
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Poznajemy składniki pogody 
Część 1 

 

 

 

 
Joanna Wieczorek 



Cel główny lekcji: 
 

• Poznanie składników pogody i sposobów ich 

pomiaru. 



 Pogodą nazywamy stan atmosfery występujący 

w danej chwili na danym obszarze. Wraz 

z upływem czasu można obserwować ciągłe 

zmiany pogody. Jej stan określa wiele składników 

wymienionych poniżej. 



 
Składniki pogody 



 

 

• Wilgotność powietrza 

• Zachmurzenie nieba 

• Temperatura powietrza 

• Prędkość i kierunek wiatru 

• Opady (rodzaj i intensywność) 

• Ciśnienie atmosferyczne 

• Usłonecznienie 

 

 

 



Temperatura powietrza podawana jest w stopniach Celsjusza (°C). 

Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Jej wartość podaje się 

w procentach (%). Wilgotność powietrza rośnie przed deszczem lub po nim, 

a maleje podczas słonecznych i suchych dni. Jeśli wilgotność wynosi 100%, to 

dalsze zwiększanie ilości pary wodnej prowadzi do jej skraplania. 

Ciśnienie atmosferyczne mierzone jest barometrem; jego wartości podaje się 

najczęściej w hektopaskalach (hPa). 

Wiatr to czynnik, do opisu którego podaje się dwa elementy: kierunek i prędkość 

wyrażoną w metrach na sekundę lub kilometrach na godzinę. 

Opady atmosferyczne określa się, podając ich rodzaj i wielkość w milimetrach. 

Zachmurzenie określa się na podstawie stopnia pokrycia nieba przez chmury 

i określa w skali od 0 do 8. Obserwuje się także typy chmur i kolejność ich 

pojawiania się. 

Usłonecznienie to czas, przez jaki na określone miejsce padają promienie 

słoneczne. Podaje się je w godzinach. Usłonecznienie jest mniejsze zimą, a większe 

latem. 



Rodzaje opadów atmosferycznych 

 Gdy mówimy o opadach , najczęściej myślimy 

o deszczu. Ale opadami atmosferycznymi są 

też śnieg i grad. 

Źródło ikonografii: https://www.chemwatch.net/blog/the-science-behind-the-smell-of-rain/ 



Deszcz 

 



 

Źródło ikonografii: https://zen.yandex.ru 



 



Grad 



Śnieg 

Źródło ikonografii: https://pl.pinterest.com 



Śnieg 

 

Źródło ikonografii: https://pl.pinterest.com 



Śnieg 

Źródło ikonografii: https://pl.pinterest.com 



Rodzaje osadów atmosferycznych 

 



Szron 



Szron - to kryształki lodu o różnych rozmiarach, 

które tworzą się podobnie jak rosa lecz przy 

ujemnych temperaturach. Zachodzi tu zjawisko 

resublimacji i para wodna z atmosfery od razu 

zamienia się w lód - bez fazy ciekłej (czyli nie 

jest to zamarznięta rosa). 

 
 

 

Źródło: http://geoploszka.blogspot.com/2012/01/osady-atmosferyczne.html 



Szron 

Źródło: https://neboard.me/thread/55617/mode/tree/ 



Szron 

Źródło:  https://www.unian.net/society/1007932-zavtra-ukrainu-okutayut-tumanyi-i-oblaka-poyavitsya-izmoroz.html 



Szadź 

 Szadź występuje np. na drzewach i płotach. 

Powstaje w skutek zamarznięcia kropel wody 

znajdujących się we mgle. 



Szadź 

Źródło: http://www.rodzinna-turystyka.pl/roznosci/InneFoto/Przyroda/NaturaRosliny/szadz.html 



Rosa 

 Rosa to kropelki wody powstające na trawie 

wieczorem po ciepłym dniu lub rano po ciepłej 

nocy. Gdy jest ciepło woda, intensywnie paruje 

z powierzchni Ziemi. Para wodna natrafiając 

na chłodna powierzchnię, się skrapla. 



Rosa 

Źródło: http://geoploszka.blogspot.com/2012/01/osady-atmosferyczne.html 



Gołoledź 

Zjawisko to występuje w postaci przezroczystego osadu 
lodu na gładkiej powierzchni drogi, głównie asfaltowej. 
Najczęściej gołoledź pojawia się po mroźnej i suchej 
pogodzie, kiedy przychodzi odwilż i ocieplenie 
przynoszące opady marznącego deszczu i mżawki.  
 
Cząsteczki wody przylegając do podłoża tworzą 
jednorodną, szklistą warstwę cienkiego lodu. Na 
powierzchni asfaltu gołoledź jest praktycznie 
niewidzialna dla osób kierujących pojazdy, dlatego często 
nazywa się ją „czarnym lodem”. Z powodu małej 
widoczności stanowi duże zagrożenie dla osób 
korzystających z dróg, chodników i schodów.  



Gołoledź 

Źródło: radioszczecin.pl 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF3daXn5TXAhVlEJoKHRRMAg8QjB0IBg&url=http://radioszczecin.pl/1,332273,chwyci-mroz-na-drogach-i-chodnikach-moze-byc-sli&s=1&si=1&sp=1&psig=AOvVaw0k5hxPOuTLLwz7o34jTlqm&ust=1509311843287985


Podsumowanie  

 

• 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. 
 



 
Wskaż co oznaczają podane poniżej  symbole meteorologiczne. 

 

opady deszczu, mżawka, opady śniegu, mgła, opady deszczu ze śniegiem 



 

Połącz strzałkami pojęcia pogoda 

 i atmosfera z właściwymi opisami. 

 



Dopasuj opisy zjawisk pogodowych do ich nazw  (w 

wykropkowane pola wpisz literę opisu).  

 

A. Kryształki lodu w kształcie długich igiełek osadzają się zimą 
na wysokich obiektach. 

B. Gdy spada temperatura powietrza para wodna osadza się w 
postaci kropelek  na ziemi i roślinach. 

C. Podczas przymrozków kryształki lodu osadzają się zimą na 
ziemi i roślinach. 

D. Opad w postaci bryłek lodu. 

E. Chmura tworząca się tuż nad powierzchnią ziemi. 

F. Warstwa lodu powstająca z opadów deszczu w temperaturze 
poniżej 0OC. 

  

GOŁOLEDŹ - …......... GRAD - …......... SZRON - ….........MGŁA - 
…......... ROSA - …......... SZADŹ - …......... 

 



Odpowiedzi 

gołoledź – F 

grad – D 

szron – C  

mgła – E 

 rosa – B 

 szadź - A 

 

 



Do rodzaju osadu atmosferycznego oznaczonego literą 
dobierz odpowiednio opis oznaczony cyfrą . (Uwaga opisy 
dotyczą trzech osadów).  

A. Rosa 1. Osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, 
przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w 
momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu o 
temperaturze niższej niż 0 stopni Celsjusza.  

B. Szadź 2. Ma postać kropel wody powstających na 
powierzchni skał, roślin i innych przedmiotów w wyniku 
skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu.  

C. Szron 3. Powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza 
z podłożem o temperaturze poniżej 0 °C, zachodzi wówczas 
resublimacja pary wodnej w ciało stałe.  

D. Gołoledź  

• A. …. B. ….. C.….. D…….. 

 



Odpowiedzi 

B - 1  A- 2  C - 3  D - 4 

 



Uzupełnij schemat. 

 



Na poniższych ilustracjach wiatr oznaczono strzałkami. 

Wpisz pod każdą ilustracją odpowiednią nazwę wiatru. 

 



Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło 

 i napisz, o czym nas informuje. 
• 1. Powietrze przemieszczające się poziomo nad powierzchnią Ziemi. 

•  2. Gdy jego opadom towarzyszy silny wiatr, mówimy o zamieci. 

•  3. Chmura, która powstaje tuż nad ziemią i nie przynosi opadów. 

•  4. Zaliczamy do nich deszcz, śnieg i grad. 

•  5. Naciskanie powietrza na powierzchnię Ziemi. 

•  6. Pojawia się, gdy nocą temperatura powietrza na krótko spada poniżej 0°C. Może 

zniszczyć niektóre rośliny. 

•  7. Deszcz … to wyjątkowo obfity opad, który może doprowadzić do powodzi. 

•  8. Wielobarwny łuk na niebie, pojawiający się po burzy. 

•  9. Może być małe, średnie, duże lub całkowite. 

•  10. Spadające z nieba grudki lodu. 

•  11. Powstaje w  wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w  powietrzu 

w  kontakcie z chłodnym podłożem, na przykład trawą. 
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