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Antarktyda – kontynent położony najdalej na południe Ziemi, na którym znajduje się 

geograficzny biegun południowy. Kontynent jest położony w rejonie Antarktyki na półkuli 

południowej, niemal w całości na południe od koła podbiegunowego i jest otoczony przez 

Ocean Południowy. Ma powierzchnię 14,0 mln km², jest piątym co do wielkości kontynentem po 

Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, prawie dwa razy większym od Australii. 

Około 98% Antarktydy pokrywa polarna czapa lodowa o średniej grubości 1,9 km, która rozciąga 

się do wszystkich, prócz wysuniętych najbardziej na północ krańców Półwyspu Antarktycznego. 

Pod względem średnich warunków Antarktyda to najzimniejszy, najsuchszy i najbardziej wietrzny 

kontynent, ma także najwyższą średnią wysokość ze wszystkich kontynentów. Antarktyda jest 

uznawana za kontynent pustynny, z roczną sumą opadów równą 200 mm wzdłuż wybrzeża i 

znacznie mniej w głębi lądu. Temperatura na Antarktydzie spada poniżej −90°C. Kontynent nie 

ma stałych mieszkańców, ale w ciągu roku od 1000 do ponad 4000 osób przebywa na stacjach 

badawczych rozsianych po całym kontynencie. Tylko organizmy przystosowane do zimna są w 

stanie przetrwać na Antarktydzie, w tym wiele gatunków  bakterii, grzybów, niektóre rośliny i 

niektóre zwierzęta, w tym nicienie, niesporczaki, pingwiny, płetwonogie i roztocze. Zbiorowiska 

roślinne mają charakter tundry. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_po%C5%82udniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antarktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_podbiegunowe_po%C5%82udniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Po%C5%82udniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia_(kontynent)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polarna_czapa_lodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9B%C4%87_bezwzgl%C4%99dna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anekumena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacje_polarne_w_Antarktyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesporczaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pingwiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwonogie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_(paj%C4%99czaki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tundra
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RODZINY 

GOŻDZIKÓW

Śmiałek Antarktyczny



Płetwonogie- uchatki, foki, 

lwy morskie

Niesporczaki typ pospolitych, bardzo małych zwierząt

bezkręgowych, zaliczanych do pierwoustych . 

Zasiedlają rozmaite siedliska, głównie środowiska 

wodne lub wilgotne. Znanych jest ponad 1000 

gatunków niesporczaków[2]. Długość ich ciała waha 

się w przedziale 0,01-1,2 mm, kształtu walcowatego, ze 

słabo wyodrębnioną głową i 4 parami 

nieczłonowanych tułowiowych odnóży, zakończonych 

pazurkami lub przylgami[3]. Ciało pokryte delikatnym 

oskórkiem, który na grzbiecie i po bokach ciała ma 

często zgrubienia w postaci granulacji. Przezroczyste, 

bezbarwne, a jeśli są zabarwione, wynika to z koloru 

pokarmu, jaki spożywają.

roztocza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Typ_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezkr%C4%99gowce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwouste
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesporczaki#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niesporczaki#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osk%C3%B3rek


Nazwa „Antarktyda” jest zlatynizowaną wersją greckiego słowa ἀνταρκτική (antarktiké), żeńskiej formy od 

ἀνταρκτικός (antarktikos)[4], co oznacza „naprzeciwko Arktyki”, „przeciwnie do północy”. 

Po raz pierwszy nazwy „Antarktyda” w odniesieniu do 

kontynentu użył w 1840 lub 1841 polarnik Charles Wilkes, 

twórca pierwszych map jego wybrzeży. 

Jako pierwszy nazwę tę naniósł na mapy w latach 90. XIX 

wieku szkocki kartograf, John George Bartholomew. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antarktyda#cite_note-perseus.tufts-entry-9514-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Wilkes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kartografia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_George_Bartholomew&action=edit&redlink=1


Mimo że spekulacje i mity na temat Terra Australis Incognita („Nieznanego Lądu 

Południowego”) sięgają starożytności, dopiero w 1820 członkowie rosyjskiej wyprawy 

Fabiana Bellingshausena i Michaiła Łazariewa na statkach Wostok i Mirnyj jako pierwsi 

ujrzeli brzeg kontynentu (ściślej lodowca szelfowego). Przez resztę XIX wieku pozostał on 

w dużej mierze niezbadany, ze względu na nieprzyjazne środowisko, brak dostępnych 

zasobów naturalnych i izolację. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terra_Australis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabian_Bellingshausen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_%C5%81azariew
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wostok_(statek)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirnyj_(statek)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec_szelfowy


Antarktyda jest zarządzana wspólnie 

przez państwa, które mają prawo głosu 

w ramach systemu traktatu 

antarktycznego. Traktat antarktyczny 

został podpisany w 1959 przez 12 

państw; do tej pory podpisały go 53 

państwa, w tym Polska. 

Zakazuje on działań wojskowych i 

wydobycia surowców mineralnych, 

prowadzenia prób jądrowych i 

składowania odpadów jądrowych, 

wspiera badania naukowe oraz chroni 

faunę i florę kontynentu. Badania 

naukowe są prowadzone przez ponad 

4000 naukowców z wielu krajów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Antarktyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Testy_atomowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady_promieniotw%C3%B3rcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_antarktyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_antarktyczne


Symbol ANTARKTYDY –

Pingwin cesarski



Pingwin białobrewy

Pingwin Adeli

Maskonury





wydrzyk

warcabnik



1.Wieloryb 

grenlandzki

2. Orka

3. Wieloryb 

biskajski

4. Kaszalot

5. Narwal

6. Płetwal 

błękitny

7. Sejwal

8. Białucha.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wal_grenlandzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orka_oceaniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wale%C5%84_biskajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszalot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narwal_jednoz%C4%99bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwal_b%C5%82%C4%99kitny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwal_czerniakowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ucha_arktyczna


Około 98% Antarktydy pokrywa polarna czapa 

lodowa. Grubość lodu sięga 4897 m w 

podlodowcowym basenie Astrolabe na Ziemi Adeli.  

Kontynent zawiera około 90% światowego lodu (a 

tym samym ok. 70% światowych zasobów słodkiej 

wody). Gdyby cały lądolód uległ stopieniu, poziom 

mórz wzrósłby o ~60 m

Najniższa zarejestrowana przez człowieka 

temperatura naturalnie występująca na Ziemi, 

−89,2°C, została stwierdzona 21 lipca 1983 na 

radzieckiej (obecnie rosyjskiej) stacji polarnej 

Wostok. Jeszcze niższe temperatury, sięgające 

−93,2 C, są znane z obserwacji satelitarnych. 

Najcieplejszym miesiącem jest styczeń z 

temperaturą minimalną −30°C, natomiast 

najchłodniejszy jest sierpień, z temperaturami 

spadającymi do −70°C. Na wybrzeżu temperatury są 

wyższe, przy północnych krańcach Półwyspu 

Antarktycznego mogą sięgać powyżej 0°C. 

Najniższa średnia temperatura stycznia w miejscu 

stale zamieszkanym przez ludzi wynosi −33°C 

(stacja Wostok). Najwyższą temperaturę na 

Antarktydzie zanotowano 5 stycznia 1974 w stacji 

nad jeziorem Vanda, osiągnęła +15°C.

Skutki ocieplenia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polarna_czapa_lodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_s%C5%82odka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wostok_(stacja_antarktyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vanda_(jezioro)


STACJE NAUKOWE



Czym się dostać na Antarktydę?

Czy się przemieszczać po 

Antarktydzie?



Czy na Antarktydzie są wulkany?

Najnowsze odkrycia naukowców 

potwierdzają istnienie 138 wulkanów 
pod lodami Antarktydy.

Wulkan Erebus



ZWIERZĘTA ARKTYKI

SYMBOLEM Arktyki jest niedźwiedź polarny

Orka, tuńczyk, narwal, niedźwiedź polarny, 

foka, pingwin.



Arktyczne lato trwa od 

listopada do marca. W tym 

czasie temperatura wynosi od 

+1 do _35 stopni Celsjusza. 

Budzi się życie – pojawiają się 

mchy i porosty, wyrastają małe 

roślinki, zwierzęta spodziewają 

się młodych. 

Zimą panują ciemności , silne 

wiatry i częste zamiecie 

śnieżne.

ZORZA POLARNA, WYSTEPUJE 

NA PÓŁKULI PÓLNOCNEJ I 

POLUDNIOWEJ MIEDZY 

WRZESNIEM A KWIETNIEM.



Kilka pytań!

1. Czy na Antarktydzie są wulkany?

2. Czy na Antarktydzie rosną kwiaty?

3. Czy na Antarktydzie żyją zwierzęta?

4. Czy na Antarktydzie mieszkają  

ludzie?

5. Na jakiej półkuli kuli ziemskiej leży  

ANTARKTYDA?

6. Jakie zwierzę jest symbolem 

ANTARKTYDY?

7. Czy istnieje kraina zwana ARKTYKĄ?

8. Jakie zwierzę jest symbolem         

ARKTYKI?



EKSPLOATORZY ANTAKTYDY



Ahoj, przygodo- I ekspedycja  kapitana Scotta







Zanim wyruszono na wyprawę.





Tym razem nie udało się zdobyć 

bieguna południowego.





Jak tym razem dotrzeć do bieguna 

południowego?

Na Antarktydę 

przybywa 

ROALD 

AMUNDSEN, on 

też chce 

zdobyć biegun 

południowy.



Kapitan Robert Scott
Roald Amundsen







Amundsen na 

biegunie 

południowym

Kapitan Scott i jego ekipa 

również zdobyła biegun 

południowy



Tragiczny finał drugiej ekspedycji 

kapitana Roberta Scotta







Sprawdzamy naszą wiedzę.

1. Ile razy kapitan Scott próbował zdobyć biegun południowy ziemi.?

2. Z jakich krajów pochodzili kapitan Scott i p. Amundsen?

3. Kto pierwszy dotarł do bieguna południowego?

4. Jakie zwierzęta miały pomóc ekspedycji kapitana Scotta dotrzeć do    

bieguna południowego?

5. Pamiętasz jakie ubrania nosiła ekspedycja kapitana Scotta, a jakie 

p. Amundsena?

6. Który z odkrywców na zawsze pozostał na Antarktydzie?

7. Czy ekspedycja kapitana Scotta jadła czekoladę?



Dziękuję za miłe spotkanie !


