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Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie pisemne (test: pytania otwarte, pytania 
zamknięte, test wyboru jedno i wielokrotnego);  

Określenie wymagań wstępnych 
Wiedza z zakresu: fizyki gazów, podstaw meteorologii i klimatologii oraz hydrologii. 
Umiejętności: syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł; identyfikacji interakcji zachodzących pomiędzy 
komponentami środowiska naturalnego. 

Założenia i cele przedmiotu:  
Znajomość składowych atmosferycznej fazy obiegu wody, znajomość procesów meteorologicznych 
wpływających na wielkość strumieni składowych atmosferycznej fazy obiegu wody, umiejętność obliczania, 
wyznaczania składowych atmosferycznej fazy obiegu wody. 

Treści programowe:  
Podstawy teoretyczne procesu parowania, parowanie potencjalne i parowanie terenowe, metody wyznaczania 
wielkości parowania, charakterystyki wilgotności powietrza, procesy sucho i wilgotnoadiabatyczny zachodzące 
w atmosferze, wskaźniki niestabilności atmosfery, procesy prowadzące do powstawania chmur, rodzaje, 
gatunki i odmiany chmur, teorie dotyczące powstawania opadu z chmur chłodnych i ciepłych, jądra 
kondensacji, komórki opadowe, zespoły komórek, opad mezoskalowy, natężenie opadu, opad normalny, 
pomiar opadu, klimatyczny bilans wodny i atmosferyczny dopływ wody, wpływ właściwości fizycznych podłoża 
na wielkość atmosferycznego dopływu wody. 

Umiejętności i kompetencje:  
Student wymienia i charakteryzuje składowe atmosferycznej fazy obiegu wody w przyrodzie, zna czynniki 
kształtujące te składowe, opisuje procesy zachodzące w atmosferze związane z przemianami fazowymi wody i 
jej obiegiem, potrafi obliczyć lub zmierzyć wartości parowania, opadu, wyznaczyć podstawowe charakterystyki 
opadu, opisuje atmosferyczną fazę obiegu wody jako system. 
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