
Seminarium dyplomowe  



Analiza wyników geomonitoringu: 

 

a) Gotowa baza danych 

Lub 

b)  Pomiary własne 



Grupy tematyczne prac dyplomowych: 
A. – gotowe bazy danych 

1. Monitoring wybranego elementu meteorologicznego na stacjach  

Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ (Biebrzański Park Narodowy, Annosław, 

Ciosny, Łódź) lub na innych stacjach meteorologicznych 

 

2. Monitoring środowiska w Parkach Narodowych, Krajobrazowych  

lub innym wybranym terenie – z obszaru Polski (skala lokalna np. 100 km 2) 

 

3. Monitoring zagrożeń środowiskowych (pożary, susza, gradobicie, burze,  

trąby powietrzne, cyklony tropikalne) – skala lokalna z obszaru Polski  

lub skala globalna 

 

4. System monitoringu zanieczyszczeń powietrza (baza – stacje WiOŚ) 

B. Pomiary własne  

5. Pomiary terenowe np. hałasu, temperatury radiacyjnej  

podłoża – wykonanie i analiza własnych pomiarów  



Praca dyplomowa 

Analizy wyników geomonitoringu… 

czI – teoretyczna opis systemu monitorowania 

czII – analiza wyników 



UKŁAD PRACY DYPLOMOWEJ 
1. Wstęp  

(zarys problematyki – wprowadzenie do tematu 

 sformułowanie celu pracy, obszar badań ) 

 

2. Materiał źródłowy i metody badań 

(w tym rozdziale tez o położeniu stacji, o terenie badań) 

 

3. Monitoring …… (to będzie część teoretyczna pracy) 

3.1. Definicja suszy, fal upałów, cyklonów, wiatrów silnych 

3.2  Systemy monitoringu zjawiska w Europie, na świecie… 

3.3. Systemy monitoringu zjawiska w Polsce 

3.4. Przyrządy wykorzystywane do monitoringu – jeśli można je uwzględnić 
 

4. Analiza danych – tytuł roboczy  (to będzie tzw. praktyczna część pracy,  

tytuł uszczegółowić Np.. Zmienność temperatury powietrza w Kopytkowie  

w latach 2013-2014, Częstość cyklonów tropikalnych w latach…,  

 

5. Podsumowanie 

 

Spis rysunków (wykresy, materiały kartograficzne, fotografie.....) 

Spis tabel 

Spis literatury  
 



Geomonitoring w praktyce, czyli nasze 

prace dyplomowe, III rok, 2014/2015 



Analiza wyników monitoringu 

maksymalnej temperatury powietrza w 

Europie i Polsce w 2003 i 2006 roku 

 

Michał Perski, III rok Geomonitoringu  





Analiza wyników monitoringu zagrożeń środowiskowych 

na kuli ziemskiej na przykładzie cyklonów tropikalnych w 

okresie od grudnia 2014 r. do marca 2015 r.  

Dominik Szychowski, III rok 









Analiza wyników monitoringu burz w Europie i w Polsce w 

okresie czerwiec – sierpień w latach 2013–2014  

Mateusz Świtkiewicz, II rok, Geomonitoringu 







Analiza wyników monitoringu dwutlenku węgla na 

świecie i w Polsce Środkowej (na przykładzie stacji 

w Annosławiu) w latach 2012-2014 

Przemysław Żurek, III rok 







Analiza wyników monitoringu środowiska Środkowego Basenu 

Biebrzańskiego Parku Narodowego ze szczególnym 

uwzględnieniem temperatury powietrza na stacji 

meteorologicznej UŁ w Kopytkowie w latach 2013-2014. 

Dominika Wierucka, III rok 



Fot. D. Wierucka 



Biebrza w Goniądzu  

Fot. D. 

Wierucka 



Fot. Ł. Łukasik  



Praca wg POMIARÓW WŁASNYCH  

 

Monitoring natężenia hałasu w Głownie w 

okresie od grudnia 2014 r. do marca 2015 r. 

  
 

Autor:  Mateusz Graczyk, III rok, 

Geomonitoring 

  



Hałas jest zjawiskiem 

szkodliwym dla człowieka 

zwłaszcza w nadmiernej ilość. 

Zbyt duże jego natężenie może 

powodować bóle głowy, migreny, 

trwałe uszkodzenia słuchu, złe 

samopoczucie i wiele innych 

szkód dla człowieka. Dlatego 

należy kontrolować jego poziom.  



Decybelomierz  



Tytuł pracy dyplomowej: 

 

Analiza wyników monitoringu suszy atmosferycznej 

w półroczu ciepłym w Polsce w latach 2009-2014. 
 

Autor:  

Rzeźniczak Patrycja 

Geomonitoring, III rok 
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Susza w Kalifornii 



 "Analiza wyników monitoringu 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w 

Łodzi w latach 2006-2007." 
 

Autor: Aleksandra Sochaj  



 

 

Specjalistyczna stacja pomiarowa, mierząca 

między innymi zanieczyszczenia powietrza 

takie jak pyły. 

Ul. Czernika 1/3 w Łodzi 



Rozmieszczenie wartości stężenia pyłu zawieszonego w Łodzi i 

okolicach. 



Wpływ pyłu zawieszonego na 

zdrowie człowieka 



ANALIZA WYNIKÓW MONITORINGU 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ZWIĄZKAMI 

SIARKI NA STACJACH POMIAROWYCH 

KIELCE I MAŁOGOSZCZ W LATACH  

2013-2014. 

 

 

Zabojszcz Marta, III rok geomonitoring 



Stężenie siarczanów w opadach 

Zanieczyszczenie powietrza w kraju  



Schemat próbnika pasywnego. 

Przykładowe umiejscowienie 

próbnika 

Przyrząd służący do pomiaru 

stężenia związków siarki w 

powietrzu. 



Analiza wyników monitoringu warunków 

anemologicznych w województwie 

zachodniopomorskim w latach 2010–2013 

Paulina Stusio, III 

rok 
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Zapraszamy do pogodnej i klimatycznej edukacji!!! 


