
GEOGRAPHY KEYWORDS language : ...........................

GEOGRAPHY KEYWORDS & PHRASES (SG)               alphabetical

NOTE : Words shown like this  in an explanation are  explained 

themselves in the list.

KLUCZOWE SŁOWA I WYRAśENIA Z GEOGRAFII (SG) w porządku alfabetycznym

Uwaga: Słowa zaznaczone w ten sposób  w objaśnieniu są wytłumaczone na poniŜszej liście

abrasion

wearing away of the earth's surface by rocks transported by rivers, waves or glaciers

ścieranie się powierzchni ziemi podczas przesuwania się skał, kamieni lub lodowców przenoszonych 

przez rzeki lub fale

accessible

easy to reach / get to

moŜliwy do zdobycia, dostania

forestation

planting with trees to create a forest

sadzenie drzew w celu stworzenia lasu

anticyclone

an area of high pressure

obszar wysokiego ciśnienia

appropriate technology

the level of technology suitable for local people to use

poziom techniki odpowiedni dla  miejscowej ludności

arable farming

agriculture based on growing crops e.g rice, wheat

rolnictwo oparte na uprawianiu zbóŜ, np. ryŜu, pszenicy
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arete

two-sided, knife-edged mountain peak

szczyt górski przypominający wyglądem dwusieczne ostrze noŜa 

bilateral aid

aid from one country to another (Government Aid)

pomoc otrzymywana  od innego państwa (Pomoc Rządowa)

biological weathering

breaking down of rocks by plants and animals

niszczenie skał przez rośliny i zwięrzeta

birth rate

the number of live births per 1,000 people in a year

liczba Ŝywych urodzeń na 1000 osób w ciągu roku

brownfield site

an area of previously built-up land that is available to be built on again

obszar poprzednio zabudowanego terenu,  dostępnego pod ponowną zabudowę

canopy

the top layer of branches and leaves in a forest

szczytowa warstwa gałęzi i liści w lesie

central business district (CBD)

located in the centre of an urban area - it is dominated by shops and offices. 

Few people live there.

umiejscowiony w centrum terenu przemysłowego - zdominowany przez sklepy i biura. Niewiele

osób tam mieszka
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chemical weathering

breaking up of rock in the place it lies, by chemical processes like solution.

miejscowy rozpad skały zachodzący na skutek  procesów chemicznych takich, jak rozpuszczanie

climate

the average weather conditions recorded at a place over many years.

średnie warunki pogodowe mające miejsce na danym obszarze na przestrzeni wielu lat

cold front

the dividing line between warm and cold air, where the warm air is forced to rise

quickly.

linia oddzielająca ciepłe powietrze od zimnego, gdzie ciepłe powietrze zmuszone jest do

szybkiego wznoszenia się

condensation

the changing of water vapour into water droplets by cooling.

zamiana pary wodnej w kropelki wody następująca na skutek ochłodzenia.

confluence

where two or more rivers join to make one bigger waterway

miejsce połączenia się dwóch lub więcej rzek w jedną

congestion

busy traffic in an area, causing delays

duŜy ruch uliczny powodujący opoźnienia

conurbation

a large urban area formed by cities growing outward

duŜy obszar miejski utworzony z miast rozrastających się na zewnątrz
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corrie, cirque, cwm

circular hollow high on a mountain side formed by glacial erosion

koliste wgłębienie, kotlinka wysoko na zboczu  górskim powstała w wyniku erozji lodowcowej

counter-urbanisation

people moving away from the city to live outside it

ludność wyprowadzająca się z miasta na peryferie

crevasse

a deep gash in the surface of a glacier

głębokie  rozcięcie na powierzchni lodowca

crop rotation

growing a different  plant in a field each year to give the soil a rest

coroczna zmiana rodzaju uprawianej roślinności mająca na celu zapewnienie odpoczynku glebie

death rate

the number of deaths per 1,000 people in a year

ilość zgonów na 1000 osób w ciągu roku

deforestation

cutting down trees and clearing forests

wycinanie drzew i lasów

delta

landform created where a river splits into several channels, at its mouth.

formacja terenu,  w której rzeka rozdziela się na kilka kanałów w swoim ujściu

densely-populated

having a high number of people per hectare

duŜa ilość osób zamieszkującyh na obszarze 1 hektara
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deposition

laying down of sediment which accumulates to create a landform

nawarstwienie się osadów prowadzących do utworzenia formacji terenu

depression

area of low pressure in temperate latitudes (outside the tropics) e.g. British Isles

obszar niskiego ciśnienia na umiarkowanych szerokościach geograficznych (poza  tropikami) np.

Wyspy Brytyjskie

desertification

spread of a desert, usually as a result of human actions

rozprzestrzenianie się pustyni zwykle w skutek działań człowieka

detached houses

houses which stand on their own - not attached to another house

domy wolno stojące - nie stykające się z innym domem

discharge

the volume of water flowing in a second  through a river

objętość wody  przepływającej  w rzece w ciągu sekundy

distributary

smaller river channel that has split from the main channel

mniejszy strumień rzeczny,  który oddzielił się od  głównej rzeki, odnoga

diversification

moving into new business activities

przejście do nowych przedsięwzięć  gospodarczych
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dormitory town

town where many residents travel somewhere else to work

miasto, z którego wielu mieszkańcow dojeŜdŜa gdzie indziej do pracy

doughnut effect

the centre of the city becoming emptied as people move out

pustoszejące centrum miasta na skutek wyprowadzki ludności 

downward erosion

cutting down into the underlying rocks e.g. the bed of a river

wcinanie się w skały stanowiące podłoŜe np. na dnie rzeki

drainage basin

area of land drained by a river and its tributaries

powierzchnia terenu osuszona przez rzekę i jej dopływy

economically active

population aged between 15 and 65 who are able to work

populacja ludzi w wieku pomiędzy 15 a 65 rokiem Ŝycia posiadających zdolność  do pracy

ecosystem

system where living things (plants and animals) are linked

system, w którym istoty Ŝyjące (rośliny i zwierzęta) są ze sobą wzajemnie powiązane

ecotourism

tourism which involves protecting the environment and way of life of local people

turystyka związana z ochroną środowiska i sposobem Ŝycia miejscowej ludności

elderly dependants

population over 65 who may need to be cared for

populacja w wieku  powyŜej 65 roku  Ŝycia,  którą trzeba się opiekować
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emergency aid

help given after a major disaster e.g.earthquake

pomoc udzielona po wielkiej katastrofie np. trzęsieniu ziemi

emergents

tallest trees in the rainforest, which stick out of the canopy

najwyŜsze drzewa w lasach tropikalnych,  wystające z leśnego okapu

emigration

movement of people from one country to another

przemieszczanie się ludzi z jednego kraju do drugiego

employment structure

percentage of the population in the primary, secondary and tertiary sectors of 

employment

procentowa ilość populacji zatrudniona w sektorach  pierwotnym, wtórnym oraz usługowym

erosion

wearing away of the Earth's surface by rivers, glaciers, waves and wind

niszczenie powierzchni Ziemi przez rzeki, lodowce, fale i wiatry

erratic

boulder dropped by a glacier

głaz narzutowy upuszczony przez lodowiec

estuary

the mouth of a river, where the channel is wide and tidal

ujście rzeki, miejsce gdzie koryto rzeki jest szerokie i gdzie występują pływy
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evaporation

changing water droplets into water vapour by heating

zamienianie kropelek wody w parę poprzez ogrzewanie

evapotranspiration

loss of water from a drainage basin  into the atmosphere, from plants and other 

sources.

strata wody z dorzecza  do atmosfery z roślin oraz innych źródeł

exports

goods and surfaces sold to other countries

towary i usługi sprzedawane do innego kraju

extensive farming 

agriculture producing a low output  per hectare from large areas of land

rolnictwo wielkoobszarowe mające niską wydajność z hektara

fallow

land left unfarmed to allow the soil to recover

ziemia pozostawiona bez upraw aby pozwolić glebie odpocząć

fog

cloud at ground level

chmura przy powierzchni ziemi

footloose industry

an industry which has great freedom to choose its location e.g. high-tech

gałąź przemysłu, ktora  moŜe dowolnie wybrać swoją lokalizację np. zaawansowane technologie
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fossil fuel

energy source from plants and animals that died millions of years ago (oil, coal

and natural gas)

paliwo kopalne, źrodło energii pochodzące z roślin i zwierząt,  które wyginęły przed milionami lat

(ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny)

freeze-thaw

frost action that leads to the break-up of rock

działanie mrozu prowadzące do do rozpadu skały

function (of settlement)

(of a settlement )  what it does and why it is there

funkcja (osady) określająca jaki jest cel osady i dlaczego powstała

geothermal power

generating electricity and heat from the ground - usually in volcanic areas

wytwarzanie elektryczności i ciepła z ziemi - zwykle na terenach wulkanicznych

glacier ice

a moving mass of ice in a valley

przesuwająca się masa lodowa w dolinie

green belt

area of land, mainly countryside, around a large town or city

teren, zwykle wiejski, otaczający duŜe miasto

greenfield site

land which has never been built on

obszar, który nigdy nie był zabudowany
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greenhouse effect

the trapping of energy by carbon dioxide and other gases, which stops some of the 

Earth's heat escaping into space.

zatrzymanie energii przez dwutlenek węgla i inne gazy, niepozwalające pewnej ilości ciepła uciec w 

przestrzeń kosmiczną

greenhouse gases

the gases (see above) that cause the greenhouse effect

gazy (patrz powyŜej) powodujące efekt cieplarniany

Green Revolution

large increase in food production, following the introduction of new, high-yielding seeds

znaczne zwiększenie produkcji Ŝywności, spowodowane wprowadzeniem nowych,

wysokowydajnych nasion

ground moraine (see moraine)

groundwater flow

movement of water through soil and rock because of gravity

przepływ wody przez glebę i skały na skutek grawitacji 

hanging valley

a tributary valley, joining a U-shaped" valley from a higher level

dopływowa dolina, łącząca się z doliną w kształcie litery U z wyŜszego poziomu

heavy industry

industry making large, bulky products

przemysł produkujący produkty duŜych rozmiarów
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hierarchy

placement of items in order of size or importance

umiejscowienie przedmiotów według rozmiaru lub waŜności

high-density housing

many houses built together on a small area

duŜa ilość domów zbudowanych blisko siebie na małym terenie

high-order goods

goods which are expensive and bought less often

towary,  które są drogie i rzadziej kupowane

high-rise flats

flats built in a tower, many storeys high

mieszkania znajdujące się w wielopiętrowych blokach

honeypot site

place which attracts a great number of visitors, especially at weekends and holidays

miejsce, które przyciąga duŜą liczbę odwiedzających, szczególnie w weekendy i wakacje

hydroelectric power (HEP)

electricity made by the force of moving water

elektryczność wytwarzana z siły poruszającej się wody

hydrograph

line graph showing how the flow of a river varies over a period of time

wykres liniowy pokazujący w jaki sposób prąd rzeki zmieniał się w danym okresie czasu 

HYV crops

heavy yield varieties of crops e.g. new seeds of rice

wysokoplenne odmiany zbóŜ  np. nowe nasiona ryŜu
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ice sheet

slowly moving mass of ice covering a wide area

wolno poruszająca się masa lodowa pokrywająca duŜą powierzchnię terenu

igneous rock

rock formed by volcanic activity

skała uformowana w rezulatacie aktywności wulkanicznej

immigration

movement of people into a country from another country

przypływ ludności  z jednego państwa do innego

imports

goods purchased from another country

towary zakupione z innego państwa

indicators of development

selected features used to define the stage of development a c ountry has reached 

e.g literacy, life expectancy .

wybrane cechy stosowane do określenia poziomu rozwoju jaki osiągnął dany kraj np. poziom

umiejętności pisania i czytania, średnia długość Ŝycia

industrial estate

area laid out for factories

teren przeznaczony pod fabryki

infant mortality

number of deaths of children under 1 year old per 1000 people

ilość zgonów wśród dzieci poniŜej 1 roku Ŝycia na 1000 osób
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infiltration

downward movement of water into soil

ukierunkowane w dół ruchy wody w glebie

inner city

urban zone around the central business district

strefa miejska dookoła centralnej dzielnicy gospodarczej

inputs

factor that goes into a system.  Inputs into factory = energy, & raw materials.

czynnik, który wchodzi do systemu. Czynniki produkcji w fabryce = energia i surowce

intensive farming

agriculture producing a high yield from a small area.

rolnictwo produkujące wysokie plony z małego obszaru

interception

prevention of rain from falling onto the ground by trees and plants

zatrzymywanie opadów deszczu przez drzewa i roślinność

interlocking spurs

ridges of interlocking higher ground in the upper course of a river

działy wodne zazębiające się w górnej części biegu rzeki

irrigation

artificially adding water to farm land

sztuczne nawadnianie terenu rolniczego

isobar

a line on a map joining places of equal pressure

linia na mapie łącząca miejsca o tym samym ciśnieniu
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lag time

the time it takes for heavy rainfall to enter a river system

czas, jaki potrzebuje ulewa aby dotrzeć do systemu rzecznego

land use

the way the earth's surface is used

sposób uŜytkowania powierzchni ziemi

lateral erosion

sideways erosion

erozja boczna

lateral moraine (see moraine)

leaching

downward movement of minerals through soil caused by water transportation

ruchy minerałów w głąb gleby spowodowane przemieszczeniem się  wód

LEDCs

Less Economically Developed Countries - poor countries with a low level of development

Kraje słabiej rozwinięte ekonomicznie - biedne kraje o niskim  poziomie rozwoju

life expectancy

average number of years a new born baby is expected to live

średnia  oczekiwana ilość lat jakie ma  przeŜyć nowonarodzone dziecko

linear

the layout of a long, thin settlement

długi i wąski sposób rozlokowania się osady
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literacy rate

the percentage of adults who can read and write

odsetek osób dorosłych potrafiących pisać i czytać

low-order goods

goods which are cheap and bought regularly

towary,  które są tanie i kupowane regularnie

market town

small rural settlement which serves people living in the surrounding area

mała wiejska osada obsługująca ludzi mieszkających w okolicy

mass tourism

concentration of visitors in one area of the world e.g Majorca

skupienie  turystów w jednym rejonie świata np. na Majorce

MEDC

More Economically Developed Country - wealthy country with a high level of development

Wysoko rozwinięte ekonomicznie państwo - bogaty kraj o wysokim poziomie rozwoju

medial moraine (see moraine )

meltwater stream

stream formed from water melting from a glacier

strumień  utworzony z wody wytapiającej się z lodowca

migration

movement of people to a different place

przemieszczanie się  ludności w inne miejsce
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millionaire city

large city with more than a million inhabitants

duŜe miasto, którego zaludnienie przekracza milion mieszkańcow

mixed farming

agriculture based on keeping animals and growing crops

rolnictwo oparte na hodowli zwierząt i uprawie  roślin

monoculture

agriculture based on a single crop

rolnictwo oparte na uprawie jednego rodzaju roślin

moraine

transported materials (clay and boulders) dropped by a glacier  when it melts

przenoszone materiały (glina i głazy) upuszczone podczas wytapiania się lodowca

(lateral moraine)

line along the side of a valley

linia na obrzeŜu doliny

(medial moraine)

line down the middle of a valley

linia pośrodku doliny

(terminal moraine)

line at the end of a valley

linia na końcu doliny

mouth of river

where a river enters the sea

miejsce  w którym rzeka wpada do morza
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multilateral aid

help given to a country by a large organisation e.g United Nations

pomoc udzielana państwu przez duŜe organizacje np. Organizację Narodów Zjednoczonych

multiplier effect

Once one successful business grows in an area, other businesses will expand too

Ekspansja firm na danym terenie spowodowana rozrostem jednego z przedsiębiorstw

National Park

area of natural beauty and wild countryside managed by a Government

teren naturalnego piękna i dzikiego krajobrazu  pod zarządem państwowym

natural increase

population growth because the birth rate is higher than the death rate

wzrost populacji spowodowany większym współczynnikiem urodzeń niŜ zgonów

natural resources

naturally occurring materials which can be used by people

naturalnie występujące materiały, które mogą być wykorzystywane przez ludzi

newly industrialised country (NIC)

LEDC which has rapid growth in  secondary industries 

słabo rozwinięty kraj,  który gwałtownie rozwinął się w przemyśle wtórnym

non-governmental organisations (NGOs)

charity groups involved in providing aid to other parts of the world e.g. Oxfam

grupy chartytatywne zaangaŜowane w niesienie pomocy innym częściom świata, np. Oxfam

non-renewable resources

natural resources which can only be used once e.g. oil

zasoby naturalne, które mogą być wykorzystane tylko raz, np. ropa naftowa
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occluded front

dividing line where a cold front  joins up with a warm front

linia podziału, na której zimny front łączy się z ciepłym frontem

out-of-town shopping centres

shopping centre  on the edge of a built-up-area

centrum handlowe na obrzeŜach terenów zabudowanych

outer-city council estates

large areas of cheap housing around the edge of cities in the UK

rozległe tereny taniego budownictwa na obrzeŜach miast w UK

outputs

the end product of a system e.g.  Car from a  factory

produkt końcowy systemu np. samochod z fabryki

outwash plain

flat area of land formed as rivers deposit material carried from  a terminal moraine

płaski teren uformowany w skutek nagromadzenia materiału przeniesionego przez rzeki  

z moreny końcowej

overgrazing

destruction of grass & plants caused by too many animals on the land

zniszczenie trawy i roślin spowodowane zbyt duŜą ilością zwierząt na danym terenie

overland flow

movement of water over the land surface

przepływ wody na powierzchni ziemi

EAL and Geograpgy Dept in Boroughmuir HS 18  02/05



GEOGRAPHY KEYWORDS language : ...........................

overpopulated

too many people in an area to be provided for by the available resources

zbyt duŜa liczba ludzi w stosunku do dostępnych  zasobów 

pastoral farming

agriculture based on keeping livestock e.g. cows & sheep

rolnictwo oparte na hodowli Ŝywego inwentarza np. krów i owiec

plantation farm

a large farm in the tropics growing one cash crop e.g. pineapples

duŜe gospodarstwo uprawiające jeden rodzaj wysokodochodowego gatunku roślin, np. ananasów

plucking

removal of rocks from the Earth's surface by a glacier

usuwanie skał z powierzchni Ziemi na skutek działalności lodowca

population pyramid

diagram showing the population structure of a country by age and sex

wykres pokazujący strukturę populacji w kraju pod kątem wieku i płci

precipitation

all moisture that reaches the Earth's surface (rain, snow, dew etc)

cała wilgość opadająca na powierzchnię Ziemi (deszcz, śnieg, rosa itp.)

prevailing wind

wind direction that occurs most frequently

kierunek wiatru,  który pojawia się najczęściej

primary industry

where raw materials are gathered but not altered in any way before sale

surowce są gromadzone ale nie są one przetwarzane w Ŝaden sposób 
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primary products

materials gathered in primary industries e.g. metal ore or coffee beans.

materiały gromadzone w przemyśle pierwotnym np. rudy metali czy ziarna kawy

pull factor

circumstances that attract people into an area / country

warunki, które przyciągają ludzi do danego terenu/ kraju

push factor

circumstances that drive people out of an area / country

warunki, które odpychają ludzi od danego terenu/ kraju

pyramidal peak

three-sided mountain with steep sides and a sharp top

góra o trzech stromych zboczach i ostrym szczycie

quaternary industry

jobs involved in  research rather then production

prace polegające raczej na badaniach niŜ produkcji

renewable

natural resource that will never run out e.g. the sea

zasoby naturalne,  które nigdy się nie wyczerpią np. morze

reservoir

artificial lake used to store water for human use

sztuczne jezioro stosowane do przechowywania wody na uŜytek człowieka

retail parks

shopping development located outside the main shopping area, sometimes out-of-town

centra handlowe usytuowane poza głównymi terenami handlowymi, czasami poza miastem
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ribbon lake

long thin lake on a valley floor

długie, wąskie jezioro na dnie doliny

rural to urban migration

movement of people from the country into towns and cities to live and work

przepływ ludności ze wsi do miast w celu zamieszkania i pracy

saltation

bouncing of stones along a river bed

odbijanie się kamieni po dnie rzeki

secondary industry

manufacturing industry turning raw materials into finished products

produkcja przemysłowa zamieniająca surowce w wyroby gotowe

sediment

fine material deposited by a river

drobny materiał zostawiany przez rzekę

sedimentary rock

rock formed from  sediments  laid down on the sea bed

skały uformowane z osadu tworzącego się na dnie morza

self-help scheme

where aid is used to allow people to improve their own situation

pomoc  wykorzystywana  celem umoŜliwienia ludziom  poprawy ich własnej sytuacji

semi-detached houses

two houses house sharing a dividing wall 

dwa domy połączone jedną wspólną ścianą
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set-aside

European Union policy which pays farmers to take land out of cultivation

polityka Unii Europejskiej polegająca na wynagradzaniu rolników za pozostawianie ziemi odłogiem

settlement

a village, town or city where people live

wioska, miasteczko lub miasto, w którym mieszkają ludzie

shanty town

area of poorly built, low cost  houses on land which does not have full essential service

e.g. sewers, 

teren zabudowany tanimi, źle skonstruowanymi domami na obszarze nie posiadającym pełnej

niezbędnej infrastruktury, np. odprowadzenia ścieków

shifting cultivation

the end of a glacier where the ice melts

koniec lodowcakoniec lodowca, tam, gdzie topi się  lód

site

land on which as settlement is built

teren, na  którym zbudowana jest osada

situation

position of a settlement  in relation to the surrounding area

pozycja osady w stosunku do otaczającego terenu

snout

the end of a glacier  where the ice melts

koniec lodowca, na którym topi się lod
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solar power

energy created using heat from the sun

energia wytworzona za pomocą ciepła słonecznego

source(of a river)

where a river begins as a spring from the ground

miejsce, z którego jako strumień, bierze początek rzeka

sparsely-populated

with a low level of population per hectare

o niskim poziomie populacji na hektar

striations

scratches made on rocks by the movement of glaciers  across them

rysy, na skałach powstałe po przesunieciu się po nich lodowca

subsidy

money paid to someone to carry out the request of the government e.g. to

continue farming sheep in a difficult area

pieniądze wypłacane komuś aby spełnił prośbę rządu np. kontynuował hodowlę owiec na trudnym

terenie

subsistence farming

agriculture based on growing crops and rearing animals mainly to feed the family

rolnictwo oparte na uprawie i hodowli na potrzeby własnej rodziny

suburbs

built-up area of a town or city between the inner city  and the edge

teren zabudowany w mieście znajdujący się pomiędzy ścisłym centrum miasta a  obrzeŜami 
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superstores

large retail outlets e.g. ASDA

duŜe punkty sprzedaŜy detalicznej np.  ASDA

surplus

having more than needed

ilość przekraczająca zapotrzebowanie

suspension

movement of fine materials, like sand and silt, by flowing water

ruch drobnych  materiałów, takich jak piasek i szlam w przepływającej wodzie

sustainable development

economic activity or growth  which has a long future

aktywność lub wzrost ekonomiczny, który ma długą przyszłość

terminal moraine (see moraine)

terraces

gently sloping land on hillsides used for farming

łagodnie opadający teren na zboczach  gór wykorzystywany do uprawy  

tertiary industry

"service industry" - it provides services to individuals and other industries

e.g. education, entertainment, health

"przemysł usługowy" - dostarcza usług klientom indywidualnym i innym dziedzinom gospodarki

np. edukacji, rozrywce, opiece zdrowotnej

throughflow

movement of water under the surface of the soil

przepływ wody pod powierzchnią gleby
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tied aid

help given in response to an action completed by the country receiving it.

pomoc udzielona w odpowiedzi na ukończone działanie państwa otrzymującego pomoc

till

material dumped under a glacier as it melts

materiał wciśnięty pod lodowiec podczas jego topnienia

trade

exchange of goods or services

wymiana towarów lub usług

trade barrier

laws or behaviours which make trade difficult - used to protect a country's own industry

prawo lub działania,  które utrudniają handel -  wykorzystywane do ochrony  własnego przemysłu 

trading bloc

group of countries with trading agreements

grupa państw z umowami handlowymi

traditional industry

an old, established industry in the area

stary, o ustalonej pozycji przemysł na danym terenie

transnational / multinational company

a major company with links & factories in many parts of the world e.g BP

 duŜe przedsiębiorstwo z fabrykami i powiązaniami w  róŜnych częściach świata np. BP

transpiration 

loss of water from plants into the atmosphere

utrata wody z rośliny do atmosfery
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tributary

smaller stream flowing into a bigger stream or river

mniejszy strumyk wpływający do większego lub do rzeki

truncated spurs

steep cliffs cut by ice as a glacier  erodes the sides of a U-shaped valley

strome klify wycięte przez lodowiec na skutek zniszczenia zboczy doliny o kształcie U

underpopulated

area with low population density

teren o małym zagęszczeniu ludności

urban growth

development of a city area

rozwój terenów miejskich

urbanisation

increase in percentage of people living in urban areas

wzrost odsetka ludzi mieszkających na terenach miejskich

urban redevelopment scheme

plans to improve city areas

plany ulepszenia  terenów miejskich

urban-rural migration

movement of population from cities into the country to live and work

przepływ ludności z miast na wieś w celach mieszkaniowych i zarobkowych

urban sprawl

outward spread of urban areas into rural areas

rozrost miast na zewnątrz, w kierunku  terenów wiejskich
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U-shaped valley

valley shaped by glaciation, with a flat floor and steep sides

dolina ukształtowana przez zlodowacenie, z płaskim dnem i stromymi zboczami

warm front

dividing line between warm and cool air, where the arm air is being forced to rise

linia dzieląca ciepłe i zimne powietrze, gdzie ciepłe powietrze  zostaje unoszone

warm sector

warm air at the centre of a depression  between the warm front  and cold front

obszar ciepłego powietrza w centrum depresji pomiędzy ciepłym i zimnym frontem

watershed

ridge of high land between the drainage basins of two rivers

grzbiet wysokiego terenu pomiędzy dorzeczem dwóch rzek

water table

level where the ground is saturated and rock and soil cannot hold any more water

poziom, przy którym ziemia jest całkowicie nasączona a skały oraz gleba nie mogą utrzymać juŜ

więcej wody

weather

condition of the atmosphere at any given time

warunki atmosferyczne w danym czasie

weathering

breakdown of rock in the place it outcrops (is at the surface)

skruszenie się skały w miejscu, gdzie odsłania podkład (na powierzchni)
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young dependants

percentage of the population under 16, who are unable to work to provide for themselves

odsetek populacji poniŜej 16 roku Ŝycia, niezdolnej do pracy i samodzielnego zapewnienia bytu
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