
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe 

1. Przepisz do zeszytu informacje ze strony 112: To najważniejsze!                 czas pracy: 5 minut 

 

2. Strefy klimatyczno – roślinne.                                               (Uzupełnioną tabelę przerysuj do zeszytu) 

Zadanie: Na podstawie mapy ze strony 110 w podręczniku fotografii ze strony 111 w podręczniku dopasuj 

poprawne litery od A do B oznaczające dana strefę roślinną (kolumna 4) i wpisz je do tabeli w miejsce ………. 

(kolumna 3).                                                                                                          

                                                                                                                                         czas pracy: 10 minut 

 

3. Rozmieszczenie stref klimatycznych na Ziemi.     (Uzupełnioną po wydrukowaniu mapę pomaluj i wklej do   

   czas pracy: 10-15 minut                                                                                                                                            zeszytu) 

  Zadanie: tylko pomaluj na poniższej mapie pasy 5 stref klimatycznych na Ziemi (w sumie 9 pasów). 

Możesz wykorzystać kolory z tabeli w zadaniu w punkcie 1 lub kolory wykorzystane na mapie w 

podręczniku na stronie 108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Nazwa strefy klimatycznej Strefa 

roślinna 

Strefy roślinne do wyboru: 

 

A: tundra i pustynie lodowe, 

D: roślinność śródziemnomorska, 

i twardolistna, makia (wtórna roślinność), 

E: roślinność pustyń, kaktusy 

F: tajga i lasy borealne (lasy iglaste), lasy mieszane i liściaste, 

stepy, 

B: wilgotne lasy równikowe, 

C: sawanna, 

 

I Strefa klimatów równikowych 
(śr. temperatura 20ºC, bardzo 

wilgotno, dużo opadów,  małe 

dobowe amplitudy temperatury) 
 

 

Strefa klimatów 

podrównikowych 
(pora sucha i deszczowa) 

 

 
………. 

 

 
………. 

II Strefa klimatów 

zwrotnikowych 
(Gorąco, sucho lub bardzo sucho, 

mało opadów, duże dobowe 

amplitudy temperatury) 

 

 

 

………. 

III Strefa klimatów 

podzwrotnikowych 
(pora deszczowa i pora sucha) 

 

 

………. 

IV Strefa klimatów 

umiarkowanych 
 
 

………. 

V Strefa klimatów 

okołobiegunowych 
(niskie temperatury, sucho, 

znikome opady,  nieduże dobowe 

amplitudy temperatury) 

 

 
………. 



 

4. Zdanie sprawdzające. W puste miejsca wpisz nazwy stref krajobrazowych, wykorzystaj fotografie ze 
strony 111 w podręczniku):                              czas pracy: 5-10 minut 

 tundra, pustynie lodowe, roślinność śródziemnomorska, lasy liściaste i mieszane, pustynie gorące,  

sawanny, wilgotne lasy równikowe, tajga, stepy. 

 
 (Uzupełnione poniższe zadanie – podpisane zdjęcia z nazwami krajobrazów wklej  do zeszytu lub wypisz w 

kolejności od góry nawy stref krajobrazowych bez drukowania poniższego rysunku np.: 

Krajobrazy przedstawione na rysunku w kolejności od północy to: …………………………………,………………………………, 

………………………………………,……………………………………………,……………………………………………..,……………………………………, 

………………………………………,……………………………………………,…………………………………………….). 

 

 

 


