
Geografia 

28.05.2020 r. –kl.5b; 29.05.2020 r. – kl. 5a i 5c 

Temat: Sprawdzenie wiadomości. 

Wykonaj poniższe zadania. Odpowiedzi prześlij na adres wisniewska.monika@sp3.edu.pl lub poprzez e dziennik do 

następnych zajęć. Pamiętaj, mogą to być tylko odpowiedzi, wpisane w treść wiadomości. Praca zostanie oceniona. 

 

Zadanie 1. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Wybierz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, 

lub literę F – jeśli jest fałszywa. 

1 
W klimacie morskim występują większe różnice temperatury między najcieplejszym a 

najchłodniejszym miesiącem w roku niż w klimacie kontynentalnym. 
P F 

2 Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza obniża się temperatura powietrza. P F 

3 Sawanna rozciąga się dalej od równika niż tundra. P F 

4 Step to strefa krajobrazowa w klimacie umiarkowanym. P F 

 

Zadanie 2. Uszereguj etapy powstawania pewnego zjawiska zachodzącego w jednej z poznanych dotychczas 

stref. Przypisz odpowiednio numery od 1 do 3. Podaj nazwę zjawiska i strefę, w której zjawisko to występuje. 

 Z chmur codziennie po południu padają ulewne deszcze. 

 Z roślin, zbiorników wodnych oraz podmokłego podłoża paruje woda. Powietrze staje się wilgotne. 

 Para wodna unosi się wysoko, następnie się skrapla i tworzy chmury. 

 

Nazwa zjawiska…………………………............... nazwa strefy ……………………………………………… 

 

Zadanie 3. Przyjrzyj się klimatografom dwóch europejskich miast. Następnie skreśl niewłaściwie wyrazy tak, 

aby zadania zawierały prawdziwe informacje. 

                                            

Klimat w tym mieście charakteryzuje się ciepłymi latami, mroźnymi zimami oraz największymi opadami w ciepłej 

porze roku. Te cechy klimatu przedstawiono na klimatogramie oznaczonym literą A / B. Na podstawie klimatogramu 

A można stwierdzić, że w Londynie panuje klimat morski / kontynentalny.  
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Zadanie 4. Wybierz właściwe nazwy stref krajobrazowych, które opisano w poszczególnych punktach. 

1. Strefa tych lasów rozciąga się głównie w Ameryce Północnej, Europie i Azji. 

A. Las liściasty i mieszany     B. Las równikowy 

2. Są to tereny trawiaste z nielicznymi drzewami. 

A. Step        B. Sawanna 

3. Największy fragment tej strefy krajobrazowej znajduje się na Nizinie Amazonki.  

A. Las liściasty i mieszany     B. Las równikowy 

 

Zadanie 4. Na zdjęciu przedstawiono formę terenu, która występuje na pustyniach gorących. Rozpoznaj tę 

formę i szczegółowy rodzaj pustyni, w której ona powstaje. 

                                                  

 

Forma terenu:……………….……………    Forma terenu:…………………………..… 

Rodzaj pustyni …………………………….                            Rodzaj pustyni ……………………………. 

 

Zadanie 5. W tabeli opisano podobieństwa par stref krajobrazowych. Wybierz pasujące do opisów numery par 

tych stref. 

 Podobieństwa Numer pary stref 

krajobrazowych 

1 Bardzo silne wiatry, uboga roślinność 

lub jej brak. 

 

2 Występowanie drzew liściastych   

3 Rozległe obszary porośnięte trawą.  

4 Bardzo mała roczna suma opadów.  

5 Występowanie czterech warstw lasu.  

6 Przystosowanie roślin do przetwarzania 

okresowej suszy. 

 

 

Zadanie 6. Wpisz nazwy stref krajobrazowych, w których żyją zwierzęta pokazane na fotografiach. 

    

……………………………………….     ………………………………………..  ……………………………………………  ……………………………………….. 

1. Las równikowy oraz las liściasty i 

mieszany. 

2. Sawanna i step. 

3. Pustynia gorąca i pustynia lodowa. 

 


