
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGb i I TMb. 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 17 kwietnia 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 108-113 (sporo rysunków). 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie:  

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

Temat: Plutonizm, wulkanizm, trzęsienia ziemi 

1. Magma to płynna skała, w skład której wchodzą m.in.: krzemionka (SiO2), tlenki glinu, 

żelaza, magnezu, wapnia, wiele innych związków chemicznych. Często magma zawiera 

wiele składników lotnych, m.in.: parę wodną i tlenki węgla. Temperatura magmy wynosi 

700-900°C, rzadko przekracza 1200°C. 

 

 

2. Plutonizm (Pluton – bóg podziemi z mitologii greckiej) - zjawiska związane z: 

powstawaniem, przemieszczaniem się oraz krystalizacją magmy w głębi litosfery. 

Przyczyną powstawania ognisk magmowych jest zwykle lokalne podwyższenie temperatury lub zmiana 

ciśnienia. Skały plutoniczne powstają w wyniku powolnego zastygania magmy. Skały zastygłe pod 

powierzchnią Ziemi zbudowane najczęściej z granitu. W wyniku działalności górotwórczej zostają 

wypiętrzone. W Polsce proces taki przeszły Tatry Wysokie. 

 

Krzepnięcie magmy w otoczeniu istniejących już skał prowadzi do powstawania intruzji, czyli ciał 

skalnych występujących w obrębie skał starszych. Intruzja (jako proces) - to wdarcie się magmy w obręb 

skorupy ziemskiej bez wydostania się na powierzchnię Ziemi.  



3. Intruzja – ciało skalne powstałe z zastygłej w głębi skorupy ziemskiej magmy, 

która wdarła się pomiędzy starsze utwory skalne (np. batolit, lakolit, dajka). 

 

Przykłady: 

 

 

4. Wulkanizm - procesy związane z wydobywaniem się magmy na powierzchnię 

ziemi 

Erupcja – wydostawanie się na powierzchnię ziemi produktów wulkanicznych: lawy, 

gazów, fragmentów skał 

Erupcje szczelinowe (linijne, linearne) - mają zazwyczaj spokojny przebieg i dostarczają ponad 

80% materiału wulkanicznego, jaki rocznie trafia na powierzchnię Ziemi. 



 

Erupcje centralne - przebiegają punktowo; materiał nagromadzony w ognisku magmowym 

wydostaje się na powierzchnię ziemi kominem wulkanicznym zakończonym kraterem. 

 

 

Pozytywny wpływ wulkanizmu na przyrodę i działalność człowieka:  

 na skałach i pyłach wulkanicznych tworzą się bardzo urodzajne gleby,  

 niektóre skały (np. granity – na nagrobki i bazalty – a dokładniej grys bazaltowy jest najlepszym 

wypełniaczem mas asfaltowych) są wykorzystywane w budownictwie oraz stanowią ozdoby,  

 w skałach magmowych tworzą się liczne złoża: rudy miedzi, cynku, ołowiu i uranu,  

 na terenach wulkanicznych obecne są wody termalne oraz wody mineralne,  

 wulkany są ważną atrakcję turystyczną (wpływ na rozwój turystyki). 

Negatywny wpływ wulkanizmu na przyrodę i działalność człowieka:  

 jest to żywioł cechujący się niezwykle dużą siłą niszczącą przyczyniającą się do: niszczenia dorobku 

ludzkiego (budynków, infrastruktury, pól uprawnych, lasów), 

 powoduje występowanie rannych i ofiar śmiertelnych. 

Na świecie na obszarach lądowych obecnie czynnych jest ponad 600 wulkanów. Największe ich 

nagromadzenie występuje na granicach płyt litosfery. Zdecydowana większość wulkanów występuje w 

obrębie dna oceanicznego – stanowią je głównie małe i stosunkowo mało groźne wulkany podmorskie 

występujące w obrębie grzbietów śródoceanicznych –tylko nieliczne z nich wystają ponad powierzchnię 

oceanu (np. w obrębie Islandii: Hekla). 

Pacyficzny Pierścień Ognia – strefa w której występuje najwięcej erupcji wulkanicznych (i trzęsień 

ziemi). Szacuje  się, że znajduje się tu 90% czynnych wulkanów lądowych. 

 

 

 



Rozmieszczenie wulkanów na Ziemi 

 

Wulkanizm charakteryzuje się fazami różnej aktywności, które przeplatają okresy długiego spokoju – 

wulkan przechodzi w stan uśpienia lub wygasa. 

 

 



5. Trzęsienia ziemi - drgania skorupy ziemskiej wywołane przemieszczaniem się 

skał litosfery 

Trzęsienia ziemi występują na styku płyt litosfery. Z reguły są następstwem rozładowywania naprężeń 

wynikających z ruchu płyt litosfery. Do częstych przyczyn trzęsień ziemi zalicza się wybuchy wulkanów. 

Może do nich dochodzić także na skutek zapadania się stropów jaskiń albo wyrobisk w kopalniach (tzw. 

tąpnięcia), a także (bardzo rzadko) w wyniku upadku relatywnie dużych meteorytów. Źródło 

rozchodzenia się fal sejsmicznych to ognisko albo hipocentrum trzęsienia ziemi. Może ono znajdować się 

na różnej głębokości, nawet kilkuset km. Miejsce położone na powierzchni Ziemi bezpośrednio ponad 

hipocentrum to epicentrum. W nim wstrząsy odczuwane są najwcześniej i są najsilniejsze. Wielkość 

trzęsień ziemi określa się m.in. za pomocą skali Richtera – np. trzęsienie ziemi o sile 2,0 to delikatne 

wstrząsy odczuwane tylko przez sejsmografy, występujące setki tysięcy razy na Ziemi w ciągu roku. 

Natomiast trzęsienie o mocy ok. 9,0 to katastrofalne w skutkach, niszczące całe miasta wstrząsy, 

występujące dosyć rzadko – raz na kilka, kilkanaście lat. Trzęsienia ziemi spotyka się na całej powierzchni 

kuli ziemskiej. 

Na obszarach starych, sztywnych tarcz kontynentalnych i starych gór trzęsienia ziemi występują bardzo 

rzadko i są słabe. Nazywamy je obszarami asejsmicznymi. Ich przeciwieństwem są obszary sejsmiczne, 

czyli takie, gdzie występuje 90% wszystkich trzęsień ziemi, w tym wszystkie najsilniejsze. Obszary 

sejsmiczne w bardzo dużym stopniu pokrywają się ze strefami kolizji płyt litosfery. 

Praktycznie wszystkie trzęsienia ziemi są odnotowywane przez stacje sejsmologiczne rozsiane po całym 

świecie. Do ich zapisu służą specjalistyczne urządzenia, tzw. sejsmografy. 
 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zapiszcie w zeszytach podany tekst tak, aby był zgodny z prawdą. 

Procesy geologiczne zachodzące pod powierzchnią Ziemi, polegające między innymi na przemieszczaniu i 

krystalizacji lawy / magmy, określa się mianem plutonizmu / wulkanizmu. Formy powstające w wyniku 

tych procesów są nazywane formami wulkanicznymi / intruzjami magmatycznymi. Przykładem takich 

form są lakolity / stożki wulkaniczne, które powstają w wyniku wciskania się roztopionej masy skalnej 

pomiędzy warstwy skalne / w pęknięcia przecinające kolejne warstwy skalne. 

 

Polecam ciekawe, krótkie filmy na YT: 

1. Wulkany i trzęsienia ziemi (13 min) 

 https://www.youtube.com/watch?v=12zYcFWeWz4 

2. Rzeka lawy na Hawajach (2 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=YMghLTyEuF8 

3. Najgroźniejsze wulkany świata! (8 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=KSCQl2-M8Wg 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za tydzień.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

https://www.youtube.com/watch?v=12zYcFWeWz4
https://www.youtube.com/watch?v=YMghLTyEuF8
https://www.youtube.com/watch?v=KSCQl2-M8Wg

