
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGb i I TMb 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 3 kwietnia 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 102-107 (sporo rysunków). 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie:  

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

Temat: Tektonika płyt litosfery 

Dlaczego zachodnie wybrzeża Afryki pasują do 

wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej? 

Dlaczego zachodnie wybrzeża Madagaskaru 

wyglądają, jakby oderwano tę wyspę od Afryki? 

Wyjaśnienie tych zagadek dręczyło świat nauki aż 

do stworzenia teorii płyt litosfery. 

 

W 1912 r. niemiecki geofizyk Alfred Wegener ogłosił 

teorię dryfu kontynentów. Stwierdził w niej, że 

kontynenty poruszają się względem siebie. 

Porównując kształt linii brzegowej poszczególnych 

kontynentów doszedł do wniosku, że stanowiły one 

niegdyś jedną całość. Wielki ląd uległ podziałowi i 

rozpoczął się ruch kontynentów. Późniejsze badania 

skorupy ziemskiej pozwoliły na sformułowanie teorii 

płyt litosfery.  

 

1. Litosfera dzieli się na ogromne płyty, które pokrywają całą planetę i unoszą się na 

plastycznym płaszczu ziemskim. Płyty mogą się rozsuwać, nasuwać na siebie lub 

przemieszczać równolegle względem siebie wzdłuż linii styku. 

 



Na kuli ziemskiej można wyróżnić 11 płyt litosferycznych. 

Płyty dzielą się na: 

 kontynentalne - przypadają w całości lub prawie w całości na obszar bloku kontynentalnego,  np. płyta 

arabska 

 oceaniczne - przypadają w całości lub prawie w całości na obszar oceanu, np. płyta pacyficzna, Nazca 

 mieszane - obejmują zarówno litosferę kontynentalną jak i oceaniczną, np. płyta afrykańska 

Płyty litosfery wykonują ruchy: pionowe i poziome. 

2. Ruchy płyt: 

 W miejscach odsuwania się płyt powstają wąskie, długie pęknięcia – ryfty. Magma wydostaje 

się na powierzchnię i zastyga w postaci bazaltowych skał dna oceanicznego. Po obu stronach 

ryftu tworzą się grzbiety śródoceaniczne (rys. podręcznik s. 103). 

 Tam, gdzie jedna płyta podsuwa się pod drugą (najczęściej oceaniczna pod kontynentalną - 

strefa subdukcji) powstają rowy oceaniczne, np. Mariański (prawie 11 tys. m p.p.m.), a na 

powierzchni wypiętrzają góry. 

 Gdy 2 płyty litosfery przesuwają się względem siebie, powstają uskoki, np. uskok San Andreas 

w zach. USA - jego przebieg pokrywa się z obszarem występowania ogromnej ilości trzęsień 

ziemi, występujących, gdy narastające napięcie zostaje uwolnione.  

 

3. Ruchy górotwórcze (orogenezy) 

Masy skalne, zgniatane i wypiętrzane w wyniku kolizji 2 płyt litosfery, plastycznie wyginają się 

i powstają góry fałdowe. Gdy masyw lądowy jest sztywny i odporny na fałdowanie, to podczas ruchów 

górotwórczych i towarzyszących im naprężeń zostaje pocięty uskokami. Niektóre fragmenty ulegają 

wyniesieniu (zrąb) lub obniżeniu (rów), a teren przekształca się w góry zrębowe. Góry wulkaniczne 

powstają w wyniku wypływania magmy na powierzchnię. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazalt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skorupa_ziemska_oceaniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_subdukcji
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3w_oceaniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/San_Andreas_(uskok)
https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX#D1FXHHznX_pl_main_concept_9
https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX#D1FXHHznX_pl_main_concept_6
https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX#D1FXHHznX_pl_main_concept_B
https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX#D1FXHHznX_pl_main_concept_C
https://epodreczniki.pl/a/plytowa-budowa-litosfery-ruchy-gorotworcze/D1FXHHznX#D1FXHHznX_pl_main_concept_D


4. Ruchy epejrogeniczne – pionowe ruchy skorupy ziemskiej 

To ruchy lądotwórcze - są powodowane powolnym przemieszczaniem się magmy pod skorupą 

ziemską; dotyczą dużych obszarów. Przykład ruchów obniżających - obniżanie się Holandii. 

Wznoszenie epejrogeniczne zaobserwowano m. in. nad Morzem Śródziemnym koło Neapolu 

(świadczą o tym ślady małży skałotoczy widoczne na słupach świątyni Serapisa). Przy ruchach 

obniżających zachodzi transgresja, czyli wkraczanie morza na ląd, a przy wznoszących - 

regresja, czyli ustępowanie morza z lądu. 

Ciekawostki: 

1. Według najnowszych pomiarów Ameryka oddala się od Europy 20 mm na rok. 

2. Poszerza się Rów Morza Czerwonego o 10 mm na rok. 

3. Obserwuje się podnoszenie Himalajów o 1 mm rocznie na skutek nacisku Dekanu ku północy. 

4. Najlepiej znaną strefą równoległego przemieszczania się dwóch płyt litosfery jest tak zwany 

uskok San Andreas w południowej Kalifornii (USA), przy którym 2 płyty przesuwają się 

w tempie kilku centymetrów rocznie, co owocuje częstymi, czasem katastrofalnymi w skutkach, 

trzęsieniami Ziemi w zachodniej części Ameryki N. 

Polecam bardzo ciekawe, krótkie filmy na YT: 

1. Płyty tektoniczne - skóra naszej planety | Przy-ziemne tematy 

https://www.youtube.com/watch?v=4-dI2aJixu4 

2. Wędrówka kontynentów cz.1 i 2 

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

3. Teoria tektoniki płyt 

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

Tym razem nie mam propozycji tematu do opisania – zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. 

Życzę Wam, by był to dla Was dobry czas  

– czas nadziei, refleksji, spokoju i jak najlepszych relacji rodzinnych. 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za 2 tygodnie.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-dI2aJixu4
https://www.youtube.com/watch?v=CkMdAvncSlo
https://www.youtube.com/watch?v=z85CMAOlLgM

