
GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa I LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

GRUDZIEŃ 

DZIAŁ III - ATMOSFERA ciąg dalszy(podręcznik s. 46 – 74) 

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1) przedstawia czynniki klimatotwórcze decydujące o zróżnicowaniu klimatu na Ziemi;  

2) wyjaśnia rozkład temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na Ziemi;  

3) wyjaśnia mechanizm cyrkulacji atmosferycznej i rozkład opadów atmosferycznych na 
Ziemi;  

4) analizuje mapę synoptyczną w celu przedstawienia aktualnego stanu i prognozy pogody; 

5) opisuje przebieg roczny temperatur powietrza i opadów atmosferycznych we własnym 

regionie oraz podaje cechy klimatu lokalnego miejsca zamieszkania;  

6) porównuje strefy klimatyczne i typy klimatów na Ziemi;  

7) przedstawia piękno, potęgę i grozę dynamicznie zachodzących zmian w atmosferze, na 
przykład w formie prezentacji fotograficzno-opisowej.  

ZADANIA: 

1. Wyjaśnij, czym jest pogoda. 

2. Na czym polega prognozowanie pogody? Podaj 3 przykłady zastosowania prognozy 

pogody w gospodarce człowieka. 

3. Co to jest klimat? Wymień różnice między pogodą a klimatem. 

4. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli poniższe terminy.     

temperatura powietrza, wysokość nad poziomem morza, opad atmosferyczny, 

prąd morski, ciśnienie atmosferyczne, szerokość geograficzna 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elementy klimatu Czynniki klimatotwórcze 

  



Podczas wykonywania kolejnych zadań skorzystaj z klimatogramów na stronach 69 – 71 
podręcznika. 

 

 
5. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.       

  Najniższe wartości temperatury powietrza na Ziemi występują w strefie 
klimatów... 

a) podzwrotnikowych    b) zwrotnikowych  c) umiarkowanych d) okołobiegunowych 

 

6. Ile stref klimatycznych wydzielono na Ziemi? Wymień je. 

7. Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.     
   

a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej 
miesięcznej temperatury powietrza. 

Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza:  . . . . . . .  

Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza: . . . . . . . .  

8. Zamieszczonym poniżej opisom warunków klimatycznych przyporządkuj nazwę 
odpowiedniej strefy klimatycznej i wpisz ją w zaznaczone miejsca.  

Nazwy stref do wyboru: równikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana, 
okołobiegunowa.  

A. W tej strefie występują najmniejsze na Ziemi roczne amplitudy ( różnice) 

temperatury powietrza. Opady duże, nasilają się w czasie górowania Słońca w 

zenicie. ................................................................................................  

B. W tej strefie występuje duże zróżnicowanie temperatury powietrza w ciągu roku 

oraz duże zróżnicowanie opadów, w zależności od odległości od morza. 

................................................................................................ 

9. W jakiej strefie klimatycznej i jakim typie klimatu położony jest nasz kraj? 

 


