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Czynniki klimatotwórcze 

Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją w serwisie ArcGIS Online 

Cel: Zapoznanie uczniów z wpływem różnych czynników klimatotwórczych na 

zróżnicowanie klimatu na Ziemi. 

 

Wstęp 

 
Klimat jest determinowany przez bardzo wiele czynników o różnym zasięgu – od 

globalnego do lokalnego. Generalnie możemy podzielić je na trzy główne grupy: 
czynniki strefowe (decydujące o zasięgu stref klimatycznych), astrefowe (naturalne, 

wywołujące zróżnicowanie cech klimatu w granicach jednej strefy klimatycznej) oraz 
antropogeniczne (będące skutkiem działalności człowieka). Podczas lekcji 
zapoznamy się z poszczególnymi czynnikami klimatotwórczymi na przykładach z 

całego świata. 

Zadania 
 

1. Otwórz aplikację Lekcje edu.esri.pl Czynniki klimatotwórcze, dostępną w 

serwisie ArcGIS Online pod adresem: https://arcg.is/1T84SH 

2.  Zaloguj się do swojego konta ArcGIS Online. Do poprawnego wyświetlenia 

aplikacji konieczne jest posiadanie konta z subskrypcją. 

W aplikacji zamieszczono siedem slajdów, prezentujących wpływ poszczególnych 

czynników na klimat w wybranych miejscach świata. Włączając lub wyłączając 

odpowiednie warstwy lub widżety oraz wykorzystując symulację światła dziennego, 

wykonaj dalsze polecenia. 

3. Wyświetl pierwszy slajd. Otwórz klimatogramy dla stacji: Antofagasta, La Serena, 

Temuco i Puerto Montt.  

Pytanie 1. Jak zmienia się średnia roczna temperatura w miarę oddalania się od 

równika?  

4. Porównaj długość trwania dnia w miesiącach letnich oraz zimowych oraz 

długość cieni rzucanych przez symbole stacji w Antofagaście oraz Puerto Montt.  

Pytanie 2. Jaki jest związek między średnią miesięczną temperaturą a długością 

dnia oraz kątem padania promieni słonecznych? 

5. Przejdź do slajdu drugiego. Otwórz klimatogramy dla stacji: Tours, Frolovo i Ulaan-

Gom (wszystkie stacje znajdują się na podobnej szerokości geograficznej). 

Pytanie 3. Jak zmieniają się średnie roczne temperatury, roczna amplituda 

temperatur oraz roczna suma opadów w miarę oddalania się od wybrzeża 

morskiego?  
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Pytanie 4. W jakiej odległości od najbliższego morza znajduje się 

stacja Tours a w jakiej Ulaan-Gom? Jakie typy klimatu tam występują? 

6. Przejdź do slajdu trzeciego. Otwórz klimatogramy dla stacji Suhaja i Usugli (obie 

stacje znajdują się na podobnej szerokości geograficznej). 

Pytanie 5. Jak zmienia się roczna amplituda temperatur w miarę oddalania się 

od zbiornika wodnego? Jak nazywa się zbiornik widoczny na slajdzie? Jaka 

roślinność występuje w otoczeniu stacji Suhaja a jaka w otoczeniu stacji Usugli? 

7. Przejdź do slajdu czwartego. Otwórz klimatogramy dla stacji: Hekkingen Fyr, Jan 

Mayen i Ittoqqortoormiit.  

Pytanie 6. Jak zmienia się średnia roczna temperatura oraz średnia roczna suma 

opadów w miarę oddalania się od norweskiego wybrzeża na zachód? 

8. Włącz warstwę z pokryciem terenu. 

Pytanie 7. Jaki czynnik różnicuje średnie roczne temperatury oraz sumę opadów 

dla stacji Jan Mayen i Ittoqqortoormiit? 

9. Przejdź do slajdu piątego. Otwórz klimatogramy dla stacji Varfu Omul i Buzau. 

Pytanie 8. Jak zmienia się średnia roczna temperatura, roczna amplituda 

temperatur oraz średnia roczna suma opadów w zależności od wysokości nad 

poziomem morza? 

Pytanie 9. Jak nazywa się zjawisko zmiany typu zbiorowisk roślinnych w miarę 

wzrostu wysokości bezwzględnej? 

10. Przejdź do slajdu szóstego. Otwórz klimatogramy dla stacji Bombay/Santacruz 

oraz Poona. Porównaj roczne sumy opadów dla obu stacji. 

Pytanie 10. Jak obecność nadmorskiego łańcucha górskiego wpływa na 

wielkość opadów po obu jego stronach? Jak nazywa się zjawisko wyraźnego 

zmniejszenia opadów po przejściu wilgotnych mas powietrza przez łańcuch 

górski? Jak nazywa się łańcuch górski rozdzielający stacje ze slajdu? 

11. Przejdź do slajdu siódmego. Otwórz klimatogramy dla stacji Santa Ana John 

Wayne AP oraz Los Angeles DWTN USC Campus. Włącz legendę. 

Pytanie 11. Jaka jest różnica w średnich rocznych temperaturach pomiędzy 

obiema stacjami? W której części miasta jest ona wyższa? 

Pytanie 12. Jaka jest różnica w rocznej sumie opadów pomiędzy obiema 

stacjami? W której części miasta jest suma opadów wyższa? Dla których 

miesięcy różnica w sumie opadów pomiędzy stacjami jest najbardziej wyraźna? 

Z czego wynika różnica w wielkości opadów pomiędzy stacjami? 

 

Czy wiesz, że…? Do badania wielkości zjawiska miejskiej wyspy ciepła stosuje się 

wskaźnik UHII (Urban Heat Island Index). Wyraża on różnicę pomiędzy średnimi 

temperaturami w obszarach śródmiejskich i podmiejskich. Na podstawie badań 

wartości UHII stwierdzono, że zjawisko miejskiej wyspy ciepła, uwzględniając 

temperatury powietrza, występuje jedynie w godzinach nocnych, zaś biorąc pod 

uwagę temperaturę powierzchni terenu zjawisko to występuje przez całą dobę. 

Źródła: Living Atlas, zasoby ArcGIS Online 


