
Практична робота 

Тема. Атмосфера та клімат (частина 1) 

Мета. Закріпити знання про склад та  будову повітряної оболонки Землі, кліматичні пояси, 

основні типи клімату                                                                                                                          

Теоретичні відомості 
Клімат - це багаторічний режим погоди, властивий певній місцевості. 

Клімат формується під впливом трьох найважливіших чинників: 
 надходження на Землю сонячної радіації, кількість якої визначається кутом падіння сонячних променів, що 

залежить від широти місця; 

 атмосферної циркуляції - закономірного переміщення повітряних мас, в процесі якого здійснюється 

перенос тепла і вологи; 

 характеру підступаючої земної поверхні - рельєфу. 

Клімат закономірно змінюється в широтному напрямі - від екватора до полюсів. 

                                                          Хід роботи 

Завдання 1.  Заповніть таблицю «Будова атмосфери» 

Назва шару 

атмосфери 

Висота шару Температура  Особливості, 

природні явища 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Висновок. Дайте відповіді на питання  

1.Від ультрафіолетової радіації живі організми оберігає  ____________ 

2. Найбільша частка атмосферного повітря припадає на газ  __________ 

3. Нижній шар атмосфери називають  ____________________________ 

4. Озоновий шар лежить у  _____________________________________ 

5. Найпотужніший шар тропосфери є на  _________________________ 

6. У тропосфері температура з висотою   __________________________ 



Завдання 2. За кліматичною картою, описом на  Додатку кліматичних поясів дати 

характеристику основним кліматичним поясам, заповнити таблицю: 

Кліматичний 

пояс 

Географічне 

положення  

Переважаючий 

 тиск 

Переважна 

повітряна 

маса 

Середні 

температури 

влітку і 

взимку 

Кількість 

опадів, 

режим 

випадання 

Екваторіальний  

 

    

Тропічні  

 

    

Помірні   

 

    

Полярні  

(арктичний, 

антарктичний) 

 

     

Завдання 3. Визначте, яким буде тиск на висоті 3000 м, якщо на рівні моря 

він становить 760 мм рт. ст. 
Розв’язання. 

 Пам’ятаємо.  На кожні 100 м тиск зменшується приблизно на 10 мм рт. ст. 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Висота м.Києва над рівнем моря – 180 м.Обчисліть  атмосферний 

тиск для столиці України. 

Розв’язання. 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання 5.Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт. ст., а біля її 

підніжжя – 760 мм рт. ст. Визначити висоту гори. 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Завдання 6. Задача. Визначте, в якому напрямку буде дути вітер? 

У якому разі він дутиме сильніше? 

Вітер — горизонтальний рух повітря з області високого тиску до області низького. 

Головна причина утворення вітру — нерівномірне нагрівання земної поверхні, різниця в 

атмосферному тиску. Чим більша різниця в тиску, тим сильніший вітер. 

 

А 740 мм – Б 750 мм  

 А 763мм – Б 758мм   

 А 754мм – Б 752 мм (із А в Б) 

 А780 мм. рт. ст.- Б 760 мм. рт. ст. 

 А770 мм. рт. ст.-Б 780 мм. рт. ст. 

Завдання 7. Роза вітрів. 

Наочне зображення вітрів різних напрямків у певному пункті за певний проміжок часу 

демонструють за допомогою діаграми рози вітрів. Діаграма являє собою чотири лінії, які 

вказують основні та проміжні сторони горизонту. 

За результатами спостережень на лініях від точки їх перетину в масштабі відкладають 

кількість днів, протягом яких дув вітер певного напрямку. Кількість днів без вітру (штиль) 

указують у центрі графіка. Кінцеві точки відрізків з’єднують ламаною лінією та одержують 

геометричну фігуру, яка своєю формою наочно показує переважання певних вітрів. 

Висновок . Інформацію про вітри, що переважають у даній місцевості, можна отримати за 

графіком, що називається «роза вітрів». 

«Складання рози вітрів, її аналіз» 

Завдання. Побудуйте та проаналізуйте розу вітрів за даними, наведеними в таблиці. 

Напрямок вітру Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх Штиль 

Тривалість, днів 1 1 3 2 2 4 4 3 

 10 днів 

 

Висновок 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 
Основні кліматичні пояси 

Кліматичні пояси Особливості клімату 

Екваторіальний 

Високі температури повітря протягом усього року від +24 

до 28 °С. Переважають екваторіальні повітряні маси й 

знижений атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря 

зумовлюють велику кількість опадів: 10003000 мм на рік. 

Протягом усього року опади випадають рівномірно 

Тропічні 

У теплу пору року температури сягають +30 °С і вище, а в 

прохолодну знижуються до +15 °С і нижче. Іноді 

температура повітря сягає рекордно високої позначки. 

Переважають тропічні повітряні маси й високий тиск. 

Низхідні потоки повітря зумовлюють надзвичайно малу 

кількість опадів 

Помірні 

Добре виражені чотири пори року. У теплу пору року 

температури сягають +25 °С і вище, у холодну знижуються 

до -15 °С і нижче. Середньорічна температура коливається 

від +20 до 0 °С. Переважають помірні повітряні маси й 

низький атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря 

зумовлюють значну кількість опадів, до 1000 мм на рік і 

більше, але розподілені вони нерівномірно 

Полярні (арктичний 

й антарктичний) 

Протягом усього року температури повітря опускаються 

значно нижче 0 °С. Іноді температура повітря досягає 

рекордно низької позначки. Переважають арктичні й 

антарктичні повітряні маси й високий тиск. Кількість опадів 

незначна 

 

 

 


