
 
04. 04. 2020. 

Време и клима, климатски елементи и појаве 
 

 Време је тренутно стање временских елемената у атмосфери изнад неког места. 
 

 Клима је просечно вишегодишње стање атмосферских појава (климатских елемената) мерених изнад 
неког места. 
 

 Разлика између времена и климе је што време представља тренутно стање, а клима просечно 
вишегодишње стање атмосферских појава (климатских елемената). 
 

 
 

Климатски елементи 

Климатски 
елементи 

Одлике климатских елемената Мерна 
јединица 

Мерни 
инструмент 

1.  
Температура 
ваздуха 

 степен загрејаности ваздуха, 

 најважнији климатски елемeнт, 

 својим деловањем утиче на све остале елемeнте, 

 зависи од упадног угла и врсте подлоге која се греје 
 

ºC (степена 
Целзијуса) 

Термометар 

2.  
Ваздушни 
притисак 

 назив за ваздух који  својом тежином притиска 
површину Земље, 

 зависи од температуре и надморске висине, 

 може бити низак, нормалан и висок 
 

mb 
(милибар) 

Барометар 

3.  Ветар 

 хоризонтално струјање ваздуха у области високог ка 
областима ниског ваздушног притиска,  

 што је већа разлика у ваздушном притиску, већа је и 
јачина и брзина ветра, 

 деле на сталне(планетарне), периодичне и локалне 
 

m/s 
(метар у 
секунди) 

Анемометар 

4.  
Влажност 
ваздуха 

 је степен засићености ваздуха воденом паром, 

 повећавањем температуре, повећава се и влажност 
ваздуха 
 

% 
(проценат) 

Хигрометар 

5.  Облачност  је прекривеност неба облацима 

Описно 
или % 

(проценат) 

Не постоји, 
мери се 
визуелно 

6.  Падавине 

 сви облици воде која у течном или чврстом стању 
пада из облака или се формира непосредно изнад 
површине Земље, 

 ниске падавине: роса, слана, иње и поледица, 

 високе падавине: киша, снег и град, 

l/m²  
или mm/m² 
(литар  или 
милиметар 

по метру 
квадратном) 

Кишомер 

7.  Инсолација 
 трајање Сунчевог сјаја изнад неког места, 

 мерењем инсолације сазнајемо колико има 
сунчаних дана изнад неког места на Земљи  

Број 
Сунчаних 

дана у 
години 

Хелиограф 

 



 
1. Стални планетарни ветрови 

 
 

 
 
 
 

2. Распоред топлотних појасева утиче на температуру на Земљи тако  што стални ветрови дувају у 
одређеном топлотном појасу током целе године. Пасат дува од повратника ка екватору и то само у 
жарком појасу. Западни ветар дува са запада преко океана и доноси велике количине падавина 
континентима у умереном појасу. Источни ветар дува са истока у хладном појасу.  
 

 

3. Скица загревања ваздуха 
 

 
 

 
 



4. Температура ваздуха је елемент који својим деловањем покреће све остале елементе, на следеће 
начине: 

 
- Ваздушни притисак највише зависи од температуре ваздуха и надморске висине. Притисак је 

нижи у вишим пределима, а виши у нижим; 
 

- Ветар се под утицајем температуре загрева и шири па постаје лакши и диже се у вис, а хладнији 
ваздух долази на његово место. Оваквим кретањем ваздуха настају ветрови; 

 

- На влажност ваздуха утиче температура тако што приликом загревања водених површина на 
Земљи долази до испаравања и настаје водена пара у ваздуху. Повећавањем температуре 
повећава се и влажност ваздуха; 

 

- Облачност настаје тако што под утицајем високих температура долази до загревања водених  
површина на Земљи па велике количине топлог ваздуха у облику водене паре одлази у више 
слојеве атмосфере и онда се у висинама под утицајем нижих температура пара кондензује и 
формира облаке; 

 

- Падавине, ниске падавине се формирају одмах изнад копна и зависе од температуре копна. 
Високе падавине настају у тропосфери када се водена пара у вишим деловима атмосфере 
расхлади, кондензује и претвара, зависно од температуре, у капљице воде  (кишу), кристале леда 
који се оретварају у пахуљицу (снег) које се некад током летњих дана претворе у леден куглице 
(град); 

 

- Инсолација или количина сунчевог сјаја – сама по себи говори о утицају температуре; 
 
 

5. Високе падавине настају у топосфери. Водена пара се у вишимшим деловима атмосфере хлади, 
кондензује и претвори зависно од температуре у кишу (капњице воде), снег (кристализовани лед који се 
спаја у пахуљице) и град (кристале леда који се током летњих дана претворе у ледене куглице) 
 
 

6. Разлика између сталних и локалних ветрова је то што стални ветрови дувају одређеним областима на 
Земљи током целе године, а локални на ужем георафском простору. 
 
 

7. Температура утиче на облачност и падавине - облачност, под утицајем температуре и загревања водених  
површина велике количине  топлог и хладног ваздуха, водена пара одлази у вис и формира облаке, 
падавине, ниске падавине се формирају одмах изнад копна и зависе од температуре копна. Високе 
падавине настају у тропосфери када се водена пара у вишим деловима атмосфере расхлади, кондензује и 
претвара, зависно од температуре, у капљице воде  (кишу), кристале леда који се оретварају у пахуљицу 
(снег) које се некад током летњих дана претворе у ледена куглице (град); 
 

8. Метеорологија проучава време и стање временских елемената (Сунчево зрачење, температура, ваздушни 
притисак, ветар, облачност, влажност ваздуха и падавине). На основу метереолошких извештаја даје се 
прогноза времена за краћи или дужи период. Прогноза времена је битна за различите делатности на 
отвореном као што су: пољопривреда, саобраћај, туризам... 

 
 
 



Дијаграм температуре и количине падавина у Београду: 
 
 
 
 

 

 
 
 
Према датом дијаграму закључујем да ће:  
 
А) у Београду је најнижа температура у месецу јануару; 
Б) Највећа количина падавина у Београду је у јуну. 
 

 

Јована Чамагић V-3   

 

     


