
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGb i I TMb 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 26 marca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 96-101 (dużo rysunków). 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie:  

(jak zwykle – to co u mnie na czerwono lub w czerwonej ramce) 

Temat: Budowa wnętrza Ziemi, skały 

Najgłębsze wiercenia geologiczne sięgają 12–13 km. Promień Ziemi ma 6371 km, co oznacza, że 

przewiercono do tej pory mniej niż 0,2% drogi do środka Ziemi i pozostało jeszcze ponad 99,8%. Pomimo 

tego i tak dużo wiemy o wewnętrznej budowie naszego globu. 

1. Warstwy budujące wnętrze Ziemi: 

A. Jądro (31% masy planety):  wewnętrzne (Fe, Ni; T = 6-6,5 tys. oC)  

zewnętrzne (Fe, Ni; T = 4,5 tys. oC) 

B. Płaszcz (68% masy planety):  dolny (T = 3 tys. oC) 

górny (T = 1,6 tys. oC) 

C. Skorupa ziemska:   do 80 km grubości (grubsza pod kontynentami) 

 

2. Minerały - to podstawowe pierwiastki i związki chemiczne tworzące skorupę ziemską; 

najmniejsze naturalne jej składniki. Rozpoznano ok. 5 tys. minerałów – z nich ok. 100 to 

minerały skałotwórcze (np. mika, skaleń, kwarc). 

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

3. Skały - naturalne skupiska minerałów 

Ze względu na pochodzenie (genezę) wyróżnia się: 



 

 

A. S. magmowe - powstają w procesie krystalizacji magmy we wnętrzu Ziemi lub na 

skutek krzepnięcia lawy na powierzchni (np. granit, bazalt) 

B. Skały osadowe - powstają wskutek nagromadzenia się okruchów skalnych, obumarłej 

materii organicznej lub w wyniku wytrącania się osadów z roztworów wodnych (np. 

piasek, wapień, sól kamienna) 

C. Skały metamorficzne (przeobrażone) - tworzą się pod wpływem oddziaływania wysokiej 

temperatury i dużego ciśnienia na istniejące już skały magmowe lub osadowe (np. 

marmur, gnejs) 

4. Surowce mineralne: (wypiszcie grupy surowców i po 3 przykłady) 

Niektóre skały znalazły praktyczne zastosowania i są wydobywane jako surowce mineralne. 

 

 
A. S. energetyczne - …………… 

B. S. metaliczne - …………… 



C. S. chemiczne - …………… 

D. S. skalne - …………… 

I ostatnie zadanie pisemne: 

 

Polecam bardzo ciekawe filmy na YT: 

1. Podróż do wnętrza Ziemi 

https://www.youtube.com/watch?v=dDJec5hpjzM 

2. Rodzaje skał występujących w przyrodzie 

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

Temat pracy pisemnej, z którym możecie się zmierzyć: 

1. Surowce mineralne mojego powiatu – wydobycie i wykorzystanie 

Przypominam, że wspominałam Wam o wyborze przynajmniej 1 tematu w semestrze w formie pracy 

pisemnej na ocenę. Myślę, że w obecnych warunkach może to być także prezentacja z opisem (jeśli 

komuś zależy na lepszej ocenie lub po prostu chce się zmierzyć z takim wyzwaniem). Prace o 

surowcach możecie przesyłać przez najbliższe 2 tygodnie - do 10 kwietnia. Mój adres mailowy do 

wysyłania prac: 

j.mazurek-123@o2.pl 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału wkrótce.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 
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