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Įdomūs faktai
Vandenynuose vandens paviršiaus temperatūra 
skiriasi nuo +30 °C Ramiajame vandenyne prie 
pusiaujo iki –1,8 °C Arkties vandenyne (čia dėl 
ištirpusių druskų vanduo užšąla tik žemesnėje nei 
0 °C  temperatūroje).  

•

III. KlImAtAs IR gyVAsIs pAsAulIs

	 III	 Klimatas	ir	gyvasis	pasaulis

!

užduotys

paaiškinkite 1 , kodėl prie pusiaujo oro temperatūra 
ištisus metus yra aukšta, o prie ašigalių žema.

Naudokitės 2 , 48 p. 1 , raskite ir išvardykite penkias 
valstybes, kurios yra toje pačioje šilumos juostoje kaip 
ir lietuva. 

Išvardykite 2  pažymėtus miestus ir pasakykite, 
kurioje šilumos juostoje jie yra.

Ar teisingas teiginys, kad pusę metų daugiausia saulės 
šilumos tenka pusiaujo zonai, o kitą pusę metų – 
ašigalių zonai.

pagalvokite, kodėl ties pusiauju iškrinta tiek daug 
kritulių.

Naudokitės 3 , 26 p. 1 , 48 p. 1  žemėlapiais 
ir pasakykite, į kurių valstybių augaliją taptų 
panaši lietuvos augalija, jei čia per metus iškristų 
250–500 mm kritulių, o vidutinė metų oro 
temperatūra pakiltų daugiau nei +20 °C.  

Įsižiūrėkite į 2  ir 3  žemėlapius bei iliustracijas ir 
pasakykite savo nuomonę, kurioje šilumos juostoje  
palankiausios gamtos sąlygos gyventi. Atsakymą 
pagrįskite.
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2.

3.

4.

5.
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7.

?

tezės ?

Žemės	sukimasis	aplink	savo	ašį1

Šilumos	juostos2

Žemės paviršių saulės spinduliai skirtingais 
mėnesiais pasiekia nevienodu kampu.

Karštoji	juosta	–	
tai juosta, esanti apytikriai tarp Šiaurės 
ir pietų atogrąžų. Čia saulės spinduliai 

krinta stačiu kampu, todėl smarkiai įšildo 
žemės paviršių. tam tikru metų laiku 

saulė būna pačiame zenite.

vidutinės	juostos	–	
sritys, esančios apytikriai tarp Šiaurės ato-
grąžos ir Šiaurės poliarinio rato bei pietų 

atogrąžos ir pietų poliarinio rato. Čia vienas 
kitą keičia ryškūs metų laikai, kai saulė labiau 

šildo Šiaurės arba pietų pusrutulį. Šaltosios	juostos	–	
sritys, esančios tarp Šiaurės poliarinio rato ir Šiaurės ašiga-
lio bei pietų poliarinio rato ir pietų ašigalio. saulės spindu-
liai vasarą krinta labai nuožulniai, žemės paviršių pasiekia 
nedaug šilumos. priklausomai nuo platumos, žiemą saulė 

apskritai kurį laiką nepakyla virš horizonto.

Krituliai3

sąvokos

atmosferà – Žemės rutulį gaubiantis oro sluoksnis.
atmosfèros	slė̃	gis	–	jėga, kuria atmosferos oras 
slegia žemės paviršių.
atógrąža – lygiagretė abiejuose pusrutuliuose 
(23° 27‘ š.pl. ir 23° 27‘ p.pl.), virš kurios vieną dieną 
per metus saulės spinduliai į Žemę krinta statmenai. 
teritorijoje tarp abiejų atogrąžų saulė zenite būna du 
kartus per metus.
Klìmatas – daugiametė orų seka, būdinga kuriai 
nors vietovei.
Oraĩ – prie žemės paviršiaus esančio oro sluoksnis su 
tuo metu jam būdingomis savybėmis: temperatūra, 
drėgme, debesuotumu ir kt.
Šilumõs	júosta –  Žemę juosianti teritorija, kuriai 
dėl gaunamo saulės energijos kiekio būdingos tam 
tikros savybės.

•
•

•

•

•

•

ABC

gruodžio 21 d.birželio 21 d.
Saulės spinduliai į 

Žemę krinta įstrižai

Saulės spinduliai į 
Žemę krinta įstrižai

Spinduliai pasklinda  
didesniame plote, šalta

Spinduliai pasklinda  
didesniame plote, šalta

Spinduliai pasklinda  
mažesniame plote, karšta

Spinduliai pasklinda  
mažesniame plote, karšta

Saulės spinduliai į 
Žemę krinta  
statmenai

4

pagal gaunamos šilumos kiekį skiriamos 5 šilumos 
juostos.

gaunamos šilumos kiekis lemia oro temperatūrą, 
atmosferos slėgį, vėjų kryptį ir kritulių pasiskirstymą.

Mastelis 1 : 230 000 000

Mastelis 1 : 250 000 000

Saulės spinduliai į 
Žemę krinta  
statmenai

Kuo statesniu kampu saulės spinduliai pasiekia 
žemės paviršių, tuo ta vietovė gauna daugiau 
šilumos.
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IV. PasaulIs Ir lIetuVa

	 IV	 Pasaulis	ir	lietuva

Įdomūs faktai
Pietų amerikoje gyvena trijų rasių žmonės: vietos 
indėnai, baltieji ir juodaodžiai.
Pietų amerika – lietingiausias žemynas. Ypač daug 
lyja amazonės baseine. Daugiausia kritulių iškrinta 
rytiniame andų šlaite, šiauriniame jų gale.
atakamos dykuma – sausiausia vieta Žemėje. Kai 
kuriose jos vietose nelijo maždaug 400 metų.
amazonė – vandeningiausia pasaulio upė. Ji su 
intakais plukdo į vandenyną trečdalį pasaulio upių 
vandens.
titikakos ež. – aukščiausias (3800 m) laivuojamas 
ežeras pasaulyje. Net vasarą pakraščius gali dengti 
ledas.

•

•

•

•

•

!

užduotys

Naudokitės 1 , 2  ir išvardykite valstybes, kurių 
teritorijose yra andų kalnai. 

ar teisingas teiginys, kad upė, kurioje yra 
anchelio krioklys, teka per Brazilijos plokščiakalnį?

Naudokitės 1 , 2 , 18 p. 1  ir nustatykite, 
kuriose žemyno vietose (valstybėse) galimi žemės 
drebėjimai bei ugnikalnių išsiveržimai.

Kaip vadinama ilgiausia Pietų amerikos upė? Iš 
kur ji išteka, per kurią žemumą teka ir kur įteka?

Pagal 2  nustatykite, kurioje Pietų amerikos 
valstybėje gyvena daugiausia žmonių. 
Išsiaiškinkite, kuriose pasaulio valstybėse 
gyventojų yra daugiau.

Išnagrinėkite 2 , 24 p. 3 , 26 p. 1  ir pasakykite 
savo nuomonę, kuriose Pietų amerikos 
valstybėse yra sričių, nepalankių augalijai. 
Nuomonę pagrįskite.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

?

Žemyno duomenys
  Plotas  17,8 mln. km2

  Gyventojų skaičius 786 mln.
  aukščiausia viršūnė  akonkagva (6959 m)
  Karščiausia vieta  rivadavija +49 °C (argentina) 
  Šalčiausia vieta  sarmientas -33 °C (argentina)
  Ilgiausia upė   amazonė (6437 km)
  Didžiausias ežeras  Marakaivo ež. (13 300 km2)

!!

Pietų	amerika

2

Anakonda
Gigantiškoji viktorija

Kapibaros

Lamos

Tapyras

Kaučiukmedžiai

Piranijos

Tinginys

Šarvuotis

1

3

4 Indėnė

Titikakos ežeras

Mastelis 1 : 30 000 000

4 Mišriosios rasės  
atstovas

10	mln.

žmonių

198 mln.

45 mln.

29 mln.

26 mln.

40 mln.


