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esty s rawdza
Ładania z jedną poprawną odpowiedzią
1. Analiza tekstu
Daleka północ to bogactwo Świata zwierzęcego:
białe niedźwiedzie, zające

-,:-,!e, srebrne

i

niebieskie lisy, renifery,

*óły piz*ó*,

i

,,zwierzęla

-.--,znościowe" tych,zie.m - foki, Tereny te zami-eszku;ąrs'timoii,
należący do rasy
. ale liczba
_ ,
,

'l

ich na tych terenach jest niewielka.
Badanie strefy,podbiegunowej jest bardzo
trudne: ze wszystkich ekspedycji
- , ] 3JmOwanych, aby dotrzeć do najdalój
na północ *vruńięłrńliur, po*ru calo aż
, , :ołowy naszego stulecia niewielu,

za

regiony a,rktyczne

:, : l le g u nowego,

lyaża się obszary

połozone na północ od koła

czyl i powyzej 66' 33' szórokości
óróg rufl

iinr1 połnocnej,

Zarówno te obszary, jak odpowiadające
;rilrkiy;iie 1wokoł bieguna
::,.]dniowego) pozostawały obszarem nieusiającycrl
^

wypriw badawczych przez
ostatnie stulecie.
w tym tez celu statki o solidnej konstrukcji odwaznie przyblizały
się coraz
,,,xziej do wymarzonego celu, przygotowane
nawet na zimowanie w iodach.
:,-]]ąCe 1ako bazy dla wypraw zmierzających
ku Nieznanrńu. Uczestnicy Wypraw
:,,lszali się dzięki saniom, ciągniętym'przez silne psy
esrińoikie, oiwakovuali ,l
. - :gowych igloo lub pod namiotami,
zycie w strefie arktycznej jest bardzo trudne, głównie
za
,

..l

,latu,

sprawą suroweg0

choć moze nie charakteryzującego słę til.łmi jak
tbn na biegunie
: ]łudniowym , gdzie temperatura
spioa'óo -zo'c, u .ńirj, i nuragany osiągają
:,:dkości do 320 km/h. W świecieArktyki człowiek,
ab y prrurya,ńusi miee ze sobą
: tylko zywność,ale

ta,kże środki zapówniającu oór,rónę pirrj'*iit"m
i mrozem.
mieszkańców tych rejonótv
nawet najbardziej przyzwyczajonych
:,zygnębiająca jest noc polarna, trwająca
sześćmiesię.v,'truońiszczególnie dla
: ch. którzy zwykle mieszkają w nizszyón szerokościaci,,
órogńtńrnych, a muszą
_ ilować na Dalekiej Północy.

]
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Nawet najbardziej dzielnego i odwaznego podróznika
nie ominie straszliwy
smutek odczuwanY, gdY zkażdym dniem
czerwona tarcza słońca szybciej znikaza
roryzontem. Nieopisana jest jego radość
i uloa, choćbv n;e wreń jik trudne były iu
ŻYcia, gdY ma mlejsce zjawisko oówrotne 'nił.lrri,
,i,',orny, któremu
"iarunki
io warzyszy pojawien ie się światła.
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