
1.  Budowa wnętrza Ziemi. Skały
Zadanie 1.  

Na ilustracji literami A–G zostały oznaczone warstwy budujące wnętrze Ziemi.

SKORZYSTAJ
Z PODRĘCZNIKA

Skorzystaj 
z podręcznika
s. 97

Uzupełnij tabelę.

a) Rozpoznaj opisane warstwy i zapisz ich nazwy we właściwych komórkach tabeli.

b) Wpisz litery, którymi opisane warstwy zostały oznaczone na ilustracji.

Lp. Opis warstwy Nazwa warstwy Litera

1.
Skorupa ziemska wraz z zewnętrzną warstwą płaszcza 
ziemskiego.

2.
Jedna z głębszych warstw Ziemi, która ma właściwości 
ciała ciekłego.

3.
Część zewnętrznej warstwy globu, która występuje 
w obrębie lądów.

4.
Część najgrubszej warstwy Ziemi o temperaturze  
około 3000°C.

5. Warstwa o najwyższej temperaturze we wnętrzu Ziemi.

6. Fragment skorupy ziemskiej o grubości sięgającej 12 km.

7.
Fragment najbardziej masywnej warstwy Ziemi  
o znacznej plastyczności i temperaturze około 1600°C.
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Zadanie 2.

Określ różnice między podanymi parami terminów.

A. Magma i lawa.

B. Skorupa kontynentalna i skorupa oceaniczna.

C. Skała i minerał.

Zadanie 3.

Na fotografiach zostały przedstawione różne rodzaje skał. Dwie spośród nich to skały magmowe – 
granit i bazalt.

a) Podpisz odpowiednimi nazwami skały magmowe.

b) Zaznacz w każdym wierszu tabeli literę G, jeśli podana informacja dotyczy granitu, 
lub literę B – jeśli dotyczy bazaltu.

Lp. Informacja Skała

1. Powstał na powierzchni Ziemi. G B

2. Poszczególne minerały można rozróżnić gołym okiem. G B

3. Jest skałą głębinową. G B

4. Powstał z szybko krzepnącej lawy. G B

5. Powstał głęboko pod powierzchnią Ziemi. G B

6. Powstał z wolno zastygającej magmy. G B

7. Jest skałą wylewną. G B

8. Minerały są niewidoczne gołym okiem. G B
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Zapamiętaj

 n Wnętrze Ziemi składa się z trzech głównych warstw: 
jądra, płaszcza Ziemi oraz skorupy ziemskiej.

 n W centrum kuli ziemskiej znajduje się jądro, które 
stanowi aż 31% masy naszej planety. Dzieli się ono 
na jądro wewnętrzne i jądro zewnętrzne.

 n Najbardziej masywną i  najgrubszą warstwą jest 
płaszcz Ziemi stanowiący około 68% jej masy. Dzieli 
się on na płaszcz dolny i płaszcz górny.

 n W  wyniku stałej wymiany ciepła między jądrem 
a płaszczem Ziemi powstają prądy konwekcyjne 
powodujące ruch magmy – gorącej masy roztopio-
nych skał.

 n Skorupa ziemska to zewnętrzna, najcieńsza warstwa 
Ziemi. Wyróżnia się dwie odmiany skorupy ziemskiej: 
oceaniczną i kontynentalną.

 n Skorupa ziemska wraz z zewnętrzną częścią płasz-
cza górnego tworzą litosferę.

 n Skały są zbudowane z jednego lub z wielu minerałów – 
podstawowych pierwiastków oraz związków che-
micznych tworzących skorupę ziemską.

 n Blisko 100 z około 5000 znanych minerałów to mine-
rały skałotwórcze, czyli takie, które mają znaczący 
udział w budowie skorupy ziemskiej.

 n Minerały, które występują rzadko, są niezwykle cenne. 
Część z nich to kamienie szlachetne (np. diamenty).

 n Ze względu na pochodzenie (genezę) wyróżnia się 
skały magmowe, osadowe i metamorficzne (prze-
obrażone).

 n Skały magmowe powstają w procesie krystalizacji 
magmy we wnętrzu Ziemi lub na skutek krzepnięcia 
lawy na powierzchni. Dzielą się na skały głębinowe 
(np. granit) i skały wylewne (np. bazalt).

 n Skały osadowe powstają wskutek nagromadzenia 
się okruchów skalnych oraz obumarłej materii orga-
nicznej lub w wyniku wytrącania się osadów z roz-
tworów wodnych. Dzielą się na skały okruchowe  
(np. piasek), skały organiczne (np. wapień) i skały 
chemiczne (np. sól kamienna).

 n Skały metamorficzne (przeobrażone) tworzą się pod 
wpływem oddziaływania wysokiej temperatury oraz 
dużego ciśnienia na istniejące już skały magmowe 
lub osadowe. Skałami metamorficznymi są na przy-
kład marmur i gnejs.

 n Ze skał uzyskuje się większość surowców mineral-
nych. Ze względu na wykorzystanie surowce mine-
ralne dzieli się na: energetyczne, chemiczne, meta-
liczne i skalne.

Na wyrywki

 n Jakie są główne warstwy budujące wnętrze Ziemi? 

 n Co to jest litosfera?

 n Jak powstają skały magmowe? Jak się one dzielą?

 n Jak jest zbudowana skorupa ziemska?

 n Czym są minerały?

 n Jakie typy skał wyróżnia się ze względu na ich genezę?

 n Jak jest zbudowane jądro Ziemi?

 n Jak powstają skały metamorficzne?

 n Jak dzieli się surowce mineralne ze względu na ich wykorzystanie?

 n Co to są minerały skałotwórcze?

 n Jak jest zbudowany płaszcz Ziemi?

 n Czym są prądy konwekcyjne?

 n Jak powstają skały osadowe? Jak się one dzielą?
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