
Geografia klasa VIII i VIIIA 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy. 

 

Zapoznaj się z treścią 

 

Za kołami polarnymi – północnym (66°33’N) i południowym (66°33’S) – leżą dwa obszary, 

w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego 

Ziemi. W tych strefach, nazywanych obszarami podbiegunowymi, występują dnie polarne 

i noce polarne. Dzień polarny jest wtedy, kiedy Słońce przez co najmniej 24 godziny bez 

przerwy znajduje się nad horyzontem. Noc polarna również trwa co najmniej 24 godziny, ale 

wtedy Słońce nie wznosi się ponad linię widnokręgu. Punktami, gdzie te zjawiska trwają 

najdłużej – prawie pół roku – są bieguny Ziemi. 

 

 



1. Położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki – zasięg i wielkość 

obszarów 

 

Koła podbiegunowe północne i południowe są granicami stref oświetlenia Ziemi, 

a obszary leżące za kołami polarnymi nazywa się strefami zimnymi. Obszar 

rozciągający się wokół bieguna północnego to Arktyka 

Do Arktyki należy pokryty lodem Ocean Arktyczny, największa wyspa świata 

Grenlandia oraz liczne archipelagi leżące u północnych wybrzeży Eurazji i Ameryki 

Północnej. Największe z nich to: Archipelag Wysp Arktycznych, Wyspy 

Nowosyberyjskie, Nowa Ziemia, Svalbard. 

Po drugiej stronie kuli ziemskiej na półkuli południowej leży Antarktyka. Obszar ten 

obejmuje kontynent Antarktydy oraz południowe wody trzech Oceanów oblewające 

ten ląd – Atlantyckiego, Indyjskiego i Spokojnego. 

warty kontynent Antarktydy dzieli się na dwie jednostki: większą Antarktydę 

Wschodnią i mniejszą, nieco bardziej rozczłonkowaną Antarktydę Zachodnią. 

 

 

 

 



 

Zadani 1 

a) napisz jakie oceany oblewają Arktykę 

b) napisz jakie oceany oblewają Antarktydę 

 

 

Zadanie 2 

Napisz jaka jest największa wyspa Arktyki …………………………………… 

 



2. Cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki 

Położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki za kołami polarnymi powoduje, że 

w czasie dnia polarnego Słońce góruje na niewielkiej wysokości i do powierzchni 

Ziemi dociera tam niewielka ilość energii słonecznej. Podczas nocy polarnej Słońce 

nie pojawia się ponad horyzontem. Długość dnia polarnego i nocy polarnej zmienia się 

wraz z szerokością geograficzną. Strefa występowania dni i nocy polarnych 

zaczyna się na kołach podbiegunowych, gdzie trwają one 24 godziny. Im bliżej 

biegunów Ziemi, tym czas trwania dnia i nocy wydłuża się. Na samych biegunach 

dzień polarny i noc polarna trwają po pół roku. 

 

 

 

 



Zadanie 3  

Napisz w jakich miesiącach temperatura jest powyżej 0………….. 

 

 

Lądolód antarktyczny jest elementem, który istotnie wpływa na cechy środowiska 

tego regionu. Jeśli uwzględnić lądolód, to Antarktyda okaże się najwyższym 

kontynentem na Ziemi – jej średnia wysokość wynosiłaby 2263 m n.p.m. 

Lód tworzący lądolody Grenlandii i Antarktydy stale utrzymuje niską temperaturą od 

–25°C do –40°C. Jedynie latem na powierzchni temperatura może wzrosnąć do ok. 

0°C i wtedy następuje powolne topnienie lądolodu. Oba obszary lodowców 

kontynentalnych ze względu na swoje położenie i warunki termiczne mają wielkie 

znaczenie dla klimatu na Ziemi. 

 

 

 

W Arktyce tereny nieprzykryte lodem porosła tundra. Głównymi roślinami są trawy, 

turzyce, krzewinki, porosty i mchy porastające wieloletnią zmarzlinę. Na obszarach 

tych żyją duże ssaki lądowe, np. wół piżmowy, renifer karibu czy też niedźwiedź 

polarny, który świetnie pływa i poluje m.in. w wodach oceanu. W wodach 



arktycznych żyje wiele gatunków fok, liczne są też ptaki, które latem gniazdują na 

lądzie, ale żerują w pasie wód przybrzeżnych. 

 

 

 

Na Antarktydzie poza nielicznymi gatunkami porostów, mchów i glonów nie ma 

roślinności. Natomiast fauna jest dość bogata. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki 

żyjące w strefie przybrzeżnej. Są to pingwiny (kilkanaście gatunków), wydrzyki, 

petrele i kormorany. W przybrzeżnych wodach Antarktydy żyje bardzo dużo zwierząt 

żywiących się planktonem, głównie krylem. Są to wielkie oceaniczne ssaki: 

wieloryby (zamieszkujące też wody Arktyki), cztery gatunki antarktycznych fok, 

uchatki, słonie morskie i kotiki. Foki prowadzą wodno-lądowy tryb życia i są 

doskonale dostosowane do warunków środowiskowych. 

 

 



 

 

 

Zadanie 4 

Napisz jakie zwierzęta żyją w Arktyce 

 

Zadanie 5 

Napisz jakie zwierzęta żyją na Antarktydzie 

 

Czy zadanie wykonałeś 

a) samodzielnie 

b) z małą pomocą 

c) z dużą pomocą 

 

ZADANIA ODEŚLIJ NA ADRES jolanta.nenko@onet.pl 

 

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

 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl

