
ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Тема. Атмосфера та клімат (частина 2)  

Мета: засвоїти теоретичні знання про  значення вологості та швидкості руху повітря, 

оволодіти навичками їх визначення.  

Теоретичні відомості 
Вологість повітря визначається кількістю водяної пари у ньому. Вона вимірюється у грамах на 1 м куб (г/м 

куб). Вологість повітря залежить від температури.  

Максимальна абсолютна вологість повітря залежно від температури 

Табл. 1  У 1 м куб повітря може міститися при температурі: 

-20°С не більш як 1 г води +10°С не більш як 9 г води 

-10°С не більш як 2 г води +20°С не більш як 17 г води 

-5°С не більш як 3 г води +30°С не більш як 30 г води 

0°С не більш як 5 г води +40°С не більш як 51 г води 
       Абсолютна вологість — кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м³ повітря. 

Але під час випаровування повітря не може вміщувати водяну пару безмежно. Ця межа залежить від 

його температури. Чим вища температура, тим більше пари може містити 1 м³ повітря. Наприклад, 1 м³ 

повітря при +20ºС може містити будь-яку кількість пари, але не більше ніж 17 г води. Якщо повітря увібрало 

максимально можливу за поданої температури кількість пари, його називають насиченим. 

Відносна вологість — відношення кількості водяної пари, що міститься в повітрі, до його 

максимально можливої кількості за поданої температури. 

Відносна вологість вимірюється у відсотках та показує ступінь насиченості повітря водяною парою. 

Наприклад, відносна вологість повітря 40 % означає, що повітря на 40 відсотків насичене водяною парою, 

не вистачає 60 % до повного насичення. Чим більша відносна вологість, тим ближче повітря до стану 

насичення, тим імовірніші опади. 

Відносна вологість = (Фактична вологість : Максимальна можлива вологість) х 100%                          
Хід роботи 

Завдання 1. За температури –20 °С абсолютна вологість повітря дорівнює 0,55г/м³. 

Обчисліть відносну вологість повітря. 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Визначте відносну вологість, якщо відомо що при темтературі 200С в 1 м3 повітря водяної 

пари міститься 15 г ( при даній температурі в 1 м3 повітря може міститися 17 г водяної пари 

 

Завдання 3. За температури +30 °С абсолютна вологість повітря – 15 г/м куб. Визначте 

відносну вологість. 

_____________________________________________________________________________ 

Завдання 4.  Охарактеризуйте різні види хмар. Результати запишіть в таблицю 
Назва Висота 

утворення 

Зовнішній 

вигляд 

Які опади 

приносять 

Яку погоду 

передвіщають 

     

 

 

 

    

 

 

 

    



Завдання 5. Скласти характеристику циклону та антициклону 

Основні характеристики ЦИКЛОН АНТИЦИКЛОН 

Атмосферний тиск   

Напрямок руху повітря   

Опади   

Погода влітку   

Погода зимою   

 

Завдання 6. Властивості повітряних мас 

Типи повітряних мас Властивості повітряних мас 

Екваторіальні  

 

Тропічні  

 

Помірні  

 

Арктичні та 

 антарктичні 

 

1. Екваторіальні. Осередок формування таких мас знаходиться в районі екватора і прилеглих 

широтах. Характеризуються температурами від 20 °С і підвищеним показником вологості. При 

переміщенні з океану на сушу відбувається випадання опадів у вигляді дощів. 

2. Тропічні. Утворюються в широтах тропіків. Для них характерні підвищені температури. 

Континентальне повітря сухе і запилене. А морське вологе.      

3.  Помірні. Виникають в межах від 45 до 65 градусів північної широти. Сформовані над континентом 

взимку вони є сухими й холодними, а влітку їх температура і вологість значно вище. Повітря 

морських мас зволожене і низькотемпературне постійно. 

4. Арктичні і антарктичні. З’являються у широтних поясах, близьких до полюсів. Мають знижену 

температуру і вологовмісткість. Континентальні суші, морські більш вологі. 

Завдання 7.. Користуючись даними таблиці  побудуйте стовпчасту діаграму річного розподілу опадів (дані 

для м. Києва). Зафарбуйте різними кольорами стовпці, які відповідають зимовим місяцям (синім), весняним 

(зеленим), літнім (червоним), осіннім (жовтим). 

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість 

опадів 

38 37 43 50 55 70 64 60 50 

 

Місяць 10 11 12 Річна кількість 

Кількість опадів 45 47 40  

Проаналізуйте діаграму і зробіть висновок, у який сезон року була: 

максимальна кількість опадів  ______, мінімальна кількість опадів     _______________ 

Визначте середню річну кількість опадів   ____________________________ 

 

 

Висновок    _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                      Оцінка _________________ 


