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Czynniki klimatotwórcze – klucz 

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

równika?  

Maleje 

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

dnia oraz kątem padania promieni słonecznych? 

Im dłuższy dzień oraz większy kąt padania promieni słonecznych, tym wyższe 

są średnie miesięczne temperatury. 

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

temperatur oraz roczna suma opadów w miarę oddalania się od wybrzeża 

morskiego?  

W miarę oddalania się od wybrzeża morskiego maleją średnie roczne 

temperatury powietrza oraz roczne sumy opadów, zaś rośnie roczna amplituda 

temperatur. 

Pytanie 4. W jakiej odległości od najbliższego morza znajduje się stacja Tours a 

w jakiej Ulaan-Gom? Jakie typy klimatu tam występują? 

Tours – ok. 100 km, klimat kontynentalny (chłodny półsuchy) 

Ok. 1800 km, klimat morski (ciepły wilgotny) 

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? 

W miarę oddalania się od zbiornika wodnego roczna amplituda temperatur 

maleje. Zbiornik ze slajdu to Jezioro Bajkał. W otoczeniu stacji Suhaja występują 

głównie lasy liściate, zaś w otoczeniu Usugli – roślinność trawiasta (łąki).  

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

opadów w miarę oddalania się od norweskiego wybrzeża na zachód? 

Średnia roczna temperatura oraz średnia roczna suma opadów maleją wraz z 

oddalaniem się od norweskiego wybrzeża. 

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

dla stacji Jan Mayen i Ittoqqortoormiit? 

Bliskość lądolodu w przypadku stacji Ittoggortoormiit. 

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

temperatur oraz średnia roczna suma opadów w zależności od wysokości nad 

poziomem morza? 

Średnia roczna temperatura oraz roczna amplituda temperatur maleją, 

natomiast średnia roczna suma opadów rośnie. 

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

wzrostu wysokości bezwzględnej? 

Zjawisko piętrowości roślinnej 
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Pytanie 10. Jak obecność łańcucha górskiego ciągnącego się wzdłuż wybrzeża 

morskiego 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? W jakim kraju się znajduje? 

Obecność łańcucha górskiego ciągnącego się wzdłuż wybrzeża morskiego 

przyczynia się do wyraźnego zmniejszenia opadów po przejściu wilgotnych mas 

powietrza przez łańcuch. Zjawisko to nazywamy cieniem opadowym. Łańcuch 

górski ze slajdu to Ghaty Zachodnie w Indiach.  

Pytanie 11. Jaka jest różnica w średnich rocznych temperaturach pomiędzy 

obiema stacjami? W której części miasta jest ona wyższa? 

Różnica średnich rocznych temperatur wynosi 0,72 ° C. Jest ona wyższa w 

centrum miasta (tzw. „downtown”). 

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? 

Różnica w rocznej sumie opadów wynosi 117 mm. Suma opadów jest wyższa w 

centrum miasta. Najbardziej wyraźna różnica w miesięcznej sumie opadów 

pomiędzy stacjami przypada na miesiące zimowe (od grudnia do marca). 

Różnica w opadach wynika ze zwiększonej liczby jąder kondensacji 

pochodzących ze spalin samochodów na obszarze centrum. 

 


