
Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej. 

1. Wyróżnia się dwa typy pustyń:                                                                                      wykonał: mgr M. Murawski 

Pustynie gorące Pustynie lodowe 

 

Temperatury dodatnie, ale w nocy mogą być ujemne. 

Roślinność uboga, np. kaktusy, tamaryszki, opuncje. 

Zwierzęta, np. fenek, wielbłąd jednogarbny, skoczek pustynny 

 

Temperatury ujemne, ale w czasie lata mogą być dodatnie. 

Roślinność uboga, np. mchy i porosty. 

Zwierzęta, np. maskonur, niedźwiedź polarny, pingwin 

 

2. Podpisz nazwy pustyń zaznaczonych cyframi. Nazwy wybierz spośród podanych: 

Sahara,   Thar,   Grenlandia,   Wielka Pustynia Piaszczysta,   Takla-Makan,   Atakama,   Antarktyda,   

Ar-Rab al-Chali,   Kalahari,   Błędowska,   Wielka Pustynia Wiktorii,   Kyzył-Kum,   Mojave,   Namib,   Gobi 

 
 

1. ………………………, 2……………………, 3………………………., 4………………………, 5. ………………., 

6. ………………………………………., 7……………………………………….., 8………………………………….., 

9………………………………….., 10. ………………..………., 11. …………………….., 12. …………………., 

13…………………….…….……….., 14………………………………….., 15. ………..………..…………….. . 

 

Zadanie wykonaj na podstawie atlasu lub Internetu. Kolorem niebieskim podkreśl pustynie lodowe, a czerwonym 

pustynie gorące 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.bbcpolska.com/programy/planeta-ziemia-ii/modal/pustynie/&psig=AOvVaw0fpn636kIeXFOaVxiEOH5i&ust=1586283433629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi9gLy01OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://zwierzetainformacje.pl/biom/biom-pustynie-lodowe/&psig=AOvVaw1yyQEcz5_xbsz59p_4fjLL&ust=1586283323779000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC3zoa01OgCFQAAAAAdAAAAABAT


3. Rozpoznaj na podstawie opisów rodzaje pustyń gorących, a następnie zapisz ich nazwy. 

Pustynia pokryta masami piasku w postaci wydm:…………………………………………………. 

Pustynia, na której możemy znaleźć grzyby skalne:………………………………………………… 

Pustynia pokryta niedużymi fragmentami skał i okruchami skalnymi:……………………………… 

4. Uzupełnij schemat na podstawie informacji z podręcznika. Uwzględnij  

na nim to, co jest potrzebne, by na pustyni powstał grzyb skalny. 

 

 

 

5. Beduini to ludność koczownicza zamieszkująca północną część Afryki oraz Półwysep Arabski w Azji. Napisz w 

kilku zdaniach, co sprawia, że ci ludzie stale przemieszczają się z miejsca na miejsce.   

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

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

6. Wykonaj zadania: 

a) Wybierz i zaznacz właściwe podpisy pod mapami. 

b) Rozpoznaj na mapach i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy kontynentów oznaczonych cyframi od 1 do 6 

oraz oceanów oznaczonych literami od A do E. 

 c) Zakreskuj obszary występowania lądolodu. 

 



7. Jakie obszary należą do Antarktyki? ……………………………………………………………………………… 

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

Jakie obszary należą do Arktyki?.................................................................................................................................. 

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

8. Co to jest noc polarna i ile trwa na biegunach? 

 

 

 

9. Co to jest dzień polarny i ile trwa na biegunach? 

10. Przyporządkuj klimatogramy i obrazki do obszarów: 

 

 

Arktyka – numery 

………………………………… 

 

Antarktyka – numery 

……………………………… 

 


