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Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
dyskusja moderowana. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie pisemne (test złożony z zadań otwartych) 
 

Określenie wymagań wstępnych 
Wiedza z zakresu: podstawowe wiadomości z zakresu fizyki atmosfery 
Umiejętności: identyfikacja współzależności warunków klimatycznych i warunków emisji  
w różnych skalach przestrzennych. 

Założenia i cele przedmiotu:  
Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej problemu jakości powietrza w życiu człowieka od skali lokalnej do skali 
globalnej. Zrozumienie roli warunków meteorologicznych w kształtowaniu warunków aerosanitarnych. Podstawowa 
znajomość zróżnicowania przestrzennego poziomu degradacji atmosfery w aglomeracji gdańskiej, w Polsce i Europie. 

Treści programowe:  
Przyczyny i skutki degradacji atmosfery. Międzynarodowe regulacje prawne.  

Naturalne i sztuczne źródła emisji - punktowe, liniowe, powierzchniowe. Rodzaje zanieczyszczeń  naturalne, 
technologiczne, komunikacyjne, energetyczne, rolnicze. Meteorologiczne uwarunkowania emisji i rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń. Przemiany chemiczne zanieczyszczeń. Monitoring emisji i imisji. Teoretyczne i empiryczne metody 
oceny poziomu zanieczyszczenia atmosfery. Aktualny poziom degradacji atmosfery w aglomeracji gdańskiej, w Polsce i 
Europie – tendencje zmian. Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na klimat. 

Umiejętności i kompetencje:  
Student potrafi zdefiniować podstawowe rodzaje naturalnych i antropogenicznych źródeł emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Potrafi interpretować stan warunków aerosanitarnych w zależności od 
wielkości emisji i warunków meteorologicznych w różnych skalach przestrzennych. Posiada wiedzę 
pozwalającą na opracowanie dokumentacji dotyczącej jakości powietrza w odniesieniu do jednostki 
administracyjnej/zakładu pracy 
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