wód oceanicznych, 

objawiające się rytmicznymi zmianami poziomu morza, wywołane przyczynami astr. (siłami 

przyciągania Księżyca i Słońca) oraz siłami bezwładnościowymi w układzie Ziemia–Księżyc–

Słońce. 

Południk geograficzny - południk ziemski, łuk koła wielkiego na kuli reprezentującej 

powierzchnię Ziemi, będący przecięciem powierzchni kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej 

oś obrotu. 

Pogłowie - ogół zwierząt, zazwyczaj jednego rodzaju, gat., rasy, płci lub wieku, 

występujących na określonym terenie i w określonym czasie. 

Pogoda - stan atmosfery ziemskiej w danym miejscu i czasie. 
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Pole firnowe - obszar powyżej granicy wiecznego śniegu, gdzie gromadzący się śnieg ulega 

stopniowej przemianie w firn, a następnie w lód lodowcowy, dając pocz. lodowcowi 

górskiemu. 

Popiół wulkaniczny - drobny materiał piroklastyczny, o śred. ziarn do 2 mm.  

Pradolina - szeroka (do kilkudziesięciu km) dolina utworzona w plejstocenie podczas 

dłuższego postoju lądolodu, w wyniku erozyjnej działalności wielkich mas wód 

proglacjalnych, pochodzących z topniejącego lądolodu, i wód ekstraglacjalnych, płynących z 

obszaru niezlodowaconego; 

Prądy morskie  -postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne 

ilości wody na duże odległości w określonym czasie. 

 

 

 

rys. prądy morskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preria - step północnoamer. na Wielkich Równinach na wschód od G. Skalistych. 

PKB, produkt krajowy brutto - wartość dóbr i usług nowo wytworzonych na terenie kraju w 

ciągu roku. 

PNB, produkt narodowy brutto - PKB skorygowany o saldo dochodów obywateli danego 

kraju z tytułu własności i pracy za granicą oraz dochodów obcokrajowców posiadających 

własność i pracujących w danym kraju. 
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profil glebowy - pionowy przekrój przez warstwę gleby objętą procesem glebotwórczym.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoza pogody - przewidywany na podstawie danych meteorol. przebieg pogody na 

określonym obszarze. 

Próchnica - substancja org. gleby; produkt procesu humifikacji resztek roślin i zwierząt; 

zwiększa żyzność gleby, poprawia jej strukturę oraz stanowi jedno ze źródeł składników 

pokarmowych dla roślin. 

Przemysł - według systemu Klasyfikacji Gospodarki Nar. (KGN), obowiązującego do 1993, 

gałąź przemysłu zajmująca się wytwarzaniem żywności i używek; obejmował kilkanaście 

branży (m.in. przemysł mleczarski, cukr., spirytusowy); od 1994 termin p.s. zastąpiono 

terminem produkcja żywności, zgodnie z Eur. Klasyfikacją Działalności (EKD). 

Przyrost naturalny - różnica między liczbą urodzeń a zgonów w danym okresie i na danym 

terytorium. 

Puszta - formacja roślinności stepowej na rozległych, bezleśnych obszarach Niz. Węgierskiej; 

p. tworzą stepy kostrzewowe i ostnicowe, na których wypasano stada bydła. 

R 

Rafa - forma dna mor. w kształcie wału lub platformy, zbud. z wapiennych szkieletów 

osiadłych organizmów mor., zwykle koralowców (r. koralowa); szer. do 2 km, dł. do 2 tys. 

km; rozróżnia się r. przybrzeżne, barierowe, atole.  
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     rys. rafa koralowa.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Recykling - wykorzystywanie odpadów lub zużytych elementów do wytwarzania nowych 

produktów (np. makulatury do produkcji papieru, zużytych opon samoch. jako paliwa w 

cementowniach); r. ma duże znaczenie dla ochrony środowiska i jest coraz szerzej 

stosowany. 

Rekreacja - różnorodne formy działalności podejmowane poza obowiązkami zaw., społ., 

domowymi i nauką dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. 

Rezerwat biosfery - obszar unikatowy w skali świata, podlegający szczególnej ochronie ze 

względu na niepowtarzalne walory, np.: geol., rzeźby terenu, stosunków wodnych, flory i 

fauny; tereny naturalne, szczególnie cenne dla badań naukowych. 

Rędziny - typ gleb  litogenicznych należący do gleb węglanowych; powstają ze zwietrzelin 

masywnych skał wapniowcowych (wapieni, dolomitów, margli i gipsów); użytkowane 

rolniczo, najżyźniejsze są głębokie r.czarnoziemne; jedyny pol. termin, który wszedł do 

międzynar. nazewnictwa gleboznawczego. 

Rolnictwo - jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, wytwórczość 

materialna; uzyskanie produktów roślinnych i zwierzęcych w wyniku uprawy roli i roślin 

(agrotechnika) oraz chowu i hodowli zwierząt (zootechnika) w celu dostarczenia człowiekowi 

żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spoż., 

ponadto wyprodukowanie różnorodnych surowców. 

Rów oceaniczny - wydłużone zagłębienie dna oceanicznego, o stromych stokach i płaskim 

dnie, występujące w strefie subdukcji, zwykle wzdłuż łuku wysp lub aktywnego brzegu 
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kontynentu; szer. — kilkadziesiąt km, dł. często ponad 1 tys. km; najgłębszy — Rów 

Mariański, głęb. 11 034 m 

  

 

Równik ziemski - równoleżnik ziemski leżący w płaszczyźnie przechodzącej przez środek 

Ziemi i prostop. do jej osi (osi przechodzącej przez bieguny geogr.); dł. — 40 075,704 km; r. 

dzieli Ziemię na półkulę pn. i pd.; od r. wyznacza się szer. geogr. (on sam ma szer. geogr. 0). 

Równoleżnik ziemski - równoleżnik geograficzny-okrąg powstały z przecięcia powierzchni 

kuli ziemskiej przez płaszczyznę prostop. do osi Ziemi; r.z. wraz z południkami tworzą siatkę 

geograficzną. 

Rurociąg - (przewód rurowy), przewód utworzony ze szczelnie połączonych ze sobą rur, a 

także kształtek rurowych, zaworów, wydłużek; części pomocnicze — podpory, izolacja; 

rodzaje: gazociąg,  ropociąg, wodociąg. 

Rybołówstwo - dział gospodarki obejmujący połów ryb i in. zwierząt (np. homarów, ostryg, 

krewetek) oraz roślin wodnych — z mórz, jezior i rzek do celów konsumpcyjnych, także 

przetwórczych. 

Ryft - wielka, obniżona wzdłuż uskoków strefa tektoniczna rozwinięta w obrębie kontynent. 

lub oceanicznej skorupy ziemskiej; r. kontynentalne mają postać rowów tektonicznych (szer. 

kilkadziesiąt km, dł. do kilku tys. km), obrzeżonych obu- lub jednostronnie przez uskoki, r. 

oceaniczne — dolin ryftowych (środkiem r. oceanicznego biegnie strefa 
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rys. ryft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną 

korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek 

wodny o powierzchni dorzecza powyżej 100 km². 

S 

sandr- rozległy, płaski stożek napływowy złożony z piasków i żwirów osadzonych na 

przedpolu lądolodu przez wody powstające w wyniku jego topnienia; s. tworzą niekiedy 

rozległe równiny zw. sandrowymi (np. w Borach Tucholskich, na Kurpiach).             

    

 

 

 

 rys. sandr. 
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Satelita meteorologiczny - sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do pomiarów, zbierania i 

przekazywania informacji o stanie atmosfery. 

Sawanna - zbiorowiska trawiaste, zwykle z domieszką drzew i krzewów, na obszarach 

międzyzwrotnikowych o niedostatku opadów lub okresowo zalewanych; gł. Afryka, środk. 

Brazylia i zach. Australia. 

Sejsmograf - przyrząd do wykrywania i rejestracji przebiegu drgań gruntu; używany do zapisu 

fal sejsmicznych; zapisy takie (sejsmogramy) pozwalają określić miejsce trzęsienia ziemi oraz 

jego magnitudę, także badać budowę wnętrza Ziemi. 

Sfera niebieska - fikcyjna sfera (sklepienie) o dowolnym promieniu, w której środku znajduje 

się obserwator i na której obserwuje się położenia ciał niebieskich; pojęcie pomocne w 

określaniu kierunku do ciał niebieskich. 

Siatka kartograficzna-rysunek przedstawiający na płaszczyźnie sieć równoleżników i 

południków ziemskich w określonym odwzorowaniu kartograficznym; podstawowy element 

mapy. 

Skala pomiarowa - (skala wielkości fizycznej), zbiór wartości danej wielkości fiz. 

uporządkowany zgodnie z przyjętymi założeniami; np. skala temp., skala twardości. 

Skorupa ziemska - zewn. powłoka skalna Ziemi, górna część litosfery, grub. 5–80 km; 

oddzielona od płaszcza Ziemi nieciągłością Mohorovičicia; kontynent. (zwykle o grub. 35–40 

km, zawierająca znaczne ilości skał bogatych w kwarc) lub oceaniczna (zwykle o grub. 5–8 

km, złożona gł. ze skał o składzie bazaltów); wyróżnia się także s.z. typu pośredniego; 

 

Slumsy - nędzne domy, rudery zamieszkiwane przez wielkomiejską biedotę. 
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Słońce - najbliższa gwiazda, centr. ciało Układu Słonecznego, gł. źródło energii docierającej 

do Ziemi i najjaśniejszy obiekt na niebie; nieduża gwiazda (karzeł) o jasności absolutnej 4 84 

(jasność obserwowana –26 7); masa S. wynosi 1,991 · 1030 kg (332 958). 

Smog - gęsta mgła unosząca się nad wielkimi miastami lub ośr. przem., zawierająca 

zanieczyszczenia powietrza atmosf., gł. pyły, gazy i pary (emitowane przez zakłady przem., 

silniki spalinowe pojazdów mech. itp.) oraz produkty ich przemian fotochem. i chem.; s. 

stanowi zagrożenie dla żywych organizmów i powoduje niszczenie materiałów. 

Smog fotochemiczny - (smog utleniający), którego gł. składnikami są aktywne chemicznie 

związki org. (nadtlenki, aldehydy) oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu; tworzy się w czasie 

silnego nasłonecznienia, gł. w wyniku fotochem. przemian składników spalin (tlenków azotu, 

węglowodorów, gł. nienasyconych, i in.). 

Smog kwaśny-(mgła przemysłowa), smog zawierający gł. dwutlenek siarki i dwutlenek węgla 

(tworzące z mgłą kropelki kwasów) oraz pyły i sadzę. 

Sorgo - jednoroczna lub wieloletnia trawa, pochodzenia afryk.; ważna roślina zbożowa 

pastewna, przem.; tropik. i subtropik. strefy klim.; do gat. s. należą: dżugara, gaolian 

(kaolian) , durra, dochna, trawa sudańska. 

Starorzecze - odcięty od nurtu rzeki fragment jej koryta; powstaje wskutek przecięcia przez 

rzekę nasady (szyi) meandra; pocz. wypełnione wodą, szybko ulega zamuleniu i zarasta 

roślinnością.                                                               

rys. starorzecze. 

 

 

 

 

 

 

 

Step - suchoroślowa formacja trawiasta (zdomieszką dwuliściennych bylin), na 

czarnoziemach w strefie umiarkowanej o klimacie kontynent.; s. eurazjat. (s. w pierwotnym 

znaczeniu),  prerie i  pampy. 



43 

 

Geotermiczny stopień - mierzona pionowo w metrach odległość w głąb Ziemi 

odpowiadająca wzrostowi temp. o 1°C; w Europie wynosi średnio 33 m. 

Stratosfera - warstwa  atmosfery ziemskiej znajdująca się nad troposferą, na wys. od 10–18 

km do 45–50 km. 

Subekumena - obszary Ziemi nie zamieszkane, ale okresowo wykorzystywane przez 

człowieka. 

Sukulenty - rośliny kserofityczne, gromadzące wodę w celu przetrwania suszy; ograniczona 

transpiracja (zgrubiałe pędy, gruby nabłonek, redukcja liści, gęste ciernie i włoski); gł. 

półpustynie tropik. (np. kaktusy, wilczomlecze, agawy); w Polsce gł. rojnik i rozchodnik; liczne 

gat. ozdobne zw. pot. gruboszami lub tłustoszami. 

Sadź (szadź) - puszysty osad kryształków lodu narastający na cienkich przedmiotach (np. 

gałązkach drzew); powstaje w wyniku zamarzania przechłodzonych kropelek wody zawartych 

w mgle. 

Szelf-(szelf kontynentalny), najniższa, płaska (maks. spadek 2°) część kontynentu, zalana 

przez morze, rozciągająca się do średniej głęb. 200 m; oddzielona wyraźnym załamaniem od 

silniej nachylonego skłonu kontynentalnego; sz. są obszarami częstego występowania złóż 

kopalin (ropy naft., gazu ziemnego). 

Szerokość geograficzna - jedna ze współrz. geogr.; kąt (od 0° do 90°) zawarty między 

kierunkiem normalnej (prostej prostop.) do powierzchni Ziemi w danym punkcie a 

płaszczyzną równika ziemskiego, liczony w kierunku pn. (sz.g. północna.) lub pd. (sz.g. 

południowa) od równika. 

Szreń - cienka warstwa zbitego, zlodowaciałego śniegu na powierzchni pokrywy śnieżnej. 

Szron - osad kryształków lodu o różnej postaci (igły, pióra) występujący na powierzchni 

gruntu i przedmiotach; powstaje w wyniku resublimacji pary wodnej zawartej w powietrzu 

atmosf. w temp. poniżej 0°C. 

Śnieg - opad atmosf. złożony z kryształków lodu o b. różnych kształtach (gł. 6-ramienne 

gwiazdki); w temp. od –5 do 0°C kryształki łączą się, tworząc płatki; pada z chmur 

warstwowych, kłębiasto-warstwowych i kłębiastych deszczowych. 

T 

Tajfun - nazwa cyklonu tropikalnego występującego w pn.-zach. części O. Spokojnego, na 

pd.-wsch. wybrzeżach Chin, Japonii i na Filipinach. 

Tajga - lasy borealne z przewagą drzew iglastych; występują w Eurazji (typowa t. syberyjska) i 

Kanadzie; tworzą strefę roślinną w kontynent. klimacie umiarkowanie chłodnym. 
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Tektonika:  

1) dział geologii; nauka zajmująca się odkształceniami ciał skalnych litosfery (deformacje 

tektoniczne) pod wpływem sił działających w niej w przeszłości i obecnie; przedmiotem 

badań t. są gł. powstające w wyniku tych procesów struktury (zw. strukturami 

tektonicznymi);  

2) cechy budowy geol. 

Transport błonowy - zespół mechanizmów umożliwiających bierne lub czynne 

przechodzenie substancji przez błonę komórkową; transport bierny — przechodzenie 

substancji zgodnie z gradientem stężeń; transport czynny odbywa się za pośrednictwem 

odpowiednich białek — nośników, w kierunku przeciwnym do aktualnie działającej siły. 

Troposfera - warstwa atmosfery ziemskiej najbliższa powierzchni Ziemi, rozciągająca się do 

wys. 7–10 km nad obszarami podbiegunowymi, 10–12 km nad umiarkowanymi szer. geogr. i 

16–18 km nad równikiem. 

Trzęsienie ziemi - krótkotrwałe, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane zwykle 

przez nieodwracalne deformacje ośr. skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie 

ciągłości ośr. skalnego i emisja fal sejsmicznych; natężenie t.z. określa się za pomocą skali 

Richtera lub skali Mercallego; t.z. powodują niekiedy wielkie zniszczenia 

Tsunami - fale mor. wywołane podwodnymi trzęsieniami ziemi lub wybuchami podwodnych 

wulkanów; na otwartym oceanie t. osiągają wys. 1–2 m, w pobliżu lądu do 30–50 m; 

uderzenie t. może stać się przyczyną wielkich zniszczeń i ofiar wśród ludzi (t. 26 XII 2004 w 

Azji Pd. spowodowało śmierć ok. 300 tys. osób). 

Tundra - bezleśne zbiorowisko roślinności arkt., między strefą tajgi a strefą polarnych pustyń 

lodowych w pn. strefie podbiegunowej; gł. porosty, mchy, trawy, krzewinki. 

Turystyka - forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, związana z 

celami poznawczymi i elementami sportu; t. kwalifikowana — m.in. narciarska, motorowa, 

wodna, górska.  

U 

Układ słoneczny - zespół ciał niebieskich poruszających się w przestrzeni wraz ze Słońcem, 

powiązanych siłami wzajemnych oddziaływań grawitacyjnych; ciałem centr., skupiającym 

prawie całą (99,87%) masę U.S., jest Słońce; obiega je 9 planet (Merkury, Wenus, Ziemia, 

Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton), wokół 7 z nich krążą naturalne satelity (księżyce, 

ponad 60); między orbitami Marsa a Jowisza.  
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rys. układ słoneczny 

 

 

 

 

Unia Europejska (UE) - związek państw-członków Wspólnot Europejskich, zawarty na 

podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany 1992 w Maastricht, wszedł w życie 1 XI 

1993); Wspólnoty Eur. — w tym zwł. Wspólnota Eur., tj. zreformowana EWG — tworzą tzw. I 

filar UE, który obejmuje ustanowienie Unii Gosp. i Walutowej, a także wspólną politykę m.in. 

w zakresie transportu i łączności, kultury, oświaty, nauki, zdrowia, ochrony środowiska. 

Urbanizacja - proces społ. i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, 

powiększaniu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia. 

Usługi - działalność gosp. mająca charakter świadczeń osób fiz. i prawnych na rzecz in. osób, 

nie polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych; trzeci, obok przemysłu i rolnictwa, sektor 

gospodarki nar.; obejmuje: transport, łączność, handel, gospodarkę komunalną, ochronę 

zdrowia, oświatę, administrację, wymiar sprawiedliwości, instytucje finans. i 

ubezpieczeniowe. 

Uskok - struktura tektoniczna powstała w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia 

ich wzdłuż powstałej powierzchni (lub wąskiej strefy zniszczenia) zw. powierzchnią u. (lub 

strefą uskokową). 

Użytki rolne - wszystkie tereny służące bezpośrednio produkcji roln. lub ogrodn.; dzielą się 

na grunty orne, trwałe użytki zielone (łąki, pastwiska), ogrody, sady, plantacje trwałe (np. 

truskawkowe). 

Użytki zielone - łąki i pastwiska trwałe, także zakładane na gruntach ornych na przeciąg kilku 

lat, tzw. przemienne; u.z. dostarczają paszy zielonej, siana, kiszonki. 
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W 

Wąwóz - głęboka dolina o stromych zboczach i wąskim dnie. 

Wilgotność - wielkość określająca zawartość wody (lub pary wodnej) w substancji stałej lub 

gazowej; w. materiałów stałych określa się zwykle stosunkiem masy wody zawartej w 

materiale do masy suchego materiału (w. właściwa, wyrażana w kg/kg), w. gazów — 

stosunkiem masy pary wodnej zawartej w pewnej objętości gazu do tej objętości (w. 

bezwzględna, w kg/m3) lub stosunkiem ciśn. 

Wodospad - pionowy spadek wody spowodowany różnicą poziomów dna koryta rzeki lub 

potoku; szereg kolejnych w. nazywa się kaskadą. 

Wody podziemne - wody występujące w porach, szczelinach i innych próżniach wśród skał 

skorupy ziemskiej; ze względu na pochodzenie rozróżnia się wody infiltracyjne, gromadzące 

się w wyniku infiltracji wód powierzchniowych w głąb ziemi, wody juwenilne (wydzielające 

się z magmy) i wody reliktowe (będące pozostałymi w osadach geol. wodami dawnych mórz i 

jezior); ze względu na skład — wody słodkie, wody 

Wulkan - hipotetyczna planeta najbliższa Słońca, której istnienie miało wyjaśniać 

okołosłoneczny ruch peryhelium Merkurego; ob. ruch ten wyjaśnia ogólna teoria 

względności.  

                                                                                                            

rys.wulkan. 
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Wyż atmosferyczny  - (wyż baryczny),obszar podwyższonego ciśn. atmosf., w którym ciśn. 

rośnie ku środkowi obszaru; cyrkulacja powietrza w w.a. ma kierunek przeciwny do kierunku 

ruchu obrotowego Ziemi. 

Zachmurzenie - pokrycie nieba chmurami; wielkość z. zwykle określana w skali od 0 do 8 (np. 

7 — niebo pokryte w 7/8 chmurami).                                                                              

Zaćmienie - zasłonięcie całkowite lub częściowe tarczy ciała niebieskiego przez inne ciało 

niebieskie, a także przejście ciała niebieskiego świecącego światłem odbitym przez obszar 

cienia rzucanego przez inne ciało (np. z. Słońca, z. Księżyca). 

Zasolenie wody morskiej - ogólna ilość soli w gramach, w dm3 wody, wyrażona w ‰; 

przeciętne z.w.m. wynosi 35‰; w wodach oceanicznych od 32‰ (obszary okołobiegunowe) 

do 38‰ (strefa zwrotnikowa), w morzach od 3‰ (tzw. morza słonawe) do 40‰. 

Zlepieniec (konglomerat) - zwięzła osadowa skała okruchowa powstała przez 

scementowanie żwiru spoiwem miner., np. wapiennym; niekiedy wykorzystywany jako 

materiał dekoracyjny. 

Zorza polarna - świecenie górnych warstw atmosfery ziemskiej w obszarach arkt. i antarkt.; 

ma najczęściej postać barwnego łuku, smug, wstęg itp.; powstaje w wyniku emisji 

promieniowania przez atomy i cząst., gł. tlenu i azotu (wzbudzone wskutek bombardowania 

protonami i elektronami wysyłanymi przez Słońce); pojawia się gł. na wys. 65–200 km, 

czasem większej. 

Zrąb - część skorupy ziemskiej obrzeżona równol. do siebie uskokami i wypiętrzona 

względem otoczenia; przeciwieństwo zapadliska. 

 

rys. zrąb. 

 

 

 

 

 

Zwrotnik Raka - zwrotnik półkuli północnej.  

Zwrotnik Koziorożca - zwrotnik półkuli południowej.                     
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  rys. zwrotnik 

Koziorożca i Raka. 

 

 

 

 

Ź 

Źródło - naturalny wypływ wody na pow. ziemi pod wpływem siły ciężkości (grawitacyjne, 

zstępujące) lub dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu (artezyjskie, wstępujące); odpowiednio do 

geologicznego ukształtowania terenu wyróżnia się: warstwowe, powstałe na przecięciu pow. 

ziemi z linią styku warstwy wodoszczelnej i wodoprzepuszczalnej 

Ż 

Żegluga śródlądowa - żegluga uprawiana na wodach śródlądowych; zalewowa, rzeczna, 

jeziorowa; drogi (tory) wodne przebiegają przez rzeki, jeziora, kanały, tworząc systemy dróg 

wodnych. 

Żółtoziemy – strefowe gleby tropik.; powstałe pod wiecznie zielonymi, wilgotnymi lasami 

subtropik.; mało żyzne.                                                                    

Żyzność gleby - zespół właściwości gleby zapewniający roślinom składniki pokarmowe, wodę 

i powietrze; o naturalnej ż.g. decyduje m.in. zawartość koloidów glebowych, związków 

miner., próchnicy; ż.g. można zwiększyć gł. nawożeniem i melioracjami. 
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Słownik pojęć biologicznych 

 

 

 

A 

Aglomeracja miejska- zespół złożony z dużego miasta, mniejszych miast i osiedli, w których 
ludności utrzymuje się z wykonywania zawodów pozarolniczych 

Akomodacja- zdolność przystosowania się oka do widzenia przedmiotów znajdujących się w 

różnej odległości. 

Allel - to wersja genu, która wywołuje odmienne właściwości tej samej cechy 

Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. 
Należą do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy, wiatrowa energia odnawialna. 

Aminokwasy- związki organiczne, bezbarwne ciała stałe, na ogół dobrze rozpuszczalne w 

wodzie. Mają zdolność łączenia się w duże cząsteczki 

Anabolizm - procesy syntezy 

Aparaty szparkowe- zbudowane są z dwóch komórek szparkowych, miedzy, którymi 

znajduje się mały otwór, szparka, mająca zdolność zamykania się i otwierania. Przez szparkę 

zachodzi pobieranie dwutlenku węgla i wydalanie tlenu oraz wyparowywanie wody. 

Atmosfera- gazowa powłoka otaczająca planetę posiadającą masę wystarczającą do 
utrzymywania wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji. 

Auksyna- hormon roślinny, regulator wzrostu i rozwoju rośliny. 

Autonomiczny układ nerwowy - wegetatywny układ nerwowy składa się  z : układu 

współczulnego (rozszerzenie źrenic, przyspieszenie czynności serca, rozszerzenie pęcherza 

moczowego, rozkurczanie oskrzeli) i  przywspółczulnego (zwężanie źrenicy, kurczenie 

pęcherza moczowego, hamowanie wydzieliny śliny) 

B 

Bentos- ogół organizmów roślinnych i zwierzęcych zasiedlających dno zbiorników wodnych 
(bental). Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od różnorodnych czynników 
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biotycznych i abiotycznych - m.in. rodzaju zbiornika (słono- lub słodkowodny), głębokości 
dna itp. 

Bezowodniowce- zwierzęta niewytwarzające błon płodowych (ryby, płazy). 

Białka- związki zbudowane z węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki. Z tych pierwiastków w 
organizmie powstają aminokwasy; są dość wrażliwe na działanie wysokiej temperatury i 
substancji chemicznych; są podstawowym budulcem komórek i tkanek, budują enzymy oraz 
niektóre hormony, zapewniają odporność organizmu, w wyjątkowych sytuacjach dostarczają 
energii; występują w chudym mięsie, rybach, mleku i jego przetworach 

Biocenoza- zespół populacji roślinnych oraz zwierzęcych powiązanych wzajemnymi 
zależnościami i żyjących w określonym środowisku 

Biogaz- gaz palny będący mieszaniną metanu (2/3 objętości) i dwutlenku węgla, powstający 
podczas beztlenowego rozpadu substancji organicznych 

Biom- część biosfery obejmująca duże obszary lądów, wyróżniana na podstawie warunków 
klimatycznych i zasięgu podobnych zbiorowisk roślinnych, obejmuje także świat zwierzęcy; 
biomem jest Np. tundra, sawanna 

Biosfera (strefa życia)- przestrzeń, w której żyją organizmy, obejmująca dolną część 
atmosfery, powierzchniowe warstwy litosfery i prawie całą hydrosferę 

Biotop- nieożywione środowisko życia organizmów 

Blaszki kostne- podstawowe elementy budowy tkanki kostnej 

Błona komórkowa (tłuszczowo-białkowa)- jest półprzepuszczalna, tzn. przepuszcza niektóre 

substancje do wnętrza i na zewnątrz komórki; pełni też funkcję ochronną. 

Budowa kwiatu: 

� Słupek składa się ze znamienia, szyjki, zalążni z zalążniami. Zalążniki są okryte przez 
zalążnię, stąd nazwa rośliny okrytozalążkowe. 

� Pręcik 

Budowa serca płazów: 

� Dwa przedsionki 
� Jedna komora 

Budowa serca gadów: 

� Dwa przedsionki 
� Jedna komora z niepełną przegrodą 
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Budowa serca ptaków i ssaków: 

� Dwa przedsionki 
� Dwie komory 

Budowa serca ryb: 

� Zatoka żylna 
� Przedsionek 
� Komora 
 

 
Ryby mają jeden obieg krwi. 

Płazy, gady, ptaki i ssaki mają dwa obiegi krwi: mały i duży. 

Bulwy- gromadzą substancje zapasowe (ziemniaki) 

Byliny- rośliny wieloletnie, zielne, które mają pędy podziemne w postaci kłączy, cebul lub 

bulw. Ich pędy nadziemne corocznie obumierają. Należą do nich np. zawilec gajowy, 

poziomka pospolita. 

C 

Cebule- skrócone pędy z mięsistymi liśćmi, gromadzącymi substancje zapasowe (tulipan, 

hiacynt, krokus) 

Cewka moczowa - ostatni odcinek układu moczowego wprowadzający mocz na zewnątrz 

Chlorofil- zielony barwnik znajdujący się u roślin w chloroplastach, w swoim składzie zawiera 

magnez. Jest konieczny do przebiegu procesu fotosyntezy. 

Chloroplasty(jeden z rodzajów plastydów)-ciałka zieleni, zawierają zielony barwnik-chlorofil; 

w nich następuje pochłanianie energii świetlnej i przetwarzanie jej w energię chemiczną. 

Choroby alergiczne - są powodowane przez różne substancje zwane alergenami 

Choroby dróg płciowych – kiła ( wywoływana jest przez bakterię, która wnika do naczyń 

chłonnych i krwionośnych przez najdrobniejsze, nawet niedostrzegalne uszkodzenia skóry 

narządów płciowych), rzeżączka (wywoływana jest przez bakterię zwaną gonokokiem, 

objawia się pojawieniem po kilku dniach od zakażenia śluzowej, a następnie ropnej 

wydzieliny, świądu i pieczenia zwłaszcza przy oddawaniu moczu), AIDS (szerzy się przez krew 

- gdy narusza się ciągłość tkanek, np. używając do zabiegów medycznych nie 

wysterylizowanych narzędzi oraz kontakt płciowy) 

Mały obieg: prawa komora                                          płuca                                  lewy przedsionek 
 
 
Duży obieg: lewa komora                                    komórki ciała                      prawy przedsionek 
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Choroby krwi – niedokrwistość – anemia (spowodowana obniżonym poziomem 

hemoglobiny i niedoborem żelaza; objawy: osłabienie, zmęczenie, bladość skóry i błon 

śluzowych jamy ustnej i spojówek oka); białaczka typu szpikowego - nowotwór szpiku 

(gwałtowne obniżenie krwinek czerwonych); białaczka typu limfatycznego - nowotwór 

układu limfatycznego (gwałtowny wzrost krwinek białych a wypieranie krwinek czerwonych); 

hemofilia- choroba genetyczna objawiająca się brakiem krzepliwości krwi, która jest 

sprzężona z chromosomami płci; anemia sierpowata - choroba genetyczna objawiająca się 

nieprawidłową budową krwinek czerwonych. 

Choroby nerek - odmiedniczkowe zapalenie nerek,  toksyczne zapalenia nerek, kamica 

nerkowa 

Choroby nowotworowe - przejawiają się gwałtownym rozrastaniem się zmiennych 

nowotworowo komórek organizmu. 

Choroby skóry - grzybice skóry, łupież, łuszczyca, bakteryjne, trądzik 

Choroby układu krążenia - nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, miażdżyca- odkładanie 

się cholesterolu, prowadzone do zwężania się światła tętnic (głównie dotyczą aorty, tętnic 

mózgowych i wieńcowych), zawał mięśnia sercowego 

Choroby układu nerwowego – padaczka, udar mózgu, zapalenie opon mózgowych, mózgu, 

guzy mózgu 

Choroby układu oddechowego – pylica (azbestowa, węglowa, bawełniana), astma (płucna), 

nowotwory (płuc, tchawicy) 

Choroby układu pokarmowego – zakaźne (bakteryjne – czerwonka, dur brzuszny, dur 

rzekomy, salmonella; wirusowe - żółtaczka zakaźna), niezakaźne (choroba wrzodowa, nieżyt 

żołądka, nieżyt jelit, kamica wątrobowa)  

Choroby weneryczne - są one wywoływane przez odmienne zarazki i mają inny przebieg, a 

przenoszone są głównie drogą płciową. 

Cukrowce(węglowodany)- zbudowane są z trzech pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu. Są 

one obok tłuszczów głównym materiałem energetycznym. Cukry dzielimy na: cukry proste 

(glukoza, fruktoza) oraz na cukry złożone, które również można podzielić na: dwucukry 

(sacharoza) i wielocukry (skrobia, celuloza, glikogen, chityna). 
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Cykl miesiączkowy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cytoplazma- złożona substancja zawierająca składniki płynne i stale struktury; wypełnia 

wnętrze komórki. 

Czaszka dzieli się na: 

� Mózgoczaszkę otaczającą mózg 
� Trzewioczaszkę składającą się m.in. ze szczęk 

D 

Dąbrowa- las dębowy, często z domieszką innych drzew, takich jak klon, grab i jesion 

DDT- środek owadobójczy stosowany dawniej m.in. w rolnictwie; został wycofany z użycia  ze 
względu na łatwość kumulacji w łańcuchach pokarmowych 

Destruenci- grupa organizmów glebowych z różnych grup systematycznych (przede 
wszystkim bakterii, nicieni, pierścienic i owadów), będąca najważniejszym ogniwem w 
łańcuchu pokarmowym ekosystemu, której rolą jest rozkład (mineralizacja) martwej materii 
organicznej (detrytusu) wytworzonej przez producentów, na proste składniki mineralne, 
dwutlenek węgla i wodę 
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Dializa - pozaustrojową stosuje się w przewlekłych chorobach nerek; do dializy stosuje się 

aparat zwany sztuczna nerką, w której błona półprzepuszczalna oddziela krew chorego od 

płynu dializującego 

Drapieżnictwo- występuje, gdy populacja jednego gatunku działa na szkodę populacji 
drugiego gatunku i nie może bez niego żyć 

Dwunastnica - początkowy odcinek jelita cienkiego do którego odchodzą przewody 

wyprowadzające z trzustki i wątroby, tu zachodzi właściwy proces trawienia wszystkich 

składników pokarmowych dzięki żółci doprowadzającej z woreczka żółciowego, która 

wstępnie trawi tłuszcze rozbijając ich duże cząstki dzięki sokowi trzustkowemu zawierają 

enzymy trawiące cukry. 

Dwutlenek siarki jest przyczyną: 

� Zwolnienia procesów fotosyntezy, oddychania i parowania 
� Małego przyrostu masy rośliny 
� Uszkodzeń blaszek liściowych oraz zakłócenia ich rozwoju 

Dziedziczność płci 
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E 

Efekt cieplarniany- nadmierne zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze. 

Ekokonwersja - odpisanie od sumy zadłużenia danego państwa wydatków poniesionych na 
przeprowadzenie inwestycji wspomagających ochronę środowiska. 

Ekologia - nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem 
oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi 
organizmami. 

Ekosystem - układ ekologiczny złożony  z biocenozy i jej nieożywionego, fizycznego 
środowiska- biotopu, które wzajemnie na siebie oddziałują 

Emigracja - jednokierunkowy ruch osobników poza granice populacji 

Emisja zanieczyszczeń - wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery 

Enzymy- substancje białkowe, które regulują szybkość reakcji biochemicznych, są warunkiem 

prawidłowego przebiegu czynności życiowych każdego organizmu. 

Erozja - niszczenie gleby wskutek wypłukiwania jej przez wodę, wywiewana przez wiatr itp.; 
może spowodować zniszczenia warstwy uprawnej 

Erytrocyty  – krwinki czerwone; ich ilość to 45-55 mln/mm3  krwi, powstają w szpiku 

kostnym, a są rozkładane w śledzionie, zawierają barwnik hemoglobinę (białko zawierające 

żelazo), brak jądra komórkowego. 

Eurybionty - organizmy cechujące się szeroką tolerancją wobec czynników środowiskowych. 
Mogą one żyć w bardzo zróżnicowanych warunkach, osiedlając się na znacznych obszarach 
Ziemi. Przykładem może być wróbel domowy, trzcina pospolita i orlica, które spotykamy 
niemalże na całym świecie 

Eutrofizacja wód- proces użyźniania wód związany z nadmierną produkcją materii 
organicznej w zbiornikach, wywołany m.in. intensywnym nawożeniem pól uprawnych 

F 

Fenotyp - to wygląd zewnętrzny organizmu, na który ma wpływ genotyp i środowisko 

Fitoplankton- mikroskopijne organizmy roślinne oraz sinice, które biernie unoszą się w 
wodzie, nie posiadając zdolności ruchu lub tylko w znacznie ograniczonym zakresie. 

Fotosynteza- proces syntezy węglowodanów z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii 

świetlnej i chlorofilu. 

 
                                            Energia świetlna 

Dwutlenek węgla + woda                                  cukier + tlen 
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Fragmentacja plechy- organizm macierzysty rozpada się na kawałki, fragmenty, z których 

rozwijają się nowe organizmy. 

Freony- związki węgla, fluoru i chloru, używane głównie w urządzeniach chłodniczych i 
klimatyzacyjnych oraz w aerozolach; obecnie ogranicz się ich stosowanie 

Funkcje skóry - ochrania organizm przed urazami mechanicznymi i szkodliwymi czynnikami 

środowiska zewnętrznego, służy do odbierania bodźców z otoczenia,  bierze udział w 

procesach termoregulacji, bierze udział w wymianie tlenu i dwutlenku węgla, umożliwia 

wydzielanie różnych substancji, ponieważ zawiera gruczoły potowe, łojowe, śluzowe 

Funkcje szkieletu - stanowi rusztowanie ciała zwierzęcia, daje punkty przyczepu dla mięśni, 

umożliwia poruszanie się, osłania miękkie i delikatne narządy wewnętrzne 

G 

Gardło – miejsce krzyżowania się dróg oddechowych i pokarmowych 

Gastrula - tworzenie się warstw zarodka 

Gatunek- grupa podobnych do siebie organizmów, zdolnych do krzyżowania się między sobą 
i wydawania płodnego potomstwa 

Genetyka - to nauka o przekazywaniu cech potomstwu 

Genotyp - to zespół genów organizmu 

Geny - to fragment DNA, podstawowa jednostka dziedziczności, dzięki której dziedziczone 

cechy są przenoszone  rodziców na ich potomstwo. 

Gradacja- masowe pojawienie się dużej liczby osobników danego gatunku na określonym 
obszarze 

Gruczoły łojowe - pęcherzykowate gruczoły wydzielające łój, natłuszczają włosy i skórę 

Gruczoły potowe - cewkowate gruczoły skręcone w dolnej części w postaci kłębka, które 

wydzielają  pot i pełnią funkcje termoregulacyjną 

Gruczoły przytarczyce – gruczoł dokrewny, wytwarzają parathormon, który reguluje 

gospodarkę wapnia w organizmie 

Gruźlica - jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Zakażenia następuje 

droga kropelkową, a ryzyko zakażenia jest największe w pomieszczeniu zamkniętym. 

Grzegorz Mendel - twórca podstaw genetyki; I prawo Mendla - w gametach występuje 

zawsze tylko jeden allel danego genu; II prawo Mendla - cechy organizmu dziedziczą się 

niezależnie od siebie 
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H 

Heterozygota- organizm, w którym dana cecha uwarunkowana jest przez dwa różne allele 

tego samego genu. 

Hormony- substancje chemiczne, większość z nich stanowią białka. Wraz z krwią docierają 

do komórek docelowych i pobudzają je do określonej czynności. Przede wszystkim regulują i 

koordynują czynności narządów. Przenoszenie informacji drogą hormonalną jest wolniejsze i 

wywołana reakcja trwa dłużej niż po pobudzeniu nerwowym. 

Hormony roślinne- regulują procesy życiowe u roślin. 

Hydrosfera- wszystkie wody na kuli ziemskiej (powierzchniowe, podziemne, lodowcowe oraz 
para wodna); powłoka wodna Ziemi przenikająca atmosferę ziemską 

I 

Ikra- jaja ryb. 

Imigracja- przybywanie nowych osobników na teren danej populacji 

Impuls-sygnał przenoszony między komórkami 

Intensywność procesów fotosyntezy zależy od: 

� Zawartości soli mineralnych 
� Stadium rozwojowego rośliny 
� Zawartości chlorofilu w Komorkach 
� Obecności wody 
� Temperatury 
� Stężenia dwutlenku węgla 
� Obecności światła i jego natężenia 

Inwersja temperatury- wzrost temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości  nad 
poziomem  morza;  jest to odwrócenie sytuacji normalnej, gdy temperatura spada wraz z 
wysokością 

J 

Jajniki - parzyste gruczoły płciowe żeńskie, dojrzewają w nich komórki jajowe, produkują 

hormony płciowe (estrogeny i progesteron), leżą w dolnej części jamy brzusznej 

Jajorodność- polega na tym, że samice składają jaja, których rozwój przebiega poza 

organizmem matki 
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Jajowody - łączą jajniki z macicą;  ich zadaniem jest przeprowadzenie komórki jajowej do 

jamy brzusznej 

Jama ustna - odrywanie i rozdrabnianie pokarmu, zlepianie pokarmu (ślina), wstępne 

trawienie pokarmu 

Jądra - gruczoły płciowe męskie, wytwarzające hormon testosteron oraz plemniki (gamety 

męskie ) są jednocześnie gr.  dokrewnymi  jądra znajdują  się w tak zwanym worku 

mosznowym  

Jądro komórkowe- położone w cytoplazmie; pełni nadrzędną rolę w procesie rozmnażania, 

kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi komórki. 

Jelito cienkie - odcinek układu pokarmowego 4-5  metrów dzieli się  na dwunastnicę, jelito 

czcze, jelito kręte; treść pokarmowa przesuwa jest w jelicie dzięki ruchowi robaczkowemu; w 

jelicie cienkim zachodzi wchłanianie tzw mleczka pokarmowego –strawione elementy 

pokarmu w postaci rozpuszczalnych cukrów; wchłanianie zachodzi w tzw.  kosmkach, które 

dzięki naczynia włosowatym krwionośnym i limfatycznym wchłaniają strawione składniki 

pokarmowe z krwią i limfa do komórek 

Jelito grube - końcowy odcinek przewodu pokarmowego długość 1,5 m- tu zachodzi 

oderwanie strawionych resztek pokarmu i formowanie kału 

Język 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

Katabolizm - procesy rozpadu  

Kifoza – nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym do tyłu. 
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Kijanka- larwa płazów bezogonowych. 

Klasy czystości wód - podaje się na podstawie wyników monitoringu stanu czystości rzek. 

Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie wskaźników fizyko-chemicznych i 

biologicznych. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń 

zanieczyszczeń określonych wskaźnikami, z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń 

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Klatka piersiowa - 1 płaska kość zamykająca klatkę piersiową, do niego przyłączone są żebra; 

zbudowany jest z 2 kręgów piersiowych, 12 par żeber, mostka; spełnia funkcję ochronną dla 

narządów (płuca, serce) i umożliwia oddychanie dzięki pracy mięśni międzyżebrowych i 

przepony 

Kłącza- pędy o nieograniczonym wzroście. Dzieląc kłącze, można rozmnażać rośliny. Z kłączy 

rozmnażają się rabarbar, konwalia, kosaciec i wiele traw. 

Kloaka (stek) - zakończenie przewodu pokarmowego, będącego wspólnym ujściem 

przewodów układu pokarmowego, moczowego i płciowego u kręgowców z wyjątkiem saków 

łożyskowych. 

Kod genetyczny - to informacja genetyczna o kolejności aminokwasów w białku zapisana w 

DNA; jest trójkowy, ponieważ trzy spośród czterech rodzajów nukleotydów  kodują jeden 

aminokwas, jest uniwersalny, ponieważ występuje u wszystkich gatunków oraz te same 

trójki nukleotydów kodują te same aminokwasy, jest uniwersalny ,ponieważ występuje u 

wszystkich gatunków oraz te same trójki nukleotydów kodują te same aminokwasy 

Kodon - to trzy leżące obok siebie nukleotydy w łańcuchu DNA, które kodują jeden 

aminokwas 

Komensalizm- związek miedzy populacjami(lub osobnikami)  dwóch gatunków, który 
przynosi korzyść populacji jednego gatunku, a nie wywiera  wpływu na populację drugiego 

Komórka-podstawowa, najmniejsza jednostka budulcowa i funkcjonalna żywego organizmu 

Komórka roślinna składa się z: 

� Ściany komórkowej 
� Wakuoli(wodniczek) 
� Chloroplastów 
� Mitochondrium 
� Cytoplazmy 
� Jądra komórkowego 
� Błony komórkowej 

 



60 

 

Komórka zwierzęca składa się z: 

� Błony komórkowej 
� Wodniczek 
� Jądra komórkowego 
� Cytoplazmy 
� Mitochondrium 

Kompost- jest to mieszanka utworzona przez rozkład resztek roślinnych układanych w 
pryzmie kompostowej na okres od pół roku do nawet kilku lat. 

Konkurencja- to rodzaj oddziaływania antagonistycznego, w którym populacje rywalizują o 
zasoby środowiska 

Konsumenci- organizmy cudzożywne, które odżywiają się innymi organizmami 

Konsumenci I rzędu- zwierzęta roślinożerne. 

Konsumenci II i dalszych rzędów- zwierzęta mięsożerne. 

Kończyna dolna  
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Kończyna górna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korale madreporowe- grupa koralowców, które żyją w gorących morzach; wytwarzają one 
wapienny szkielet, dzięki czemu odgrywają główną rolę w powstawaniu raf koralowych 

Kora mózgowa- tworzy się na powierzchni kresomózgowia, jest to warstwa istoty szarej. 

Korek- tkanka okrywająca wtórna. Wielowarstwowa tkanka zbudowana z martwych 

komórek 

Korzeń: 

� Przytwierdza roślinę do podłoża 
� Pobiera z gleby wodę wraz z solami mineralnymi 
Kostnina – powstaje z tkanki kostnej w miejscu złamania lub uszkodzenia kości i jej zadaniem 

jest łączeniem kości. 

Kości - płaskie, np. czaszki, krótkie, np. kość stępu, długie np. kość ramieniowa, 

różnokształtne np. kręgi 
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Kości mózgoczaszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kości pneumatyczne - kości wypełnione powietrzem. 

Kości trzewioczaszki 
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Krąg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krew - dostarcza komórką tlenu i pokarmu oraz odprowadzanie zbędnych produktów 

przemiany materii i dwutlenku węgla, rozprowadza substancji wytwarzanych w organizmie 

np. hormony, wyrównuje ciepłotę ciała, utrzymuje stały skład środowiska wewnętrznego 

ciała , składa się z płynnego osocza, zawierającego krwinki czerwone i białe oraz płytki krwi. 

Kręgi szyjne – dwa pierwsze  kręgi szyjne różnią się od pozostałych budową i funkcją; krąg 

szczytowy(atlas), krąg obrotowy 

Kręgosłup - składa się z kręgów, jest: osią i główną podporą ciała, narządem ruchu, osłoną 

dla rdzenia kręgowego 
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Krtań - jest narządem głosotwórczym; powietrze wychodzące a płuc wprawia w drgania 

struny głosowe, których napięcie regulują specjalne mięśnie; zależy od napięcia strun 

głosowych; natężenie dźwięku zależy od szybkości przepływającego przez szparę głosową 

powietrza ( mowa wykształciła się u człowieka z komunikowania. Jest efektem 

współdziałania głosu (krtani) i narządu mowy (język, zęby, podniebienie). Nagłośnia zamyka 

wejście do krtani (podczas przełykania i zapobiega krztuszeniu się) 

 

Krwinki czerwone - zawierają czerwony barwnik- hemoglobinę, dzięki której transportują 

tlen i dwutlenek węgla.  

Krwinki białe - pełnią funkcję w obronie organizmu przed mikroorganizmami. Płytki krwi 

biorą udział w krzepnięciu krwi.  

Krzywica- niedobór witaminy D3. 

Kutyna(kutykula) - substancja woskowa, która zabezpiecza roślinę przed utratą wody, ale 

także uniemożliwia wymianę gazową. 

Kwiat - służy do rozmnażania, z jego części powstaje owoc z nasionami, za pomocą, którego 

roślina się rozmnaża 

Kwiaty obupłciowe - tzn. zawierające słupki i pręciki 
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Kwiaty męskie - to pręciki. Każdy z nich zawiera po dwa woreczki pyłkowe, w których 

powstaje pyłek. Dojrzałe woreczki pyłkowe pękają i wysypują się z nich ziarna pyłku. 

Kwiaty żeńskie - mają postać małych łusek, zwane są owocolistkami. Każdy z nich zawiera 

nagie zalążki. Stąd nazwa rośliny nagozalążkowe. 

L 

Leukocyty – krwinki białe; powstają w węzłach chłonnych układu limfatycznego. Ich ilość 5-8 

tys./mm3 ; stanowią część immunologicznego organizmu (ochrona); zwalczają bakterie; 

produkują przeciwciała uwalniają czynniki hamujące mnożenie wirusów. 

Liczebność - liczba osobników zasiedlająca dany obszar 

Limfa - zawiera wodę i sole mineralne, białka, tłuszcze oraz dużą liczbę białych ciałek krwi. 

Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi płynów w organizmie. 

Linienie - okresowe zrzucanie oskórka (kutikuli) u owadów w stadiach młodocianych, 

larwalnych; umożliwia wzrost organizmu 

Liście: 

� Proces fotosyntezy-wytwarzają substancje organiczne (cukry) ze składników 
nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody) przy udziale energii słonecznej 

� Transpiracja- wydalają wodę z rośliny poprzez parowanie 
� Wymiana gazowa tlenu i dwutlenku węgla 
� Proces oddychania komórkowego, czyli utlenianie związków organicznych, podczas 

którego uwalnia się energia 

Litoral - strefa przybrzeżna zbiorników wodnych; w jeziorach rozciąga się wzdłuż brzegu do 
głębokości przenikanie światła słonecznego, a w morzach obejmuje płytkie wody na szelfie 
kontynentalnym 

Litosfera- zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej, obejmująca skorupę ziemską i górną część 
płaszcza Ziemi 

Lordoza – nadmierne wygięcie kręgosłupa  w odcinku lędźwiowym do przodu. 

Ł 

Łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny - szereg organizmów ustawionych w takiej 
kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej. 
Wiążą one ze sobą producentów, konsumentów i destruentów w poszczególnych 
biocenozach. Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych. Dzięki nim możliwy 
jest obieg materii i przepływ energii w ekosystemach 
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Łodyga: 

� Utrzymuje w odpowiednim położeniu liście, kwiaty i owoce 
� Przewodzi wodę wraz z solami mineralnymi do korzeni do liści kwiatów i owoców 
 
� Transportuje substancje odżywcze z liści do pozostałych organów 

Łożysko- narząd, który rozwija się u ssaków łożyskowych poprzez wrastanie kosmków 

kosmówki w błonę śluzową macicy; umożliwia wymianę substancji i tlenu oraz produktów 

przemiany materii ciąża i poród 

M 

Macica - ma kształt spłaszczonej gruszki,  w macicy rozwija się zarodek i płód ludzki 

Małżowina uszna - zbudowana jest z chrząstki pokrytej skórą, jej zadaniem jest kierowanie 

fal dźwiękowych do przewodu słuchowego 

Mejoza - proces podziału komórki występujący u organizmów rozmnażających się płciowo. 

Polega na podziale komórki diploidalnej, w wyniku którego powstają 4 komórki haploidalne. 

Podziałowi mejotycznemu ulegają tylko komórki macierzyste gamet i zarodników (nie zaś 

same gamety i zarodniki). 

Metabolizm - przemiana materii. Wszystkie procesy syntezy i rozpadu odbywające się w 

organizmie 

Męski układ płciowy - jądra, najądrza, nasieniowody, prącie oraz gruczoły dodatkowe, takie 

jak prostata i pęcherzyki nasienne. 

Miazga- umożliwia roślinie przyrost na grubość 

Miękisz asymilacyjny - występuje głównie w liściach i łodygach, zawiera ciałka zieleni 
(chloroplasty), w nim zachodzi fotosynteza 

Miękisz spichrzowy - pełni funkcję magazynującą, gromadzi materiały zapasowe i wodę. 
Występuje w organach spichrzowych roślin, np. w owocach, nasionach, w korzeniach 
marchwi i buraków 

Miękisz zasadniczy - wypełnia przestrzenie między innymi tkankami w roślinie 

Mięśnie – dzielimy ze względu na kształt (długie - w kończynach, szerokie - w klatce 

piersiowej, krótkie - wokół kręgosłupa, okrężne - wokół oczu, ust); ze względu na rodzaj 

przyczepu (dwugłowe- jest przyczepiony do kości rozdwojonym ścięgnem, trójgłowe                          

składają się z 3 lub 4 wspólnie, czworogłowe - łączonych się ścięgien); ze względu na zakres 

wykorzystywanych ruchów (zginacze, prostowniki, przywodziciele, odwodziciele) 
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Mięśnie międzyżebrowe - narząd pomocniczy układu oddechowego 

Mikoryza- symbioza grzybów z korzeniami roślin, np. niektórych drzew 

Mitochondria- w nich odbywa się oddychanie komórkowe, wytwarzanie i przekształcanie 

energii potrzebnej komórkom do ich procesów życiowych. 

Mitoza - proces podziału komórki, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie 

chromosomów do dwóch komórek potomnych. W jego wyniku powstają komórki, które 

dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką rodzicielską. Jest to 

najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą. 

Mleczko - plemniki ryb. 

Motylkowate - rodzina roślin dwuliściennych zwana popularnie motylkowymi; dzięki 
symbiozie z bakteriami wiążącymi  azot z powietrza nie wymagają gleb żyznych ani 
nawożenia 

Mózg kręgowców zbudowany jest z następujących odcinków: 
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� Kresomózgowia podzielonego na dwie półkule mózgowe zbudowane z substancji szarej 
leżącej na zewnątrz i substancji białej leżącej wewnątrz półkul 

� Międzymózgowia 
� Śródmózgowia 
� Móżdżku 
� Rdzenia przedłużonego, który przechodzi w rdzeń kręgowy 

Mutualizm(symbioza) - polega na współżyciu  populacji (lub osobników) dwóch gatunków, 
przynoszącym korzyści każdej z nich 

Moczowody - parzyste przewody łączące miednice z pęcherzem moczowym 

Morula - wstępny etap rozwoju embrionalnego (zlepek komórek przypominający owoc 

morwy) 

Mózg - składa się z dwóch półkul silnie pofałdowanych  połączonych tzw. mostem; otoczony 

jest trzema oponami powierzchnie mózgu chronią od zewnątrz kości mózgoczaszki; podłużna 

szczelina dzieli mózg na dwie półkule mózgowe  

 

Móżdżek - zbudowany z dwóch półkul  móżdżkowych  połączonych tzw. robakiem w 

móżdżku znajdują się ośrodki pełniące następujące funkcje - regulują utrzymanie równowagi 

i pionowej postawy ciała, utrzymują napięcie mięśniowe, koordynują ruchy mięśni  
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N 

Naczynia – mikroskopijne naczynia żylne i tętnice doprowadzające krew; po miedzy 

komórką, a naczyniami włosowatymi ma miejsce wymiana gazowa wewnętrzna docierająca 

najpierw do płyny tkankowego 

Nadnercza - część korowa  nadnerczy  wytwarza tak zwane kortykosterydy ,które wpływają 

na przemianę materii i gospodarkę wodną organizmu, rdzeń nadnerczy wytwarza hormon 

adrenalinę 

Najądrze - otaczają od góry  jądra, są  przejściowym magazynem plemników  

Narząd ruchu - szkielet, stawy i więzadła, mięśnie 

Narząd słuchu- u ssaków składa się z trzech części: 

� Ucho zewnętrzne 
� Ucho środkowe 
� Ucho wewnętrzne 

Narząd smaku- kubki smakowe, które mogą znajdować się w jamie gębowej, na języku, 

wargach. U ryb występuje specyficzny narząd zmysłowy w postaci linii bocznej. Są to komórki 

zmysłowe leżące wzdłuż linii po bokach ciała, informujące rybę o ruchach wody. 

Narządy czucia powierzchownego - to receptory czuciowe w skórze  odbierające rażenia 

mechaniczne ( dotyk, ból)  

Narządy gębowe: 

� Typu gryzącego- przystosowane do pobierania twardego pokarmu (ważki, modliszki, 
chrząszcze) 

� Typu liczącego- przystosowane do zlizywania pokarmu płynnego lub stałego, który 
zostaje rozpuszczony enzymami śliny (muchy) 

� Typu ssącego- przystosowane do wysysania płynnego pokarmu (motyle) 
� Typu kłująco-ssącego- przystosowane do nakłuwania tkanek i pobierania soku 

komórkowego roślin lub krwi zwierząt (wszy, pchły, mszyce, komary) 

Narządy zmysłów - czuciowe, węchowe, wzroku, słuchu, smaku oraz równowagi. 

Nasada górna i dolna kości - zbudowane z tkanki kostnej gąbczastej  

Nasieniowody - kanaliki(40-50cm), łączące na  jądrze z cewką moczową   

Naskórek - zewnętrzna warstwa skóry; warstwa rogowa ulega złuszczaniu (martwa); cztery 

warstwy nabłonka to komórki żywe, płaskie, ściśle przylegającego siebie zawierając barwnik 

melaninę; jedna z warstw nabłonka zwana rozrodczą położona najgłębiej ulega ciągłym 

podziałom  
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Nastie - ruchy roślin niezwiązane z działaniem bodźca kierunkowego. Możemy wyróżnić 
termonastie - reakcje ruchowe na zmiany temperatury, fotonastie - reakcje na zmiany 
oświetlenia itp. 

Nerka - część korowa (zewnętrzna) tu znajdują się tzw. Kłębuszki nerwowe tworzące ciałko 

nerkowe (nefron); ciałka  nerkowe oraz odchodzące od nich kanaliki nerwowe filtrują krew 

Nerw- wiele neurytów Komorek nerwowych połączonych w pęczki 

Nikotyna - substancja silnie uniezależniająca; osłabia wzrok i słuch, zwęża naczynia 

krwionośne, prowadzi do choroby wieńcowej, miażdżycy, zawału serca, nieżyt oskrzeli, 

astma oskrzelowa, nowotwory, zgaga 

Nisz ekologiczna- wszystkie wymagania potrzeby życiowe danego organizmu (gatunku) 

O 

Obieg duży krwi (obwodowy) - rozpoczyna się tętnicą główną (aortą) w lewej komorze serca 

,a kończy żyłami głównymi w prawym przedsionku serca;  rozprowadza tlen i substancje 

odżywcze do komórek, a odprowadza z komórek produkty przemiany materii 

Obieg mały krwi (płucny) - rozpoczyna się pniem płucnym rozgałęziającym się na tętnice 

płucną prawą i lewą w prawej komorze serca, a kończy żyłami płucnymi w lewym 

przedsionku sera; dostarcza do płuc krew odtleniona (w płucach ma miejsce  wymiana 

gazowa  zewnętrzna) a pobiera  tlen dostarczając krew nadtlenowaną  do serca. 

Objawy ciąży - ustanie miesiączki, mdłości i zawroty głowy, powiększenie piersi, rozszerzanie 

się kości macicy 

Obojnaki - tzn. że jeden osobnik wytwarza zarówno gamety męskie, jak i żeńskie 

Obwodowy układ nerwowy – składa się z parzystych nerwów czaszkowych (12 par; 

odchodzące od mózgu unerwiają  narządy   zmysłu – oko i ucho oraz mięśnie twarzoczaszki); 

nerwy rdzeniowe (31 par; odchodzące od rdzenia kręgowego przez tzw. otwory między 

czaszkowe, unerwiają skórę, mięśnie, gruczoły, naczynia krwionośne oraz narządy 

wewnętrzne) 

Obręcz barkowa - miejsce przyczepu kończyn łopatki i obojczyka 

Obręcz miednicza - łączy kończyny dolne z kręgosłupem poprzez kość krzyżową i biodrową, chroni 

narządy jamy brzusznej; kość biodrowa, kość kulszowa, kość łonowa (połączone spojeniem 

łonowym), kość krzyżowa 

Odbyt - usuwanie kału dzięki mięśniom  zwieracza odbytu 
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Oddychanie- proces utleniania substancji organicznych, w którego wyniku następuje ich 

rozkład i uwalnia się energia. Oddychanie komórkowe zachodzi we wszystkich komórkach 

organizmów roślinnych i zwierzęcych. 

Oddychanie komórkowe - chemiczne spalanie pokarmu w tlenie zachodzące w każdej żywej 

komórce w wyniku którego wyzwala się energia i uboczne produkty oddychania tlenowego to woda i 

dwutlenek węgla; istotą oddychania komórkowego jest uzyskanie energii niezbędnej do przebiegu 

wszystkich procesów życiowych. 

glukoza + tlen                            dwutlenek węgla + woda + energia 

Oddychanie płucne - wymiana gazowa zewnętrzna w pęcherzykach płucnych; wysokie  

stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych krwi na zasadzie dyfuzji z pęcherzyków do krwi 

Oddychanie tkankowe - wymiana gazowa wewnętrzna w komórkach ciała;  tlen pobrany w 

pęcherzykach płucnych dociera z krwią do wszystkich komórek; transport tlenu odbywa się 

przy udziale hemoglobiny. 

Odżywianie się- organizmy dzielimy na samożywne i cudzożywne. Do organizmów 

samożywnych należą głównie rośliny zielone. Potrafią one wytwarzać niezbędne do życia 

związki organiczne z prostych związków nieorganicznych. 

Oko -  tkwi w oczodole mocują ja mięśnie przytwierdzone do twardówki, chroni łuk  

brwiowy, powieki i rzęsy  

 

Okostna - włóknista błona ochraniająca kości od zewnątrz. 
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Organizmy pionierskie - jako pierwsze zasiedlają siedliska, których niekorzystne warunki nie 
pozwalają  na rozwój innych organizmów (np. nagie skały); organizmami pionierskimi są np. 
porosty 

Organizmy rozdzielnopłciowe - tzn. że w obrębie jednego gatunku występują osobniki 

męskie produkujące plemniki i osobniki żeńskie produkujące komórki jajowe. 

Organowce - organizmy wykształcające różne tkanki, które tworzą organy takie, jak: 

korzenie, łodygi, liście kwiaty 

Oskrzela - narząd  rozwidlający się w kierunku lewego prawego płuca o budowie podobnej 

do tchawicy 

Osocze - płyn o żółtym zabarwieniu (płynna cześć krwi)  składająca się z: około 90% wody, 

związków organicznych (cukry, tłuszcze, białka), jony soli, składniki gazowe 

Osseina- substancja białkowa- nadaje kości sprężystość 

Ostaniec- odosobnione wzniesienie zbudowane ze skał odpornych  na wietrzenie; 
powierzchnia otaczającego je terenu wcześniej uległa obniżeniu  wskutek procesów 
erozyjnych 

Osteoporoza- zrzeszotowienie kości;  zła gospodarka wapniowa 

Otwarty układ krążenia- krew krąży częściowo naczyniami, z nich wylewa się do jamy ciała, 

obmywając narządy, po czym z powrotem wraca do naczyń. Otwarty układ krążenia mają 

stawonogi i mięczaki. 

Owodnia- błona płodowa otaczająca przestrzeń, w której bezpośrednio rozwija się zarodek. 

Jama owodni wypełniona jest płynem, który łagodzi wstrząsy. 

Owodniowce- zwierzęta, których zarodek wytwarza błony płodowe: owodnię, omocznię, 

kosmówkę i pęcherzyk żółtkowy (gady, ptaki, ssaki). 

P 

Park narodowy -to obszar powołany celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej 
(rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd. 

Pasożytnictwo- polega na tym, że jeden z organizmów żyje kosztem drugiego, a więc 
korzyści są jednostronne 

Paznokcie - zrogowaciałe blaszki chroniące opuszki palców 

Pączkowanie- występuje np. u parzydełkowców. Polega ono na oddzieleniu się od organizmu 

macierzystego małego zgrubienia, zwanego pączkiem, który rozpoczyna samodzielne życie. 
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Pelagial - strefa otwartej toni wodnej, sięgająca do głębokości przenikania światła 
słonecznego 

Pestycydy- środki chemiczne stosowane do zwalczania szkodników 

Pęcherz moczowy - zbiornik moczu , opróżniany przez Skórcze i rozkurcze zwieracza 

pęcherza( oddawanie moczu) jest czynnością automatyczna częściową kontrolowaną przez 

centralny układ nerwowy 

Plankton- zespół drobnych organizmów swobodnie unoszonych przez wodę 

Plechowce- organizmy, których ciało nie jest zróżnicowane na tkanki np. glony (zielenice, 

brunatnice, krasnorosty) 

Płuca - powierzchnię płuc tworzą drzewkowate rozwidlające się oskrzeliki  zakończone 

milionami pęcherzyków płucnych otoczonych siateczką włosowatych naczyń krwionośnych; 

w pęcherzykach płucnych  ma miejsce wymiana gazowa  

Płuca ptaków- są nierozciągliwe, oddychanie zachodzi na zasadzie rozciągania płuc. 

Dodatkowymi elementami w układzie oddechowym ptaków są worki powietrzne, które 

zwiększają pojemność układu oddechowego i odgrywają zasadniczą rolę w mechanizmie 

oddychania. 

Płucotchawki- służą do oddychania pająkom, składają się z komory, do której prowadzi 

przetchlinka. Wewnątrz komory rozmieszczone są równoległe, silnie unaczynione płytki. 

Powietrze, przechodząc przez przestrzenie między płytkowe, oddaje krwi tlen, a zabiera 

dwutlenek węgla i usuwa go z organizmu. 

Pochwa - jest narządem kopulacyjnym, podczas porodu stanowi kanał wyjściowy dla płodu 

Podwójna akomodacja- polega na zmianie kształtu soczewki oraz kształtu całego oka. 

Podwójne zapłodnienie- polega na tym, że jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką 

jajową i powstaje zygota, natomiast druga komórka plemnikowa łączy się z centralną 

komórką woreczka zalążkowego, dając początek tkance odżywczej. 

Podział komórki - spotykany u organizmów jednokomórkowych np. u bakterii, pantofelka, 

pierwotka. 

Podziały komórkowe – mitoza i mejoza 

Pofałdowane płuca- narząd oddechowy gadów 

Populacja- zespół osobników jednego gatunku  zamieszkujących określony teren w tym  
samym czasie 
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Porosty- organizmy najwrażliwsze na zanieczyszczenia środowiska. Są zbudowane z dwóch 

organizmów: glona i grzyba, które są od siebie ściśle uzależnione.. Grzyb dostarcza wodę z 

solami mineralnymi i zapewnia glonom „mieszkanie”, natomiast sam korzysta ze związków 

organicznych, które wytwarza glon jako organizm samożywny. 

Poród - bóle przedporodowe, skurcze macicy, rozwarcie szyjki macicy, pęka pęcherz 

płodowy, przyjście dziecka na świat 

Prącie - męski narząd kopulacyjny, umożliwia wprowadzenie nasienia do dróg rodnych 

kobiety  

Proces rozpadu- polega na rozkładzie złożonych związków organicznych na prostsze. Tym 

reakcjom towarzyszy wyzwalanie się energii. Jest ona potrzebna do wytwarzania substancji 

organicznych i do przebiegu wszystkich procesów życiowych. 

Proces syntezy- polega na tworzeniu z prostych związków chemicznych związków bardziej 

złożonych. W wyniku reakcji syntezy powstają nowe, specyficzne dla organizmu związki. 

Producenci- pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego, rośliny zielone, wytwarzające związki 

organiczne w procesie fotosyntezy,  

Profil glebowy- warstwowy układ gleby w jej pionowym przekroju sięgający do głębokości od 
1,5 do 2 m 

Profundal- strefa głębinowa jeziora, gdzie nie dochodzą promienie słoneczne, obejmująca 
dno zbiornika i przylegająca do niego warstwę wody 

Prostata - gruczoł krokowy tu wytwarzana jest sperma 

Protokooperacja - oddziaływanie między populacjami (lub osobnikami) dwóch gatunków 
przynoszące korzyści każdej z nich ,ale związek ten musi być nieodzowny  i może występować 
okresowo 

Próchnica(humus)- związki organiczne i mineralno-organiczne powstałe w glebie  wskutek 
rozpadu i przemian martwych szczątków organizmów roślinnych i zwierzęcych 

Przełyk - przewód transportujący pokarm do żołądka dzięki ruchom robaczkowym 

Przemiana materii (metabolizm)- wszystkie procesy chemiczne i związane z nimi przemiany 

energetyczne, zachodzące w każdej żywej komórce. 

Przemiana pokoleń - polega na następowaniu po sobie kolejno pokolenia rozmnażającego 

się bezpłciowo i pokolenia rozmnażającego się płciowo. 

Przeobrażenie niezupełne- brak stadium poczwarki. Larwa jest podobna do postaci dojrzałej, 

choć różni się szczegółami w budowie narządów. 
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Przeobrażenie zupełne- wyróżniamy w nim fazy: zapłodnione jajo, larwa, poczwarka i owad 

dojrzały. Larwa jest zupełnie niepodobna do postaci dojrzałej. Przechodząc kolejne linienia 

rozwija się i rośnie. 

Przepona- mięsień oddzielający jamę brzuszną od klatki piersiowej, narząd pomocniczy 

układu oddechowego 

Przetchlinki- fragmenty korka, w których komórki tkanki miękiszowej są luźno rozmieszczone 

Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. 

Przysadka mózgowa – gruczoł dokrewny; wywiera wpływ na funkcje innych gruczołów 

(tarczycy, gruczołów płciowych), wydziela hormon wzrostu, wpływa na wydzielanie 

prolaktyny, wpływa na wydzielanie oksytocyny 

Przystosowanie się do zmian środowiska - wszystkie cechy, właściwości organizmu, które w 

określonym środowisku umożliwiają jego przeżywanie i pozostawienie po sobie potomstwa, 

nazywamy przystosowaniem. 

Pula genowa - suma wszystkich genów obecnych w danej populacji w określonym czasie. 
Pula genowa powstaje poprzez proces różnicowania populacji. Geny w obrębie jednej 
populacji mogą się ze sobą mieszać w sposób losowy, w wyniku krzyżowania się osobników o 
różnych genotypach. 

Pustynia porostowa- brak porostów, duże zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki. 

R 

Rdzeń przedłużony -  jest częścią mózgowia, która łączy się z rdzeniem kręgowym bez 

wyraźnie zaznaczonej granicy; przez  niego przebiegają wszystkie impulsy, które idą z mózgu 

do rdzenia kręgowego i odwrotnie, znajdują się w nim ośrodki nerwowe dla wielu ważnych 

czynności odruchowych, związane są one z nerwami czaszkowymi.  
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Reakcje na bodźce- umożliwiają organizmom odpowiednie zachowanie się w zmiennych 

warunkach środowiska, a tym samym przetrwanie. 

Recykling- doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne 
wykorzystanie 

Reducenci (destruenci) - przetwarzają martwą materię organiczną w związki mineralne, 

które mogą być pobierane przez rośliny. Należą do nich niektóre bakterie, grzyby. 

Rekultywacja gleby- odnowa zniszczonej gleby w celu przywrócenia jej naturalnych 

właściwości i żyzności 

Replikacja DNA - to proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega 

skopiowaniu. Replikacja jest semikonserwatywna (półzachowawcza) - w każdej z dwóch 

uzyskanych podwójnych nici DNA będzie jedna nić macierzysta i jedna nowa. 

Restytucja-zespół zabiegów (hodowla, rozmnażanie i przystosowanie do życia na wolności) 
mających na celu przywrócenie  przyrodzie gatunku ginącego 

Rodzaje naczyń krwionośnych: 

� Tętnice- odprowadzają krew z serca do tkanek 
� Żyły- odprowadzają krew z tkanek do serca 
� Naczynia włosowate- oplatają one gęstą siecią wszystkie tkanki organizmu 

Rodzaje tkanki przewodzącej: 

� Łyko- transportuje dwukierunkowo substancje pokarmowe powstałe w liściach 
� Drewno- transportuje wodę i sole mineralne w jednym kierunku od korzenia poprzez 

łodygę do liści. 

Rolnictwo ekologiczne- nie stosuje nawozów sztucznych i pestycydów 

Rośliny dwuletnie - przechodzą cały cykl rozwojowy w ciągu dwóch lat. W pierwszym roku 

kiełkują i wykształcają liście, a w drugim zakwitają, owocują i giną np. marchew zwyczajna, 

żmijowiec zwyczajny. 

Rośliny jednoroczne - przechodzą cały cykl rozwojowy w jednym roku, a potem giną np. mak 

polny, groch zwyczajny 

Rośliny okrytonasienne - przystosowały się do różnorodnych warunków środowiska. Są 

wśród nich rośliny o łodygach zielnych- nie zdrewniałych i rośliny o łodygach trwałych- 

zdrewniałych 

Rośliny zielone - ich komórki zawierają chlorofil, w odróżnieniu od roślin bezzieleniowych 
prowadzących pasożytniczy tryb życia 
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Rozłogi- wydłużone pędy płożące się tuż nad powierzchnią ziemi. Zakorzeniają się w węzłach 

i wyrastają, tworząc nowe rośliny. Po obumarciu rośliny macierzystej lub oderwaniu się od 

niej stają się samodzielnymi roślinami (truskawki, poziomki) 

Rozmnażanie - jest warunkiem istnienia gatunku. Wyróżniamy dwa typy rozmnażania: 

bezpłciowe i płciowe. W rozmnażaniu bezpłciowym osobniki potomne są identyczne z 

osobnikiem macierzystym. W rozmnażaniu płciowym osobniki (najczęściej tego samego 

gatunku) wytwarzają komórki rozrodcze (komórkę jajową i plemniki). W wyniku ich 

połączenia powstaje zapłodniona komórka jajowa-zygota. 

 

Rozmnażanie przez zarodniki  -  występuje ono u grzybów, mszaków i paprotników. 

Zarodniki powstają w zarodni.  

Rozrodczość- oznacz wrodzoną zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu 

Rozrzedzenie ozonowe - powstaje w wyższych warstwach atmosfery. Tam występuje ozon, 

który tworzy warstwę wokół naszego globu i pochłania promieniowanie ultrafioletowe.  

bezpłciowe płciowe 

podział 

pączkowanie 

Rozłogi, 

bulwy, kłącza 

cebule 

fragmentacja 

zarodniki 

Komórka jajowa 
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Rozwój prosty - polega na tym, że wykluwa się z jaja lub rodzi się osobnik młodociany, 

podobny do organizmu dojrzałego, choć mniejszy od niego i niedojrzały płciowo. 

Rozwój złożony - jest charakterystyczny dla owadów uskrzydlonych. W rozwoju tym 

występuje larwa, u której następuje przebudowa organizmu. Ze względu na wielkość zmian 

zachodzących podczas przebudowy organizmu larwalnego wyróżnia się przeobrażenie 

zupełne i niezupełne. 

Ruchome stawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch pełzakowaty - zawdzięcza swą nazwę ruchowi ameby(pełzaka). Ruch ten polega na 

wysuwaniu formowanych z cytoplazmy wypustek, zwanych nibynóżkami. Nibynóżki mogą się  

Prosty (bez 

przeobrażenia) 

Złożony (z 

przeobrażeniem

Zupełnym 

Niezupełnym 
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tworzyć w każdym miejscu cytoplazmy, a następnie cofać się w głąb komórki. Dzięki nim 

organizm pełza. 

Ruch rzęskowy - porusza się nim np. pantofelek. Jego ciało pokryte jest błoną komórkową 

wraz z krótkimi, regularnie ułożonymi rzęskami. Na skutek ich ruchu pantofelek się 

przemieszcza. 

S 

Serce - narząd zbudowany z mięśnia poprzecznie prążkowanego ,kształtu stożkowego 

wielkości mięśni o masie 250-300g(u dorosłego człowieka); jest czterodzielne(człowieka); 

pionowa przegroda serca dzieli je na części lewą i prawą, pomiędzy przedsionkiem i komorą 

każdej części serca; ściana lewej komory serca jest grubsza ,ponieważ ciśnienie krwi w tej komorze 

jest wyższe 

Siedlisko - miejsce życia organizmu, populacji lub gatunku 

Skala porostowa - pozwala określić stopień zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki przy użyciu 

porostów: 

� Porosty bardzo wrażliwe- plecha krzaczkowata 
� Porosty średnio wrażliwe- plecha listkowata 
� Porosty mało wrażliwe- plecha skorupiasta i proszkowana 

Skolioza – skrzywienie boczne kręgosłupa. 

Skóra 
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Skóra właściwa - środkowa warstwa, zbudowana z tkanki łącznej silnie unaczynionej, 

znajdują się tu takie wytwory nabłonkowe jak  – gruczoły potowe, gruczoły łojowe, włosy; w 

skórze właściwej znajdują się receptory narządu zmysłu dotyku, ciepła, zimna, bólu  

Skrzela- to narząd oddechowy ryb, zbudowane są z listków i blaszek skrzelowych 

umieszczonych na łuku skrzelowym. Wymiana gazowa zachodzi w silnie unaczynionych 

listkach skrzelowych, które są stale opłukiwane wodą.  

Smog- mieszanina dymu i mgły lub pary wodnej powstająca w warunkach inwersji 
temperatury i braku ruchów powietrza  

Sole mineralne - węglany i fosforany wapnia, które nadają kości twardość i wytrzymałość, 

wchodzą w skład enzymów i hormonów; występują w organizmie jako makro- i 

mikroskładników, regulują przemiany zachodzące w komórkach, występują w organizmie 

rozpuszczone w soku komórkowym, w cytoplazmie lub w cieczach pozakomórkowych,  w 

skał soli mineralnych wchodzą pierwiastki chemiczne, w zależności od ilości, w jakich 

występują, dzieli się je na dwie grupy - makroskładniki (tlen, węgiel, wodór, azot) i 

mikroskładniki (żelazo, jod, fluor, miedź) 

Sporofit- bezlistna łodyżka z zarodnią na szczycie, wyrasta na gametoficie. W zarodni 

powstają zarodniki, które po dojrzeniu wysypują się na podłoże. Gdy zaistnieją odpowiednie 

warunki, kiełkują i rozwijają się w nitkowaty splątek. Wyrasta z niego ulistniona łodyżka, czyli 

gametofit. 

Staw – stałe ( szwy kostne – czaszka), półruchome (połączone  chrzęstnie), spojenie 

ruchome, połączenie żeber z mostkiem, połączenia kręgów 

Stenobionty - organizmy, które charakteryzują się wysokim zakresem tolerancji 

Symbioza - współżycie dwóch organizmów należących do rożnych gatunków, przynoszące 

obydwu korzyści. 

Szkielet - stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla kości; spełnia funkcje: wzrostową (przyrost 
kości decyduje o wzroście organizmu), ochroną dla narządów wewnętrznych, krwiotwórczą 
(szpik kostny wypełnia wnętrze kości), magazynującą (w kościach gromadzi się wiele soli 
mineralnych) 
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Szkielet hydrauliczny - niektóre zwierzęta takie jak: stułbia, dżdżownica, do wykonywania 

ruchów wykorzystują wewnętrzny płyn ciała, który jest tzw. szkieletem hydraulicznym. Siła 

kurczących się warstw komorek stułbi oraz mięśni dżdżownicy powoduje wzrost ciśnienia w 

płynie, co umożliwia wykonywanie ruchów. 

Szpik kostny - tu powstają krwinki czerwone. 

Szwy - kości połączone ze sobą nieruchomo, które nie mają możliwości poruszania się 

względem siebie. 
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Ś 

Ściana komórkowa -jest zbudowana z celulozy; pełni funkcję ochronną i nadaje komórce 

kształt. 

Ściółka - warstwa ochronna gleby, zawierająca głównie obumarłe szczątki roślin i zwierząt  

Śmiertelność - liczba osobników umierających w populacji w danym czasie  

T 

Tarczyca – gruczoł dokrewny, wytwarza hormon tyroksynę, który reguluje przemianę 

materii;  prawidłowa funkcja tarczycy zależy od obecności jodu 

Tętnice - grubościenne naczynia krwionośne, wprowadzające krew z serca; krew płynie w 

nich po dużym ciśnieniem, jest barwy jasnoczerwonej (utlenowana) . 

Tchawica – jest rurkowatego kształtu narząd (10-13) zbudowany z pierścieni chrzęstnych 

połączonych więzadłami; błona śluzowa wewnątrz tchawicy jest pokryta wewnątrz 

nabłonkiem rzęskowatych  umożliwiającym usuwanie z dróg oddechowych drobin pyłu itd. 

Tchawki - sieć rozgałęzionych rurek, które tworzą tchawkowy układ oddechowy. Rurki te 

mają różną grubość, a od wewnątrz wzmocnione są chityną. Powietrze wchodzi i wychodzi z 

tchawek za pomocą otworów, zwanych przetchlinkami. Tchawkowy układ oddechowy mają 

owady. 

Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie, jednakowym pochodzeniu, wyspecjalizowany 

do pełnienia określonych funkcji w organizmie. 

Tkanka chrzęstna - zbudowana jest z komórek chrzęstnych, które znajdują się w jamkach 
chrzęstnych zanurzonych w substancji międzykomórkowej. Tkanka ta występuje w 
małżowinie usznej, przegrodzie nosowej. 

 

 

Tkanka chrzęstna 
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Tkanka kostna - buduje szkielet wewnętrzny większości kręgowców. Zbudowana jest z 
komórek i substancji międzykomórkowej. Komórki znajdują się w jamkach kostnych leżących 
w substancji międzykomórkowej. Substancja ta zawiera włókna białkowe oraz dużo soli 
mineralnych- co nadaje tkance twardość. 

 

Tkanka kostna 

 

 

 

 

Tkanka łączna – tkanki stałe (chrzęstna, kostna, tłuszczowa), tkanki płynne (krew, limfa) 

Tkanki miękiszowe - miękisz spichrzowy, miękisz asymilacyjny, miękisz zasadniczy 

Tkanka mięśniowa 

o Poprzecznie prążkowana (mięśnie szkieletowe); jej praca zależy od naszej woli. 
 

 
 

 
 

 
o Tkanka poprzecznie prążkowana mięśnia serca; jej praca nie zależy od naszej woli. 

 

 

 
 

 
o Tkanka gładka - buduje narządy wewnętrzne: żołądek, macica; wyściela naczynia 

krwionośne. 
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Tkanka nabłonkowa - okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne. Ze względu 
na kształt komórek, z których zbudowana jest tkanka nabłonkowa wyróżniamy: nabłonek 
płaski, sześcienny i walcowaty. Nabłonek gruczołowy tworzy gruczoły wydzielające np. łój, 
pot, mleko  

Tkanka nerwowa - buduje układ nerwowy. Tworzą ją komórki nerwowe(neurony). Składają 
się one z ciała komórki zawierającego jądro oraz krótkich wypustek (dendrytów) i jednej 
długiej wypustki (neurytu, aksonu), którą mogą otaczać osłonki. Dendryty przewodzą 
impulsy nerwowe do ciała komórki, a neuryt przewodzi je od ciała komórki do następnej 
komórki. Dzięki takiej budowie komórki nerwowe mają zdolność odbierania i przekazywania 
informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego do mózgu i rdzenia kręgowego. 
Układ nerwowy reguluje i koordynuje funkcjonowanie organizmu. 

Tkanki okrywające - skórka(pierwotna), korek(wtórna); chronią roślinę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz szkodliwym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, pośredniczą 
pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym rośliny; zabezpieczają wnętrze rośliny 
przed nadmiernym parowaniem 

Tkanka podskórna - zbudowana z tkanki łącznej, zawiera komórki tłuszczowej; tkanka 

podskórna stanowi ochronę mechaniczna i termiczną 

Tkanka przewodząca -  łyko (przewodzi substancje odżywcze), drewno ( przewodzi wodę i 

sole mineralne); transportuje wodę, sole mineralne oraz produkty fotosyntezy do różnych 

organów rośliny. 

Tkanki szkieletowe -  tkanka kostna (dzięki niej zbudowane są  kości, ma duża wytrzymałość 

mechaniczną i stopień twardości), tkanka chrzęstna (tkanka tworząca szkielet) 

Tkanki twórcze- są zdolne do stałego dzielenia się, powodują wzrost roślin na długość i 
przyrost na grubość. Występują m.in. w stożkach wzrostu pędu i korzenia. Przyrost wtórny 
na grubość łodygi i korzenia u roślin wieloletnich powoduje tkanka twórcza, zwana miazgą 

Tkanki wzmacniające –zwarcica (zbudowana z żywych komórek, występuje w szybko 
rosnących częściach roślin, np. w ogonkach liściowych i młodych partiach łodyg), twardzica 
(zbudowana z martwych komórek, występuje w postaci włókien i komórek kamiennych; 
łupin pestek owoców); chronią organy przed urazami mechanicznymi, zapewniają roślinie 
wytrzymałość 

Tkanki zwierzęce – nabłonkowa, mięśniowa, łączna, nerwowa 

Tkankowce - zwierzęta zbudowane z wielu komórek zgrupowanych w tkanki 

Tłuszcze - są głównym składnikiem energetycznym, dostarczają 2 razy więcej energii niż 

cukry (1kg tłuszczu dostarcza 9,3 kcal energii); stanowią 10% masy ciała – występują w 

postaci tkanki tłuszczowej 
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Tłuszczowce- substancje zbudowane z węgla, wodoru i małej ilości tlenu. Większość z nich 

nie rozpuszcza się w wodzie. Tłuszcze są związkami wysokokalorycznymi- w czasie ich 

utleniania powstaje duża ilość energii. W skład tłuszczów wchodzą dwa podstawowe związki: 

gliceryna i różne kwasy tłuszczowe. 

Tolerancja ekologiczna- zdolność organizmu do przystosowywania się do zmian danego 
czynnika  środowiskowego 

Torfowisko- zbiorowisko roślin bagiennych wytwarzających pokład torfu 

Trawienie- proces rozkładu złożonych związków organicznych przyjmowanych w pokarmach 

na prostsze związki, które mogą być wchłaniane z jelit do krwi lub innych płynów ciała i tą 

drogą docierać do wszystkich komórek organizmu. 

Trombocyty – płytki krwi; ich ilość 200-300tys/mm3 krwi; biorą udział w procesie krzepnięcia 

krwi. 

Tropizmy - są ruchami roślin wzrostowymi. Zachodzą pod wpływem działania kierunkowych 
bodźców. W zależności od rodzaju działania bodźca dzielimy je na fototropizm- wygięcie 
pędu w kierunku światła i geotropizm- reakcję na przyciąganie ziemskie. 

Trzon kości - jest zbudowany z tkanki kostnej zbitej. 

Trzustka - jest najważniejszym gruczołem trawiennym i jednocześnie wydzielania 

wewnętrznego; wydziela enzymy trawienne w postaci soku trzustkowego, które trawią 

pokarmy w dwunastnicy (amylaza trzustkowa- rozkłada cukry na glukozę, lipaza- rozkłada 

tłuszcze na kwasy tłuszczowe i glicerol, trypsyna (peptydowa)- rozkłada białko na 

aminokwasy); wydziela hormony regulujące gospodarkę węglowodanową (insulinę- zamienia 

glukozę na glikogen magazynowany w wątrobie, glukagon- zamienia glikogen na glukozę) 

Twardzica- zbudowana jest z martwych komórek o ścianach silnie zgrubiałych i zdrewniałych, 

co nadaje im sztywność i wytrzymałość. Występuje w postaci długich włókien i komórek 

kamiennych. 

U 

Ucho – narząd słuchu 
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Układ autonomiczny -  zwany wegetatywnym, steruje czynnościami narządów 

wewnętrznych organizmów. Jest on odpowiedzialny za krążenie, oddychanie, wydalanie, 

rozmnażanie oraz utrzymanie stałej temperatury ciała. Układ autonomiczny składa się z 

dwóch części: układu współczulnego i przywspółczulnego, które działają przeciwstawnie. 

Układ te ma swoje ośrodki głównie w rdzeniu kręgowym i mózgu. 

Układ hormonalny - wraz z układem nerwowym pełnią funkcje regulacyjną koordynując 
wszystkie procesy fizjologiczne w organizmie; układ hormonalny tworzą  gruczoły 
wydzielania wewnętrznego zwane gruczołami dokrewnymi (przysadka mózgowa, 
podwzgórze, tarczyca, trzustka, nadnercza, jajniki, jądra),; wydzieliny gruczołów dokrewnych 
to hormony; w organizmie wyróżniamy trzy rodzaje gruczołów - wydzielania zewnętrznego 
(pot, łój), wydzielania wewnętrznego (dokrewne), mieszane (trzustka, jajniki) 
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Układ krążenia- transportuje tlen i dwutlenek węgla oraz pokarmu wewnątrz organizmu, 
chroni organizm przed drobnoustrojami 

Układ krwionośny mięczaków - składa się z serca( pompuje krew) i naczyń krwionośnych 

(krążenie krwi) 

Układ limfatyczny - naczynia limfatyczne, które tworzą układ otwarty, główne naczynia 

limfatyczne to przewód piersiowy i przewód limfatyczny prawy, węzły chłonne 

(podżuchwowe, przyuszne, pachwinowe, pachowe) 

Układ moczowy - utrzymuje na odpowiednim poziomie zawartości wody w organizmie, reguluje 

ciśnienie krwi, reguluje gospodarkę mineralną, utrzymuje na odpowiednim poziomie równowagę 

kwasową 
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Układ nerwowy - odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego za pośrednictwem 

receptorów (zakończeń nerwowych)i przewodzi je do tzw. narządów wykonawczych 

(efektorów), którymi są mięśnie ,gruczoły; reguluje i koordynuje czynności narządów 

wewnętrznych przez autonomiczny układ nerwowy    

Układ nerwowy obwodowy - tworzą odchodzące z mózgu i rdzenia kręgowego parzyste 

nerwy (czaszkowe i rdzeniowe). Pośredniczą one w komunikacji pomiędzy mózgiem i 

rdzeniem kręgowym a narządami. 

Układ oddechowy- pobieranie tlenu ze środowiska i dostarczanie go do krwi oraz 

odprowadzanie dwutlenku węgla 
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Układ pokarmowy - dostarczanie organizmowi składników niezbędnych do budowy i 

odnowy własnych tkanek oraz substancji energetyczny 

Układ rozrodczy- rozmnażanie się 

Układ szkieletowy i mięśniowy- stanowi rusztowanie ciała, ochronę narządów, umożliwia 

ruch i przemieszczanie się 

Urbanizacja- rozwój i rozbudowa miast. Zespół przemian ekonomicznych, społecznych, 
kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszarów miejskich, oraz 
wzrostu liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności państwa bądź regionu. 

Utylizacja-wykorzystanie lub zniszczenie surowców odpadowych lub materiałów, które 
straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, fekalii do 
nawożenia. 

W 

Wady wzroku – krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez, daltonizm 

Wakuole(wodniczki)-u roślin zawierają sok komórkowy; przechowują składniki, np.białka, 
cukry, oraz produkty zbędne i wodę 

Wątroba- produkuje żółć, która powoduje rozbijanie tłuszczów na drobne kuleczki 
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Wątroba - największy gruczoł w organizmie człowieka; wydziela żółć (która powoduje 

rozbijanie tłuszczów na drobne kuleczki) gromadzoną w woreczku żółciowym i 

odprowadzoną do dwunastnicy; magazynuje wszystkie składniki odżywcze – białka, tłuszcze, 

cukry, witaminy) 

Węglowodany - główny składnik energetyczny organizmu (dostarcza 45% energii); spalanie 

1kg cukru dostarcza 4,1 kcal; cukry ulegają spalaniu i ich nadmiar jest gromadzony w postaci 

glikogenu oraz przetwarzane na tłuszcze  

Wiązka przewodząca- zbudowana z elementów łyka i drewna, tworzy pasma w organach 

roślinnych, przewodzi wodę (drewno) i węglowodany (łyko). 

Wiązka przewodząca otwarta- łyko, miazga i drewno (roślinny dwuliścienne) 

Wiązka przewodząca zamknięta- łyko i drewno (rośliny jednoliścienne) 

Witaminy- ważne składniki regulujące przemiany zachodzące we wszystkich komórkach, nie 

stanowią źródła energii. nie są wytwarzane przez organizm, dlatego muszą być przyjmowane 

z pokarmem, są to związki chemiczne występujące w minimalnych ilościach zarówno w 

pokarmach pochodzenia roślinnego, jaki i zwierzęcego. 

Włosy - zbudowane z trzonu i korzenia 

Woda- jest niezbędna do życia. Jej zawartość decyduje o nasileniu lub osłabieniu procesów 

życiowych każdego organizmu. Składa się z dwóch pierwiastków: tlenu i wodoru). Pełni rolę 

czynnika transportującego związki do wszystkich komórek ciała. Umożliwia też usuwanie 

zbędnych, a nawet szkodliwych produktów z organizmu. Bierze udział w regulowaniu 

temperatury ciała. 

Wodniczki-u zwierząt znajdują się w różnych rodzajach komórek. U pierwotniaków można 
wyróżnić wodniczki pokarmowe (trawienne)i tętniące, które usuwają nadmiar wody z 
komórki. 

Wody pozaklasowe - wody nieodpowiadające normom - określenie jakości wód (klasy 
czystości wód) względem możliwości użytkowania gospodarczego. Klasyfikacja 
wykorzystywana przez WIOŚ w monitoringu stanu czystości rzek. 

Workowate płuca- to narząd oddechowy dorosłych płazów 

Wydalanie- usuwanie zbędnych lub szkodliwych produktów. Powstających podczas rozkładu 

substancji pokarmowych 

Wykonywanie ruchów- cecha charakterystyczna organizmów. Istnieją różne sposoby 

poruszania się: chodzenie, pływanie, pełzanie, latanie, związane z posiadanymi narządami 

ruchu. U roślin prawie niezauważalne, powolne. Zachodzi np. wtedy, gdy roślina kieruje liście 

do słońca. 
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Wykorzystanie energii, którą dysponują żywe organizmy: 

� Energia zużywana na transport substancji pokarmowych w organizmie 
� Energia mechaniczna 
� Energia chemiczna 
� Energia cieplna 
� Energia świetlna 
� Energia elektryczna 

Wzrost- u wielu organizmów kończy się on po osiągnięciu dojrzałości, natomiast u niektórych 

trwa całe życie. Wzrost organizmu następuje poprzez zwiększanie się liczby komórek oraz 

powiększanie się ich rozmiarów. 

Z 

Zakres tolerancji - zakres zmienności czynnika, w którego obrębie organizm jest zdolny 
utrzymywać wszystkie procesy życiowe 

Zakwit glonów - masowy rozwój populacji glonów w zbiornikach wodnych na skutek 

eutrofizacji (spływu do wody z pól nawozów azotowych i fosforowych) 

Zapłodnienie - połączenie komórki plemnikowej z komórką jajową we wnętrzu zalążka. Po 

zapłodnieniu zalążek zmienia się w nasienie. Stąd pochodzi nazwa: rośliny nagonasienne.  

Zapłodnienie komórki jajowej  - ma miejsce w jajowodzie; rozwój zarodkowy i płodowy trwa 

od momentu zapłodnienia (poczęcia) do momentu porodu 

Zapłodnienie wewnętrzne- zachodzi wewnątrz ciała samicy. W wyniku zapłodnienia 

powstaje zygota, która daje początek nowemu organizmowi. 

Zapłodnienie zewnętrzne - odbywa się na zewnątrz organizmów rodzicielskich- w 

środowisku. 

Zapobieganie ciąży - naturalne (cykl miesiączkowy, nienaturalne (antykoncepcja) 

Zapylenie- przeniesienie ziaren pyłku z pręcika na znamię słupka. 

Zapylenie krzyżowe- zapylenie pyłkiem z kwiatu innej rośliny tego samego gatunku 

Zarodniki- są to komórki, które mogą długo przetrwać w niekorzystnych warunkach. W 

sprzyjających warunkach rozwijają się i powstają z nich organizmy potomne. 

Złamania- przerwanie ciągłości kości (zamknięte  lub otwarte) 

Zmysł smaku - odbiera wrażenia chemiczne 
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Zmysł węchu - odbiera wrażenia chemiczne rozpoznając substancje lotne znajdują się  w 
powietrzu. Wrażenia węchowe powstają w wyniku drażnienia przez substancje chemiczne 
receptorów w błonie śluzowej nosa. 

Zooplankton - plankton złożony z organizmów zwierzęcych. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele wielu grup zwierząt, w tym: pierwotniaki, wrotki, skorupiaki, osłonice i larwy 
owadów. Zooplankton pełni ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, jest 
składnikiem wielu sieci troficznych. Z jednej strony odżywia się fitoplanktonem i 
bakterioplanktonem, regulując liczebność tych grup, z drugiej strony stanowi bazę 
pokarmową ryb planktonożernych. Narybek większości gatunków ryb słodkowodnych 
odżywia się zooplanktonem. 

Zrównoważony rozwój(ekorozwój)- ma na celu harmonijne powiązanie ochrony środowiska 
i rozwoju gospodarczego państw 

Zwarcica - rodzaj tkanki wzmacniającej. Zbudowana z żywych, wydłużonych komórek. Jest 

tkanką zwartą, brak w niej przestworów międzykomórkowych. Występuje w częściach roślin 

szybko rosnących, młodych 

Zwichnięcia- uraz układu ruchu polegający na przemieszczaniu się względem siebie 

powierzchni stawowych kości, często towarzyszy temu wylew torebki stawowej i opuchlizna. 

Zwierzęta roślinożerne- odżywiają się pokarmem roślinnym. Należą do nich między innymi 

owady (mszyce, motyle). 

Zwierzęta mięsożerne- żywią się zwierzętami roślinożernymi. Aby schwytać i zabić swoją 

ofiarę, muszą ją najpierw zlokalizować. Do tego celu wykorzystują odpowiednie zmysły: 

wzrok, węch, słuch. 

Zwierzęta wszystkożerne- odżywiają się pokarmem zwierzęcymi i roślinnym (świnia, szczury, 

niedźwiedź brunatny, człowiek). 

Zygota - zapłodniona komórka jajowa. Dzieląc się, daje początek nowemu organizmowi. 

Potomek jest kombinacją cech pochodzących od obojga rodziców. 

Ż 

Żeński układ płciowy - wchodzą: narządy płciowe zewnętrzne (wzgórek łonowy, wargi 

sromowe większe i mniejsze oraz łechtaczkę) i wewnętrzne (jajniki, jajowody, macica i 

pochwa) 
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Żołądek - silnie umięśniony narząd trawienny pełniący rolę zbiornika pokarmu; odcinek 

wprowadzający- wpust, odcinek wyprowadzający- odźwiernik, wstępne trawienie białek, 

obecność HCL stwarza środowisko kwaśne dla enzymów pepsyny i podpuszczki oraz zabija 

bakterie, błona śluzowa wyściela żołądek, zabezpiecza go przed samotrawieniem 

Żyły - cienkościenne naczynia krwionośne doprowadzają krew do serca; krew płynie w nich 

pod małym ciśnieniem i jest barwy ciemnoczerwonej (odtlenowana); w żyłach występują 

tzw. zastawki żylne, które umożliwiają cofanie się krwi 

Żyworodność- ma miejsce wtedy, gdy cały rozwój zarodka zachodzi w organizmie matki i 

rodzi się żywe młode.  
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Słownik pojęć chemicznych 

 

 

 

A 

Akroleina- substancja o ostrym, drażniącym zapachu, powstałej w wyniku rozkładu tłuszczu. 

Alkany-węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają  wiązania 

pojedyncze pomiędzy atomami węgla. 

Alkeny-węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierające w cząsteczce jedno wiązanie 

podwójne pomiędzy atomami węgla. 

Alkiny- węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierające w cząsteczce jedno wiązanie 

podwójne pomiędzy atomami węgla. 

Alkohole (alkanole)- pochodne węglowodorów, zawierające w cząsteczkach grupę 

hydroksylową-OH, która jest tzw. grupa funkcyjną. 

Alkohole wielowodorotlenowe- związki organiczne zawierające więcej niż jedną grupę 

hydroksylowa (wodorotlenową) –OH w cząsteczce. 

Alkoholizm- to choroba i uzależnienie od etanolu. 

Alotropia-występowanie tego samego pierwiastka w odmianach różniących się od siebie 

budową wewnętrzną. 

Aminokwasy- są to związki organiczne, których cząsteczki zawierają w swoim składzie dwie 

grupy funkcyjne: aminową i karboksylową. 

Aminy-pochodne amoniaku a równocześnie węglowodorów. 

Anion - jon ujemny 

Anhydryt – siarczan(VI) wapnia CaSO4 

Anoda – w procesie elektrolizy: elektroda dodatnia 

Atom - układ złożony z jądra atomowego i poruszających się wokół jądra elektronów 

tworzących powłoki elektronowe 
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Atomowa jednostka masy(u) - jest to 1/12 masy atomu węgla i wynosi 0,166 x 10-23 g 

B 

Benzyna-paliwo samochodowe i samolotowe-jest mieszanina ciekłych węglowodorów 

zawierających w cząsteczce od 5 do 10 atomów węgla. 

Białka (polipeptydy)- wielkocząsteczkowe związki organiczne o bardzo skomplikowanej 

budowie; produkty łączenia się aminokwasów. Są budulcem tkanek w organizmach: ludzkim i 

zwierzęcym. 

Biodegradacja-proces naturalnego rozkładu zanieczyszczeń, w którego wyniku powstają 

substancje przyjazne środowisku przyrodniczemu. 

Brylant-oszlifowany diament stosowany do biżuterii. 

C 

Celuloza(cukier gronowy)- zwana błonnikiem jest najważniejszym składnikiem wszystkich 

roślin. 

Cukry (węglowodany, sacharydy, cukrowce)- związki organiczne, składające się z węgla, 

wodoru i tlenu, o wzorze ogólnym: Cn(H2O)m. 

D 

Dekantacja - polega na oddzielaniu ciała stałego od cieczy przez zlanie klarowanej cieczy 

znad osady 

Dekstryny- pośrednie produkty rozkładu skrobi. 

Denaturacja- nieodwracalny proces ścinania się białka. 

Destylacja - polega na rozdzieleniu składników mieszaniny ciekłej jednorodnej. Wykorzystuje 

się tu różnice temperatur wrzenia różnych cieczy. Ciekłą mieszaninę jednorodną umieszcza 

się w kolbie destylacyjnej podłączonej do chłodnicy. Mieszaninę ogrzewa się, kontrolując w 

termometrze jej temperaturę. Składniki mieszaniny kolejno – w miarę wzrostu temperatury- 

zostają odparowane, a ich pary skraplają się w chłodnicy i ściekają do podstawionego 

naczynia. 

Destylacja frakcjowana ropy naftowej – metoda rozdzielania ropy naftowej na kilka frakcji 

(porcji) różniących się składem. Metoda ta oparta jest na wykorzystaniu różnic w 

temperaturach wrzenia składników 

Detergenty- syntetyczne środki piorące. 
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Diament-odmiana alotropowa pierwiastka węgla. 

Dipol - cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni (+) i ujemny (-), np.: cząsteczka wody 

 

Dwucukry- inaczej disacharydy. 

Dwutlenek węgla - składnik powietrza o zmiennej zawartości. (wzór:CO2) 

Dziura ozonowa - jest to 5% ubytek w powłoce ozonowej wywołany emitowaniem przez 

człowieka freonu do atmosfery 

Dyfuzja - samorzutne mieszanie się cząsteczek stykających się substancji, np. plama na 

ubraniu, parzenie kawyDysocjacja jonowa – rozpad cząsteczek elektrolitów na jony: 

dodatnie (kationy) i ujemne (aniony), pod wpływem cząsteczek wody 

Dysocjacja jonowa kwasów – rozpad cząsteczek kwasów na kationy wodoru i aniony reszty 

kwasowej pod wpływem cząsteczek wody 

Dysocjacja jonowa soli – rozpad cząsteczek soli na kationy metali i aniony reszt kwasowych 

pod wpływem cząsteczek wody 

Dysocjacja jonowa zasad – rozpad cząsteczek zasad pod wpływem wody na kationy metalu i 

aniony wodorotlenkowe 

E  

Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujący jej ocieplenie. 

Dzieje się to przez gazy cieplarniane 

Elektroliza – całokształt procesów przebiegających na elektrodach pod wpływem prądu 

stałego. W zależności od rodzaju substancji poddawanej elektrolizie, na elektrodach 

wydzielają się różne produkty 

Elektrony - cząstki podstawowe poruszające się wokół jądra atomowego, mające ładunek 

elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi ujemnemu i masę równą 1/1840u, 

np. 

Elektrony walencyjne - elektrony najbardziej oddalone od jądra w atomie 

Emulsja - mieszanina niejednorodna dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, z których 

jedna jest rozpuszczona w drugiej w postaci małych kropelek 

Enzym(biokatalizator)-katalizator reakcji biochemicznych. 
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Ester- związek chemiczny, produkt reakcji estryfikacji, którego cząsteczki zawierają grupę 

funkcyjną  -COO zwaną grupą estrową.   

Estryfikacja- reakcja zachodząca między kwasem a alkoholem, której produktami są estry i 

woda. 

Etanol (alkohol etylowy)- C2H5OH drugi człon szeregu homologicznego alkoholi, bezbarwna, 

lotna ciecz. 

Eten(etylen)- pierwszy człon szeregu homologicznego węglowodorów nienasyconych-

alkenów. 

Etyn(acetylen)- pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów. 

Eutrofizacja- proces polegający na nadmiernym rozwoju glonów w użyźnionych zbiornikach 

wodnych. 

F 

Farmakologia- nauka zajmująca się działaniem substancji uzależniających na organizm żywy, 

a także szukaniem możliwości ich zastosowania w leczeniu chorób. 

Fenoloftaleina – wskaźnik, który pod wpływem zasad barwi się na malinowo, pozwala zatem 

wykryć obecność zasady  

Fermentacja alkoholowa- reakcja biochemiczna, polegająca na powstawaniu etanolu z 

cukrów prostych (np. z glukozy). 

Fermentacja octowa- proces utleniania etanolu do kwasu octowego w obecności bakterii z 

powietrza. 

Fruktoza- C6H12O6 cukier prosty. 

Fulereny- odmiana alotropowa pierwiastka węgla. 

G 

Gaszenie wapna – reakcja tlenku wapnia z wodą 

Gaz rafineryjny, benzyna, nafta, oleje napędowe, smary mazut i asfalt – produkty destylacji 

frakcjonowanej ropy naftowej 

Gaz ziemny – gazowa mieszanina lekkich węglowodorów, głównie metanu, z domieszkami 

siarkowodoru, dwutlenku węgla, azotu i wodoru 

Gips krystaliczny lub alabaster – dwuwodny siarczan(VI) wapnia CaSO4 * 2 H2O 
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Gips palony – półwodny siarczan(VI) wapnia (CaSO4)2 * H2O 

Gleba – zewnętrzna, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej, powstająca w wyniku 

wietrzenia skał. Dzieli się na trzy części: stałą, ciekłą i gazową 

Glicerol(propanotriol, gliceryna)- C3H5(OH)3 alkohol trihydroksylowy. 

Glinokrzemiany – krzemiany, w których cząsteczkach niektóre atomy krzemu zostały 

zastąpione atomami glinu 

Glukoza- C6H12O6 cukier prosty, powstaje w procesie fotosyntezy w roślinach zielonych. 

Grafit- odmiana alotropowa pierwiastka węgla. 

Grupa funkcyjna-określona grupa atomów, która przyłączona do alkilu (grupy 

węglowodorowej) nadaje jej charakterystyczne właściwości. 

Grupa karboksylowa –COOH- grupa funkcyjna kwasów karboksylowych. 

Grupa wodorotlenkowa – grupa składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru; znajduje się w 

cząsteczce każdego wodorotlenku 

H 

Higroskopijność - zjawisko pochłaniania pary wodnej przez pewne substancje 

Hydrat – sól uwodniona, czyli zawierająca w sieci krystalicznej cząsteczkę wody 

Hydroliza- rozkład związku chemicznego na skutek reakcji z  wodą. 

I 

Izomery- związki chemiczne o takim samym wzorze sumaryczny, lecz o różnych wzorach 

strukturalnych. 

Izotopy - atomy tego samego pierwiastka różniące się między sobą liczbą neutronów w 

jądrze, np. trwałe, promieniotwórcze, naturalne, sztuczne 

J 

Jądra atomowe- najbardziej wewnętrzna, dodatnio naładowana część atomu, zawierająca 

protony i neutrony zwane łącznie nukleonami 

Jon - atom obdarzony ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym 
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K 

Karbid(węglik wapnia)- to biała stała substancja  krystaliczna. 

Katalizator- substancja zwiększająca szybkość reakcji chemicznej. 

Kation -jon dodatni 

Katoda – w procesie elektrolizy: elektroda ujemna 

Kauczuk syntetyczny- jest głównym składnikiem gumy. Stosuje się go w przemyśle 

samochodowym np. paski klinowe, opony oraz do produkcji węży, ubrań gumowych, 

obuwia. 

Kleik skrobiowy- roztwór koloidalny skrobi. 

Koagulacja- odwracalny proces ścinania się białka. 

Koks, smoła pogazowa, woda pogazowa, gaz świetlny – produkty pirogenizacji węgla  

kamiennego 

Kondensacja - skraplanie pary wodnej- zmiana gazowego stanu skupienia wody w stań ciekły 

Kontrakcja- zmniejszanie się objętości  roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy. 

Korozja metali – niszczenie metali i ich stopów przez czynniki występujące w otaczającym 

środowisku  

Kraking- sposób otrzymywania benzyny syntetycznej, polegający na pękaniu długich 

łańcuchów węglowych w węglowodorach i powstawaniu cząsteczek o krótszych łańcuchach 

węglowych. 

Krystalizacja - polega na wydzielaniu się z roztwory substancji w postaci kryształków wskutek 

np. odparowania wody (rozpuszczalnika) 

Krzemiany – sole kwasów krzemowych 

Krzemionka(kwarc)–najczęściej występująca w przyrodzie odmiana dwutlenku krzemu SiO2 

Kwas mrówkowy (kwas metanowy)- HCOOH pierwszy człon szeregu homologicznego 

kwasów karboksylowych, jest silną trucizną. 

Kwas octowy (kwas etanowy)- CH3COOH  drugi człon szeregu homologicznego kwasów 

karboksylowych. 

Kwas oleinowy- C17H33COOH wyższy kwas nienasycony. 
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Kwasy organiczne-kwasy karboksylowe- pochodne węglowodorów zawierające w 

cząsteczce grupę karboksylową. 

Kwas palmitynowy- C15H31COOH wyższy kwas nasycony. 

Kwas stearynowy- C17H35COOH wyższy kwas nasycony. 

Kwasy - związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomów wodoru (H) i reszty 

kwasowej (R). Wzór ogólny to HaR
a 

Kwasy beztlenowe – kwasy nie posiadające atomu tlenu w cząsteczce. Powstają w wyniku 

reakcji: wodór + niemetal 

Kwasy tlenowe – kwasy posiadające w cząsteczce minimum jeden atom tlenu. Powstają w 

wyniku reakcji: tlenek niemetalu + H2O  

Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym zawierają kwasy wytworzone 

reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami 

L 

Lekomania- jest to uzależnienie od różnego rodzaju środków medycznych używanych nie 

zawsze w celach leczniczych. Mowa tu o każdej substancji(leku), która zadziała na psychikę 

człowieka. 

Liczba atomowa (Z) - liczba protonów jądrze atomowym 

         A-------�liczba masowa 

               E---->symbol pierwiastka 

         Z ---->liczba atomowa 

Liczba masowa (A) - liczba protonów i neutronów w jądrze atomowym 

M 

Masa cząsteczkowa - masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy(u) 

Metan- gaz błotny(gaz kopalniany) pierwszy człon szeregu homologicznego węglowodorów 

nasyconych-alkanów. 

Metanol (alkohol metylowy)-CH3OH pierwszy człon szeregu homologicznego alkoholi, jest 

silną trucizną. 

Mieszanina jednorodna - mieszanina, w której składników nie można zobaczyć gołym okiem 

ani za pomocą prostych przyrządów optycznych, np. woda + sól, stopy metali, powietrze  
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Mieszanina niejednorodna - mieszanina, której składniki można zobaczyć gołym okiem lub 

za pomocą prostych przyrządów optycznych, np. woda + piasek, opiłki żelaza + siarka 

Minerały – pierwiastki w stanie wolnym i związki chemiczne powstałe w przyrodzie 

Monitoring środowiska przyrodniczego- rejestrowanie wielkości zanieczyszczeń na danym 

obszarze. 

Monomer(eten-etylen)- cząsteczka związku chemicznego ulegająca polimeryzacji. 

Monosacharydy- cukry proste. 

Mydła- sole wyższych kwasów karboksylowych. 

N 

Narkomania- jest uzależnieniem od środków odurzających, narkotyków, takich jak np.: 

kokaina, morfina, haszysz, amfetamina itp. 

Neutrony - cząstki podstawowe, składniki jądra atomowego o masie równiej 1u i 

mniemające ładunku elektrycznego 

Nieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. Są 

to np. tlenki, alkohole, węglowodany 

Nikotynizm- to inaczej palenie papierosów. 

Nylon- to mocny odporny polier, który dobrze się rozciąga. Stosuje się go do produkcji tkanin 

i dzianin. 

O 

Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia jonów wodoru w roztworze 

Oranż metylowy – wskaźnik, który pod wpływem kwasów zmienia barwę z pomarańczowe 

na czerwoną, pozwala zatem wykryć obecność kwasu 

Okres półtrwania - okres połowicznego rozpadu - czas, po którego upływie połowa atomów 

pierwiastka promieniotwórczego ulegnie rozpadowi 

P 

Pestycydy- środki ochrony roślin. 

Piasek – drobne ziarenka kwarcu 
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Pierwiastek chemiczny - substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze, np. H- 

wodór, O-tlen, Cl-chlor, I-jod; Zbiór takich samych atomów 

Pierwiastek promieniotwórczy  –  pierwiastek, który ulega rozpadowi promieniotwórczemu 

Pirogenizacja – (sucha destylacja węgla), proces rozkładu węgla, polegający na ogrzewaniu 

go w temperaturze ok. 1000ºC, bez dostępu powietrza 

Polichlorek winylu- jest odporny na działanie stężonych kwasów i zasad, dlatego produkuje 

się z niego pojemniki służące do przechowywania związków żrących oraz a zastosowanie w 

produkcji płytek podłogowych, rur kanalizacyjnych, węży, prętów, wyrobów galanteryjnych. 

Polietylen- jest „tłusty” w dotyku, giętki, topi się łatwo w temperaturze około 60˚C. Łatwo 

można uzyskać zmianę jego zabarwienia. 

Polimer(polietylen)- produkt reakcji polimeryzacji. 

Polimeryzacja- reakcja łączenia się pojedynczych cząsteczek związku 

chemicznego(monomerów)w wielkocząsteczkowy produkt-polimer. 

Polipropylen- jest lżejszy od polietylenu, ma wyższą temperaturę topnienia, bardziej 

wytrzymały. Stosuje się go do produkcji wykładzin, pojemników, rur, folii. 

Polistyren- twardy, kruchy, topi się w niskiej temperaturze. Służy do wyrobu zabawek, 

pojemników, opakowań np. na lekarstwa, obudów sprzętów gospodarczych, można także 

otrzymać z niego styropian. 

Powietrze - mieszanina jednorodna gazów o podstawowym składzie 78% azotu, 21% tlenu, 

1% innych gazów 

Półspalanie- proces spalania, którego produktami są: tlenek węgla(II) i woda. 

Prawo stałości składu - stosunek mas składników w związku chemicznym jest wielkością 

stałą 

Prawo zachowanie masy - łączna masa substratów biorących udział w danej reakcji 

chemicznej jest równa łącznej masie powstałych w wyniku tej reakcji produktów 

Produkt - substancja, która powstaje w reakcji chemicznej 

Promieniotwórczość – radioaktywność - właściwość niektórych jąder atomowych polegająca 

na samorzutnej przemianie tego jądra w inne jądro atomu, której towarzyszy emisja 

promieniowania  lub elektromagnetycznego  

Protony - cząstki podstawowe składniki jądra atomowego o masie równej 1u  o ładunku 

elektrycznym równym jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu 
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Próba akroleinowa- reakcja charakterystyczna tłuszczów. 

Próba Tollensa- reakcja charakterystyczna glukozy. 

Próba Trommera- reakcja charakterystyczna glukozy. 

R 

Redukcja - odłączanie tlenu od utleniacza 

Reduktor -pierwiastek, który przyłącza tlen (utlenia się) 

Reagenty - substraty i produkty reakcji 

Reakcja analizy - rozkładu- reakcja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje 

kilka produktów, np. węgiel+ tlen� tlenek węgla (IV) 

Reakcja biuretowa- reakcja charakterystyczna białek. 

Reakcja charakterystyczna - reakcja pozwalająca wykryć daną substancje chemiczną 

Reakcja chemiczna - przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancji o innych 

właściwościach, np.. korozja(rdzenie), kwaśnienie mleka, oddychanie, spalanie świecy, 

pieczenie ciasta. 

Reakcja ksantoproteinowa- reakcja charakterystyczna białek. 

Reakcje egzoenergetyczne - reakcje chemiczne przebiegające z wydzielaniem energii 

Reakcje endoenergetyczne - reakcje chemiczne, do których przebiegu konieczne jest stałe 

doprowadzanie energii 

Reakcja syntezy - łączenia- reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje 

jeden produkt np. tlenek węgla (IV)� węgiel+ tlen 

Reakcja wymiany - reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje kilka 

produktów 

Reakcja zobojętniania – reakcja pomiędzy kationami wodoru H+ i anionami 

wodorotlenkowymi OH-, w czego wyniku powstaje obojętna cząsteczka wody 

Recykling- proces odzyskiwania z opadów substancji, które mogą być powtórnie 

wykorzystane jako surowce wtórne. 

Reszta kwasowa – atom lub grupa atomów znajdujących się w cząsteczce każdego kwasu 

obok atomów wodoru 
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Ropa naftowa – ciekła mieszanina jednorodna węglowodorów (gazowych, ciekłych i stałych), 

wzajemnie w sobie rozpuszczonych 

Rozpuszczalność substancji - maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić 

w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony 

Rozpuszczanie - wnikanie cząsteczek jednej substancji jednej substancji między cząsteczki 

drugiej substancji 

Roztwór - mieszanina jednorodna rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej, np. substancja 

rozpuszczana: ciesz; gaz: mgła( drobne kropelki wody w powietrzu); ciesz: gliceryna w 

wodzie; ciało stałe: woda w granulkach wodorotlenku sodu 

Roztwór koloidalny - roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary 10 -9 m do 10 -7 

m 

Roztwór nasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej 

danej substancji 

Roztwór nienasycony - roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić 

pewną ilość danej substancji 

Roztwór rozcieńczony - roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mała (kilka 

procent) w stosunku do ilości wody 

Roztwór stężony - rozwór, w którym ilość substancji nasyconej jest znaczna (kilkadziesiąt 

procent) w stosunku do ilości wody 

Roztwór właściwy - roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary mniejsze od 10 -9 

m 

Równanie reakcji chemicznej - zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli pierwiastków 

wzorów związków chemicznych 

S 

Sacharoza (dwucukier)- jest to cukier trzcinowy, cukier buraczany lub po prostu cukier. 

Sadza- drobno sproszkowane kryształy grafitu. 

Sączenie - filtracja- polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z 

bibuły umieszczony na lejku 

Sedymentacja - jest to obadanie na dno naczynia cząsteczek ciała stałego w cieczy pod 

wpływem siły ciężkości, np. w wypadku wody z kredą 
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Skala pH, czyli skala odczynu roztworów – skala wartości liczbowych od 0-14 

odpowiadających stężeniu jonów wodoru w roztworze. Jeżeli: 

                                        pH<7 – roztwór wykazuje odczyn kwaśny 

                                        pH=7 – roztwór wykazuje odczyn obojętny 

                                        pH>7 – roztwór wykazuje odczyn zasadowy 

Skały – naturalne skupiska minerałów 

Skały wapienne – (wapień, kreda, marmur) skały zbudowane głównie z kalcytu CaCO3 

Składniki pożywienia: 

- budulcowe (białka i sole mineralne) 

-energetyczne (cukry i tłuszcze) 

-regulujące (witaminy, woda i sole mineralne) 

Skorupa ziemska – górna, sztywna część litosfery 

Skrobia- jest wytwarzana przez rośliny jako produkt asymilacji dwutlenku węgla i odkładana 

w ich komórkach jako materiał zapasowy. 

Smog- mieszanina dymu i mgły, zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenie pyłów 

i toksycznych gazów 

Sole – związki chemiczne, których cząsteczki składają się z atomów metalu lub grup 

amonowych i reszt kwasowych 

Sorpcja – zjawisko zatrzymania przez ciało stałe cząstek gazów, cieczy lub ciał stałych 

Spalanie - gwałtowna przemiana przebiegająca z wydzieleniem światła i ciepła 

Spalanie całkowite- proces spalania, którego produktami są: dwutlenek węgla i woda. 

Spalanie niecałkowite- proces spalania. Którego produktami są: węgiel i woda. 

Szereg homologiczny- szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach, 

w którym każdy człon posiada w cząsteczce o jedną grupę -CH2- więcej niż poprzedni. 

Szkło organiczne- to polimer syntetyczny o doskonałej przezroczystości. Łatwo jednak ulega 

zarysowaniu. Stosuje się go do wyrobu nietłukących się szyb, soczewek, reflektorów, 

artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń sanitarnych i sztucznej biżuterii. 
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Stężenie procentowe roztworu  jest liczbowo równe masie substancji wyrażonej w gramach, 

rozpuszczonej w 100g roztworu 

Sublimacja - bezpośrednia przemiana ciała z  stanu stałego w stan gazowy 

Substrat - substancja używana do przeprowadzania rekcji chemicznej, np. węgiel+ tlen� 

tlenek węgla (IV): węgiel + tlen = substraty reakcji; tlenek węgla (IV) = produkt reakcji . 

(razem reagenty) 

Surowce mineralne – minerały i skały wykorzystywane przez człowieka w różnych 

dziedzinach życia 

Symbol - symbol chemiczny pierwiastka jest to umowny, międzynarodowy zapis danego 

pierwiastka, stanowiący pierwszą literę jego nazwy łacińskiej, np. wodór- hydrogenium - H, 

rtęć- hydrargyrym – Hg, połączonych ze sobą trwale, np. H2O(woda) 

T 

Teflon- najbardziej odporny na wysoką temperaturę, odporny także na działanie substancji 

żrących np. Kwasów, nie reaguje też z żadnymi rozpuszczalnikami. Stosuje się do produkcji 

np. patelni. 

Tlenek - związek chemiczny tlenu z danym pierwiastkiem 

Tlenek kwasowy – tlenek niemetalu, którego wartościowość w kwasie i tlenku jest taka  

sama 

Tłuszcze- mieszaniny estrów wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny, dzielą się na 

stałe(nasycone) i ciekłe(nienasycone) oraz roślinne i zwierzęce. 

U 

Uniwersalny papierek wskaźnikowy – wskaźnik, który wobec kwasów barwi się na różowo, a 

wobec zasad na zielono. Pozwala zatem wykryć obecność kwasu i zasady 

Utleniacz - substancja, od której odłącza się tlen (redukuje się), np. 

tlenek wodoru + magnez � tlenek magnezy + wodór 

                    |___________|____redukcja____|________| 

                                     |___utlenianie____| 

Utlenianie- przyłączenie tlenu do reduktora 
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W 

Wapno gaszone – wodorotlenek wapnia: Ca(OH)2 

Wapno palone – tlenek wapnia: CaO 

Wartościowość - oznaczona cyfrą rzymską- liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się 

ze sobą (wiązanie kowalencyjne), liczba nadmiaru lub niedomiaru elektronów w jonie 

(wiązanie jonowe). Wartościowość pierwiastka związana jest z liczbą elektronów 

walencyjnych 

Węglowodory – związki organiczne, których cząsteczki zbudowane są wyłącznie z atomów 

węgla i wodoru 

Węglowodory nienasycone-związki organiczne węgla z wodorem, zawierające w 

cząsteczkach wiązanie wielokrotne pomiędzy atomami węgla. 

Wiązania peptydowe- łączenie ze sobą aminokwasów. 

Wiązania wielokrotne-to wiązanie podwójne lub potrójne występujące w cząsteczkach 

związków organicznych. 

Wiązanie jonowe - wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu kationów i anionów 

powstałych z atomów 

 

 

Wiązanie kowalencyjnie – atomowe - wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się 

atomów za pomocą wspólnych par elektronowych 

Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane - polega na łączeniu dwóch takich samych 

atomów 

 

 

 

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane - polega na łączeniu dwóch różnych atomów 
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Wietrzenie – wszelkie zmiany zachodzące w skałach pod wpływem różnych czynników i 

prowadzące do powstania gleby 

Witaminy- związki organiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu 

występujące w małych ilościach w pożywieniu, bez nich nie jest możliwa prawidłowa 

przemiana materii. 

Włókna naturalne- włókna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. 

Włókna syntetyczne- włókna wytworzone przez człowieka. 

Włókna sztuczne- włókna wytworzone przez człowieka. 

Woda wapienna – nasycony roztwór wodorotlenku wapnia w wodzie. Służy do wykrywania 

obecności dwutlenku węgla  

Wodorotlenki –związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomów metali i grup 

wodorotlenkowych. Wzór ogólny to Mb(OH)b 

Wskaźniki – substancje, które zmieniają barwę pod wpływem kwasów lub zasad 

Współczynniki stechiometryczne reakcji - liczby wskazujące liczbę atomów lub cząsteczek. 

Współczynniki reakcji muszą być tak dobrane, aby liczba atomów poszczególnych 

pierwiastków po obu stronach równania była taka sama 

Wyższe kwasy karboksylowe- kwasy karboksylowe, których cząsteczki mają długie łańcuchy 

węglowe. 

Wzór strukturalny - kreskowy-wzór uwzględniający rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań 

chemicznych, np. 

 

 

Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający tylko rodzaj i liczę atomów, np. H2O 

Z 

Zaprawa hydrauliczna – zaprawa twardniejąca pod wpływem wody 

Zaprawa murarska – mieszanina wapna gaszonego z piaskiem i wodą 

Zasada – wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie. Otrzymuje się je w czasie reakcji: 

               1) metal aktywny + H2O → zasada + H2↑ 
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               2) tlenek metalu aktywnego + H2O → zasada 

Zawiesina - mieszanina cieczy i cała stałego, którego cząstki mają rozmiary większe od 10 -7 

m 

Zjawisko fizyczne - przemiana, w której wyniku nie powstaje żadna nowa substancja, np. 

parowanie wody, topnienie lodu, ziębienie, przepływ prądu elektrycznego 

Zmydlanie tłuszczu- reakcja pozwalająca otrzymać mydło z tłuszczu. 

Zol- roztwór białka. 

Związek chemiczny - substancja złożona, z co najmniej dwóch różnych pierwiastków 

Związki organiczne-to wszystkie związki węgla oprócz tlenków węgla, kwasu węglowego i 

jego soli-węglanów. 

Związki nieorganiczne- to tlenki węgla: tlenek węgla(II) i tlenek węgla(IV), kwas węglowy 

oraz węglany. 
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Kwas chlorowodorowy (solny): HCl      

Właściwości: 

• Bezbarwna ciecz 

• Cięższa od wody 

• Dymiąca 

• Silnie żrąca 

• Niszczy tkaninę, papier, skórę 
Zastosowanie: 

• jako odczynnik chemiczny w laboratorium 

• W przemyśle chemicznym 

• W przemyśle włókienniczym 

• w przemyśle tworzyw sztucznych 

• w przemyśle farmaceutycznym 

• W garbarstwie 

• W cukrownictwie 
  

Kwas siarkowodorowy: H2S     

Właściwości: 

• Gaz  

• Trujący 

• Ma ostry zapach zgnitych jaj 
Zastosowanie: 

• Jako odczynnik chemiczny w laboratorium 
                                                               

Kwas siarkowy (VI): H2SO4     

Właściwości: 

• Bezbarwna ciecz 

• Oleista 

• Cięższa od wody 

• Żrący 

• Silnie higroskopijny 
Zastosowanie: 

• Do produkcji innych kwasów 

• Do wyrobu barwników 

• Do wyrobu włókien sztucznych 

• Do wyrobu materiałów wybuchowych 

• Do wyrobu nawozów sztucznych 

• Do produkcji środków piorących 
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• Do produkcji leków 

• Jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych 

 

Kwas siarkowy(IV): H2SO3  

 

Właściwości: 

• Bakteriobójczy 

• Grzybobójczy 

• Owadobójczy 

• Niszczy rośliny 

• Bielący 

• Trujący 

• Działa silnie drażniąco na błony śluzowe 
 

Zastosowanie: 

• W przemyśle włókienniczym 

• W przemyśle papierniczym 
 

Kwas azotowy(V): HNO3  

 

Właściwości: 

• Ciecz 

• Bezbarwna 

• Ma charakterystyczny, nieprzyjemny zapach 

• 1,5 raza cięższa od wody 

• Ma silne właściwości utleniające 
 

Zastosowanie: 

• Otrzymywanie barwników i tworzyw sztucznych 

• Produkcja materiałów wybuchowych 

• Produkcja nawozów sztucznych 

• W przemyśle farmaceutycznym 
 

Kwas fosforowy: H3PO4    
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Właściwości: 

• Substancja stała 

• Bezbarwna 

• Krystaliczna 

• Dobrze rozpuszczalna w wodzie 
 

Zastosowanie: 

• Produkcja sztucznych nawozów fosforowych 

• W przemyśle farmaceutycznym 

• W przemyśle spożywczym 

 

Kwas węglowy: H2CO3   

 

Właściwości: 

• Ma przyjemny, orzeźwiający smak 
 

Zastosowanie: 

• Produkcja napojów orzeźwiających 
 

Przykłady zasad (wodorotlenków): 

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa): NaOH 

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa): KOH 

Wodorotlenek wapnia (zasada wapniowa): Ca(OH)2 

Wodorotlenek magnezu (zasada magnezowa): Mg(OH)2 

Przykładowe wzory soli: 

Azotan(V) sodu – NaNO3 

Siarczek potasu – K2S 

Siarczan(IV) żelaza(III) – FeSO3 

Węglan sodu – Na2CO3 

Fosforan(V) potasu – K3PO4 
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Siarczan(VI) glinu – Al2(SO4)3 

Sole można otrzymać trzema podstawowymi sposobami w reakcjach według 

schematów: 

• KWAS + ZASADA → SÓL + WODA – reakcja zobojętniania 

• KWAS + METAL AKTYWNY → SÓL + WODÓR 

• KWAS + TLENEK METALU → SÓL + WODA 
 

Sole można też otrzymać w reakcjach: 

• SÓL I + KWAS I → SÓL II + KWAS II 

• SÓL I + SÓL II → SÓL III + SÓL IV 

• TLENEK KWASOWY + ZASADA → SÓL + WODA 

• METAL + NIEMETAL → SÓL 

• TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY → SÓL 

• SÓL I + ZASADA I → SÓL II + ZASADA II 
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