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Poniżej znajdują się pytania dotyczące krajobrazów świata poznanych do 2 czerwca.  Przeanalizuj 

uważnie pytania i odpowiedz metodą Prawda/Fałsz, czyli P/F na karcie odpowiedzi. Jest ona na dole strony. 

Możesz ją wydrukować, albo narysować w zeszycie i wpisać wybrane odpowiedzi.                                                                

Po wykonaniu zadań wyślij tylko kartę odpowiedzi w tym samym dniu, czyli 9 czerwca do godz. 14.00.  

To ważne, bo wystawiam oceny przewidywane. wladyslawaklecka@gmail.com                                                                               

Proszę w tytule maila wpisać imię i nazwisko ucznia. Powodzenia!!! 

Pytania: 

1. Klimat to stan atmosfery w danym miejscu i czasie. 

2. Na klimatogramie przedstawia się wielkość opadów i siłę wiatru. 

3. Strefy krajobrazowe na kuli ziemskiej układają  się pasami od równika do biegunów. 

4. Wilgotne lasy równikowe występują tylko na półkuli północnej. 

5. Cztery warstwy roślinności to cecha lasów deszczowych. 

6. W rejonie równika temperatura latem różni się znacząco od pozostałej części roku. 

7. Papuasi to ludy zamieszkujące Kotlinę Konga w Afryce. 

8. Sawanna trawiasta to strefa leżąca po obu stronach równika. 

9. Na sawannie przez cały rok jest ciepło, a średnia temperatura każdego miesiąca jest taka sama. 

10. Pampa to rodzaj stepu położonego w Ameryce Południowej. 

11. Klimat o cechach kontynentalnych występuje w pobliżu mórz i oceanów. 

12. Na stepach rosną ostnice, a wśród nich inne niskie rośliny. 

13. Sahara to największa pustynia położona w głębi Azji. 

14. Każda pustynia to piaszczyste wydmy usypane przez wiatr. 

15. Większość zwierząt na pustyni spędza noc, kryjąc się w piasku lub norach. 

16. Pustynie lodowe występują na półkuli północnej i południowej. 

17. Arktykę tworzy Antarktyda i oblewający ją Ocean Południowy. 

18. Na pustyni lodowej jest biało przez cały rok, bo są tam duże opady śniegu. 

19. Białe niedźwiedzie często wyszarpują  pingwinom upolowany pokarm. 

20. Beduini to ludzie prowadzący koczowniczy tryb życia. 

 

Karta odpowiedzi 

nr P/F nr P/F 

1.  11.  

2.  12.  

3.  13.  

4.  14.  

5.  15.  

6.  16.  

7.  17.  

8.  18.  

9.  19.  

10.  20.  
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