
 
 Na początku jako wprowadzenie filmik edukacyjny o kontynentach  
Temat: Ameryka Północna- środowisko geograficzne  
Powierzchnia : 24,2 mln km²; ludność – 534 mln  

Niziny: np. Hudsońska, Atlantycka, Zatokowa  

Wyżyny: np. Kolorado, Meksykańska  
Góry: np. Kordyliery, Skaliste, , Appalachy  

- Obszary stepowe nazywane są prerią  

- Występują wszystkie strefy klimatyczne  
- Od zachodu oblewa Ocean Spokojny, od wschodu – Ocean Atlantycki, 

od północy- Ocean Arktyczny  

- Bardzo dobrze rozwinięta linia brzegowa- liczne półwyspy i wyspy  

Wyspy- np. Grenlandia ( największa wyspa świata – należy jednak do 
europejskiego państwa Danii) , Ziemia Baffina, Wiktorii, Kuba ,Jamajka, 

Haiti, Bahamy  

Półwyspy- np. Alaska, Kalifornijski, Jukatan, Floryda, Labrador  
Morza- np. Baffina, Sargassowe, Karaibskie  

Zatoki- np. Hudsona, Meksykańska  

Rekordy kontynentu:  
Największa wyspa- Grenlandia Największy półwysep- Labrador  

Największe jezioro- J. Górne Najdłuższa rzeka – Missisipi z Missouri  

Największa depresja- Dolina śmierci ( 86 m p.p.m.)  

Najwyższy szczyt – Denali( 6194 m n.p.m.)  
- Gęsta sieć rzeczna, np. Missisipi, Missouri, Kolorado, Rio Grande, 

Mackenzie, Świętego Wawrzyńca  

Jeziora , np. Wielki Jezioro Niewolnicze, Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, 
Huron, Erie, Michigan, Ontario, Górne  

- Słynny uskok tektoniczny San Andreas w Kalifornii o długości 1200 km 

( między płyta pacyficzną a północnoamerykańską)  
- Między jeziorem Erie i Ontario słynny wodospad Niagara  

- Południkowy układ form rzeźby terenu powoduje swobodny przepływ 

mas powietrza polarnego z północy i powietrza tropikalnego z południa- 

mieszanie się tych mas powietrza powoduje powstawanie huraganowych 
wiatrów , zwanych tornadami.  

 

 
 Komentarz do lekcji:  
Jako wprowadzenie do nowego tematu i kontynentu obejrzyj filmik 

edukacyjny ( kliknij na linka lub skopiuj go do adresu przeglądarki)  
https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48  

 

 

Obok znajduje się notatka lekcyjna, którą należy wydrukować i wkleić do 
zeszytu lub przepisać. Podane w notatce nazwy geograficzne macie 

odnaleźć na mapie,, Ameryka Północna – ukształtowanie powierzchni” W 

podręczniku powinniście zapoznać się z tekstem s. 92- 95, 100- 104- 

zwracajcie uwagę również na infografiki oraz ciekawostki. Treści z 
podanych stron i nazwy geograficzne z notatki oraz ich lokalizacja na 

mapie będą wymagane na sprawdzianie; zwracajcie szczególną uwagę na 

wytłuszczenia w tekście.  
Na wsipnet.pl wykonajcie zadane ćwiczenia.  

Kto chce może wykonać na ocenę celujący poniższą krzyżówkę do 

04.04., korzystając z tekstu w rozdziale o Amerykach i z Internetu. 

Rozwiązaną krzyżówkę należy odesłać w postaci zdjęcia lub 

wypisanych haseł pionowych i poziomych na mojego maila ,, 

ajanu@inteia.pl”  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48


Zadanie dodatkowe na ocenę celujący- nieobowiązkowe  

Rozwiąż krzyżówkę , której głównym hasłem jest nazwa jednego z państw Ameryki Północnej. 

 



 


