
Temat: Obserwujemy pogodę 

Cel: 

Poznanie składników pogody i sposobów ich 

pomiaru. 

 



Przyrządy  służące do obserwacji pogody 

i zmysł człowieka  



Pomiary temperatury 

  

 Do mierzenia temperatury służy 

termometr. Wartość temperatury  

z jego skali zwykle odczytujemy  

w stopniach Celsjusza (°C). 

Źródło  ilustracji:https://pixabay.com 





 
Barometr to przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego 

 

 
 



Jednostka pomiaru ciśnienia atmosferycznego 

 Podstawową jednostką ciśnienia 

atmosferycznego jest paskal (Pa). 

Ciśnienie 1 paskala jest jednak tak małe, że 

w praktyce podaje się jednostki 100 razy większe 

(hekto-). Dlatego też większość barometrów 

podaje wielkość ciśnienia w hektopaskalach 

(hPa). 

 



Ciekawostka  

 Nazwa jednostki 

ciśnienia – paskal 

– pochodzi  

od nazwiska 

francuskiego 

uczonego Blaise 

Pascal`a (XVII w). 

Źródło ilustracji: https://www.sapaviva.com 



Wiatromierz 

Dokonując 

obserwacji 

i pomiaru 

wiatru, musimy 

zwrócić uwagę 

zarówno na 

jego kierunek, 

jak i prędkość 

(siłę). 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=381


Ciekawostka  

Siłę wiatru możesz także określić, nie stosując 

żadnego przyrządu. Wystarczy obserwować zmiany, 

jakich wiatr dokonuje w przyrodzie. W tym celu 

możesz posłużyć się umowną skalą Beauforta (czyt. 

Boforta). Ma ona 12 stopni i najczęściej jest 

wykorzystywana przez marynarzy. 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=668


Jednostki pomiaru 

  Zapisując pomiary wykonane przy użyciu 
wiatromierza prędkość wiatru podajemy: 

 w metrach na sekundę (m/s) lub w kilometrach na 
godzinę (km/h). 

 Kierunek wiatru określamy, używając skrótów nazw 
stron świata, np.: 

 W – wiatr wiejący z zachodu (wiatr zachodni), 

 SE – wiatr wiejący z południowego wschodu (wiatr 
południowo-wschodni). 

 Na mapie pogody kierunek wiatru jest określany za 
pomocą strzałki, np.:    wiatr zachodni   

 





Higrometr 

  Pomiaru wilgotności 

dokonuje się za 

pomocą higrometru 

(lub psychrometru). 

 Jednostka pomiaru 

 Wynik pomiaru podaje 

się w procentach (%). 

 

Źródło ilustracji https://www.opo-7.xyz 



Deszczomierz 

 

Źródło ilustracji : https://www.amazon.es 



Jednostka pomiaru 

 

 Najczęściej wielkość opadu wyraża się wysokością 

słupa wody w: milimetrach (mm) lub centymetrach 

(cm). 1 mm opadu to 1 litr wody (w przypadku 

śniegu to 1 litr wody powstałej ze stopionego 

śniegu), który spadł na powierzchnię 1 m2. 

 Ostatnio coraz częściej mówi się o litrach wody, 

która spadła na powierzchnię 1 metra kwadratowego 

(l/m2) 

     1 mm = 1 l/m2 

 



Czym zmierzyć zachmurzenie? 

 „Przyrządem pomiarowym” jest Twoje oko. Zawsze, kiedy dokonujesz 
pomiaru w ten sposób musisz pamiętać, że jest on mało dokładny.  

  

 Jednostka pomiaru 

 Przy pomiarze zachmurzenia określasz (szacujesz) stopień pokrycia nieba 
przez chmury. Do tego celu wykorzystujesz skalę: 

 od 0 do 10 lub od 0 do 100 (określasz, ile procent nieba jest przykryte 
chmurami).  

 Gdy na niebie nie ma chmur, zachmurzenie wynosi 0 (brak zachmurzenia). 
Gdy całe niebo pokryte jest chmurami, wówczas zachmurzenie wynosi 10 
lub 100 (zachmurzenie całkowite).  

 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=378


 



Zjawiska pogodowe 

 

Źródło ilustracji: https://frompuatoeternity.blogspot.com 



Kalendarz pogody 



Tabela chmur 

 





 

 

Zapisz w odpowiednich miejscach tabeli podane w ramce  wyniki pomiarów / obserwacji pogody 

oraz podaj nazwy  użytych przyrządów.  Uwaga: nie wszystkie pomiary wymagają przyrządów  

(wpisz „brak”), ale też nazwy przyrządów mogą się powtarzać. 

 
30 mm / 1060 hPa / całkowite / NW / -5°C / 35 m/s  

  



Sprawdź odpowiedzi  



Ciekwostka  

Tęcza to zjawisko mające postać barwnego kręgu 
widocznego po przeciwnej stronie niż Słońce; 
powstaje w wyniku rozszczepienia światła białego w 
kropelkach wody. 

 

 

 
Źródło: http://www.epodreczniki.pl 



Kolory tęczy 

Źródła: http://www.epodreczniki.pl 

Tęcza widoczna jest tylko 

wówczas,  gdy obserwator stoi 

tyłem do Słońca świecącego 

niezbyt wysoko  nad 

horyzontem, a twarzą do części 

 nieba zasłoniętej przez chmurę, 

 z której pada lub spadł deszcz. 

 Środek tęczy znajduje 

 się na przedłużeniu linii 

 łączącej Słońce z głową 

obserwatora, 

 więc prawie zawsze znajduje  

się poniżej widnokręgu,  

przez co widzimy zwykle  

mniej niż pół okręgu tęczy. 



Wnioski 

• Pogoda jest stanem atmosfery w danej chwili na 
określonym obszarze. 

• Składniki pogody to zachmurzenie, usłonecznienie, 
wilgotność powietrza, temperatura powietrza, 
opady, wiatr i ciśnienie. 

• Prognoza pogody powinna opierać się na analizie 
wszystkich jej składników. 

• Pomiarami i obserwacjami pogody zajmują się 
stacje meteorologiczne. 

• Na mapie pogody zaznaczona jest pogoda dla 
danego obszaru na określony czas. 

 



Przygotowała: Joanna Wieczorek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=493 
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