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Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

 

Temat: Krajobraz śródziemnomorski. 

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ 

 

W strefie klimatu umiarkowanego, w pobliżu równoleżników 40°N i 40°S panuje 

specyficzny klimat nazywany śródziemnomorskim. Jego nazwa pochodzi od Morza 

Śródziemnego, choć podobne warunki klimatyczne panują także w innych regionach świata. 

Klimat śródziemnomorski występuje nad morzem lub oceanem, ale jedynie tam, gdzie 

powietrze nie jest zbyt wilgotne. 

W klimacie śródziemnomorskim wyróżniamy dwie pory roku. Lato jest słoneczne, 

suche i ciepłe. Zima jest łagodna, temperatura powietrza nie spada poniżej 0°C, ale często 

pada deszcz. Klimat śródziemnomorski jest komfortowy w odczuciu większości ludzi oraz 

sprzyja rozwojowi rolnictwa. Częstym elementem krajobrazu śródziemnomorskiego są góry. 

Ze względu na niższą temperaturę powietrza zimowe opady w górach mogą pozostawić 

niewielką pokrywę śnieżną. 

 



 

 

 



Zadanie1 

A) NA PODSTAWIE TEKSTU OD JAKIEGO MORZA POCHODZI NAZWA 

KRAJOBRAZ ŚRÓDZIEMNOMORSKI – morze………………. 

B) JAKIE DWIE PORY ROKU WYRÓŻNIA SIĘ W KLIMACIE 

ŚRÓDZIEMNOMORSKIM 

- 

- 

 

2. Turystyka w basenie Morza Śródziemnego  

Tereny położone w strefie klimatu śródziemnomorskiego są chętnie odwiedzane przez 

turystów. Turystyce na pewno sprzyjają warunki naturalne. Klimat jest łagodny i stwarza 

warunki do plażowania oraz kąpieli w ciepłych wodach morskich od wiosny do jesieni, a do 

zwiedzania przez cały rok. W okresie zimowym można dodatkowo korzystać z ośrodków 

narciarskich leżących w pobliskich górach. W krajobrazie śródziemnomorskim warto 

podziwiać zarówno obiekty pochodzenia naturalnego, jak i dzieła rąk człowieka. 

Atrakcyjność turystyczna regionu wiąże się niewątpliwie z jego niezwykłą historią. Wokół 

Morza Śródziemnego rozwinęły się najważniejsze starożytne cywilizacje. Tu rozwijała się 

kultura Egiptu, starożytnej Grecji i Rzymu, tworząc podstawy nauki, kultury i sztuki 

współczesnej Europy. Naukę i sztukę rozwijali także Arabowie i Turcy. Wschodnie wybrzeża 

Morza Śródziemnego były miejscem narodzin trzech ważnych religii: judaizmu, 

chrześcijaństwa i islamu. Wzajemne wpływy wszystkich kultur i religii sprawiły, że rejon 

Morza Śródziemnego jest unikalny pod względem ilości zabytków. 



 

 



 

 

ZADANIE 2 

NAPISZ DO JAKIEGO KRAJU LEŻĄCEGO W BASENIE MORZA 

ŚRÓDZIEMNEGO BYŚ POJECHAŁ – WYJAŚNIJ W 3 ZDANIACH CO BYŚ TAM 

ZWIEDZIŁ 



 

Czy zadanie wykonałeś: 

a) samodzielnie 

b)  z małą pomocą 

c) z dużą pomocą 

Zadanie proszę odesłać na adres email: jolanta.nenko@onet.pl 

 

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