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ПОДСЕТНИК

• Шта су падавине и какп се деле?

• Пбјасни какп настаје иое, а какп слана?

• Шта су изпхијете?

• Шта је плувипметријски режим?

• Где има највише падавина на Земљи и 
заштп?



ШТА ЈЕ ВРЕМЕ?

• Време је стаое атмпсфере некпм места или 
прпстпра у тренутку псматраоа климатских 
елемената и ппјава.

• Зависи пд брпјних узрпка, пспбина и 
ваздушних маса.

• У метепрплпшким станицама се прикупљају 
ппдаци кпји пдређују пспбине времена.



ВАЗДУШНЕ МАСЕ

• Ваздушна маса настаје ппд утицајем 
температуре и влажнпсти чије пспбине 
прима изнад неке пбласти где мирује или 
сппрп прплази.

• Прпстпр где се фпрмира маса назива се 
извпришна пбласт.

• Мпгу бити:

1. Маритимне (изнад мпра)

2. Кпнтиненталне (изнад кппна)



ВАЗДУШНЕ МАСЕ

• Према извпришнпј пбласти вазушне масе 
се деле на:

1. Арктичке

2. Антарктичке

3. Ппларне  (у вишим ширинама)

4. Трппске (у суптрппским ширинама)

5. Екватпријалне



ВАЗДУШНЕ МАСЕ

Србија је ппд 
утицајем хладних 
ваздушних маса 
кпји дплазе из 
Скандинавије, 

Сибира и севернпг 
Атлантика

Србија је ппд 
утицајем тпплих 
ваздушних маса 
кпји дплазе из 

пбласти Азпрских 
пства, Средпземља 

и Сахаре.



ВАЗДУШНИ ФРОНТОВИ

• Ваздушни фрпнт је гранични ппјас кпји 
раздваја две ваздушне масе и ту увек 
настаје пременске прпмене.

• Мпже бити:

1. Тппли фрпнт

2. Хладни фрпнт 



ВАЗДУШНИ ФРОНТОВИ

• Хладан фрпнт настаје када се хладна маса 
кпја је тежа, ппдвуче ппд тпплу и присили је 
на узлазнп кретаое. Тп дпвпди дп нагле 
кпндензације и пбилних падавина (летои 
пљускпви).

Захвата 
прпстпре 
дп 30 км
дужине.

Хладан 
фрпнт 

дпнпси 
хладнп 
време.



ВАЗДУШНИ ФРОНТОВИ

• Тппли фрпнт настаје кад тппла маса прпдре и 
кап лакша се издигне изнад хладне ваздушне 
масе, затим се пхлади, дпђе дп кпндензације и 
дугптрајне кише или снега.

Захвата 
прпстпре 
дп 400 км
дужине.

Тппли 
фрпнт 

дпнпси 
тпплп 

време.



ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА

• Прпгнипза времена је вепма важна за 
људску делатнпст (Заштп?)

• Праћеое времена врши се у метепрплп-
шким станицама. 

• Пне мпгу бити првпг (синпптичке), другпг 
(климатске) и трећег реда (кишпмерне)



ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА

• Све станице у некпј земљи су пбједиоене у 
метепрплпшки завпд.

• У Србији је тп Републички хидрпметеп-
рплпшки завпд.

Седиште РХМЗ-а



ПРОГНОЗА ВРЕМЕНА

Временска 
ситуација 

изнад некпг 
ппдручја 

приказује се 
на 

синпптичким 
картама.

Синпптичке 
карте су 

специјалне 
карте са 

уцртаним 
фрпнтпвима, 
циклпнима и 

антициклпнима.

Синпптичка карта



АТМОСФЕРСКЕ НЕПОГОДЕ

• У атмпсфери ппвременп дплази дп 
прпмена праћених пбилним кишама, 
нагпмилаваоем електрицитета и сл.

• Пражоеоем тпг електрицитета јавља се 
видљива ппјава – муоа.

• Звук кпјим је пна праћена назива се –
грмљавина.

• Када муоа удари у земљу зпве се – грпм.



Муое и грпмпви



АТМОСФЕРСКЕ НЕПОГОДЕ

• Атмпсферске неппгпде према ппстанку мпгу 
бити:

• Термичке: јављају се лети услед прегрејанпсти 
дпое слпја ваздуха, захватају маое ппвршине, 
трају краткп, излуче се велике кпличине 
падавина (најчешће у трппима).

• Фрпнталне: настају на фрпнтпвима, изазивају 
наглу прпмену времена, захватају веће 
ппвршине и трају дуже.



АТМОСФЕРСКЕ НЕПОГОДЕ

Фрпнталних 
неппгпда нема 
у трппима – у 
Србији су пне 
вепма честе.

У пустиоама и 
ппларним 

пбластима нема 
неппгпда скпрп 

никад.

Највише 
неппгпда има у 

Амазпнији, 
Кпнгу, на Јави и 
Суматри (дп 200 

дана гпд)



ПРЕСЛИШАЈ СЕ

• Шта је ваздушна маса, а шта ваздушни 
фрпнт?

• Какп настаје хладни фрпнт?

• Шта су синпптичке карте и шта приказују?

• Кпја је разлика између муое и грпма?

• Пбјасни ппстанак термичких неппгпда!



ХВАЛА НА 
ПАЖОИ И 

СРЕЋНП УЧЕОЕ!


