
Vrijeme i klima 

Pitanja za ponavljanje nastavne cjeline i pripremu za provjeru znanja. 

 

1. Što je Zemljina revolucija? Koliko traje i koje su joj posljedice? 

2. Što je prijestupna godina? Kad se pojavljuje i zašto? 

3. Za svako godišnje doba navedi datum početka, naziv položaja Zemlje na taj dan i približno trajanje 

dana/noći u našim krajevima. 

4. Na kojem se dijelu Zemlje godišnja doba izmjenjuju suprotno od naših? 

5. Zašto postoje godišnja doba? 

6. Nabroj sve toplinske pojaseve (ima ih 5). Pokaži ih na karti. 

7. Kakva su obilježja klime u svakom toplinskom pojasu? 

8. Na koliko se stupnjeva nalaze obratnice i polarnice? Pokaži ih na karti. 

9. Što je vrijeme, a što je klima? 

10. Što je atmosfera? 

11. Koji su plinovi najviše zastupljeni u atmosferi? 

12. Kako se zove najniži sloj atmosfere? Zašto je on važan? 

13. Nabroj klimatske elemente. 

14. Kako se mijenja temperatura zraka tijekom 24 sata? 

15. Kako se mijenja temperatura zraka porastom nadmorske visine? 

16. Čime mjerimo temperaturu zraka? Koja je mjerna jedinica za temperaturu? 

17. Opiši proces zagrijavanja atmosfere. 

18. Čime mjerimo tlak zraka? Koja je mjerna jedinica za tlak zraka? 

19. Koliko iznosi normalan tlak zraka? 

20. Kako se naziva područje niskog tlaka zraka? 

21. Kako se naziva područje visokog tlaka zraka? 

22. Kakvo vrijeme donosi ciklona, a kakvo anticiklona? 

23. Kako se nazivaju stručnjaci koji se bave predviđanjem vremena? Zašto je važna prognoza 

vremena? 

24. Zašto nastaje vjetar? 

25. Koji su planetarni (stalni) vjetrovi? 

26. Koji su lokalni vjetrovi značajni u Primorskoj Hrvatskoj? 



27. Odakle vlaga u zraku? 

28. Je li lakši topli ili hladni zrak? 

29. Kako nastaje magla i oblaci? 

30. Kako nastaju padaline? 

31. Koje padaline nastaju iz oblaka? Koje padaline nastaju pri tlu? 

32. Koja su tri razloga za izdizanje zraka i nastanak padalina? 

33. Nabroj klimatske čimbenike. 

34. Objasni kako udaljenost od ekvatora utječe na klimu. 

35. Objasni kako odnos kopna i mora utječu na klimu. 

36. Objasni kako reljef utječe na klimu. 

37. Utječe li čovjek na klimu? Navedi primjer. 

38. Koja dva klimatska elementa su prikazana u klimatskim dijagramima? 

39. Analiziraj klimatski dijagram (najviša i najniža temperatura, najmanja i najveća količina padalina, 

godišnji hod temperature, godišnji hod količine padalina). 

40. Koji se klimatski razredi izdvajaju na Zemlji (slovna oznaka i naziv)? 

41. Koji prostor na Zemlji obuhvaćaju tropske kišne klime? Kakva su obilježja tih klima? 

42. Koji prostor na Zemlji obuhvaćaju suhe klime? Kakva su obilježja tih klima? 

43. Koji prostor na Zemlji obuhvaćaju umjereno tople kišne klime? Kakva su obilježja tih klima? 

44. Koji prostor na Zemlji obuhvaćaju snježno-šumske klime? Kakva su obilježja tih klima? 

45. Koji prostor na Zemlji obuhvaćaju snježne klime? Kakva su obilježja tih klima? 

46. Pokaži na karti približan prostor koji zauzima svaki klimatski razred i imenuj ga. 

47. Koji su klimatski čimbenici najvažniji za prostor Hrvatske. Opiši njihov utjecaj na klimu Hrvatske. 

48. Koji su klimatski razredi zastupljeni na prostoru Hrvatske? 

49. Koji su klimatski tipovi zastupljeni na prostoru Hrvatske? Pokaži na karti u kojim dijelovima 

Hrvatske i imenuj ih. 

50. Koje su razlike između umjereno tople klime i sredozemne klime? 

51. Koji dijelovi Hrvatske imaju najveću količinu padalina? Zašto? 

52. Što je tlo? 

53. Koja su tla najvažnija u Gorskoj Hrvatskoj? Koji je biljni svijet na tom prostoru? 

54. Koja su tla najvažnija u Panonskoj Hrvatskoj? Koji je biljni svijet na tom prostoru? 

55. Koja su tla najvažnija u Primorskoj Hrvatskoj? Koji je biljni svijet na tom prostoru? 

56. Što daje plodnost tlu? 



57. Koje je najplodnije tlo u Hrvatskoj? 

58. Opiši međusobnu ovisnost klime, tla i živoga svijeta. 

59. Što je bioraznolikost? Kako čovjek utječe na nju? Navedi primjer iz Hrvatske i svijeta. 

 

 

 

 


