
Dzień dobry! 
Materiały będą tradycyjnie na stronie internetowej oraz na dysku Google pod linkiem  
 
https://drive.google.com/drive/folders/11L_xZZVSTOFSHo22RG_FYgzcVSvgnmrO?usp=sharing 
 
Tam też możecie monitorować sprawdzone przeze mnie prace domowe. Zaliczona praca oznaczona jest +. 
Jeśli nie odznaczyłem pracy domowej a ją wysyłaliście to albo jeszcze jej nie sprawdziłem albo gdzieś się 
zapodziała. Proszę więc o tydzień cierpliwości, mam jakieś 300 maili do przejrzenia ;(  
Jeśli po tygodniu nadal nie macie informacji, że praca została sprawdzona proszę o maila. Będę szukał.  
 
Pracę domową wysyłacie na adres radoslaw.malkus@gmail.com 
Ważne!!! W temacie wiadomości wpisujecie, klasę oraz imię i nazwisko a w treści podajecie temat lekcji  
oraz wykonaną pracę domową.  
Pozdrawiam,  
Radosław Małkus 
 

Temat 4: Tektonika płyt litosfery – poziom podstawowy 

 
 Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji. Wiecie już:  

 jaka jest wewnętrzna budowa Ziemi; 

 co to jest i z czego się składa litosfera; 

 co to są prądy konwekcyjne; 

 że płaszcz ziemski jest półpłynny, a litosfera sztywna. 

 

1. Płyty litosfery. 

Spójrz na mapę przedstawiającą rozmieszczenie płyt litosfery (str. 195).  Zapoznaj się z ich nazwami. Zauważ 

zbieżność linii brzegowych Ameryki S i Afryki. Czy nie pasują do siebie jak puzzle? Gdzie przebiegają granice 

płyt? W którą stronę przemieszczają się płyty?  

Skąd wiemy, że się przemieszczają? Jak zaznaczone są strefy ryftowe i strefy supdukcji?  

 

2. Teoria tektoniki płyt litosfery. 

Polecenie: Na podstawie tekstu w podręczniku oraz filmów (linki poniżej) napisz dlaczego kontynenty się 

przemieszczają.  

https://www.youtube.com/watch?v=z85CMAOlLgM 

https://www.youtube.com/watch?v=N16TcIjKsjA 

https://www.youtube.com/watch?v=QOKYA7OpTyQ 

 

3. Napisz co się dzieje z płytami litosfery w strefie ryftowej (spredingu) oraz strefie subdukcji? 

4. Napisz jak powstają góry fałdowe? Str. 202. Wymień 5 przykładów gór fałdowych, odszukaj je na 

mapie.  

5. Napisz jak powstają góry zrębowe? Wymień 5 przykładów gór zrębowych, odszukaj je na mapie.  

6. Napisz jak powstają góry wulkaniczne? Wymień 5 wulkanów na świecie, odszukaj je na mapie.  

 

Praca domowa (proszę wykonać do 27 marca)  

Poszczególne określenia wpisz w odpowiednie miejsce do tabeli (Uwaga! Kilka określeń  może się 

powtarzać w dwóch strefach): 

ryft, rów oceaniczny, grzbiet oceaniczny, strefa spredingu, strefa kolizji, trzęsienia ziemi, wulkanizm, ruchy 

górotwórcze (orogenezy), wulkany,  

 

 Strefa ryftowa Strefa subdukcji 

Procesy oraz zjawiska 

geologiczne 

  

Formy ukształtowania 

powierzchni  

  

 

 

Wędrówka kontynentów na wesoło: 

http://www.filmweb.pl/video/teaser/nr+2-24002 
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