
Geografia 

Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji geografii, poświęconej najmniejszemu na świecie kontynentowi – Australii. 

[ KOMENTARZ – zawsze będzie pisany przeze mnie na niebiesko, tego do zeszytu NIE przepisujcie, ale uważnie 

PRZECZYTAJCIE, BO WARTO! 

W trakcie dzisiejszych zajęć nauczycie się określać położenie geograficzne Australii i Oceanii; poznacie poszczególne 

elementy środowiska przyrodniczego Australii. 

 

 Australia Oceania 

Położenie-mapka w podręczniku na 
stronie 152 oraz mapka na stronie 
160 

Kontynent położony na półkuli 
południowej i wschodniej pomiędzy 
Oceanem Spokojnym a Oceanem 
Indyjskim 

Mianem Oceanii określa się tysiące 
wysp położonych na Oceanie 
Spokojnym w jego części zachodniej 
i środkowej. Wyspy te podzielono 
na regiony: Melanezję, Mikronezję, 
Polinezję oraz Nową Zelandię 

Cechy środowiska przyrodniczego  
 

Podręcznik, strona 154-158 
1. Krainy geograficzne: 
- Wyżyna Zachodnioaustralijska 
- pustynie: Wielka Pustynia 
Piaszczysta; Wielka Pustynia 
Wiktorii; Pustynia Gibsona 
- Wielkie Góry Wododziałowe z 
najwyższym szczytem Australii-Górą 
Kościuszki 
- rozległe niziny np. Wielki Basen 
Artezyjski 
2. Klimat: 
- na większości terytorium 
charakteryzuje się wysokimi 
wartościami temperatury powietrza 
oraz niewielkimi opadami deszczu. 
Dlatego dominują tam krajobrazy 
pustynne 
- leży w 3 strefach klimatycznych:                
w strefie klimatów równikowych,               
w strefie klimatów zwrotnikowych              
i w strefie klimatów 
podzwrotnikowych. 
3. Jeziora: charakterystyczną cechą 
jest występowanie słonych jezior 
np. Jezioro Eyre 
4. Rzeki: 
- we wnętrzu kontynentu występują 
tylko rzeki okresowe i epizodyczne 
(prowadzą one wodę tylko w czasie 
opadów i krótko po nich) 
- największy system rzeczny tworzą 
rzeki Murray i Darling 
5. Baseny artezyjskie – ogromne 
zbiorniki wód podziemnych ryc./158 
6. Endemity – tak określamy gatunki 
roślin i zwierząt, które można 
spotkać tylko w jednym regionie 
świata. Należą do nich żyjące tylko 
w Australii:  

Podręcznik, strona 159 i 160 
1. Większość Oceanii leży w strefie 
klimatu równikowego                                  
i zwrotnikowego 
2. Wiele wysp jak na przykład 
należące do Stanów Zjednoczonych 
Hawaje – jest pochodzenia 
wulkanicznego 
3. W Oceanii spotykamy wiele raf 
koralowych i atoli koralowych 



- torbacze - kangury, koale 
- stekowce ( znoszą jaja jak ptaki, ale 
młode piją mleko matki jak u 
ssaków) – dziobaki i kolczatki 
- strusie emu 
Spośród roślin do endemitów 
zaliczamy drzewa-eukaliptusy 

Ciekawostki 1. Jest najmniejszym kontynentem 
na świecie i bardzo ubogim we 
wody powierzchniowe 
2. Na tym kontynencie znajduje się 
tylko jedno państwo-Związek 
Australijski 
3. Jest jedynym kontynentem, na 
którym nie ma lodowców 
4.Żyje tutaj największa na świecie 
grupa dzikich wielbłądów 
5. Blisko 70% powierzchni zajmują 
pustynie 
6. Żyje najwięcej gatunków 
jadowitych węży 

Nowa Zelandia – jest uznawana za 
jedno z najpiękniejszych miejsc na 
Ziemi. Nic też dziwnego, że 
upodobało ją sobie wielu twórców 
kina. To właśnie tutaj powstały 
ujęcia m.in. do filmowej trylogii 
„Władca pierścieni”.  

 

Zakreślone przeze mnie na zielono wyrażenia postaraj się odszukać na wskazanych wyżej mapkach oraz zapamiętać! 

 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji: 

TEMAT: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.                                                                                       25.05.2020 

II. Wykonamy wspólnie następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

o Ćw.1/71 – do pomocy mój komentarz: 

Skreślić należy: największa wyspa, rzek stałych 

o Ćw.2/71 – do pomocy mapka na stronie 152 w podręczniku: 

1. Wielkie Góry Wododziałowe – C 

2. Tasmania – B 

3. Jezioro Eyre – A 

4. Ziemia Arnhema – D 

5. Zachodnioaustralijska – E 

 

o Ćw.4/72 – do pomocy mapka na stronie 160 w podręczniku: 

A. Nowa Gwinea / Melanezja 

B. Mikronezja  

C. Hawaje / Polinezja 

D. Nowa Zelandia 

III. A oto zadania dla ciekawych świata: 

1. Kim był Paweł Edmund Strzelecki i jaki miał on związek z Australią? 

2. Rozpoznaj i dopasuj: 

A.  dingo           B. emu          C. dziobak            D. kolczatka       E. eukaliptus    F. tajpan australijski       

    



1. ……………….                                        2. …………………. 

            

                               4. ………………………… 

3. ……………………………….. 

                          

 

 

                  6. …………………………… 

5. ………………………………….. 

                            
 

 

3. Jaką nazwę nosi ta „święta góra” Aborygenów – pierwotnych mieszkańców Australii? 



 

 

  …………………………………….. 

 

Pracuj systematycznie zgodnie z tygodniowym planem lekcji! 

 

 Pozdrawiam! 


