
Geografia klasa VIII i VIII A 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii. 

 

 

Zapoznaj się z teorią i wykonaj ćwiczenia 

 

Terra Australis to łacińska nazwa oznaczająca 'ziemię południową'. Tego tajemniczego lądu poszukiwano na półkuli południowej 

w XVIII wieku, w tzw. okresie wielkich odkryć geograficznych. W 1770 roku wyprawa Jamesa Cooka dopłynęła do wschodnich wybrzeży 

nieznanego lądu i od tego momentu najmniejszy kontynent na Ziemi znalazł się w strefie wpływów imperium brytyjskiego. Obecnie, co jest także 

wyjątkowe, cały kontynent zajmuje jedno państwo – Związek Australijski – które utworzono w 1901 roku. 

 

 

 

 



1. Australia – położenie geograficzne  

Australia jest najmniejszym kontynentem na Ziemi. Jej powierzchnia wynosi 7,7 mln  co 

stanowi zaledwie 5,2% ogólnej powierzchni wszystkich lądów na Ziemi. Zwarty blok lądu 

leży w całości na półkuli południowej, a przez jego środek przebiega zwrotnik Koziorożca. 

 

 

Najdalej na północ wysuniętym punktem Australii jest Przylądek Jork: 10°42'S. 

Z kolei na południe najdalej wysunięty jest Przylądek Wilsons Promontory: 39°05'S. 

Maksymalna rozciągłość południkowa wynosi ponad 3 tys. km. 

Wschodnie i północne wybrzeże Australii oblewa Ocean Spokojny, a wybrzeża południowe 

i zachodnie – wody Oceanu Indyjskiego. Australia ma raczej słabo rozwiniętą linię brzegową. 

Jedynymi większymi zatokami są leżąca na południu Wielka Zatoka Australijska 

i wcinająca się między dwa półwyspy – Ziemię Arnhem i Półwysep Jork – Zatoka 

Karpentaria. Do Australii zalicza się też wyspę Tasmanię oddzieloną od głównego lądu 

Cieśniną Bassa. Zwartość lądu i położenie geograficzne wpływa na cechy środowiska 

przyrodniczego tego najbardziej odosobnionego kontynentu na świecie.   

 

Zadanie 1 

Odpowiedz na pytania 

a) jak nazywa się najdalej wysunięty Przylądek na płn i płd  



b) jakie Oceany oblewają Australię 

c) jak nazywa się najwyższy szczyt Australii 

 

 

 

2. Australia klimat 

Położenie geograficzne Australii powoduje, że najcieplejszym miesiącem jest styczeń, 

a najchłodniejszym – lipiec. Pozostałymi czynnikami klimatotwórczymi są: 

 zwartość lądu leżącego między równoleżnikami 11°S a 39°S, symetrycznie względem 

zwrotnika Koziorożca; 

 bariera górska wzdłuż wschodniego wybrzeża; 

 rozległy, wyrównany obszar kontynentu w części zachodniej i środkowej; 

 układ prądów morskich – zimny prąd opływający wybrzeże zachodnie, ciepły prąd płynący 

wzdłuż wschodniego wybrzeża; 

 cyrkulacja atmosferyczna charakterystyczna dla strefy międzyzwrotnikowej 

i podzwrotnikowej. 

 

 

 



W Australii przeważają gorące i suche typy klimatu zwrotnikowego występujące we 

wnętrzu lądu i na jego zachodnich wybrzeżach. Na północy panują gorące odmiany klimatu 

podrównikowego z dość wysokimi opadami. Z kolei wybrzeża południowe objęte są 

klimatem podzwrotnikowym wilgotnym, również z dość wysokimi opadami. 

Klimat Australii wpływa na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego, a ich wzajemne 

oddziaływania warunkują powstanie charakterystycznych krajobrazów na tym lądzie. Klimat 

zwrotnikowy gorący i suchy zajmujący największy obszar w Australii kształtuje sieć wodną 

na tym kontynencie. Australia jest najuboższym w wody powierzchniowe lądem na ziemi – aż 

44% powierzchni w środkowej części Australii zajmuje obszar bezodpływowy, na którym 

występują suche doliny rzek okresowych wypełniające się wodami po sporadycznych, 

obfitych opadach. Okresowe rzeki i strumienie nazywane są creeks. Ważnym elementem sieci 

wodnej Australii są słone jeziora i solniska znajdujące się w dnach niecek. Największym 

z nich jest jezioro Eyre leżące w depresji 12 m p.p.m. w środkowej części lądu. Jego 

powierzchnia zmienia się w zależności od wysokości opadu. Jedyną dużą stałą rzeką Australii 

jest Murray mająca źródła w Alpach Australijskich. Wraz z największym swym dopływem – 

rzeką Darling – tworzy najważniejszy system rzeczny na tym lądzie. Australia ma jednak 

znaczne zasoby wody słodkiej znajdujące się w basenach artezyjskich. Powierzchnia ich 

obejmuje ok. 1/3 kontynentu. Największym z nich jest Wielki Basen Artezyjski leżący 

w środkowej części Niziny Środkowoaustralijskiej. 

Wysokość opadów i ich roczny przebieg decydują o rozmieszczeniu naturalnych formacji 

roślinnych. W środkowej części kontynentu występują pustynie i półpustynie. 

Zbiorowiskiem roślinnym typowym dla tych obszarów jest skrub (scrub) składający się 

z suchych krzewów eukaliptusowych lub akacjowych tworzących zwarte zarośla. 

 

Zadanie 2 Na podstawie tekstu powyżej napisz odpowiedzi 

 

a) Jak nazywa się okresowe rzeki i strumienie w Australii …………. 

b) Jak nazywa się zbiorowisko roślin typowych dla obszarów australijskich, suchych 

krzewów eukaliptusowych lub akacjowych tworzących zwarte zarośla 

……………………. 

 

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/DwTridQQA#DwTridQQA_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/DwTridQQA#DwTridQQA_pl_main_concept_3


3. Ludność Australii 

Australię przed przybyciem Europejczyków zamieszkiwała ludność pierwotna – Aborygeni. 

Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słowa aborigines oznaczającego właśnie pierwotnych 

mieszkańców. Szacuje się, że pod koniec XVIII wieku ląd australijski zamieszkiwało ok. 

500 tys. tubylców. Prowadzili oni zbieracko-łowiecki tryb życia. Posługiwali się bardzo 

prostymi narzędziami i rodzajami broni. Nie znali nawet łuku, chociaż wynaleźli bumerang – 

niezwykły przyrząd służący do polowania na ptaki. Bumerang wyrzucony w odpowiedni 

sposób, jeśli chybi celu, zatacza łuk i wraca w pobliże myśliwego. 

Aborygeni stanowią obecnie stosunkowo niewielką grupę ludności liczącą ok. 400 tys. Część 

z nich do dzisiaj zamieszkuje słabo zaludnione i niezagospodarowane wnętrze lądu, a część 

próbuje dostosować się do nowych warunków społecznych. 

 

Współczesne społeczeństwo australijskie powstało w wyniku imigracji ludności 

pochodzącej z Wielkiej Brytanii – stanowią oni obecnie ponad 80% ludności kraju. Inne 

narodowości, w tym także Polacy, to zdecydowana mniejszość. Polonia australijska liczy 



obecnie ok. 200 tys. osób

 

 

Zadanie 3 

 

Na podstawie mapy wymień 3 miejscowości gdzie występuje największe zaludnienie 

 

 

Zadanie 4 

Wykonaj ćwiczenie interaktywne dotyczące flag występujących państwa Australii i Oceanii 

 

https://online.seterra.com/pl/fl/2018 

https://online.seterra.com/pl/vgp/3455 

https://online.seterra.com/pl/fl/2018
https://online.seterra.com/pl/vgp/3455


 

Pracę przyślij na adres Jolanta.nenko@onet.pl 

w razie problemów proszę dzwonić 792-506-229 

Czy zadanie wykonałeś 

a) samodzielnie 

b) z niewielką pomocą 

c) z dużą pomocą 
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