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1. Omów budowę pionową atmosfery.
2. Omów stałe i zmienne składniki atmosfery
3. Dlatego temperatura powietrza spada z wysokością w troposferze?
4. Dlaczego chmury są białe a nieboskłon błękitny? Jakiej barwy byłyby chmury gdyby 

nasze oczy rejestrowały fale w zakresie mikrofalowym?  
5. Omów składowe bilansu energetycznego atmosfery ziemskiej. 
6. Omów różnice w transmisji promieniowania w zakresie widzialnym i w dalekiej 

podczerwieni 
7. Podaj definicję transmisji promieniowania, grubości optycznej oraz współczynnika 

ekstynkcji oraz podaj związki pomiędzy tymi wielkościami. 
8. Omów prawo opisujące propagację promieniowania bezpośredniego w atmosferze
9. Omów  różnice i podobieństwa przybliżenia dwu-strumieniowego oraz przybliżenia 

pojedynczego rozpraszania 
10. Co to jest temperatura efektywna i od jakich wielkości fizycznych zależy?
11. Czy ziemski system klimatyczny jest w stanie równowagi radiacyjnej?
12. Wymień główne przyczyny zmian klimatycznych obserwowanych w ostatnich 100 latach.
13. Co to jest efekt cieplarniany; jakie są główne gazy cieplarniane?
14. Co oznacza termin globalne ocieplenie i jakie są jego główne przyczyny? 
15. Podaj definicję klimatu. Czym się różni pojęcie pogody od pojęcia klimatu? 
16. Co to jest system klimatyczny oraz procesy klimatyczne?
17. Dlaczego obecność aerozoli w atmosferze prowadzi średnio do ujemnego wymuszania 

radiacyjnego?
18. Jakie siły działają na cząstkę powietrza?
19. Co to jest przybliżenie geostroficzne? Jaki jest zakres jego stosowalności?
20. Co to jest turbulencja i jaka jest jej rola w atmosferze?
21. Jak zmieni się temperatura powierzchni naszej planety przy podwojeniu koncentracji CO2

w powietrzu?
22. Dlaczego prognozy w średnich szerokościach geograficznych dramatycznie tracą 

dokładność powyżej 3-5 dni?
23. Czym się różni prognoza pogody od prognozy klimatu?
24. Jakie są sposoby opisu zawartości pary wodnej w powietrzu? Jakie są wady i zalety 

każdego ze sposobów opisu?
25. Jak wilgotność powietrza wpływa na jego gęstość?
26. Co to jest temperatura potencjalna. Podaj przykład wykorzystania tego parametru.
27. Czym się różni gradient sucho-adoabatyczny od wilgotno-adiabatycznego?
28. Omów problem stabilności w atmosferze.
29. W jaki sposób powstają kropelki chmurowe i krople opadu?

 


