
STREFY KLIMATYCZNE  
I KRAJOBRAZOWE 



Zastanów się czy w każdym miejscu naszej kuli 
Ziemskiej mieszka jednakowa liczba ludzi? 

Czy potrafisz wymienić obszary na których 
mieszkańców jest mało? 

Odpowiedzi nie musisz pisać w zeszycie   



 Głównymi czynnikami wpływającym na 
warunki życia na Ziemi są  

 

• Temperatura 

• Opady 



 Gdybyśmy rozpoczęli 
podróż od bieguna w 
kierunku równika 
zauważylibyśmy 
zmieniający się klimat. 

 Obszary o podobnych 
cechach klimatu 
nazywamy pasami 
klimatycznymi. Te pasy 
układają się mniej więcej 
wzdłuż równików. 

 
Podręcznik s.111 



Strefy klimatyczne Ziemi 



Czy klimat w obrębie stref jest 
jednolity? 

  
 Nie. Klimat różni się w zależności od występowania 

pewnych czynników. 



 Wysokość nad poziomem morza 
 Wraz ze wzrostem wysokości maleje temperatura-góry są więc 

obszarami chłodniejszymi 
 

    KLIMAT GÓRSKI 
 

 Odległość od zbiornika morskiego 
 Bliskość dużych zbiorników –chłodne deszczowe lata i łagodna zima 
 Bliskość dużych lądów- skąpe opady, gorące suche lata i mroźne 

zimy. 
 

    KLIMAT MORSKI I KONTYNETALNY 



Na co wpływa klimat? 

Klimat wpływa na wszystkie elementy krajobrazu. 

Czy potrafisz je wymienić? 

 

 
Elementy krajobrazu 

Naturalne 

Zwierzęta 

Rośliny 

Skały 

Wody 

Formy terenu 
 

Antropogeniczne 

Budynki  

Pojazdy   

Drogi, linie kolejowe 



Klimat wywiera najsilniejszy wpływ na 
świat roślin 

  To czy dana roślina może żyć na danym 
terenie jest zależne od temperatury powietrza 
i opadów. 

  Na tej podstawie wyróżniono strefy 
krajobrazowe.  Strefy te mają więc związek z 
pasami klimatycznymi. Jednak roślinny 
dostosowują się do zmiennych warunków, 
więc stref roślinnych mamy więcej. 



  

 

 

 

 Wybraliśmy się na wyprawę z równika w 
kierunku bieguna północnego, w każdej strefie 
roślinnej robiliśmy zdjęcia. Teraz je obejrzymy i 
przypiszemy do nich strefy roślinne. 

 



Wilgotne lasy równikowe 

https://www.flickr.com/photos/brewbooks  CC BY-SA 2.0 

   



Sawanna 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Tarangire-Natpark800600.jpg 



Pustynie 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Rub_al_Khali_002.JPG 



Roślinność śródziemnomorska 



Las mieszany 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:2017_Las_mieszany_na_stoku_Rudki,_Masyw_%C5%9Anie%C5%BCnika,_Sudety.jpg  CC BY-SA 4.0 



Step 



Tajga 

https://pixabay.com/pl/photos/na-zewn%C4%85trz-krajobraz-rzeka-tajga-3140143/ 



Tundra 

 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Nunavut_tundra_-c.jpg CC BY 2.0 



Pustynia lodowa 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:AntarcticaDomeCSnow.jpg CC BY 2.5 



Człowiek a krajobraz 

Człowiek przekształca krajobraz naturalny Ziemi. 

Powstaje więc krajobraz: 

• Rolniczy 

• Miejski 

• Przemysłowy  



 O każdej ze stref będziemy mówić na kolejnych lekcjach.  

Praca domowa 

Sporządź notatkę do zeszytu odpowiadając na następujące 
pytania: 

• 1. Wymień strefy klimatyczne Ziemi. Podkreśl strefę w której 
leży Polska. 

 

• 2. Napisz, jakimi warunkami klimatycznymi charakteryzuje 
się odmiana klimatu morskiego i odmiana klimatu 
kontynentalnego. 

 

• 3. Wymień strefy krajobrazowe na półkuli północnej 
zaczynając od bieguna północnego, a kończąc na równiku.  

 

 

 



 

 Na koniec wykonajcie ćwiczenie on-line z 
linku poniżej, wystarczy kliknąć na 
kolorowy napis, podpisać się imieniem i 
nazwiskiem i zaznaczyć prawidłowe 
odpowiedzi  macie na to czas do 
następnego piątku. 
 
 https://quizizz.com/join?gc=263125 
 
Powodzenia !  

https://quizizz.com/join?gc=263125
https://quizizz.com/join?gc=263125

