
Poniższe ćwiczenia sprawdzą twoją wiedzę z tematu –  W Amazonii                                                             

Zapoznaj się z lekcją na platformie e - podręczniki oraz materiałem w podręczniku, następnie wykonaj 

zamieszczone poniżej ćwiczenia. Zapisuj swoje odpowiedzi. Powodzenia! 

1. Zaznacz nazwy państw leżących w obrębie Amazonii. 

 Argentyna 

 Boliwia 

 Urugwaj 

 Kostaryka 

 Brazylia 

 Surinam 

 Peru 

 Chile 

 

2. Skreśl czynnik, który nie jest przyczyną wylesiania Amazonii. 

 Pozyskiwanie cennych gatunków drewna. 

 Erozja gleby. 

 Pozyskiwanie surowców mineralnych. 

 Zagospodarowanie i zasiedlenie północnej części Brazylii. 

 Spadek ilości CO2 w atmosferze. 
 

3. Zaznacz nazwy gatunków roślin lub zwierząt, które nie występują w lasach Amazonii. 

 anakonda 

 palisander 

 eukaliptus 

 jaguar 

 drzewo kapokowe 

 orangutan 

 helikonia 

 palma daktylowa 
 

4. Podkreśl przyczyny wylesiania Amazonii. 

 Zwiększanie długości dróg kołowych. 

 Zmniejszanie liczebności plemion indiańskich. 

 Zmniejszanie bioróżnorodności lasu równikowego. 

 Wydobywanie różnorodnych surowców mineralnych. 

 Zwiększanie powierzchni upraw i obszarów hodowli bydła. 
 

5. Na mapie oznaczono obszary występowania wilgotnych lasów równikowych na Ziemi. 

Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz informacje nieprawdziwe. 

 Wilgotne lasy równikowe nie 

występują tylko na dwóch kontynentach. 

 

 Wszystkie lasy równikowe 

znajdują się na północ od zwrotnika 

Koziorożca. 

 

 Na półkuli zachodniej wilgotne 

lasy równikowe rosną tylko w Ameryce 

Południowej. 

 

 Wilgotne lasy równikowe nie 

występują na północ od zwrotnika Raka. 

 

6. Wyjaśnij, w jaki sposób niszczenie lasów równikowych przyczynia się do wzrostu 

temperatury powietrza na Ziemi. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



7. Przyporządkuj odpowiednim fotografiom nazwy zwierząt występujących w Amazonii 

 

 

 

8. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz zdania prawdziwe. 

 W klimacie równikowym wilgotnym zaznaczają się wyraźne pory roku 

 W klimacie równikowym wilgotnym występują duże roczne amplitudy temperatury 

powietrza 

 Opady w wilgotnym lesie równikowym Amazonii są wysokie 

 Roślinność lasów deszczowych Amazonii charakteryzuje się piętrowością 

 Amazonia to obszar ubogi pod względem liczby występujących tam gatunków roślin 

i zwierząt 

 W wilgotnym lesie równikowym następuje szybki rozkład materii organicznej 
 

9. Na podstawie klimatogramu dla Iquitos wykonaj polecenia 

Podaj dwie cechy rozkładu opadów atmosferycznych w klimacie 

równikowym wilgotnym. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Wyjaśnij związek między opadami atmosferycznymi a wyglądem lasu 

równikowego. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………… 

10. Na podstawie opisów rozpoznaj gatunki zwierząt lub roślin występujące w Amazonii. 

Podaj ich nazwy. 

A. Ssak z rodziny kotowatych, który bardzo dobrze wspina się po drzewach. Ma charakterystyczne 

cętki.  ……………………………………………………….. 

B. Ta roślina jest epifitem żyjącym w koronach drzew. Stanowi popularną roślinę ozdobną……………. 

C. Kwiat będący symbolem Brazylii. Słynie z okazałych i oryginalnych kwiatostanów………………… 

D. Jest jednym z największych węży świata. Potrafi połknąć swoje ofiary w całości…………………… 

Kajman Arapaima Tukan Tapir Pirania Kapibara 


