
Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Krajobraz pustyni gorącej  

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ  

Wyobraź sobie ogromny teren pozbawiony roślinności. Obszar ten jest pokryty 

piaskiem unoszonym przez stale wiejący wiatr lub kamieniami. W dzień podłoże 

rozgrzewa się do takiej temperatury, że można na nim usmażyć jajko. Nocą jest tak 

zimno, że przydaje się ciepły koc. Tak wygląda Sahara – największa gorąca pustynia 

świata. 

1. Warunki klimatyczne na gorącej pustyni  

Na obydwu półkulach w okolicach zwrotników występują szczególne warunki klimatyczne. 

Poza krótkim okresem, kiedy Słońce w południe zbliża się do zenitu i może zdarzyć się 

deszcz, panuje tu niemal ciągła susza. W ciągu dnia niebo jest bezchmurne, a temperatura 

powietrza wynosi nawet 50°C. Brak chmur i bardzo suche powietrze nie pozwalają na opady 

deszczu. W ciągu nocy ciepło szybko jest oddawane do atmosfery, dlatego tuż przed 

wschodem Słońca temperatura powietrza często jest ujemna. Mała ilość opadów i bardzo 

wysoka temperatura powietrza powodują szybkie parowanie i przesuszenie gruntu do 

znacznych głębokości. Wiejący stale wiatr może tworzyć wielkie piaszczyste wydmy. Od 

czasu do czasu mocno nagrzane masy powietrza szybko się wznoszą, powodując różnicę 

ciśnień i gwałtowny wiatr. W ten sposób powstaje burza piaskowa. W takich warunkach 

powstają duże obszary niemal pozbawione roślinności zwane pustyniami. Nieco więcej roślin 

spotyka się na półpustyniach. 
 

 

https://epodreczniki.pl/a/pustynie/DkDDqjRtd#DkDDqjRtd_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/pustynie/DkDDqjRtd#DkDDqjRtd_pl_main_concept_2


 

ZRÓB ZADANIE 1. !!!!!!! 

 

NA PODSTAWIE MAPY NAPISZ NA JAKICH KONTYNENTACH WYSTĘPUJĄ PUSTYNIE 

 

 

Na gorących pustyniach od czasu do czasu (zwykle raz w roku, ale czasami raz na kilka lat) padają obite, 

ulewne deszcze. Pustynne doliny szybko wypełniają się rwącą wodą. Na krótko powstają szerokie i kręte 

rzeki, a płynąca w nich woda zmienia ukształtowanie terenu. W miejscach, gdzie woda gromadzi się na 

dłużej, tworzą się oazy. Znajdują się tam źródła, studnie i bujna roślinność. 

 

2. Życie na pustyni  

Warunki panujące na pustyni są skrajnie niekorzystne, a nawet niebezpieczne dla życia człowieka 
i większości organizmów. Na pustyni można jednak przeżyć. Niektóre rośliny i zwierzęta 
przystosowały się do warunków gorących pustyń. Do przeżycia na pustyni przystosowali się także 
ludzie, którzy często przez nią wędrują. Przede wszystkim trzeba starać się o dostarczenie 
organizmowi dostatecznej ilości wody. Trzeba wypijać 6, a przy dużym wysiłku fizycznym nawet 
do 10 litrów wody w ciągu doby. Należy też dbać o ograniczenie utraty wody przez skórę. W tym 
celu konieczne jest nakrycie głowy i luźne, lekkie, najlepiej bawełniane ubranie okrywające całe 
ciało (bawełna przepuszcza powietrze, a więc umożliwia oddawanie ciepła przez skórę). 
Ludzie pustyni, tacy jak Berberowie, zajmują się transportem towarów przez pustynię. 
Wykorzystują do tego celu juczne zwierzęta: konie lub odporne na suszę wielbłądy. Pustynię 
przemierzają w karawanach tworzonych dla bezpieczeństwa. Samotna wędrówka przez pustynię 
jest bowiem bardzo niebezpieczna. 
 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/pustynie/DkDDqjRtd#DkDDqjRtd_pl_main_concept_3


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZRÓB ZADANIE 2 !!!! 

 

Na fotografiach przedstawiono dwa elementy krajobrazu pustyń 

gorących. 

 

 

1. 

 

 



2.  

 

Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach. 

A. Na fotografii 1 przedstawiono wydmę / grzyb skalny. Jest to forma terenu 

występująca 

na pustyni piaszczystej / kamienistej. 

B. Na fotografii 2 przedstawiono opuncję / oazę. Obszary tego typu wyróżniają się 

w krajobrazie pustyni gorącej występowaniem bujnej roślinności, np. palm 

daktylowych 

/ baobabów. 

 

 

Zapisz w zeszycie 

Podsumowanie  

 Pustynie gorące znajdują się w pobliżu zwrotników. 

 Pustynią nazywamy pozbawiony roślinności obszar o podłożu kamienistym, żwirowym lub 

piaszczystym. 

 Na gorących pustyniach występują duże dobowe wahania temperatury i bardzo niska 

wilgotność 
 

 

Zadanie odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów proszę dzwonić 792-506-229 (telefonować proszę w godzinach 8-18) 

 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl


Czy zadanie wykonałeś 

a) Samodzielnie 

b) Z małą pomocą 

c) Z dużą pomocą 


