C – velitel pobřežní plavby // Meteorologie
1.

J aký je rozdíl mezi pojmy klima a počasí?
Jak se jmenuje nejnižší vrstva atmosféry a do jaké výšky sahá nad rovníkem a nad póly?

2.

Jaký je normální průběh teploty v atmosféře? Co znamená výraz „inverze“?

3.

 jakých jednotkách se udává tlak vzduchu? Jaký je průměrný tlak vzduchu na hladině moře a jak se
V
tlak mění s výškou? Co znamená výraz „izobara“?

4.

 ysvětlete pojmy: vlhkost vzduchu a stav nasycení. V jakých jednotkách se udává relativní vlhkost
V
vzduchu?

5.

 ysvětlete pojem „rosný bod“ a v jakých jednotkách se udává? Kde se s rosným bodem v meteorologii
V
setkáme?

6.

Jaké tlakové útvary jsou na obrázku znázorněny a jaké počasí lze v nich očekávat?
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7.

Jaký je směr větru v místech označených křížky?

8.

Jaký je směr větru v místech označených křížky?
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9.

 yjmenujte v angličtině mezinárodní zkratky osmidílné větrné růžice (N, NE, E atd.). Co víte o
V
Beaufortově stupnici? Víte, do kolika uzlů jsou 3, 4, 5 a 6 stupňů Bft ?

10.

J aký je směr větru v místech 			   11.   Jaký je směr větru v místech
označených křížky?                                     	           označených křížky?

12.

Co je příčinou vzniku oblaků? Vyjmenujte jednotlivé druhy oblaků, které znáte.

13.

Z jakého oblaku vypadávají trvalé srážky a na jaké frontě se vyskytuje?

14.

Z jakého oblaku můžou vypadávat kroupy a na jaké frontě se tímto oblakem obvykle setkáte?

15.

 a jaké frontě se zpravidla setkáte s vrstevnatou oblačností na jaké frontě s kupovitou oblačností? Víte
N
o jaká oblaka se jedná?

16.

Vysvětlete, proč v tlakové níži vane na severní polokouli vítr proti směru otáčení hodinových ručiček.

17.

Vysvětlete, jak vzniká mlha. Jaký je rozdíl mezi radiační a advekční mlhou?
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18.

Vysvětlete vznik mořské a pevninské brízy.

19.

 jaké oblasti Středomoří se vyskytuje bóra, meltemi, mistral a levanter? Z jakého směru tyto větry
V
vanou?

20.

Stručně popište teplou a studnou vzduchovou hmotu, to je oblačnost, srážky, vítr a dohlednost.

21.

Vysvětlete vznik teplé fronty. Jaká bude na teplé frontě oblačnost a jaké budou srážky?

22.

Vysvětlete vznik studené fronty. Jaká bude na studené frontě oblačnost a jaké budou srážky?

23.

Z jakých oblaků vypadávají srážky na teplé a studené frontě?

24.

Nakreslete meteorologický symbol pro znázornění teplé, studené a okluzní fronty.

25.

Nakreslete tlakovou níži s teplou a studenou frontou a popište převládající počasí v teplém sektoru.

26.

Jaké informace získáte z pravidelného sledování barometru?
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