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Meteorologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.I4B.1239.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Żyromski

Pozostali prowadzący Andrzej Żyromski, Małgorzata Biniak-Pieróg

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Interpretacja procesów fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej i na jej styku z powierzchnia terenu.
Składowe bilansu cieplnego i wodnego oraz kształtowanie warunków klimatu lokalnego i mikroklimatu. Główne
cechy klimatu Europy i Polski. Ćwiczenia obejmują sposoby pomiarów wybranych elementów meteorologicznych,
zasady działania i sposób eksploatacji wybranych przyrządów pomiarowych oraz metody opracowania
uzyskiwanych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące
w atmosferze ziemskiej. IS_P6S_WG08 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

W2 Ma wiedzę na temat lądowej części cyklu
hydrologicznego. IS_P6S_WG08 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wykonywać podstawowe pomiary i obliczenia
z zakresu meteorologii. IS_P6S_UW07 Projekt, Wykonanie

ćwiczeń

U2 Potrafi identyfikować i analizować zjawiska
wpływające na bilans wodny. IS_P6S_UW07 Projekt, Wykonanie

ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma świadomość potrzeby zgłębiania wiedzy z zakresu
ochrony i kształtowania środowiska. IS_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie raportu 5

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1. Zakres i zadania meteorologii i klimatologii. Budowa, składowe,
domieszki i zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej. Efekt cieplarniany.
Usłonecznienie i promieniowanie słoneczne. Promieniowanie krótkofalowe,
bezpośrednie, rozproszone, całkowite, odbite.

Wykład 2. Promieniowanie długofalowe Ziemi i atmosfery. Całkowity bilans
promieniowania. Bilans cieplny. Dobowy i roczny przebieg temperatury gleby.

Wykład 3. Wymiana cieplna między powierzchnią i atmosferą. Dobowy i roczny
przebieg temperatury powietrza. Wielkości fizyczne charakteryzujące wilgotność
powietrza. Dobowy i roczny przebieg wilgotności powietrza.

Wykład 4. Procesy przemian fazowych wody. Proces fizyczny parowania wody.
Parowanie z wolnej powierzchni wodnej. Ewapotranspiracja potencjalna i
rzeczywista. Parowanie wskaźnikowe. Bezpośrednie i pośrednie metody
wyznaczania parowania terenowego.

Wykład 5. Proces kondensacji pary wodnej i jej produkty na powierzchni terenu i w
atmosferze ziemskiej. Osady atmosferyczne, mgły, chmury.

Wykład 6. Klimatyczny i rolniczo-klimatyczny bilans wodny. Zmienność miesięczna
i rozkład przestrzenny na terenie Polski.

Wykład 7. Układy ciśnienia i fronty baryczne. Zjawiska pogodowe w wyżach i
niżach. Pogoda na frontach barycznych.

Wykład 8. Synoptyczne prognozy pogody i lokalne prognostyki pogody.
Kompleksy pogody w Europie i Polsce.

Wykład 9. Czynniki klimatotwórcze. Klimat morski i kontynentalny. Główne cechy
klimatów Europy.

Wykład 10. Przejściowość, zmienność i kontrastowość klimatu Polski.

Wykład 11. Regiony i dzielnice klimatyczne. Rejonizacja klimatyczna Polski.

Wykład 12. Przyczyny powstawania topo- i mikroklimatów. Wpływ rzeźby terenu i
szaty roślinnej na bilans promieniowania i bilans cieplny. Zmiany prędkości wiatru
w przygruntowej warstwie powietrza. Pionowe profile temperatury powietrza.
Fitoklimat.

Wykład 13. Topoklimaty kompleksów leśnych. Topoklimaty wzniesień i zagłębień
terenowych. Topoklimaty terenów podmokłych i okolic zbiorników wodnych.

Wykład 14. Korekta standardowych danych meteorologicznych do warunków
lokalnych. Bierne i czynne melioracje mikroklimatyczne.

Wykład 15. Przyczyny, konsekwencje i następstwa zmian klimatu Ziemi.
Scenariusze globalnych zmian klimatu i ich konsekwencje dla produkcji roślinnej.

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1. Obliczanie bilansu promieniowania krótkofalowego. Zapoznanie się z 
    urządzeniami do pomiaru promieniowania słonecznego i usłonecznienia.
(zajęcia 1)

Ćwiczenie 2. Bilans cieplny i temperatura gleby. Sporządzanie wykresów
termoizoplet glebowych. Zapoznanie z urządzeniami pomiarowymi z zakresu
termiki gleby. (zajęcia 2)

Ćwiczenie 3. Obliczenie średniej i amplitudy dobowej temperatury powietrza.
Wykres dobowego przebiegu. Zapoznanie z urządzeniami pomiarowymi z zakresu
termiki i wilgotności powietrza. (zajęcia 3)

Ćwiczenie 4. Obliczenie godzinnych wartości wilgotności względnej i niedosytu
wilgotności powietrza. Wykres dobowego przebiegu. Zapoznanie z urządzeniami
pomiarowymi z zakresu wilgotności powietrza. (zajęcia 4)

Ćwiczenie 5. Obliczanie miesięcznych sum parowania wskaźnikowego dla
wybranych miejscowości na terenie Polski z różnych lat. (zajęcia 5)

Ćwiczenie 6. Obliczanie miesięcznych sum ewapotranspiracji rzeczywistej oraz
klimatycznych i rolniczo klimatycznych bilansów wodnych dla wybranych
miejscowości na terenie Polski z różnych lat. Opady atmosferyczne. Zapoznanie z
urządzeniami pomiarowymi opadów atmosferycznych oraz parowania z wolnej
powierzchni wody i parowania terenowego. (zajęcia 6)

Ćwiczenie 7. Opracowanie klimatologiczne. Część I - średnie wieloletnie. Część II -
analiza przebiegu pogody w danym roku i opis klimatologiczny. Zapoznanie z
urządzeniami pomiarowymi z zakresu pomiarów ciśnienia atmosferycznego, siły
oraz prędkości i kierunku wiatru. Zaliczenie pracy kontrolnej. (zajęcia 7-15)

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie,
Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Przedmioty poprzedzające: Podstawy Fizyki i matematyki.
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Literatura
Obowiązkowa

1. Cz. Radmoski – Agrometeorologia, PWN, wyd. III, Warszawa 1980; podręcznik podstawowy.1.
2. S. Bac., Cz. Koźmiński., M. Rojek – Agrometeorologia. PWN, wyd. II, 1998 (dostępne w bibliotece AR); podręcznik2.
podstawowy.
3. S. Bac., M. Rojek - Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wyd. AR Wrocław, wyd. I lub II, 1999 lub 20123.
(dostępne w bibliotece i punktach sprzedaży na terenie Uczelni) podręcznik podstawowy.
4. M. Rojek., A. Żyromski - Agrometeorologia i klimatologia, Wyd. AR Wrocław, wyd. III skrypt nr 457, 2000 lub 492, 20044.
( dostępne w bibliotece i punktach sprzedaży na terenie Uczelni).

Dodatkowa

1. Rakhecha P.R., Singh V.P. Applied hydrometeorology. Springer, 2009.1.
2. Sene K. Hydrometeorology. Forecasting and Applications. Springer 2010.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do wykazywania krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
jest świadomy, że wynik działalności inżyniera jest uzależniony od prawidłowego rozpoznania problemu i
zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie znaczenie wiedzy i w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_UW07
Absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawiska wpływające na bilans wodny; potrafi wykonać
podstawowe pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii oraz hydrologii; potrafi określić stan ekologiczny i
chemiczny wód powierzchniowych

IS_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie procesy fizyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej; ma wiedzę na temat
lądowej części cyklu hydrologicznego; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia
wód, rozumie zasady sporządzania klasyfikacji


