
Temat: Australia- położenie i cechy środowiska. 

Proszę o zapoznanie się z treścią w podręczniku, polecam też e-podręcznik, który może się 

przydać w uzupełnieniu zdań poniżej. 

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy 

Australia jest najmniejszym kontynentem na Ziemi. Stolicą państwa jest ………………. .  

Jej powierzchnia wynosi ………. mln  km2. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do jej 

wybrzeży był ……………… …………………….. . To kontynent w całości położony na 

półkulach …………………….. i ……………………… . Od wschodu Australię opływają 

wody Oceanu ………………………., a od południa i zachodu Oceanu 

…………………………… . Średnia wysokość kontynentu wynosi …………. m.  

………………… ……………………………. to nieckowate zagłębienie zamknięte ze 

wszystkich stron, utworzone przez naprzemianlegle ułożone warstwy skał 

nieprzepuszczalnych i przepuszczalnych (wodonośnych). Po przewierceniu się przez 

warstwy nieprzepuszczalne poziom wody w otworze podnosi się pod wpływem ciśnienia 

hydrostatycznego.   

Wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii ciągnie się stary masyw …………………. 

……………. …………………………………., których najwyższym wzniesieniem jest Góra 

Kościuszki. Nazwę szczytowi nadał polski badacz ………………….. ……………… .  

W Australii przeważa klimatu ………………………… występujący we wnętrzu lądu i na 

jego zachodnich wybrzeżach. Na północy panują gorące odmiany klimatu 

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

klimatem ………………………….. ………………………. z dość wysokimi opadami.   

Australia jest kontynentem ubogim w wody powierzchniowe. Okresowe rzeki i strumienie 

nazywane są ……………. . Znaczne zasoby wody słodkiej znajdują się w basenach 

artezyjskich. Największym jeziorem na kontynencie jest słone jezioro ………… . 

W środkowej części kontynentu występują pustynie i ………………………. . Zbiorowiskiem 

roślinnym typowym dla tych obszarów jest ………….. składający się z suchych krzewów 

eukaliptusowych lub akacjowych tworzących zwarte zarośla.  

Osobliwe zwierzęta występujące tylko w Australii (endemity) to stekowce, których 

przykładem są …………………….. i ……………………… . Inne to kangury, kazuary, 

……………………., …………………………., ……………….. .  

 

 

Zadanie: Rozpoznaj obiekty oznaczone na mapie cyframi 1-7 oraz literami A-E (wpisując 

nazwy do tabeli).  

Cyfrom 1-7 odpowiadają nazwy obiektów: Płw Jork, Zat. Karpentaria, Wlk. Zatoka 

Australijska, Murray, Wlk. Pustynia Piaszczysta, Canberra, Wielki Basen Artezyjski. 

Rozpoznanie obiektów oznaczonych literami ułatwi opis w tabeli.  

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy


 


