
Dzień dobry, witam Uczniów klas VIII. 

Konspekt lekcji geografii – 23 i 25 czerwca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 170-184. 

Po przeczytaniu i zrobieniu notatki, uzupełnijcie ćwiczenia s. 80-84.  

Temat: Obszary okołobiegunowe 

Cel: Poznanie cech środowiska przyrodniczego obszarów podbiegunowych 

Wprowadzenie: 

Za kołami polarnymi – północnym (66°33’N) i południowym (66°33’S) – leżą 2 obszary, w których 

mają miejsce 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. Arktyka – środowisko przyrodnicze i ludność 

 

Mieszkańcy – zajęcia: hodowla reniferów, rybołówstwo, myślistwo 

 



– umowna granica - równoleżnik 66°33′N (koło podbiegunowe północne) 

– Ocean Arktyczny + wyspy (w tym Grenlandia) + północne granice Europy, Azji i Ameryki N 

– klimat okołobiegunowy: polarny i subpolarny 

– temperatura ujemna przez większą część roku, małe opady, głównie śnieg 

– strefa krajobrazowa: pustynie lodowe i tundra 

– większość Oceanu Arktycznego pokrywa PAK  LODOWY (dryfujący lód) 

– większość obszaru Grenlandii – lądolód (1,8 mln km
2
) 

– zwierzęta Arktyki: niedźwiedzie polarne, renifery, foki, maskonury 

– działalność człowieka zmienia ten krajobraz (wydobywa się surowce mineralne) 

– mieszkańcy: Inuici (Grenlandia), Nieńcy (Syberia), Lapończycy (Finlandia) 

– status prawny Arktyki – nieuregulowany 

2. Antarktyka 

   

  

– umowna granica - równoleżnik 60°S (Ocean Południowy + Antarktyda + wyspy) 

– klimat okołobiegunowy: polarny i subpolarny 

– strefa krajobrazowa: pustynia lodowa 

– pokrywa – lądolód – średnia grubość 1,9 km; maks. 4,8 km 

– obecność lodowców szelfowych 

– temperatura ujemna przez większą część roku, małe opady, głównie śnieg 



– zwierzęta Antarktyki: pingwiny, wieloryby, foki 

– działalność człowieka: badania naukowe, brak stałych mieszkańców 

– status prawny uregulowany: zakaz wydobywania surowców, obszar międzynarodowych badań, 

zakaz składowania odpadów, nakaz ochrony  

 

3. Polscy polarnicy badający obszary okołobiegunowe: 

– Henryk Arctowski 

– Antoni Dobrowolski 

– Marek Kamiński – zdobywca biegunów Ziemi 

 

 

 

 

Polecam filmy na YT: 

 

1. Arktyka? Antarktyka? Antarktyda? - Nie mylimy! o Antarktyce 

https://www.youtube.com/watch?v=rvqaneuf1f4 
 

2. 10 Niezwykłych Faktów Antarktycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=qsd70KJlX-E 
 

3. Przygoda na Antarktydzie 720p lektor pl – bardzo dobry film 

https://www.cda.pl/video/17241787 
 
 

 

To wszystko na dzisiaj, to ostatnia porcja materiału ode mnie dla Was w tym roku.  

Życzę Wam słonecznych wakacji, odpoczynku, zdrowia i spełnienia marzeń. 

Życzę też powodzenia w nowych, wymarzonych szkołach, abyście się tam rozwijali 

 i spotkali wspaniałych przyjaciół. 

 

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 
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