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4. Prognozowanie pogody
Zadanie 1"

UzuPełnii tabelę.

a) zapisz nazwy opisanych elementów pogody.

b)Podai i€dnostkę, wktórejwyraża Śię wartość danego elementu pogody'

]' Nacisk słupa powietrza na iednostkę powierzchni

2' lPoziomyruclrpowietŻa:dbyw.:Y::-l:yi::on]źu 
i

3' Produkt kondensacj] paly Wodnej opadający grawltacyjnie naŻ]emię

|:-
4. Srooien porrycia nieoadrezchr "y

5' Zawa ość parywodnejW atmosfeże

O. Stan ciePlnY atmosterY

Zadanie 2.

Poniźsze zdięcie satelitarne Europy Żostało wykonane 8 czeIwca 2018 r' o godŻ' 17'00 UTc'

Na podstawie zdjęcia Śatelitarnego odpowiedz na pytania.

A. Któ{a część naszego kra'u była pokr}'ta najglubszą walstwą chmuf?

B. Nad lĆórym z państw sąsiadujących z Polslq nie było chmur?

Agnieszka
Pole tekstowe
KARTA PRACY - 1.4DProszę wykonać kartę pracy i w terminie do 17.12 odesłać na adres: dyrektor@cku2.waw.pl
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Zadania 3 i 4 wykonaj na podstawis mapy synoptycznej

i/ l

Europy Ż 11 listopąda 2018 !.

Zadanie 3.

Wykonai polecenia.

a) wpisz w zaznaczonych na mapie kółkach literę w w mieiscu, w którym panuje wyż baryczny'
oraz literę N - w mieiscu niżu barycŻn€go.

b) Podai nazwy mas powietlza, które ksŻtałtowały Pogodę w Eulopie.

c) określ' iaki flont powietfza znaidował śię nad zachodnią Polskq.

d) Podai wartość tempefatury powietPa na północnym i południowym krańcu Morza
Bałtyckiego.

A. Północny kaniec Bałtyku: B. Południowy kraniec Bałtyku:

e) ZaPisz nazwę zjawisl€ meteorologicznego' któi€ łiystępowało na obszarŻe pol8ki.

zadanię 4,

sformułui plognozę pogody dla Polski na 12 liŚtopada 2018 f. 'w tym celu
wykorzystai mapę synoptyczng oraz tekśt Ż podręcznilG.
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5. Kllmaty na kuli ziemskiei
zedanie 1.

Uzupełnij tabelę. wpisz w odpowiednich kolumnach wymienione niźei sformułowania'

rozmieszczenie lądów i oceanów, Ćiśnienie ahnosf€rycŻne' opady atmosferyczn€'

'iłysokość nad Poziomem moIza' zachmuIzenie, rzeźba terenu''\'riat! prądy morskie'

sz€rol(ość geograficŻna, temperatufa powi€trza, wilgotność povlietŹa

Zadanie 2.

Na mapie zostały zaznaczone cztery miaŚta europejskie polożone na 50' szelokości geognficzn€j

Północnej'

skreśl niewłaściwe oloeślenia tak, aby podane zdania byty zgodne z prawdą'

A. Różnica temperatury między najciePleiszym a najchłodnieisŻym miesiącem rośnie / maleje wra'

z oddalaniem się od kontynentu azjatyckiego'

R, wraz z pfiernieszczaniem się wzdłuż fównoleżnika so'N z zachodu na wschód roczna suma

opadów atmosfel }cznych rosnie / maleie'

C. Czynnikiem klimatotwóIczym, który wpł}'wa na taki przebieg zmian wyŚokości opadów i temp

ratury powietrŻa, jest wysokość nad poziomem morza / odległość od mórz i oceanów'



Zadanie 3.

Na mapie numerami 1-7 zostały oŻnaczone stacie meteorologiczne polożon€ w różnych stlefach
klimatycznych' a na klimatogramach przedstawiono śIednie miesięczne waltośĆi temPeIatury
powietŻa oraz śIednie miesięcŻne sumy opadów atmosferyĆznych na tych stacjach.

aa

Przyporządkuj każdemu z klimatogramów (A_F) odpowiednią lokalizacię stacii
meteorologicznei (1*7).

A. B. C. D. E. F. -... .

Zadanie 4"

oceĄ cŻy poniższe informac.ie są zgodne z plawdą. zaznacz literę Ę ieśli informacia ieśt
prawdziwa, lub litelę F _ ieśli i€st falszywa.

1. Temperatura powielża wzlasta wraz z wysok;;c'ą *a po,io-"..or'"' sńI" 
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2' Wraz z wysokością nad poziomem mo2a obnjżasię ciśnienie atmosferyczng' , P i F. _.. ,., i.-, l _ l
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