
         
 

 

Strefy klimatyczne Ziemi 
 

 

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna 

 

Poziom znajomości GIS: początkujący 

 

Narzędzia: ArcGIS Desktop 

 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

 

Opis lekcji: Analiza przestrzennego zróżnicowania stref klimatycznych na Ziemi (wg 

podziału Köppena); czynniki wpływające na delimitację stref klimatycznych. 

 

Atmosfera jest elementem środowiska przyrodniczego, który poprzez swoją dynamikę 

nieustannie wpływa na życie człowieka. Średni stan atmosfery dla okresu wieloletniego 

określa się mianem klimatu. Każde miejsce na Ziemi można scharakteryzować za pomocą 

właściwych mu warunków klimatycznych, jednak biorąc pod uwagę całą naszą planetę, 

zauważalna jest pewna prawidłowość w rozmieszczeniu stref obejmujących swym zasięgiem 

obszary o podobnych klimatach. Aby przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, rozwiąż poniższe 

zadania. 

 

 

1. Otwórz projekt Strefy klimatyczne Ziemi i wczytaj Pakiet Warstwy o tej samej nazwie. 

Następnie włącz warstwę zatytułowaną Strefy klimatyczne. Pojawi się mapa ze 

strefami klimatycznymi Ziemi wg podziału Köppena. Jaką prawidłowość widzisz w 

ich rozmieszczeniu? Jaki czynniki wpływa głównie na ich rozmieszczenie? 

 



2. Włącz warstwę Równoleżniki. Wyświetliły się główne równoleżniki Ziemi oraz oba 

bieguny. Przez jakie strefy klimatyczne przebiegają koła podbiegunowe, zwrotniki i 

równik? Rozwiń legendę warstwy klikając na znak ‘+’ obok jej nazwy.  

 

3. Użyj narzędzia Identyfikuj znajdującego się w pasku narzędziowym, aby zdobyć 

wiadomości na temat poszczególnych stref klimatycznych. Upewnij się, że w oknie 

narzędzia wybrana została odpowiednia warstwa do identyfikacji. 

 

4. Pozostaw aktywne warstwy Stałe wiatry oraz Komórki cyrkulacji. Nazwij wiatry 

(masy powietrza) znajdujące się w każdej komórce cyrkulacji atmosferycznej. 

Wytłumacz mechanizm powstawania pasatów w komórce Hadleya.  

 

5. Pozostaw włączone warstwy Temperatura powietrza i Suma opadów, a następnie 

rozwiń ich legendy. Za pomocą narzędzia Powiększ przybliż mapę nad kontynent 

afrykański. Korzystając z narzędzia Efekty odpowiedź na pytanie: jaką widzisz 

zależność między temperaturą powietrza a sumami opadów? Czy w całej Afryce 

zależność między tymi dwoma czynnikami klimatu jest jednakowa? Wytłumacz, 

dlaczego na obszarze Sahary, wysokiej, średniej temperaturze powietrza odpowiadają 

jedne z najniższych sum rocznych opadów na świecie? Wskazówka: odpowiedź na to 

pytanie jest związana z globalną cyrkulacją atmosfery. 

 

 Czy wiesz że…? Mimo, że Sahara jest jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi, 

to dzienne amplitudy temperatury powietrza potrafią tutaj sięgać ok. 30 ºC. Wówczas 

w nocy temperatura może spaść nawet do okolic 0 ºC. 

 

6. Pozostaw włączone warstwy Strefy klimatyczne, Równoleżniki oraz Obszary. W jakim 

kierunku geograficznym przesunięte są strefy klimatyczne na obszarze Azji 

zaznaczonym zielonym kwadratem? Czym jest to spowodowane? Jeżeli to konieczne, 

użyj narzędzia Pełny zasięg. 

 

7. Pozostaw włączone warstwy Suma opadów, Rzeźba terenu i Prądy Morskie. Z menu 

Zakładki wybierz Azja. Dla warstwy Suma opadów ustaw Przezroczystość równą 50% 

(Własności warstwy > Wyświetlanie). Na podstawie wyświetlanych warstw, postaraj 

się odpowiedzieć, jakie czynniki wpływają na astrefowość klimatu w tym regionie? 



Wymień wszystkie znane Ci astrefowe czynniki klimatu. Na wyświetlonej mapie 

świata znajdź inne obszary, na których można zaobserwować astrefowość 

klimatyczną. 

 

8. Za pomocą narzędzia Pełny Zasięg wróć do pełnego widoku mapy. Pozostaw aktywne 

warstwy Temperatura powierzchni Oceanów, Prądy morskie i Temperatura 

Powietrza. Poprzez przybliżanie i oddalanie mapy, odnajdź zależności między 

wybranymi czynnikami klimatu. Postaraj się stworzyć logiczny ciąg zależności 

przyczynowo – skutkowych. 

 Czy wiesz że…? Układ prądów oceanicznych może być modyfikowany przez 

wypływy do morza słodkich wód rzecznych, ukształtowanie wybrzeży lądów oraz 

pływy morskie. Na ich powstawanie oraz przemieszczanie się mają wpływ takie 

czynniki jak stałe wiatry, wielkość zasolenia, czy też różnice w poziomie wód 

morskich. Średnia prędkość powierzchniowych prądów morskich wynosi 10 

km/dobę. 

 

 

9. Otwórz zakładkę Norwegia, a następnie odpowiedz, w jaki sposób wpływa obecność 

Golfsztromu (Prądu Zatokowego) na kształtowanie się temperatury powietrza na 

zachodnim wybrzeżu tego kraju. 

 

 Czy wiesz że…? Prąd Zatokowy wpływa również na łagodzenie klimatu w 

wielu innych państwach Europy Zachodniej. W ostatnich latach obserwacje 

naukowców wskazują na jego sukcesywne zanikanie. Pod tym adresem możesz 

dowiedzieć się jakie są obecne i prognozowane skutki tego zjawiska dla środowiska 

przyrodniczego Starego Kontynentu oraz jego mieszkańców:  

http://odkrywcy.pl/kat,111406,title,Prad-Zatokowy-

zanika,wid,14201740,wiadomosc.html?smg4sticaid=610104 

 

10. Jedną z największych anomalii klimatycznych na Ziemi jest zjawisko EL Nino. 

Zdobądź informacje na temat przyczyn i skutków jego występowania oraz 

mechanizmu działania na stronie: 

http://odkrywcy.pl/kat,111406,title,Prad-Zatokowy-zanika,wid,14201740,wiadomosc.html?smg4sticaid=610104
http://odkrywcy.pl/kat,111406,title,Prad-Zatokowy-zanika,wid,14201740,wiadomosc.html?smg4sticaid=610104


http://www.atmosphere.mpg.de/enid/acdb03400b4580d160cc7fe2f69611bd,0/2__Cyr

kulacja_atmosfery_1/-_El_Nino_2qz.html 

 

Następnie wejdź na stronę NASA: 

http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?duration=month&startMonth=8&startDay=&

startYear=2006&endMonth=1&endDay=&endYear=2007&sourceDatasetId=&maxLa

t=&minLon=&maxLon=&minLat=&x=94&y=19&size=full&palette=rgb&format=JP

EG&w=&h=&ssn=&ssw=&sse=&sss= 

 

Znajdziesz tutaj wyfiltrowane dane przedstawiające średnią miesięczną temperaturę 

powierzchni Oceanów z okresu (wrzesień 2006 – luty 2007), kiedy zaobserwowano 

pojawienie się zjawiska El Nino. Przejrzyj wszystkie warstwy (w obsarze Search 

Results należy rozwinąć za pomocą symbolu + wybraną warstwę, a następnie wybrać 

View), a następnie wskaż na wyświetlonych mapach świadectwo pojawienia się El 

Nino. 

 

 Czy wiesz że…? Wszystkie warstwy znajdującej się w serwisie NASA 

http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html możesz pobierać na dysk twardy swojego 

komputera, a następnie przeglądać je i analizować w aplikacji ArcMap. W tym celu, 

po wybraniu interesującej Cię warstwy, w obszarze ‘Download options’ z rozwijanej 

listy wybierz format GeoTiff, a następnie GetImage. Po pobraniu danych na dysk 

twardy możesz je wczytać do aplikacji ArcMap przy użyciu funkcji Dodaj dane 

znajdującej się na pasku narzędziowym Standardowy. 

 

11. Obecny od połowy XX wieku trend rosnącej średniej rocznej temperatury powietrza 

na świecie sprawia, że pokrywa lodowa w obszarach okołobiegunowych sukcesywnie 

zmniejsza swój zasięg. Topnienie lodowców przyczynia się m.in. do wzrostu poziomu 

wód oceanicznych, com a niebagatelne znaczenie dla ludności i gospodarki światowej. 

Pozostaw aktywną warstwę Obecny poziom wody Wszechoceanu, a następnie 

wyświetlaj znajdujące się nad nią warstwy Plus5m, Plus50m i Plus73m. Jakie duże 

obszary zostaną zalane wskutek podniesienia się poziomu wody o 73 m? Wyświetl 

warstwę Miasta. Przybliżając i oddalając mapę, sprawdź, które z największych 

aglomeracji miejskich mogą najbardziej ucierpieć wskutek tych zmian? 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/acdb03400b4580d160cc7fe2f69611bd,0/2__Cyrkulacja_atmosfery_1/-_El_Nino_2qz.html
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/acdb03400b4580d160cc7fe2f69611bd,0/2__Cyrkulacja_atmosfery_1/-_El_Nino_2qz.html
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?duration=month&startMonth=8&startDay=&startYear=2006&endMonth=1&endDay=&endYear=2007&sourceDatasetId=&maxLat=&minLon=&maxLon=&minLat=&x=94&y=19&size=full&palette=rgb&format=JPEG&w=&h=&ssn=&ssw=&sse=&sss
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?duration=month&startMonth=8&startDay=&startYear=2006&endMonth=1&endDay=&endYear=2007&sourceDatasetId=&maxLat=&minLon=&maxLon=&minLat=&x=94&y=19&size=full&palette=rgb&format=JPEG&w=&h=&ssn=&ssw=&sse=&sss
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?duration=month&startMonth=8&startDay=&startYear=2006&endMonth=1&endDay=&endYear=2007&sourceDatasetId=&maxLat=&minLon=&maxLon=&minLat=&x=94&y=19&size=full&palette=rgb&format=JPEG&w=&h=&ssn=&ssw=&sse=&sss
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html?duration=month&startMonth=8&startDay=&startYear=2006&endMonth=1&endDay=&endYear=2007&sourceDatasetId=&maxLat=&minLon=&maxLon=&minLat=&x=94&y=19&size=full&palette=rgb&format=JPEG&w=&h=&ssn=&ssw=&sse=&sss
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html


 

 Czy wiesz że…? Globalne ocieplenie to jeden to jeden z najbardziej aktualnych 

i jednocześnie najważniejszych problemów związanych ze środowiskiem 

przyrodniczym naszej planety, a także światową gospodarką. Wiele cennych 

informacji na jego temat znajdziesz pod tym adresem: 

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie 

 

12. Pozostaw włączone warstwy Rzeki i Suma Opadów. Ustaw we Własnościach 

Przezroczystość równą 0% dla warstwy Suma Opadów. Twoim zadaniem będzie 

wyświetlenie wyłącznie największych rzek na świecie. W tym celu wpisz 

odpowiednie Zapytanie definiujące dla warstwy Rzeki ("ScaleRank" =  1 OR 

"ScaleRank" = 2 OR "ScaleRank" = 3). Czy widzisz jakiś związek między 

kształtowaniem się opadów na świecie, a położeniem największych rzek? 

 

13. Pozostaw włączone warstwy  Strefy klimatyczne i Stacje. Na mapie wyświetli się pięć 

miast położonych w obrębie poszczególnych stref klimatycznych. Dowiedz się z tabeli 

atrybutów jaka jest średnia roczna temperatura i roczna suma opadów w tych 

miejscach. Odnosząc się do swojej wiedzy na temat globalnej cyrkulacji atmosfery, a 

także posługując się dostępnymi warstwami spróbuj odpowiedzieć co decyduje o 

wartościach temperatury i opadów w każdej ze stref klimatycznych. 

 

14. *** Twoim zadaniem będzie stworzenie wykresu średnich rocznych sum opadów dla 

stacji reprezentujących dane strefy klimatyczne. Pamiętaj, że sumy opadów 

atmosferycznych przedstawiamy na wykresie za pomocą słupków. Stworzony wykres 

wyeksportuj do formatu graficznego (.jpg).  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Globalne_ocieplenie

