
Pustynie piaszczyste i 

pustynie lodowe 



Pustynia – to obszary, na których ze względu na 

niesprzyjające warunki klimatyczne roślinność jest bardzo 

uboga lub w ogóle nie występuje. Jest to skutek bardzo 

małych opadów (pustynie gorące) lub ujemnej 

temperatury powietrza przez cały rok (pustynie lodowe). 



Pustynie gorące znajdują się w 

klimacie zwrotnikowym.  

 

Cechy klimatu zwrotnikowego: 

 

• wysokie temperatury 

powietrza w ciągu dnia nawet 

powyżej 40°  C 

• w nocy nawet poniżej 0°C 

• niewielkie opady deszczu, a 

nawet brak opadów (ok 

200mm rocznie) 



Wyróżniamy różne rodzaje pustyń: 

• piaszczysta - erg 

• żwirowa - serir 

• skalista (kamienista) – hamada 

• ilasta 

 

 









Rozpoznaj zwierzaki i 

rośliny charakterystyczne 

dla obszarów pustynnych : 

 

 fenek 

 skoczek pustynny 

 kobra 

 surykatki 

wielbłąd 

moloch 

 tajpan pustynny 

 żmija rogata 

 palma 

 puma 

 zebra 

 antylopa 











Pustynie są bardzo słabo zaludnione. Ludzie mieszkają głównie w ozach, mają 

tam łatwy dostęp do wód poziemnych lub jezior – dzięki temu mogą nawadniać 

pola i uprawiać zboża i palmy daktylowe. 





Część ludności pustyń prowadzi koczowniczy tryb życia tzw. 

Beduini. Zajmują się hodowlą kóz, wielbłądów i owiec. 



Pustynie lodowe znajdują się w klimacie 

okołobiegunowym (polarnym, subpolarnym).  

 
Cechy klimatu okołobiegunowego: 

 

• prawie cały rok ujemna temperatura  

• niewielkie opady śniegu, (ok 250 mm rocznie) 

• silne zimne wiatry 

• występuje : dzień i noc polarna ( nawet do pół roku) 

 



                   zasięg klimatu okołobiegunowego 







Rozpoznaj zwierzaki 

charakterystyczne dla obszarów 

Antarktydy: 

 

 pingwin 

 petrel 

 kotik 





Rozpoznaj zwierzaki i 

rośliny charakterystyczne 

dla obszarów Arktyki : 

 

 niedźwiedź polarny 

 renifer 

mors 

maskonur 

 piesiec 

 leming 

mchy i porosty 

 kolobant arktyczny 











Zapamiętaj położenie Arktyki i Antarktydy.  



Pustynie lodowe to obszar prawie bezludny. Na obszarze Grenlandii 

zamieszkują Inuici. 



Na Antarktydzie 

znajdują się jedynie 

stacje badawcze czasowo 

zamieszkałe przez 

badaczy z różnych krajów 

– również Polski. 





Praca domowa 

Podaj dwa podobieństwa i dwie różnice między 
krajobrazami pustyń gorących i pustyń lodowych. 

 

Notatce zrób zdjęcie i wyślij w wiadomości 
prywatnej . 



Praca domowa dla chętnych na ocenę celującą.  

Postaraj się znaleźć na mapie świata nazwy pustyń oznaczonych 

cyframi. Zanotuj je w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij w wiadomości 

prywatnej.  



Na następnej lekcji zrobimy 
powtórzenie wiadomości z 

połowy działu, a za dwa tygodnie 
rozwiążecie wielki QUIZ z 

tematów które przerobiliście – 
jako sprawdzian. 


