
Geografia 

14.05.2020r. – kl. 8b; 15.05.05.2020r. – kl.8a 

Temat: Ameryka Północna i Ameryka Południowa – sprawdzenie. 

 

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. 

 

1. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych miejscach podane nazwy stref roślinnych i regionów.  

 

Strefy roślinne: tundra, tajga, preria, pustynia gorąca, wilgotne lasy równikowe, pustynia lodowa. 

 

Regiony: Wielkie Równiny, południowa część półwyspu Labrador, Ziemia Baffina, pustynia Atakama, Grenlandia, 

Nizina Amazonki. 

Lp. Klimat Strefa roślinna Region 

1.  Okołobiegunowy polarny   

2.  Umiarkowany chłodny kontynentalny   

3.  Równikowy wilgotny   

4.  Umiarkowany ciepły kontynentalny suchy   

5.  Zwrotnikowy suchy   

6.  Okołobiegunowy subpolarny   

 

2. Przyporządkuj podanym w tabeli informacjom odpowiednie zjawiska meteorologiczne.                   

Wpisz odpowiednią literę: T – tornado, C – cyklon tropikalny. 

Lp. Opis Zjawisko meteorologiczne 

1. Powstaje nad lądem.  

2. Powstaje nad oceanem.  

3. Ma średnicę kilkuset kilometrów.  

4. Ma średnicę od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów.  

5. Przemieszcza się na odległość kilkudziesięciu kilometrów.  

6. Przemieszcza się na odległość setek, a nawet tysięcy kilometrów.  

 

3. Podaj trzy skutki wylesiania Amazonii. 

 ……………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………… 

 

4. Wyjaśnij, dlaczego w Kanadzie największe sumy opadów występują na zachodnim wybrzeżu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Zaznacz zestaw, który zawiera numery zdań będących prawdziwymi informacjami dotyczącymi 

środowiska przyrodniczego Ameryki. 

A. Wzdłuż wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej płynie chłodny Prąd Brazylijski. 

B. Umowną granica między Ameryka Północną a Ameryką Południową jest Kanał Panamski. 

C. Andy zostały sfałdowane w czasie alpejskich ruchów górotwórczych. 

D. Amerykę Północną cechuje równoleżnikowy układ głównych form rzeźby terenu. 

E. Appalachy są to stare góry o łagodnych stokach i niewielkich wysokościach bezwzględnych. 

 

a) 1,2,3  b) 1,2,4  c) 1,3,5  d) 2,3,5  e) 2,4,5 

 

6. Na podstawie wykresów  i własnej wiedzy uzupełnij zdanie. 

 

 

Strukturę użytkowania ziemi w Kanadzie przedstawia wykres ………………………., o czym świadczy 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 

 

Największa gęstość zaludnienia w Ameryce Północnej występuje 

A. w środkowym Meksyku i zachodniej Kanadzie. 

B. w rejonie Wielkich Jezior i na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. 

C. w Górach Skalistych i na Półwyspie Kalifornijskim. 

D. w północnej Kanadzie i na półwyspie Jukatan. 

 

8. Wyjaśnij, dlaczego w Kanadzie tereny rolnicze są położone na południu kraju. 

………………………………………………………………………………………………………………………

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