
Kochani Uczniowie!  
Witam Was ponownie. Dzisiaj  przejdziemy do kolejnego rodzaju krajobrazu- krajobrazu 
wysokogórskiego Himalajów. Temat jest w podręczniku na s. 149-154. 
 
 

     
    
    
 
Himalaje to najwyższy łaocuch górski na Ziemi. Łaocuch Himalajów leży w południowej Azji, ma 
ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości. Rozciąga się na terenach należących 
do Pakistanu, Indii, Chin (Tybetu), Nepalu i Bhutanu. W Himalajach znajduje się aż 10 z 14 
ośmiotysięczników świata. Szczyty przekraczające 8000 m n.p.m. tworzą Wielkie Himalaje, 
w których najniższe przełęcze przeważnie leżą powyżej 4000 m n.p.m. Najwyższy szczyt to Mount 
Everest o wysokości 8848 m n.p.m. Wyprawy w Himalaje organizuje się głównie wiosną i jesienią. 
Lato to bowiem w tych rejonach pora deszczowa. Zimą natomiast – ze względu na panujące warunki 
– wspinaczka jest wyjątkowo trudna. Największe sukcesy w Himalaizmie zimowym odnieśli Polacy, 
do których należy 10 pierwszych zimowych wejśd, w tym na Mount Everest (17 lutego 1980 roku). 
Marzeniem każdego himalaisty jest zdobycie Korony Himalajów, czyli 14 ośmiotysięczników, 
z których aż 10 wznosi się w Himalajach, a pozostałe cztery w Karakorum. Jako pierwszemu udało się 
to w 1986 roku Reinholdowi Messnerowi. O palmę pierwszeostwa ścigał się on z Jerzym Kukuczką, 
który Koronę Himalajów zdobył niecały rok później, za to wchodził nowymi, trudniejszymi drogami, 
oraz zimą. Jerzy Kukuczka zginął w 1989 roku podczas próby przejścia niepokonanej wówczas 
południowej ściany Lhotse. Najsłynniejszą ze wspinających się Polek była Wanda Rutkiewicz, 
która jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie weszła na Mount Everest w 1978 roku, 
a w 1986 jako pierwsza kobieta zdobyła K2. Zaginęła w czasie wyprawy na swój dziewiąty 
ośmiotysięcznik – Kanczendzongę – w maju 1992 roku. 

Wejdźcie na stronę: 

https://slideplayer.pl/slide/1307776/ 

Temat ten jest przedstawiony na: 

https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q 
 
Zapiszcie w zeszycie  
Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów 
 
 
 
 

https://slideplayer.pl/slide/1307776/
https://www.youtube.com/watch?v=kAkedYYKO6Q


Notatka 
1. Himalaje to najwyższe pasmo górskie, gdzie leży najwyższy szczyt Ziemi 

……………………………………………………… o wysokości …………………………………………. 

2. W górach wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura powietrza  

o …….… °C na …..…………… m wysokości, co przyczyniło się do utworzenia piętrowego ułożenia  

……………………………………………..  

W najwyższych partiach gór jest niska ………………………………………………………, niskie ciśnienie i mała 

ilośd …….…………..…… do oddychania oraz wieją silne …………………… 

3. W górach wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza zmienia się klimat i krajobraz. 

Podpisz piętra klimatyczno-roślinne w Himalajach - s. 158 

 
 Piętra klimatyczno-

roślinne Himalajów 
Gatunki roślin Gatunki zwierząt 
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4. Źródła dochodów mieszkaoców wiosek w Himalajach: ……………..………… 

……………………………………………………………………………………….…………………… 

5. Korona Himalajów i Karakorum – to ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 
Pozdrawiam Was serdecznie  
Lidia Perz 

 
 

 

 

 


