
Elementy klimatu
• Klimat to przebieg pogody na pewnym 

obszarze, ustalony na podstawie 
wieloletnich obserwacji.

• Elementami klimatu s ą między innymi:
• - temperatura powietrza,
• - wilgotno ść powietrza,
• - ciśnienie atmosferyczne,
• - wiatr,
• - opady i osady atmosferyczne,
• - zachmurzenie,
• - nasłonecznienie



W przedstawionej animacji 
rozmiar atom ów helu 
przedstawiony jest 
proporcjonalnie do 
odległo ści mi ędzy 
cząsteczkami jakie 
są przy ci śnieniu 136 
atmosfer. 
Prędko ść ruchu, 
odpowiadaj ąca 
temperaturze pokojowej, 
została spowolniona dwa 
biliony razy lub odpowiada 
temperaturze 0,0003 K. 
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POLSKA – REGIONY KLIMATYCZNE





Średnia temperatura 
w Polsce (lipiec)



Średnia temperatura 
w Polsce (Stycze ń)











Ciśnienie atmosferyczne
ciśnienie normalne – 1013 hPa

WYŻ (antycyklon) 
uk ład zamkni ętych 

izobar z ci śnieniem wzrastaj ącym do 
centrum

NIŻ (cyklon) 
uk ład zamkni ętych

izobar z ci śnieniem malej ącym do centrum



Jak powstaje halny?





Jak powstaje bryza?



Skala 
Beuforta



Francis Beaufort
irlandzki fizyk i meteorolog, 

w wieku 13 lat rozpoczął służbę na statkach 
floty brytyjskiej, początkowo jako chłopiec 

okrętowy. W 1806 roku opisał sposób, 
w jaki powinny pływać żaglowce przy 

odpowiedniej sile wiatru, stopniując go 
według skali od 0 do 12. 

Z czasem sposób ten zaczął służyć do 
opisu i oceny prędkości wiatru. 

Skala stała się standardem w zapisach 
dzienników okrętowych floty królewskiej 
w latach 30-tych XIX wieku. W uznaniu 

zasług w zakresie badań hydrograficznych 
Beaufort otrzymał tytuł szlachecki 

oraz stopień admirała. 
Jego imieniem jest także nazwane morze 

w pobliżu Alaski.



POLSKA – NAPŁYW MAS POWIETRZA W STYCZNIU



POLSKA – NAPŁYW MAS POWIETRZA W LIPCU



Opady:
ogół ciek łych lub sta łych   

produktów kondensacji pary wodnej

Do opad ów pionowych zalicza si ę:
deszcz, m żawkę, śnieg, krupy 

oraz grad

Opad, który nie dociera do       
powierzchni Ziemi, nazywa si ę virg ą



Osady atmosferyczne
- rosa
- szron
- szadź
- gołoled ź

Inne zjawiska meteorologiczne
- zamieć śnieżna

- błyskawica
- burza



Średnie roczne sumy opad ów 
w Polsce



Efekt mamma



Rodzaje chmur



Front ch łodny



Front ciep ły





Przyk ładowe warto ści albedo



Ekstrema historyczne w Polsce
• Najwy ższa temperatura: 

– +40,2 °C - Prószków k. Opola, 29 lipca 1921 r. 
(wówczas terytorium Niemiec) 

– +39,5 °C - Słubice, 30 lipca 1994 r. 
• Najni ższa temperatura: -41,0 °C - Siedlce, 11 

stycznia 1940 r. 
• Najwy ższe opady roczne: 2 770 mm - Dolina 

Pięciu Staw ów, 2001 r. 
• Najni ższe opady roczne: 275 mm - Pozna ń, 

1982 
• Najwy ższe ci śnienie atmosferyczne: 1054,3 

hPa, Suwałki, 16 grudnia 1997 r. 
• Najni ższe ci śnienie atmosferyczne: 965 hPa, 

Łód ź i Szczecin, 26 lutego 1989 r. 
• Najwi ększa liczba dni z mg łą: 338 dni, Śnieżka, 

1974 r. 
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