
AUSTRALIA  

I OCEANIA 



Mapa fizyczna Australii 



• Najmniejszy kontynent na Ziemi 

• Powierzchnia: 7,7 mln km² 

• Najsłabiej zaludniony kontynent 

• Australie zamieszkuje 24 mln ludzi 

• Na kontynencie znajduje się tylko jedno państwo – Związek 

Australijski 

• Waluta: Dolar australijski 

• Stolica: Canberra 
 



Podział polityczny 



Środowisko przyrodnicze 

Australii i Oceanii 



Kangur jest jedną z największych osobliwości Australii, 

ponieważ żyją one tylko na tym kontynencie. Większość 

zwierząt i roślin występujących w Australii to endemity  

(organizmy, które można spotkać tylko w jednym regionie 

świata). Oprócz kangurów są to np. dziobaki, kolczatki,  

koale i emu, a spośród roślin – różne gatunki eukaliptusów.     



Kangur jest największym 

przedstawicielem torbaczy.  

Dzięki długim kończynom  

tylnym skacze na ponad  

3 m wzwyż i 13 m w dal. 



Koala żyje na drzewach  

i żywi się liśćmi 

eukaliptusa.  

To łagodne zwierzę 

jest charakterystycznym 

przedstawicielem  

australijskiej fauny.  



Ukształtowanie powierzchni 

• Jeden z najniższych kontynentów świata 

 

• Dużą część Australii zajmuje Wyżyna Zachodnio-australijska 

 z rozległymi równinami 

 

• Na jej terenie występują pustynie: Wielka Pustynia Piaszczysta, Pustynia 
Gibsona i Wielka Pustynia Wiktorii 

 

• W środkowej części Australii niewysokie góry: Musgrave,  

 i Góry MacDonnella 

 

• Na wschód od nich pas nizin, a największą jest Wielki Basen 

 Artezyjski 

 

• Wzdłuż wschodniego wybrzeża ciągną się Wielkie Góry Wododziałowe 

 

• W ich południowej części znajduje się najwyższy szczyt Góra Kościuszki 
(2228 m n.p.m).    

 

 

 



• Najniżej położony punkt kontynentu to słone jezioro Eyre  

 (12 m n.p.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyschnięte dno jeziora Eyre jest pokryte warstwą soli. Ma to 

związek z intensywnym parowaniem w klimacie 

zwrotnikowym. 



Największą z australijskich pustyń jest Wielka Pustynia 

Wiktorii. Znajduje się ona w południowej części kraju  

i zajmuje obszar ponad 420 tys. km²  



Strefowość klimatyczna Australii 

Australia leży w 3 strefach klimatycznych: 

 

• Północna część położona w strefie klimatów równikowych. Roczne 
sumy opadów przekraczają tam 1000 mm. Duży wpływ na ich 
wielkość ma ciepły Prąd Wschodnioaustralijski 

 

• Centralna część położona w strefie klimatów zwrotnikowych. 

 Prawie na całym obszarze klimat zwrotnikowy suchy i skrajnie 
suchy. Roczna suma opadów rzadko osiąga tu 250 mm.  

 

• Południowa część kontynentu leży w strefie klimatów 
podzwrotnikowych. Dominuje tu klimat śródziemnomorski 
charakteryzujący się ciepłą i wilgotną zimą oraz gorącym  

 i suchym latem 

 



Australia jest jedynym kontynentem, 

na którym nie ma lodowców. 

Narciarstwo można tam uprawiać 

tylko w najwyższym paśmie  

Alp Australijskich – Śnieżnych 

Górach. W razie konieczności trasy 

narciarskie są sztucznie naśnieżane. 



Strefy klimatyczne i roślinne Australii 

Większość obszaru Australii znajduje się w strefie klimatów 

zwrotnikowych. Z tego powodu na przeważającej części jej 

terytorium obserwuje się wysokie wartości temperatury 

powietrza i stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Takie 

Warunki klimatyczne oraz długotrwała izolacja geograficzna 

powodują, że w Australii występuje specyficzna szata roślinna. 





Wody 
We wnętrzu kontynentu występują rzeki 

okresowe i rzeki epizodyczne, nazywane 

creeks [kriks]. Największy system 

rzeczny tworzą rzeki Murray [mari]  

i Darling.  Ich dorzecza znajdują się we 

wschodniej oraz południowo-

wschodniej części kontynentu.  

W bezodpływowych 

zagłębieniach występują słone jeziora,  

które okresowo wysychają.  



Największym słonym jeziorem i zarazem największym 

jeziorem Australii jest Eyre. Jego powierzchnia zmienia się 

od 6 tys. km² do 20 tys. km² i bardzo rzadko całkowicie 

wypełnia się wodą. Słodkowodne jeziora występują  

w Alpach Australijskich. 





Oceania 
Oceanię tworzą tysiące wysp położonych w środkowej oraz 

zachodniej części Oceanu Spokojnego. 

 

W obrębie Oceanii wyróżnia się cztery regiony geograficzne: 

Melanezię, Mikronezię, Polinezję, Nową Zelandię 

 

Wyspy oceanii charakteryzują się bujną różnorodną roślinnością, 

ciekawymi przedstawicielami fauny oraz pięknymi plażami. 

 

Wiele wysp ma pochodzenie wulkaniczne, a część wulkanów np. na 

Hawajach, jest aktywna do dziś. Cechą środowiska 

przyrodniczego Oceanii są także rafy koralowe oraz atole 

koralowe. 

 



Atole koralowe 

Atol to wyspa koralowa lub ciąg takich wysepek w kształcie 

pierścienia. Tworzy się w wyniku rozwoju rafy koralowej 

wokół wyspy wulkanicznej. Tak właśnie powstał  

atol Bora-Bora.  

 

Oceania jest obszarem, który charakteryzuje się wysoką 

temperaturą wody morskiej oraz znacznym jej zasoleniem. 

Właśnie takie warunki są optymalne do rozwoju koralowców,  

a w efekcie – do powstawania raf koralowych. 









Nowa Zelandia 

Jest uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi.  

Na największych wyspach: Wyspie Południowej i Wyspie 

Północnej można spotkać niemal wszystkie krajobrazy 

występujące na kuli ziemskiej. Wysokie góry, plaże na 

Oceanem Spokojnym, długie i kręte fiordy, wulkany czy 

wilgotne lasy podzwrotnikowe tworzą wyjątkowe plenery.  

Z tego powodu Nowa Zelandia należy do ulubionych miejsc 

twórców kina.  To właśnie tu powstały najpiękniejsze ujęcia 

na przykład do filmowej trylogii „Władca Pierścieni”. 











Stolica 

Canberra – stolica Australii, miasto położone w Alpach 

Australijskich nad rzeką Molonglo, na wysokości 550–700 m 

n.p.m.; leży w odległości 320 km od Sydney i 480 km od 

Melbourne w obrębie Australijskiego Terytorium Stołecznego 

o powierzchni 2500 km². Camberra  







Sydney Opera House Sydney Opera 

House 

Budynek w stylu nowoczesnego ekspresjonizmu, położony na 

przylądku Bennelong Point w Sydney. Opera budowana była 

w latach 1957-1973, wykonana została ze stali, betonu i szkła. 

Otwarcie nastąpiło 20 października 1973 – na uroczystości  

z tej okazji pojawiła się królowa Elżbieta II. Budynek opery 

został wpisany 28 czerwca 2007 roku na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO.  











Ludność 

Australia jest najsłabiej zaludnionym spośród kontynentów.  

Na jej obszarze mieszka nieco ponad 24 mln ludzi. W związku  

z tym Australia ma też najmniejszą gęstość zaludnienia na 

świecie (nieco ponad 3 os./ km²). Obecnie około  15% 

mieszkańców to ludność powyżej 65 roku życia. Największy 

odsetek osób starszych występuje na Tasmanii (blisko 19%),  

a najniższy – w stanie Terytorium Północne. 



Mieszkańcy 

 Społeczeństwo imigrantów 

 

 Większość ma pochodzenie europejskie (brytyjskie), 
kiedyś ten kontynent był brytyjską kolonią 

 

 Dobrowolny napływ imigrantów z Europy w drugiej 
połowie XIX i na początku XX wieku był główną 

przyczyną szybkiego wzrostu liczby ludności 

 

 Obecnie do Australii przybywa wiele osób z Oceanii 
(Nowa Zelandia), krajów azjatyckich ( Chin, Indii, 

Wietnamu, Filipin) oraz Włoch 

 

 Rdzenni mieszkańcy: Aborygeni 



 Przed przybyciem Europejczyków na terenie Australii żyło 

około 700 tys. Aborygenów.  

 

 Obecnie żyje ich około 500 tys., co stanowi w przybliżeniu 

2% wszystkich Australijczyków  

 

 Część Aborygenów mieszka w rezerwatach 

 

 Niektórzy przeprowadzają się na przedmieścia wielkich 

miast  

 i starają zintegrować z pozostałymi mieszkańcami 



Przemysł 

 Duże znaczenie ma przemysł wydobywczy 

 

 Pierwsze miejsce na świecie pod względem eksportu rud 
żelaza oraz węgla kamiennego 

 

 Drugie miejsce pod względem eksportu boksytów (skała 
osadowa) 

 

 Mniejsze znaczenie mają złoża ropy naftowej oraz gazu 
ziemnego 

 

 Najwięksi odbiorcy wydobywanych surowców: Chiny i 
Indie 



 Większe znaczenie niż przemysł wydobywczy ma 

nowoczesny przemysł przetwórczy – zarówno tradycyjny, 

związany z produkcją stali, wyrobów chemicznych  

czy artykułów spożywczych, jak i przemysł zaawansowanych 

technologii 

 

 



Usługi 

 Główne centra usługowe, tak jak ośrodki przemysłu 
przetwórczego, są zlokalizowane w pobliżu wielkich miast, 

na południowym wschodzie 

 

 Duże dochody gospodarce Australii przynosi turystyka 

 

 Atrakcyjne wybrzeża Pacyfiku 

 

 Niskie bezrobocie 

 

 Nowoczesny przemysł przetwórczy wykorzystujący bazę 
surowcową sprawia, że gospodarka tego państwa w coraz 
mniejszym stopniu jest uzależniona od eksportu płodów 

rolnych i surowców 

 



Oczami podróżnika 



Największy kamień na Ziemi 

Ponad 9 km obwodu i około 350 m wysokości – takie wymiary 

ma Ayers Rock, samotna formacja skalna, wznosząca się na 

rozległej australijskiej równinie, zbudowana z odpornych na 

wietrzenie piaskowców. Jest ona świętym miejscem 

Aborygenów, którzy nazywają ją Uluru. 





Powracający kij 

Nie wiadomo, kto pierwszy skonstruował  

bumerang,, jeden z dzisiejszych symboli Australii.  

Wiadomo jednak, że Aborygeni posługiwali się tym  

narzędziem już 10 tys. lat temu. Niezwykłą siłę  

bumerangu wykorzystywali do polowań, walki,  

a czasem również do zabawy. Nazwa pochodzi  

od wyrażenia „Bou-mar-ang”, które w języku  

Aborygenów z plemienia Tharaval oznacza  

„powracający kij”. Najsłynniejsze z bumerangów  

to właśnie te, które – rzucone w powietrze  

– wracają do swojego właściciela. 



Rapa Nui 

Wyspa Wielkanocna, przez Polinezyjczyków zwana Rapa Nui, 

jest najbardziej oddaloną od innych lądów zamieszkaną wyspą na 

Ziemi. Została odkryta w niedzielę wielkanocną w 1722 roku – 

stąd wzięła się jej europejska nazwa. Rapa Nui słynie z około 900 

kamiennych posągów zwanych moai. Większość z nich ma 

kilkanaście metrów wysokości i waży do kilkudziesięciu ton. 

Kogo przedstawiają te tajemnicze posągi i w jaki sposób 

mieszkańcy wyspy przenosili je na duże odległości? Mimo 

licznych badań naukowych pytania te wciąż pozostają bez 

odpowiedzi.  







Na odcinku o długości około 2000 km, wzdłuż północno- 

wschodniego wybrzeża kontynentu, ciągnie się Wielka Rafa 

Koralowa. Jest to największa bariera koralowa na Ziemi, 

którą tworzy około 400 gatunków koralowców.  

Wielką Rafę zamieszkuje 1500 gatunków ryb  

oraz wiele innych organizmów morskich.  

Dla wszystkich turystów odwiedzających Australię 

nurkowanie na Wielkiej Rafie czy chociażby podziwianie jej 

ogromu z pokładu statku jest niezapomnianą przygodą. 









Praca Domowa 

2. Zrób  w zeszycie 

zadanie 3 s. 168 

z podręcznika . 

 

Gotowej notatce 

zrób zdjęcie i 

wyślij w 

wiadomości 

prywatnej jak 

zwykle   

1. Przepisz 

informacje 

zawarte w 

grafonotce 

z 

następnego 

slajdu do 

zeszytu.  




