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1. Budowa atmosfery –kryteria podziału, wyróżnione warstwy i ich charakterystyka  

2. Skład atmosfery  

3. Zmiany ciśnienia z wysokością, podstawowe równanie statyki atmosfery  

4. Aerozole – czym są, skąd pochodzą, jaka jest ich rola w atmosferze  

5. Prawa promieniowania: prawo Wiena i Stefana-Boltzmana  

6. Bilans promieniowania Ziemi: definicja, równanie z opisem członów, bilans dobowy  

7. Bilans cieplny powierzchni Ziemi  

8. Procesy absorpcji, odbicia i pochłaniania promieniowania w atmosferze  

9. Albedo: definicja, wpływ na bilans promieniowania  

10. Prawa Fouriera rozchodzenia się ciepła w głąb gruntu  

11. Różnice między przebiegiem procesów cieplnych w gruncie i w wodzie  

12. Dobowy przebieg temperatury na tle dobowego przebiegu bilansu promieniowania  

13. Obieg wody w przyrodzie  

14. Prężność pary wodnej – definicja, jednostki, przebieg dobowy  

15. Prężność pary wodnej nasyconej – definicja, przebieg w zależności od temperatury  

16. Stosunek zmieszania – definicja, jednostki, w jakich procesach stosunek zmieszania nie ulega 
zmianie  

17. Wilgotność względna – definicja, jednostki, przebieg dobowy  

18. Parowanie – potencjalne i rzeczywiste, definicje, od czego zależy parowanie rzeczywiste?  

19. Ciepło utajone – definicja, znaczenie dla procesów klimatycznych  

20. Chmury definicja i klasyfikacje  

21. Rodzaje chmur  

22. Procesy prowadzące do stanu nasycenia  

23. Proces Bergerona-Findejsena  

24. Mgły: definicja budowa i procesy powstawania  

25. Równanie stanu gazów  

26. Procesy adiabatyczne  

27. Procesy wilgotnoadiabatyczne i pseudoadiabatyczne, definicje i różnice  

28. Warunki sprzyjające rozwojowi konwekcji w troposferze  

29. Typy równowagi mas powietrza  

30. Pojęcie inwersji termicznej, typy inwersji i przyczyny ich powstawania  

31. Siły mające wpływ na prędkość i kierunek wiatru  

32. Wiatry lokalne - wiatry o genezie termicznej - bryza  



33. Wiatry lokalne - wiatry o genezie termicznej - wiatr dolinny i górski  

34. Fen - sposób powstawania, obszary występowania, nazwy lokalne  

35. Definicja masy powietrza  

36. Transformacja mas powietrza  

37. Typy mas powietrza, definicje, obszary źródłowe, podstawowe cechy tych mas  

38. Front atmosferyczny – definicja, podziały frontów  

39. Front ciepły, przekrój, pogoda przy przejściu frontu ciepłego  

40. Front chłodny, przekrój, pogoda przy przejściu frontu chłodnego  

41. Fronty okluzji  

42. Przekrój przez ciepły wycinek niżu  

43. Schemat trójkomórkowego modelu cyrkulacji atmosferycznej  

44. Cyrkulacja atmosferyczna w niskich szerokościach geograficznych: komórka Hadleya, pasaty, 
międzyzwrotnikowa strefa zbieżności  

45. Cyrkulacja atmosferyczna w szerokościach umiarkowanych  

 


