
Lekcja z dnia 2 czerwca 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii 

1. Położenie geograficzne 
2. Osobliwości flory i fauny, endemity 
3. Ukształtowanie powierzchni 
4. Strefy klimatyczno-roślinne 
5. Wody powierzchniowe i podziemne, baseny artezyjskie 
6. Regiony geograficzne i charakterystyka Oceanii 

 
Zapisz w zeszycie temat i główne zagadnienia 
Określ położenie Australii względem równika i południka 0⁰ 
Wskaż na mapie Ocean Indyjski, Ocean Spokojny, Morze Koralowe, Morze Arafura, Morze Timor, 
Tasmanię, Zatokę Karpentaria, Wielką Zatokę Australijską 
Wymień główne krainy geograficzne Australii ( góry, wyżyny, niziny) – mapka str. 152 
 

 

Na podstawie informacji z podręcznika str. 156-157 uzupełnij tabelkę: (przerysuj) 

klimat roślinność 

podzwrotnikowy śródziemnomorski  

zwrotnikowy suchy  

podrównikowy suchy  

 lasy monsunowe i namorzynowe 

 

Zapoznaj się z treścią rozdziału str. 152-161 

Obejrzyj filmy – naprawdę warto! 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl1dqGyWOeY 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl1dqGyWOeY


https://www.youtube.com/watch?v=YOL8ADzfFR0 

https://www.cda.pl/video/2295778c/vfilm 

Uzupełnij luki lub skreśl niepotrzebne słowa: 

● Australia leży na półkulach  …………………………… i …………………….………………… 
● Powierzchnia Australii wynosi  …………………………… mln km2. 
● Przez Australię przebiega Zwrotnik Raka / Koziorożca. 
● Większość obszaru  Australii leży w strefie klimatów  …………….………………………………….. , co oznacza, 

że występują tam  wysokie / niskie   temperatury i  niskie / wysokie  opady atmosferyczne.  
● Endemity to  …………………………………..………………………..……………….……………… , np.  

............................................................................................................................................................... 
● Australia to jeden z najniższych  / najwyższych  kontynentów na świecie.  
● Najwyższym  szczytem tego kontynentu  jest …………………………… o wysokości ......................... 
● Suchy i gorący / wilgotny i chłodny  klimat Australii spowodował, że zasoby wód powierzchniowych są  bardzo 

duże / bardzo małe.  
● Creeks to nazwa  słonych jezior / rzek epizodycznych  w Australii.  
● Największy system rzeczny tworzą ..................................... i .................................... 
● Największą australijską wyspą jest  …………………………………………….. 
● Wody znajdujące się w podłożu skalnym Australii to …………………………………….…………… 
● W obrębie Oceanii wyróżnia się 4 regiony geograficzne: 

 
− ........................................................ 
− ....................................................... 
− ...................................................... 
− ....................................................... 

 
Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 z zeszytu ćwiczeń str. 71-72 
Przyślij  na adres ewa.geo.sp.11@gmail.com zdjęcia uzupełnionej tabelki, notatki oraz ćwiczeń 
do 4 czerwca ( zadania przysłane po terminie nie będą zaliczone) 

            Przyjemnej pracy, pozdrawiam☺ 
W wolnej chwili, jeśli ktoś lubi krzyżówki, to polecam dwie: 
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