
Test- ciche czytanie ze zrozumieniem 

„A- jak Australia, Aborygeni i akacja” 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………… 

 

1. Przeczytaj uważnie informacje o Australii i wykonaj zadania pod tekstem. 

Powodzenia! 

 

Australia to najmniejszy kontynent na świecie, który w całości 

stanowi jedno państwo. Jest tam bardzo gorąco i sucho. Lato trwa od 

grudnia do marca, a styczeń jest najcieplejszym miesiącem w roku. W 

czerwcu zaczyna się zima, która trwa do września. Najzimniej jest w 

lipcu.Warunki życia na tym kontynencie nie należą do 

najłatwiejszych, dlatego jest słabo zaludniony. Dużą część Australii 

zajmują rozległe pustynie. Większa część ludności żyje w miastach: 

Sydney i Melbourne. Stolicą Australii jest Canberra. Mieszkańcy 

mówią tam głównie w języku angielskim. Za swoje zakupy płacą 

dolarami australijskimi. 

 W Australii, głównie w rezerwatach, żyją Aborygeni. Są 

rdzennymi mieszkańcami Australii, którzy kiedyś zajmowali się 

myślistwem i rybołówstwem. Dziś ich fascynująca kultura zadziwia 

wszystkich turystów przybywających na ten barwny kontynent. Mają 

oni święte miejsce- górę Uluru, gdzie u jej podnóża w prastarych 

jaskiniach, znajdują się wspaniałe malowidła. Aborygeni grają na 

przedziwnych instrumentach, które tworzą z wydrążonych przez 

termity gałęzi. Ozdabiają je malując wielokolorowe wzory z 

kropeczek. Na swoich didgeriddo potrafią grać całymi godzinami. 

Częścią australijskiej tradycji jest strzyżenie owiec, bowiem kraj 

ten słynie z największej hodowli tych zwierząt na świecie. Po drogach 

można więc spotkać jeżdżące olbrzymie ciężarówki, przewożące 

hodowane na farmach bydło i owce.  

Australia to ojczyzna wielu gatunków niezwykłych roślin i 

zwierząt. Podziwiać można żyjące tu torbacze: kangury, 

wombaty,koale,diabły tasmańskie. Kontynent zamieszkują również 

dziobaki, dingo oraz wielkie ptaki- emu, wielobarwne papugi, czy 



olbrzymie pająki, węże i krokodyle. To jedyny kontynent na świecie, 

w którymna ulicach ustawione są znaki drogowe: UWAGA 

KANGURY! Rosną tu krzaczaste zarośla eukaliptusów i akacji, czyli 

tak zwany skrub. U wschodnich wybrzeży Australii znajduje się 

Wielka Rafa Koralowa z bogactwem różnorodnych gatunków ryb i 

koralowców. To ulubione miejsce wszystkich amatorów nurkowania. 

 
(Tekst napisany na podstawie Encyklopedii dla dzieci w wieku 7-10 lat, „Świat”, 

Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2010, informacji zaczerpniętych z 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia_(kontynent) oraz informacji własnych) 

 

1. Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jaką nazwę nosi instrument tworzony przez Aborygenów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Z hodowli których zwierząt słynie Australia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia_(kontynent)


4. Zaznacz w kalendarzu miesiące letnie- pokoloruj je na żółto. Na 

niebiesko pokoloruj te miesiące, w których w Australii trwa zima. Otocz 

pętlami najcieplejszy i najzimniejszy miesiąc w roku. 

 

 
 

5. Które zwierzę widnieje na znaku drogowym? 

 

 

 

 

 

 
 

 



6. Zaznacz na mapie Australii stolicę kraju- podkreśl nazwę miasta.

 
 

7. Które rośliny tworzą krzaczaste zarośla zwane skrubem? 

 

 

 

 

 

 

 
 


