
 ATMOSFERA 

1. Jakie zmiany temperatury zachodzą w troposferze?  
2. Przy których sferach atmosfery temperatura rośnie? 

3. Jakie gazy  są odpowiedzialne za tzw. efekt cieplarniany.  
4. Dlaczego pewien rodzaj opadu nazywamy kwaśnymi deszczami?  
5. Jak nazywamy ruch pionowy powietrza w troposferze?  
6. Jak nazywamy wysokość na której powstają chmury?  
7. Podaj jak nazywamy front atmosferyczny, który powstaje gdy nad obszar 

ciepłego powietrza napływa powietrze chłodne?  
8. Wymień 3 chmury pietra wysokiego? 
9. W jakich szerokościach geograficznych znajduje się pas ciszy 21.III i 

23.IX?  
10. Czym spowodowane jest powstawanie pustyń w strefie zwrotnikowej?  
11. Podaj dwie nazwy regionalne fenu:  
12. Jak nazywa się wiatr lokalny wiejący w Dolinie Rodanu we Francji? 
13. Na jakich dwóch szerokościach geograficznych występują stałe niże 

baryczne?  
14. Osad lodowy powstający na drzewach na skutek zamarzania mgły 

nazywamy?  
15. Nazwa zjawiska termicznego występującego w górach i polegającego na 

wzroście temperatury wraz z wysokością?  
16. Gdzie w Polsce są małe amplitudy roczne temperatur i największe opady 

roczne osiągające  
1400 mm?  

17. Ile pór roku występuje w Polsce?  
18. W którym klimacie występującym w Europie wartości średnich 

temperatur rocznych są wysokie, latem występują upały, a opady zimą? 
19. Jaki czynnik wpłynął na powstanie Pustyni Atacama i Pustyni Namib?  
20. Która półkula jest cieplejsza i jaka jest tego przyczyna?  
21. Zorze polarne powstają nad Antarktydą i Antarktyką w odległości 20-25° 

od biegunów geomagnetycznych, na wysokości 90-150 km. Są 
konsekwencją zderzania się szybkich elektronów i protonów 
emitowanych przez Słońce z cząsteczkami w której sferze atmosfery?:  

22. W której sferze wieją prądy strumieniowe?  
23. W których sferach atmosfery temperatura spada?  
24. Jaki związki są odpowiedzialne za zmniejszanie się ilości ozonu w 

warstwie ozonowej?  
25. Wymień jeden przykład degradacji środowiska naturalnego 

spowodowany kwaśnymi deszczami:  
26. Jak zmienia się temperatura powietrza suchego spływającego w dół?  
27. Jak nazywamy temperaturę przy której dochodzi do skroplenia pary 

wodnej?  
28. Jakie chmury deszczowe powstają przy froncie chłodnym?  
29. Które chmury zaliczamy do chmur o budowie pionowej, gdyż ich 

podstawa znajduje się w piętrze niskim a góra w piętrze wysokim?  
30. Czym spowodowane są opady w strefie równikowej?  
31. Wymień 3 elementy globalnej cyrkulacji atmosfery:  
32. Jak nazywa się wiatr regionalny, wiejący w cyklu rocznym, spowodowany 

sąsiedztwem oceanu i kontynentu oraz różnicą nagrzania lądu i wody w 
ciągu roku?  



33. Na jakich dwóch szerokościach geograficznych występują stałe wyże 
baryczne?  

34. Osad lodowy powstający na podłożu na skutek zamarzania mżawki 
nazywamy?  

35. Typ genetyczny opadów powstających na stoku dowietrznym w górach, 
wymuszony wznoszeniem się powietrza wilgotnego po stoku. Największe 
opady tego typu występują w miejscowości Czerrapundżi w Indiach i 
osiągają 16 000 mm rocznie?  

36. Gdzie w Polsce występuje biegun zimna i są największe amplitudy roczne 
temperatury?  

37. Jak nazywa się kraina geograficzna Polski, która leży w cieniu opadowym 
Pojezierza Pomorskiego i cechuje się najniższą sumą opadów rocznych?  

38. Podaj pełną nazwę klimatu Polski:  
39. W jakich 2 klimatach występują najmniejsze opady na świecie?  
40. Jaki czynnik wpłynął na to, że Morze Norweskie nie zamarza i jest 

dostępne dla żeglugi przez cały rok?  

 


