
Geografia klasa V i VA 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

 

Temat: Krajobraz Tajgi. 

 

Zapoznaj się z treścią i zrób zadania 

 

Wielkie iglaste lasy Azji, zwane tajgą, są tak ogromne, tak słabo zamieszkane i poznane, że 

do dzisiaj znajdują się tam miejsca, w których nigdy jeszcze nie stanęła stopa człowieka. Jest 

to kraina nieprzyjazna ludziom, ale obfitująca w bogactwa naturalne. Jest też skarbnicą 

szczątków dawno żyjących zwierząt. 

 

1. Klimat tajgi  

Na półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego panują surowe warunki 

klimatyczne. Zima trwa tutaj nawet do 7 miesięcy. Temperatura powietrza spada miejscami 

poniżej −50°C. Wiosna i jesień są krótkie, chłodne, pochmurne i wietrzne. Natomiast krótkie 

lato jest słoneczne i ciepłe, ze średnią temperaturą powietrza około 20°C, za to dość suche. 

Opady roczne nie przekraczają 600 mm, zwykle mniej. Klimat taki nazywamy 

kontynentalnym suchym. 

 



 

 

Zadanie 1 – Na podstawie klimatogramu napisz  

 

a) Napisz w jakim miesiącu jest najwyższa 

temperatura……………………………………………………….. 

b) Napisz w jakim miesiący jest najwięcej 

opadów…………………………………………………………………. 

 

Tajga zajmuje ogromne obszary półkuli północnej rozciągające się od północnej części 

Półwyspu Skandynawskiego poprzez północne tereny europejskiej części Federacji 

Rosyjskiej, Syberię, niektóre wyspy i półwyspy Dalekiego Wschodu oraz większą część 

Alaski i Kanady. 



 

 

 

2. Ludzie w tajdze  

Tajga jest obszarem bardzo nieprzyjaznym człowiekowi. Przez wiele miesięcy w roku jest 

bardzo zimno. Latem pojawiają się miliony komarów i maleńkich, ale krwiopijnych meszek. 

Z powodu płytkiego zalegania warstwy wiecznej zmarzliny na powierzchni pojawia się błoto. 

Niewiele jest tu terenów, na których można budować domy. 

 

Pomimo niekorzystnych warunków w tajdze od dawna pojawiali się ludzie. Z początku byli to 

głównie myśliwi polujący na liczne zwierzęta z powodu wysokiej ceny ich skór i futer. 

Pojawiali się także rybacy, bo w okresie letnim możliwy jest połów ryb w wielkich rzekach. 

Po nich zjawili się drwale wycinający ogromne połacie lasów. 

Na terenie tajgi znajdują się bogate złoża rud metali, węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego 

i innych surowców, a także kamieni szlachetnych. Jednak dopiero w XX wieku, gdy postęp 

technologiczny umożliwił budowę w tajdze kopalń, hut, elektrowni i fabryk oraz domów dla 

pracowników, rozpoczęto eksploatację bogactw naturalnych tajgi na masową skalę. 

 



 

 

 



 

 

Zadanie 2  

Napisz w jakich kontynentach występuje Tajga 

 

Zadanie 3 

Napisz jakie surowce mineralne występują w Tajdze  

 

Czy zadnie wykonałeś 

a) samodzielnie 

b) z niewielką pomocą 

c) z dużą pomocą 

 

Zadanie odeślij na adres email jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów udzielam informacji pod numerem telefonu 792-506-229 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl

