
  Zapisz w zeszycie 

Lekcja 

Temat: Krajobraz pustyni lodowej. 

 

Zapoznaj się z teorią i wykonaj 2 zadania  

1. Klimat i krajobraz pustyni lodowej  

Okolice obydwu biegunów są obszarami, które otrzymują najmniej ciepła pochodzącego ze 

Słońca. W tych rejonach, za kołem podbiegunowym występują dzień polarny i noc polarna. 

Wokół samych biegunów dzień i noc trwają po poł roku. Kiedy na jednym z biegunów trwa 

noc polarna, to na drugim jest dzień polarny. 

Pustynie lodowe przy obu biegunach są podobne pod względem niskich temperatur powietrza 

i bardzo niskich opadów. Na większości powierzchni tych obszarów nie spotyka się żadnej 

roślinności. Na biegunach temperatura powietrza waha się pomiędzy −20°C w czasie dnia 

polarnego do −80°C w trakcie nocy polarnej i nigdy nie osiąga wartości dodatnich. Jedynie na 

niektórych fragmentach lądu położonych blisko koła podbiegunowego zdarza się temperatura 

dodatnia – wyłącznie w ciągu dnia polarnego. Przez cały czas wieją tam silne wiatry od 

biegunów w stronę kół podbiegunowych. 

 

https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D90I8KpzO#D90I8KpzO_pl_main_concept_1


 

 

Zadanie 1 

Na podstawie klimatogramu napisz w których miesiącach temperatura jest -30 stopni 

…………………………………………………………… 



 

 

 

 



2. Ludność i działalność stacji polarnych 

Obszary polarne są ciągle dosyć słabo poznane. Wynika to przede wszystkim z surowego 

klimatu, skrajnie nieprzyjaznego dla człowieka. Naukowe badania Arktyki rozpoczęły się 

dopiero w XIX w. Aktualnie wszystkie kraje, których terytoria leżą w Arktyce, prowadzą 

badania klimatu. Badają też organizmy żyjące na lądzie, na powierzchni pływającego lodu 

i w wodzie pod lodem. 

 

 

 

 

 

Powyższy obrazek to Polska stacja badawcza na Antarktydzie 



 

Antarktyda została odkryta przez Europejczyków dopiero w XVIII w. przez 

wielorybników. W XX wieku rozpoczęto podróże w kierunku bieguna południowego 

i badania naukowe. W półroczu zimowym bardzo trudno jest udzielić jakiejkolwiek pomocy 

badaczom zimującym na stacjach polarnych. Zimą panują tam ciemności, ekstremalnie niska 

temperatura i huraganowe wiatry. Wszystkie obszary lądowe otoczone są szeroką strefą 

pływającego lodu utrudniającego żeglugę. Dlatego zimą na Antarktydzie przebywa znacznie 

mniej ludzi. Obecnie w Antarktyce funkcjonują 82 stacje badawcze, z czego tylko 40 jest 

czynnych przez cały rok. 

 

 

 Zadanie 2 

Zapisz podsumowanie do zeszytu 

 Strefa polarna obejmuje Arktykę oraz Antarktydę z otaczającymi ją wyspami. 

 W strefie polarnej przeważają temperatury ujemne, opady są niskie, a wiatry – bardzo silne. 



 W strefie polarnej panują dzień i noc polarna. 

 Strefa obszarów okołobiegunowych nazywana jest pustynią lodową. 

 Kilkadziesiąt krajów, w tym Polska, prowadzą badania naukowe w stacjach polarnych 

w Arktyce i w Antarktydzie. 

 

Zadanie odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl 

w razie problemów proszę dzwonić 792-506-229 
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