
Witaj Drogi Uczniu, 
dziś wspólnie postaramy się zrealizować nowy temat. Postaram się przedstawić Ci nowe informacje
w przystępny sposób i wierzę, że sprawnie wykonasz zadanie domowe. Postępuj zgodnie z 
instrukcją.

Zanotuj w zeszycie temat lekcji:
„Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe”.

Na początek zapoznaj się z poniższym wprowadzeniem:

Na poprzedniej lekcji zapoznałeś się z pojęciem klimatu i pogody. Potrafisz już powiedziec 
czym jest klimat, a czym pogoda i jaka jest między nimi różnica. 
Klimat ma ogromny wpływ na życie ludzi, zwierząt, roślin. Od klimatu zależy to na jakim 
obszarze żyją poszczególne gatunki.
Warunki życia na Ziemi są w dużej mierze uzależnione od temperatury powietrza i opadów 
oraz od ich zmienności w ciągu roku.

Obszary, na których cechy klimatu są podobne rozciągają się mniej więcej wzdłuż 
równoleżników. Te pasy nazywamy strefami klimatycznymi.

obejrzyj lekcje geografii, która znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=6Bnju1ifXas

https://www.youtube.com/watch?v=6Bnju1ifXas


Na ilustracji widać strefy roślinności jakie znajdują się w poszczególnych strefach klimatycznych.
Na ilustracji poniżej znajdziesz roślinnośc w strefach klimatycznych. Jest to strona 111 w 
podręczniku.



Na koniec dla utrwalenia nowych wiadomości zapoznaj się z tekstem w podręczniku, strona 108 i wykonaj 
poniższe zadania. Możesz je też przepisać do zeszytu w formie notatki. Foto, skan lub plik wyślij na adres 
agataciesliczka@psplubniany.pl
Praca zostanie oceniaona. Ocena znajdzie się w edzienniku do dnia 7 kwietnia w kolumnie „praca domowa”.

1. Na mapie zaznaczono obszary występowania stref klimatycznych na Ziemi. Podaj nazwy dwóch stref 
oznaczonych literami A i B. 0–1 p.

A. ……………………………………………

B. ……………………………………………

2. Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania były prawdziwe. 0–2 p. 

A. W klimacie górskim roczne sumy opadów maleją / zwiększają się 
wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. 

B. Klimat kontynentalny charakteryzuje się chłodniejszymi / 
cieplejszymi latami niż klimat morski.

C. Zima w klimacie morskim jest mroźna / deszczowa.

3. Wpisz na podstawie schematu rozmieszczenia stref krajobrazowych 
na półkuli północnej właściwe numery obok nazw stref.  0–2 p.

Tajga: 
Wilgotny las równikowy: 
Pustynie lodowe: 
Roślinność śródziemnomorska: 

Powodzenia.
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