
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………klasa VIII 

AMERYKA PÓŁNOCNA I AMERYKA POŁUDNIOWA 

Mianem Ameryki określa się część świata składającą się z dwóch kontynentów: 

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

Umowna granica pomiędzy nimi przebiega przez …………………………………………………………………. 

Obie Ameryki cechuje …………………………………………………. układ głównych form rzeźby terenu. 

W zachodnich częściach kontynentów ciągną się potężne systemy górskie: w Ameryce Pn. – 

………………………………………………... z najwyższym szczytem …………………………………………………….. 

w Ameryce Pd – ……………………………… z najwyższym szczytem ……………………………………………… 

Największy system rzeczny tworzą: w Ameryce Północnej ………………………………………………… 

,a w Ameryce Południowej ……………………………………………………… 

W Ameryce występują ekstremalne zjawiska meteorologiczne takie jak: 

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

Amazonię porasta największy na świecie kompleks wilgotnych lasów równikowych, które 

w  tej części świata są nazywane ………………….. Są też nazywane 

………………………………………………, dzięki produkcji największej ilości tlenu przypadającej na 

1  m² powierzchni. 

Rdzennymi mieszkańcami Ameryki są: …………………………………………………………………………………. 

Największe skupiska ludności w Ameryce znajdują się na …………………………………………………….. 

oraz w rejonie ……………………………………………………………………………... 

Silnie zurbanizowane obszary w Ameryce nazywane są ……………………………………………………….. 

i znajdują się ………………………………………………………………………………………… 

Dzielnice nędzy nazywamy …………………………………….. 

W Brazylii nazywa się je …………………………..…………..….., w Peru ……………………………….………….. 

W skład Wielkich Jezior wchodzą: ………………………………………………………………………………………… 

Największym jeziorem Ameryki Południowej jest jezioro …………………………………………………….. 

Największe wysokogórskie jezioro na Ziemi to …………………………….., położone jest w Andach. 

Najcieplejsze miejsce na świecie, znajduje się w Stanach Zjednoczonych – ………………………….. 

W Ameryce, oprócz ludności białej, żółtej i czarnej, żyją także przedstawiciele odmian 

mieszanych: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Płynne złoto Kanady to ………………………………………………………………….. 



Gdzie występuje? 

Wielkie Równiny - …………………………………………… 

Nizina Amazonki – …………………………………………… 

Nizina Zatokowa – ………………………………………….. 

Nizina La Platy – ……………………………………………… 

Niziny Wewnętrzne – ……………………………………… 

Nizina Orinoko – …………………………………………….. 

Appalachy – ……………………………………………………. 

Wyżyna Gujańska – ………………………………………… 

Wyżyna Patagońska - ……………………………………… 

Wyżyna Brazylijska – ………………………………………. 

Nizina Hudsońska – ………………………………………… 

Dolina Śmierci – ……………………………………………… 

Pampa – …………………………………………………………. 

Gran Chaco – ………………………………………………….. 

Przylądek Horn – …………………………………………….. 

Jukatan – ………………………………………………………… 

Ziemia Baffina – ……………………………………………… 

Mato Grosso – ………………………………………………… 

Labrador – ………………………………………………………. 

Floryda – …………………………………………………………. 

Półwysep Kalifornijski – ………………………………….. 

Dolina Krzemowa – …………………………………………. 

Statua Wolności – ……………………………………………. 

 

Na rozwiązanie zadań masz godzinę zegarową. Do 1230 czekam na Wasze 

prace. 

Bardzo proszę o czytelne pismo. 

Powodzenia 


