
Temat: Krajobraz sawanny i stepu 

 

Witajcie na kolejnej lekcji geografii. Na poprzednim temacie porównywaliśmy lasy strefy 

równikowej (które są wiecznie zielone) z lasami strefy umiarkowanej- strefy, którą 

zamieszkujemy my i w której drzewa liściaste (oraz modrzew) zrzucają liście na zimę. Dzisiaj 

porównamy dwie formy roślinności trawiastej, występujące w różnych strefach 

klimatycznych. Proszę, abyście zapoznali się z informacjami w podręczniku na stronie  

120-126. Proszę także, abyście szczególnie zwrócili uwagę na klimatogramy i rozmieszczenie 

na świecie obu stref.   

Przepiszcie do zeszytu poniższą notatkę: 

SAWANNA: 

Na sawannie wysoka temperatura powietrza utrzymuje się przez cały rok.  

Występują tam dwie pory roku: sucha i deszczowa.   

Porastają ją trawy oraz nieliczne drzewa, takie jak akacje i baobaby.  

Świat zwierząt: antylopy, zebry, żyrafy, słonie, lwy, gepardy, hieny, sępy. 

Ludność sawanny trudni się uprawą ziemi lub hodowlą zwierząt.  

STEPY: 

Stepy charakteryzują się bardzo dużymi różnicami temperatury powietrza między zimą  

i latem oraz niewielkimi sumami opadów.  

Na stepie rosną trawy i inne niskie rośliny.  

Świat zwierząt: bizony, suhaki, susły, chomiki, lisy, kojoty, dropie. 

Ludność zamieszkująca stepy zajmuje się głównie hodowlą zwierząt. 

 

Zadania:  

Bardzo proszę o przesłanie (do następnego poniedziałku) odpowiedzi tylko z zadania 1, 2 i 3. 

Nie jest konieczne, aby przepisywać polecenia do zeszytu. Pozostałe zadania proszę, w miarę 

możliwości zamieścić w zeszycie (nie jest konieczne zamieszczanie rysunków- wystarczą 

same odpowiedzi). Notatki również proszę nie przesyłać.  

 

1. Przyporządkuj wymienione cechy klimatu do strefy sawann lub do strefy stepów. Wpisz 

znak X w odpowiednich miejscach tabeli. 

 

l.p. cecha klimatu sawanna step 

1 Występowanie pory deszczowej i pory 

suchej. 

  

2 Występowanie czterech pór roku.   

3 Wysoka temperatura powietrza przez 

cały rok. 

  

4 Duża różnica temperatury powietrza 

między  najcieplejszym 

a najzimniejszym miesiącem roku. 

  

5 Występowanie klimatu 

kontynentalnego. 

  

6 Występowanie niższych opadów na   



obszarach położonych w sąsiedztwie 

pustyń, a wyższych – na terenach 

sąsiadujących z wilgotnymi lasami 

równikowymi. 

 

2.   Zosia i Ania miały przygotować plakaty dotyczące zwierząt wybranych stref 

krajobrazowych. Zosia wybrała strefę sawann, a Ania – strefę stepów. Dziewczynki wycięły 

fotografie do plakatów ze starych czasopism. Pomóż dziewczynkom przyporządkować 

zwierzęta, których fotografie znalazły w czasopismach, do odpowiednich stref. W odpowiedzi 

proszę do każdego imienia dopisać tylko nazwy zwierząt.  

 

 

  
 

3. Połącz liniami wymienione skutki z właściwymi przyczynami. Jedna z podanych przyczyn 

nie pasuje.  

Skutki: 

1. Baobaby na pewien czas zrzucają liście.                      

2. Na sawannie występują stada  ssaków 

roślinożernych.        

3. Na stepie ptaki budują gniazda na 

ziemi. 

  Przyczyny: 

A. Większość ptaków nie lata.  

B. Występuje pora sucha.  

C. Nie ma drzew.  

D. Występują duże obszary trawiaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rozpoznaj przedstawione strefy krajobrazowe, oraz wskazane liniami elementy. 

 

 
 

5. W każdym zestawie wybierz słowo, które nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój 

wybór.  

A. Step, sawanna, preria, pampa.  

Uzasadnienie:  

B. Akacja, ostnica, suhak, drop.  

Uzasadnienie:  

C. Zebra, słoń, lampart, żyrafa.  

Uzasadnienie:  

 

 


