
Pustynie gorące  

i pustynie lodowe 



Temat: Krajobrazy pustyni gorącej  
i pustyni lodowej. 

• Obejrzyj prezentację, aby dowiedzieć się: 
 
- dlaczego na Ziemi istnieją pustynie; 
- czym są pustynie i jakie są ich rodzaje; 
- które tereny na Ziemi zajmują pustynie; 
- czym charakteryzuje się klimat pustyni gorącej a czym pustyni  
   lodowej;  
- kto zamieszkuje pustynie (flora, fauna, ludzie) i w jaki sposób  
   organizmy te przystosowały się do warunków panujących  
    na pustyniach? 
 

• Zapisz w zeszycie temat i rozwiązania zadań podanych  
w prezentacji. 
 

• Przeanalizuj mapy, ilustracje i klimatogramy w  podręczniku. 



Dlaczego na Ziemi istnieją pustynie? 

• Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie przeanalizuj w 
swoim podręczniku:  
- mapę rocznej sumy opadów na Ziemi  
   (patrz str.95.), 
- mapę średniej rocznej temperatury  
   powietrza  na Ziemi (patrz str.94), 
- mapę rozmieszczenia pustyń na Ziemi  
   (patrz ilustracja 4.16 str. 115),  
- klimatogramy dla stref pustyń (patrz str.115). 

• Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie.  
 Następnie  przejdź do prezentacji, aby sprawdzić  
 swoją odpowiedź.    
                   Na pewno wyszło Ci super!  



Pustynie – to obszary, na których ze względu na 

niesprzyjające warunki klimatyczne roślinność jest bardzo 

uboga lub w ogóle nie występuje. Pustynie powstają na  

skutek bardzo małych opadów (pustynie gorące)  

lub ujemnej temperatury powietrza przez cały rok 

(pustynie lodowe). 



Klimatogram 
Zapisz w zeszycie rozwiązania 
zadań .  

 Pustynie gorące występują  
  w klimacie zwrotnikowym.  

     Cechy klimatu  
      zwrotnikowego: 

• wysokie temperatury 
powietrza w ciągu dnia 
nawet powyżej 40°C, a w 
nocy nawet poniżej 0°C 

• niewielkie opady deszczu, a 
nawet brak opadów (rocznie 
ok 200mm) 

• często występują bardzo 
silne wiatry powodujące 
burze piaskowe.  

 
 

Zad. 1.  Odczytaj z wykresu najwyższą 
 i najniższą  wysokość temperatury 
powietrza.  (czerwona linia) 
Zad.2  Policz amplitudę temperatury, 
czyli różnicę  temperatur  między  
najcieplejszym a najchłodniejszym 
miesiącem roku. W obliczeniach 
pomoże Ci podręcznik na str. 92.  
 
 



Wyróżniamy różne rodzaje pustyń: 

• piaszczyste - ergi 

• żwirowe - serir 

• skaliste (kamieniste) – hamady 

• ilaste oraz solne  

 

 







Mapa ilustruje rozmieszczenie pustyń gorących 
na Ziemi.  Zapisz w zeszycie, na których kontynentach 

występują te pustynie.   



Postaraj się znaleźć na mapie świata, w podręczniku  

  str. 148 i 149 lub w atlasie nazwy pustyń oznaczonych 

cyframi 1-10  i zapisz je w zeszycie. 



Rozpoznaj zwierzęta  

i rośliny charakterystyczne 

dla obszarów pustyni 

gorącej: 

 fenek 

 skoczek pustynny 

 kobra 

 surykatki 

wielbłąd 

moloch 

 tajpan pustynny 

 żmija rogata 

 palma daktylowa 

 puma 

 zebra 

Antylopa 

 kaktusy 











Pustynie są bardzo słabo zaludnione. Ludzie mieszkają głównie w ozach, mają 

tam łatwy dostęp do wód poziemnych lub jezior – dzięki temu mogą nawadniać 

pola i uprawiać zboża i palmy daktylowe. 





Część ludności pustyń prowadzi koczowniczy tryb życia ( ludy 

wędrujące – Nomadzi). Zajmują się hodowlą wielbłądów, owiec, kóz 

na obrzeżach pustyń.   



Pustynie lodowe znajdują się w klimacie 

okołobiegunowym (polarnym, subpolarnym).  
Cechy klimatu okołobiegunowego: 

• prawie cały rok ujemna temperatura powietrza, 

• niewielkie opady śniegu (ok. 250 mm rocznie), 

• bardzo silne zimne wiatry powodujące burze śnieżne, 

• występowanie dnia i nocy polarnej (trwających nawet do pół roku) 

            

                    Zapisz w zeszycie rozwiązania zadań .   
Zad. 1.  Odczytaj z wykresów  najwyższą  i najniższą  wysokość temperatury powietrza.  (czerwona linia) 

Zad.2  Policz amplitudę temperatury, czyli różnicę  temperatur  między  najcieplejszym a najchłodniejszym 

              miesiącem roku.  W obliczeniach pomoże Ci podręcznik na str. 92.  

 

 



Mapa ilustruje rozmieszczenie pustyń lodowych 

na Ziemi. Zapisz w zeszycie, na których kontynentach  i obszarach 

(wyspach, półwyspach) występują te pustynie.  

              zasięg klimatu okołobiegunowego 







Rozpoznaj zwierzęta charakterystyczne 

 dla obszarów Antarktydy: 

 

 pingwiny 

 petrel  

 kotik 

 

 

 

                                                                      

 

 

Antarktyda na zdjęciu satelitarnym  





Rozpoznaj zwierzęta                   Arktyka na zdjęciu satelitarnym 

 i rośliny charakterystyczne 

 dla obszarów Arktyki : 

 

 niedźwiedź polarny 

 renifer 

mors 

maskonur 

 piesiec 

 leming 

mchy i porosty 

 kolobant arktyczny 











Zapamiętaj położenie Arktyki i Antarktydy.  



Pustynie lodowe to obszar prawie bezludny. 

 Obszar Grenlandii zamieszkują Inuici. 



Na Antarktydzie 

znajdują się jedynie 

stacje badawcze czasowo 

zamieszkałe przez 

badaczy z różnych krajów 

– również Polski. 



Amerykańska pustynia  
w Arizonie 

Aby  utrwalić wiadomości  o pustyniach wykonaj 
zadania w zeszycie ćwiczeń  od str. 62 do 64. 
Pamiętaj o korzystaniu z podręcznika!  
 
Podaję linki do ciekawych filmów pokazujących 
pustynie świata.  

 
https://www.cda.pl/video/208950395    
  pustynie gorące i chłodne 

https://www.cda.pl/video/2089485f0   
  od bieguna do bieguna  
 
https://www.dailymotion.com/video/x282py8  
          Arktyka    życie pośród lodu    
 
Zadanie do odesłania    
1. Polecenie 1 str. 118  w podręczniku. 

2. Ustalcie w klasie, który krajobraz pustyni: 
gorącej czy lodowej,  jest bardziej niegościnny dla 
odwiedzających go ludzi. Ustalone, co najmniej 
dwa argumenty przesyła do mnie gospodarz klasy.   
 

 

https://www.cda.pl/video/208950395
https://www.cda.pl/video/2089485f0
https://www.dailymotion.com/video/x282py8


Dziękuję za uwagę   


