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Zadanie 1

Wyobra¹my sobie kulist¡, jednorodn¡ planet¦ o niesko«czenie du»ym przewodnictwie cieplnym (tj. w danej chwili jej temperatura jest staªa na caªej
obj¦to±ci). Z jednej strony (patrz rys. 1) pada na ni¡ ±wiatªo o staªym nat¦»eniu. Wiemy, »e ±wiatªo to jest emitowane przez odlegª¡1 gwiazd¦, za± jego
nat¦»enie w poªowie odlegªo±ci mi¦dzy gwiazd¡ a planet¡ równe jest 4200 mW2 .
Jak b¦dzie stabilna temperatura planety? (same cyferki nie wystarcz¡, wi¦cej zrób na literkach a potem podstaw)

Zadanie 1 - dodatkowe

Jak temperatura planety b¦dzie si¦ zmienia¢ w czasie? Zaªó» temperatur¦
pocz¡tkow¡ T0 , nat¦»enie ±wiatªa w pobli»u planety równe φS , oznacz wszelkie inne potrzebne wielko±ci wedle uznania.
Ta cz¦±¢ jest bardzo nieobowi¡zkowa, mile widziane jakiekolwiek przemy±lenia czy próby rozwi¡zania, nawet niedoko«czone.

Rysunek 1: Schemat sytuacji z zadania pierwszego
1 Odlegª¡

jak Sªo«ce, nie jak Alfa Centauri
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Zadanie 2

Rysunek 2: Mi± Jon
W wyniku zmian klimatu, Mi± Jon stoi na krze lodowej gdzie± na oceanie.
W zale»no±ci od wielko±ci kry2 i innych istotnych parametrów, ile co najwy»ej
mo»e wa»y¢ Jon aby si¦ nie zamoczy¢?
Zadanie 2 - cz¦±¢ powa»niejsza

W du»ym zbiorniku wodnym znajduje si¦ pewna ilo±¢ lodu unosz¡cego si¦
na powierzchni. Co stanie si¦ z poziomem wody kiedy lód stopnieje? Podaj
warto±¢ liczbow¡ dla zbiornika prostopadªo±ciennego o podstawie 1 kmx1 km
wypeªnionego wod¡ do wysoko±ci 500 m i lodowej kuli o promieniu 10m. Inne
potrzebne wielko±ci znajd¹ w tablicach/internecie.
Czy dla innych proporcji wielko±ci lodu do zbiornika zachowanie poziomu
wody mo»e si¦ zmieni¢? Je±li tak to kiedy i jak?
Zadanie 3 - opisowe

Bez szukania w guglu czy w ksi¡»kach - czym jest efekt cieplarniany? (serio bez szukania, przeczyta¢ artykuª na Wikipedii ka»dy umie, a chciaªbym
wiedzie¢ co wiesz ju» w tej chwili)

2 Mo»esz

zaªo»y¢, »e ma ksztaªt dysku, ale mo»esz te» to uogólni¢
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Cz¦±¢ jeszcze bardziej opisowa

Tutaj chciaªbym dowiedzie¢ si¦ o Twoich przemy±leniach na temat zmian klimatu - czy jest to powa»ny problem, czy te» zwykªa bujda na kóªkach? Jakie
sªyszaªe±/sªyszaªa± kªamstwa na ten temat? Co s¡dzisz o przedstawieniu tego
tematu w mediach?
Ze wzgl¦du na pozorn¡ kontrowersyjno±¢ tematu w spoªecze«stwie, nie b¦d¦
warunkowaª przyj¦cia na warsztaty zawarto±ci¡ merytoryczn¡ tej odpowiedzi,
jednak chciaªbym, »eby uczestnicy poza czysto teoretyczn¡ wiedz¡ wykazywali jakie± zainteresowanie ±wiatem rzeczywistym, a przynajmniej tymi jego
bardziej "zycznymi" aspektami.
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