
         

 

 

Strefy klimatyczne Ziemi – klucz odpowiedzi 

 

 

1. Rozkład stref klimatycznych przebiega równoleżnikowo. Głównym czynnikiem 

determinującym ich delimitację jest wielkość promieniowania słonecznego 

docierającego do Ziemi.  

 

2. Koła podbiegunowe przebiegają przez strefy klimatu śnieżno-leśnego oraz polarnego, 

zwrotniki głównie przez strefy klimatu suchego i umiarkowanego, a równik tropikalne 

lasy deszczowe.  

 

3. –  

 

4. Do stałych wiatrów na Ziemi należą: pasaty wiejące w strefie międzyzwrotnikowej, 

wiatry zachodnie w szerokościach umiarkowanych oraz wiatry wschodnie w 

szerokościach podbiegunowych; Ogrzane powietrze w strefie podrównikowej unosi 

się, a następnie zawarta w nim para wodna skrapla się, tworząc deszcze zenitalne. Nad 

równikiem powstaje wówczas obszar niskiego ciśnienia. Następnie, masy powietrza 

zmierzają w stronę zwrotników, gdzie ochłodzone powietrze opada. Podczas opadania 

masy powietrza ocieplają się, tworząc obszar wysokiego ciśnienia. Następnie 

powracają nad równik w postaci wiatrów, które nazywamy pasatami. 

 

5. W strefie równikowej i podrównikowej wyższej, średniej rocznej temperaturze 

powietrza odpowiadają wyższe, roczne sumy opadów. Zależność ta wygląda zupełnie 

inaczej w strefie podzwrotnikowej. Mimo bardzo wysokiej temperatury powietrza, 



odnotowuje się tam jedne z najniższych rocznych sum opadów na świecie. 

Odpowiedzialny za to jest mechanizmu cyrkulacji atmosferycznej w komórce Hadleya 

(patrz pkt 4). 

 

6. Strefy klimatyczne są przesunięte na północ. Wpływa na to obecność astrefowych 

czynników klimatu (patrz pkt 7).  

 

7. Astrefowymi czynnikami klimatu na tym obszarze są: wysokość terenu nad poziomem 

morza, występowanie monsunów w porze letniej i ich brak w porze zimowej, prądy 

morskie. Do astrefowych czynników klimatu można również zaliczyć aktywność 

wulkaniczną, wpływ antropogeniczny na zanieczyszczenie atmosfery, rodzaj pokrycia 

terenu, ekspozycję stoków, a także rozkład lądów i oceanów.  

 

8. Temperatura powietrza nad lądami oraz temperatura powierzchni oceanów jest zależna 

od występowania ciepłych oraz zimnych prądów morskich. 

 

9. Obecność Prądu Zatokowego wpływa na łagodzenie klimatu zachodniego wybrzeża 

Norwegii. Sprawia to, że tamtejsze porty nie zamarzają zimą. 

 

10. Świadectwem występowania zjawiska El Nino są anomalie temperatury wód 

oceanicznych (wzrost ich średniej, miesięcznej temperatury), występujące w każdym z 

wybranych miesięcy (zaznaczone czerwoną elipsą na poniższym rysunku). 

 

 



 

11. Zalane zostaną obszary takiej jak: Nizina Amazońska, płn. Część Europy, Bengal, a 

także wiele innych. Gdyby poziom Wszechoceanu podniósł się o 73 m, pod wodą 

całkowicie znalazłyby się takie miasta jak Buenos Aires, Nowy Jork, Rzym, Berlin, 

Stockholm i wiele innych. 

 

12. Obszary o największej sumie opadów to jednocześnie obszary lokalizacji 

największych rzek na świecie.  

 

13. – 

 

14. – 

 

 

 

 

 

 

 


