
Karta pracy 1 

 

Uzupełnij poniższe punkty, korzystaj z podręcznika s. 110 - 115 

 

1. Tornada i cyklony tropikalne to ekstremalne zjawiska meteorologiczne 

występują w  ……………………………………………………………………... 

 

2. TORNADO to inaczej ……………… powietrzna, czyli ……………………… 

wirująca ……………… powstaje kiedy ……………...i ……..………. powietrze 

znad Zatoki …………………… napotyka ……………… i ………... powietrze 

znad Gór ………………………… . Mają postać ciemnego ……………………. 

połączonego szerszym końcem z ……………………………………… . 

prędkość wiatru    ……….km/h 

 

3. Najwięcej TORNAD  ponad ……… rocznie występuje w …………………. 

w ALEI TORNAD – to pas ………………………………………………………. 

……………………………………………………………… patrz. mapka s.111 

 

4. Skutki TORNAD zależą od ich …………... Poziom określa się na podstawie 

skali EF ulepszonej skali Fujity  

patrz. tabela s.111 (skala → prędkość → zniszczenia) 

 

5. Jak tworzą się CYKLONY TROPIKALNE? - s. 112 i 113         tworzą się nad  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. Co to jest OKO CYKLONY – wygląd, średnica, co towarzyszy, prędkość 

wiatru ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. Cyklonom nadaje się imiona męskie i żeńskie – jakie? s. 112 i 115……………. 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Nazwy cyklonów tropikalnych w różnych cz. świata – gdzie występują: s. 112 

- HURAGAN - …………………………………………………………………….. 

- TAJFUN - ………………………………………………………………………… 

- CYKLON - ……………………………………………………………………….. 

- WILLY-WILLY - …………………………………………………………………. 

 

9. SZKODY powodowane przez cyklony tropikalne są efektem:s. 114 

- ogromnej ……………………………………………………... 

- ………………………..powodujących powodzie i podtopienia 

- uderzającej w tereny nadmorskie …………………………….. 

 

 

 

 



karta pracy 2 – wykonaj ćwiczenia 

 

1. Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe. 

 

A. Tornado ma postać leja połączonego szerszym końcem z podłożem / chmurą burzową. 

B. Poziom intensywności tornada określa się na podstawie  

     ulepszonej skali Fujity / skali Saffira-Simpsona. 

C. W górnej / dolnej części tornada występują wyładowania atmosferyczne. 

D. Aleja Tornad, w której występuje większość tornad w Stanach Zjednoczonych, to obszar 

położony między Teksasem a Kalifornią / Teksasem a Dakotą Południową. 

E. Średnica tornad w Stanach Zjednoczonych ma zwykle ok. 150m / 150km. 

F. Prędkość wiatru w tornadzie może dochodzić do 100 km/h / 400 km/h. 

 

2. Podkreśl nazwę tej spośród wymienionych krain geograficznych Ameryki Północnej, 

przez którą przebiega Aleja Tornad.  

 

Kordyliery – Wielka Kotlina – Nizina Atlantycka – Wielkie Równiny – Wyżyna Kolorado 

 

3. Prawda czy Fałsz – otocz pętlą prawidłową odpowiedz 

 

A. Wokół oka cyklony tworzy się wirowy układ wiatrów    P  /  F 

B. W centralnej części cyklonu znajduje się oko cyklonu    P  /  F 

C. Cyklony przemieszczają się z bardzo dużą prędkością    P  /  F 

D. Najsilniejszy wiatr i największe opady występują w oku cyklonu  P  /  F 

E. Siła wiatru wzrasta w kierunku oka cyklonu     P  /  F 

F. Cyklon tropikalny to głęboki ośrodek wysokiego  

     ciśnienia atmosferycznego   P  /  F 

 


