
       

 
A Z J A 

Drogi Uczniu 

 Chcesz pogłębić swoją wiedzę o innych krajach? 

 Chcesz uwrażliwić się na odmienność kulturową, etniczną                      

i religijną? 

  Chcesz nauczyć się tolerancji, zrozumienia i poszanowania 

odmienności? 

 A może chcesz zburzyć stereotypy dotyczące mieszkańców 

innych krajów? 

Jeśli tak, 

  to STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!!!!  

Te warsztaty są dla Ciebie   

                   



 
 

Jeśli zajęcia, wspólne opowieści, muzyka, filmiki, wspólne 
prace/wystawki pozwolą nam  wniknąć w postać zwykłego 
Azjaty i poznać jego mentalność, zwyczaje, troski, radości                        

to odniesiemy wspólny sukces. 

 

 
 



Jeśli choć przez chwilę  poczujemy się gościem Twoich 
rówieśników, z kontynentu wielkich geograficznych 

kontrastów, aby poznać Ich życie,  

które  różni się od Twojego … 

to odniesiemy wspólny sukces. 

 

 
 

 



Choć  ten kontynent jest zbyt duży,  
by go opisać i dokładnie poznać, 

to mimo wszystko spróbujmy. 

 

 

 

Przekonajmy się, że to „istny ocean, osobna 
planeta, różnorodny, przebogaty kosmos”. 

 

Z A P R A S Z A M Y 
Małgorzata Cudny i Milena Chróścik 
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     Azja - kontynent  

wielkich   geograficznych kontrastów  
 

W Azji występuje wiele obszarów i cech środowiska przyrodniczego, które są 

wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne – zestawione razem tworzą 

kontrasty. 

Azja to największy kontynent na Ziemi, mający powierzchnię 44,5 mln 

km2. Zwarty obszar lądowy leży w całości na półkuli północnej i rozciąga się od 

równika aż do wysokich, okołobiegunowych szerokości geograficznych północnych. Na 

półkuli południowej położonych jest wiele azjatyckich wysp, m.in. duża część 

Archipelagu Malajskiego. Azja leży też prawie w całości na półkuli wschodniej – 

jedynym obszarem Azji leżącym na półkuli zachodniej jest Półwysep Czukocki. 

 

Azja i Europa stanowią zwarty blok lądu i często obejmuje się je wspólną nazwą 

Eurazja. Już wiesz, że granica między tymi kontynentami ma charakter umowny. 

Europa jest często nazywana wielkim półwyspem leżącym na zachodzie Azji. Na 

południowy – zachód od Azji leży Afryka, oddzielona Przesmykiem Sueskim i Morzem 

Czerwonym. Od Ameryki Północnej oddziela Azję Cieśnina Beringa o szerokości około 

85 kilometrów. Położenie geograficzne Azji przedstawia mapa. 

 



 

Wielkie kontrasty w azjatyckiej sieci wód powierzchniowych 

 

 

Morze Kaspijskie – największy na świecie śródlądowy 

zbiornik z wodą słoną; Nizina Nadkaspijska i wybrzeża 

Morza Kaspijskiego to największy obszar depresji na 

świecie 

 

Bajkał – najgłębsze jezioro na Ziemi; 

największy zbiornik słodkiej wody; 

najgłębsza kryptodepresja 

 

Rzeki o wysokich stanach wody przez cały rok w Azji 

Południowej i Południowo-Wschodniej 

 

Rzeki o zmiennych stanach wody, 

płynące okresowo lub zanikające 

w Azji Środowej 

 

Obszar Azji obejmuje zlewiska wszystkich czterech oceanów. We wnętrzu lądu 

znajduje się największy obszar bezodpływowy na Ziemi odcięty od oceanów przez 

bariery górskie. Rzeki z tego obszaru spływają do Morza (Jeziora) Kaspijskiego 

i innych mniejszych jezior bezodpływowych, a także zanikają w trakcie swojego biegu, 

np. w piaskach pustyni. 

 

Ciekawostki … 

Na pograniczu Izraela i  Jordanii w rowie tektonicznym znajduje się 

bezodpływowe jezioro nazywane Morzem Martwym. 

 

W Azji znajduje się największa delta na Ziemi, utworzona z osadów składanych przez 

Ganges i Brahmaputrę przy ujściu do Zatoki Bengalskiej. Powierzchnię delty 

szacuje się na 100 tys. km
2
. 



 

Jangcy – wypływająca z Tybetu najdłuższa rzeka Azji 
 

    

  Lena – wielka rzeka na północy Azji, w zimie często pokryta lodem 



        

 

Zdjęcie satelitarne delty Gangesu i Brahmaputry – największej delty 
na świecie 

 

 

 

Widok Jeziora Bajkał – najgłębszego jeziora świata (1620 m) 



 

Wraki łodzi, które niegdyś pływały po Jeziorze Aralskim, a dziś 
znajdują się kilkadziesiąt kilometrów od resztek wysychającego 

jeziora 

 

 

Wielkie kontrasty w ukształtowaniu powierzchni Azji 

 
 

Najwyższy łańcuch górski na Ziemi – 

Himalaje; najwyższy punkt – Mount Everest 

ma 8850 m n.p.m. Na oznaczenie nazwy tego 

szczytu stosuje się też nazwy Czomolungma 

i Sagarmatha  

 

Najgłębsza depresja znajduje się w rowie 

Morza Martwego i sięga do około 403 m 

p.p.m. (w zależności od poziomu wody) 

 

Wielki rozległy obszar wyżynny w środkowej 

części Azji, utworzony przez Tybet – najwyższą 

wyżynę na świecie (4–6 tys. m n.p.m.), Wyżynę 

Mongolską przechodzącą na północy w Wyżynę 

Środkowosyberyjską  

 

Rozległe obszary nizinne: Nizina 

Zachodniosyberyjska oraz Nizina Turańska 

w Azji Centralnej. Wielkie znaczenie mają 

niziny uformowane przez rzeki. Należą do 

nich: Nizina Mezopotamska, Nizina Indusu, 

Nizina Gangesu i Nizina Chińska  

 

Pasy równoleżnikowo ułożonych młodych gór 

fałdowych otaczających tereny wyżynne 

biegnące w południowo-zachodniej i środkowej 

Azji. Tylko na tym kontynencie występują 

szczyty powyżej 8 tys. m n.p.m. 10 z nich 

znajduje się w Himalajach, a 4 w Karakorum  

 

Duża liczba starych łańcuchów górskich 

leżących w północno-wschodniej części Azji 

np. Sajany, Góry Czerskiego, Ałtaj 

 



 

Mount Everest w Himalajach – najwyższy szczyt Ziemi o wysokości  

8850 m n.p.m. 

 

 

Morze Martwe – najgłębsza depresja i najbardziej zasolony stały zbiornik 

wodny na świecie 



 

Lekko pofałdowane tereny Wyżyny Tybetańskiej, której wysokości 

bezwzględne przekraczają 6 tys. m n.p.m. 

 

 

Bezkresny, trawiasty step na płaskiej jak stół Nizinie Turańskiej 



 

Szczyt K2, zwany też Czogori, w górach Karakorum –  

mierzy 8611 m n.p.m. i jest drugim najwyższym szczytem świata 

 

Wielkie kontrasty klimatyczne w Azji 

 
 

Na południowych krańcach Azji i wyspach 

w pobliżu równika występuje klimat 

równikowy wybitnie wilgotny, w którym 

średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi 26–27°C, a średnie opady roczne 

sięgają 2000-2500 mm 

 

Północne wybrzeże Azji leżące za kołem 

podbiegunowym północnym obejmuje klimat 

polarny, w którym klimatyczna zima trwa 9-10 

miesięcy, średnia roczna temperatura wynosi od 

–10°C do –15°C, a średnie opady roczne to tylko 

około 200 mm 

 

W Azji Południowo-Wschodniej i w Azji 

Południowej występuje klimat zwrotnikowy 

monsunowy, w którym latem spadają obfite 

deszcze średnia roczna suma opadów 

wynosi około 1700 mm 

 

W Azji Południowo-Zachodniej i w kotlinach 

leżących we wnętrzu Azji występuje klimat 

zwrotnikowy suchy, w którym średni roczny opad 

nie przekracza 150 mm 

 

W kotlinie Daszt-e Lut leżącej na Wyżynie 

Irańskiej pomiar satelitarny wykazał 

najwyższą temperaturę powietrza 

wynoszącą 70,7°C. 

 

Najniższą temperaturę powietrza na obszarze 

zamieszkanym zanotowano w syberyjskiej wsi 

Ojmiakon na północnym wschodzie Azji, było 

to: –71,2°C. 

 

Najwyższe opady atmosferyczne występują 

na południowych stokach Himalajów, np. 

w indyjskiej stacji Czerapundżi średnia 

roczna suma opadów wynosi około 

11 500 mm. 

 

Najniższe średnie opady wieloletnie notuje się 

w niektórych kotlinach leżących we wnętrzu Azji 

– może to być mniej niż 20 mm rocznie. 



 

 

Gęsty las równikowy na Malajach w klimacie gorącym i wilgotnym; 
Pokryte lodem wybrzeża Oceanu Arktycznego w klimacie polarnym 

 

 

 

Wielkie kontrasty Azji – strefy roślinne 

 

 

Wiecznie zielone, wielopiętrowe 

i wielogatunkowe lasy równikowe w Azji 

Południowo-Wschodniej 

 

Tundra syberyjska z niską roślinnością 

krzewinkową w Azji Północnej 

 

Obszary półpustynne i pustynne w Azji 

Środkowej i we wnętrzu Azji 

Południowo-Zachodniej – prawie 

pozbawione szaty roślinnej 

 

Obszary monsunowe w Azji Południowej 

i Wschodniej z wysokimi opadami w wiosennej 

i letniej porze roku z różnorodną roślinnością 

dostosowującą się do zmiennych opadów 

 

Tajga syberyjska – największy na Ziemi 

obszar lasów iglastych; małe 

zróżnicowanie gatunkowe drzew 

 

Duże obszary wilgotnych lasów równikowych – 

niezwykle zróżnicowana i bogata gatunkowo 

formacja roślinna 

 

 



Ciekawostki … 

Wieloletnia zmarzlina na północy Azji to obszar trwale zamarzniętego 

gruntu o grubości od kilku do kilkuset metrów. 

 

 

 

Wilgotny las równikowy na wyspie Celebes w Archipelagu Malajskim 

 

 

 



 

 

Uboga i niska roślinność tundry na północy Rosji 

 

Iglaste lasy tajgi syberyjskiej w czasie mroźnej zimy 

 



 

 

Pustynia Gobi w Mongolii, w klimacie podzwrotnikowym suchym 

To jedna z największych pustyń na świecie. Znajduje się na granicy Chin              

i Mongolii i zajmuje powierzchnię ponad 2 mln km². Gobi jest bardzo 

zróżnicowana, tworzą ją mniejsze pustynie i stale powiększające się stepy, 

które porozdzielane są wyżynami i górami.  Niewiele jest tam obszarów 

piaszczystych, większość terenu pokryta jest żwirem i kamieniami. Gobi 



jest obszarem niezwykle interesującym archeologicznie, odkryto tam między 

innymi szkielety dinozaurów i ich jaja. 

 

 

Las namorzynowy na wyspie Panay w archipelagu Filipin 

 

 

Tajwan – „las” bambusowy, który nie jest lasem, bo bambus nie jest 
drzewem tylko trawą o zdrewniałej łodydze mogącej osiągać nawet  

20 m wysokości 



Podsumowanie 

 Azja jest największym kontynentem na Ziemi, zajmuje 30% ogólnej 

powierzchni lądów. Wraz z wysuniętą ku zachodowi Europą tworzy jeden 

zwarty ląd – Eurazję. 

 W ukształtowaniu powierzchni Azji około 75% powierzchni zajmują wyżyny 

i góry, średnia wysokość tego kontynentu wynosi 990 m n.p.m. W Azji 

znajduje się najwyższy szczyt Ziemi – Mount Everest (Czomolungma, 

Sagarmatha), 8850 m n.p.m. – i najniżej położona depresja Morza Martwego – 

403 m p.p.m. 

 Położenie geograficzne Azji, rozciągającej się od równika do wysokich 

szerokości geograficznych, przyczyniło się do występowania wszystkich stref 

klimatycznych, a to znów wraz z innymi cechami środowiska przyrodniczego 

wpływa na wielkie zróżnicowanie sieci rzek i jezior oraz szaty roślinnej. 

 W Azji występuje specyficzna odmiana klimatu astrefowego – klimat 

zwrotnikowy monsunowy, wyróżniający się sezonową zmiennością napływu 

mas powietrza; latem znad oceanu nad ląd napływają masy wilgotne i ciepłe, 

zimą ku oceanowi płyną masy suche i chłodne.  
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