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Kl.5a – 27.03.2020 r., kl.5b – 26.03.2020 r., kl. 5c – 27.03.2020 r. 

 

Do każdego tematu będę dołączać sketchnotkę, którą możecie wykorzystać jako pomoc w utrwaleniu 

materiału lub jako inną wersję notatki do zeszytu. 

 

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe. 

 

Czym jest klimat to już wiemy. A czym są strefy klimatyczne? 

Strefy klimatyczne – to obszary o podobnych cechach klimatu, które tworzą pasy rozciągające się mniej 

więcej wzdłuż równoleżników (to te poziome linie na globusie ) 

 

 

Wyróżniamy 5 stref klimatycznych: 

1. strefa klimatów równikowych,  

2. strefa klimatów zwrotnikowych, 

3. strefa klimatów podzwrotnikowych, 

4. strefa klimatów umiarkowanych, 

5. strefa klimatów okołobiegunowych, 

 

Ponieważ każde miejsce na Ziemi jest inne, tzn. ma odmienne ukształtowanie powierzchni oraz położone jest 

w różnej odległości od mórz i oceanów, klimat w obrębie tych pięciu stref też może trochę się różnić. Te 

dwa czynniki sprawiają, ze mamy do czynienia z klimatem górskim, morskim i kontynentalnym. 
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Klimat górski 

 

 

Klimat morski – obejmuje tereny bliskie dużych zbiorników wodnych, głównie oceany, duże morza, 

chłodne lata z dużą ilością opadów i łagodne zimy. 

Klimat kontynentalny – obejmuje tereny w głębi kontynentów, opady są skąpe, ostre zimy  

A strefy krajobrazowe? 

To już troszkę bardziej skomplikowane. 

Na początek przypominam czym jest krajobraz. 

Krajobraz to wygląd danego obszaru, na który składa się: ukształtowanie powierzchni, skały budujące 

podłoże, wody powierzchniowe, szata roślinna oraz wytwory działalności człowieka.  

My skupimy się na czterech pierwszych. 

Strefy krajobrazowe są związane ze strefami klimatycznymi, jednak jest ich więcej ze względu na to,           

iż roślinność dostosowuje się do warunków, jakie spotykane są w poszczególnych klimatach. 
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DO ZAPAMIĘTANIA: 

- czym jest strefa klimatyczna, 

- jakie strefy klimatyczne mamy na świecie, 

- cechy klimatu górskiego, morskiego i kontynentalnego, 

-  podział stref krajobrazowych, 


