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Lekcja powtórkowa z 1 części litosfery. Zadania maturalne: 
Zadanie 1. (1 pkt)  
Flisz to kompleks skał osadowych morskiego pochodzenia. Zaznacz literę, którą oznaczono  
skały wchodzące w skład fliszu.  
  
A.  Żwiry, piaskowce, anhydryty.  
B.  Zlepieńce, łupki ilaste, gliny.  
C.  Zlepieńce, piaskowce, łupki ilaste.  
D.  Piaskowce, wapienie, less.  
Korzystając z rysunku przedstawiającego przekrój geologiczny, wykonaj zadania 2 i 3. 

 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Analizując załączony przekrój geologiczny można odczytać kolejność wielu wydarzeń 
w geologicznej historii tego terenu. Spośród tych, wydarzeń wybrano po cztery. 
Uporządkuj wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej w każdej z podanych grup. 

 
Zadanie 3. (2 pkt) 
Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów 
geologicznych, w wyniku których powstały. 

 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Na blokdiagramach ukazano poszczególne etapy kształtowania się pewnego obszaru a obok 
zamieszczony został opis wydarzeń geologicznych. 
Uporządkuj przedstawione wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej 
- od najstarszego do najmłodszego - wpisując w wykropkowane miejsca numery 
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od 1 (wydarzenia najstarsze) do 6 (wydarzenia najmłodsze). 

 
Zadanie 5. (4 pkt) 
Spośród wydarzeń geologicznych w dziejach Ziemi wybierz tylko te, które miały miejsce 
w trzeciorzędzie. Swój wybór zakreśl według wzoru: 

 
A. Powstanie wielkich łańcuchów górskich w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych. 
B. Często zmieniający się rozkład lądów i mórz. 
C. Potężne ruchy górotwórcze (kaledońskie i hercyńskie) i intensywne procesy wulkaniczne. 
D. Powstanie pokładów węgla brunatnego ze szczątków roślinności. 
E. Tworzenie się w zapadliskach podgórskich i zbiornikach wodnych złóż soli kamiennej. 
F. Wielkie zalewy morskie. 
G. Podniesienie wcześniej wypiętrzonych struktur geologicznych i powstanie gór zrębowych. 
H. Powstanie ze szczątków bujnie rozwijającej się roślinności złóż węgla kamiennego 
Zadanie 6. (4 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa przykłady występowania i wykorzystania gospodarczego 
wybranych surowców mineralnych w Polsce. 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Uzupełnij tabelę. Naszkicuj strukturę tektoniczną charakterystyczną dla każdego z wymienionych 
rodzajów gór i podaj po dwa przykłady gór o takiej budowie. 

 
Zadanie 8. (3 pkt) 
Sformułuj, na podstawie rysunku, zależności dotyczące budowy skorupy ziemskiej. 

 
A. Zróżnicowanie grubości skorupy ziemskiej. 
B. Zróżnicowanie budowy skorupy ziemskiej. 
C. Wiek dna oceanicznego a granice płyt. 
Zadanie 9. (4 pkt) 
W Czatkowicach znajduje się wielki kamieniołom wapieni. Napisz, do jakiego typu 
genetycznego należy ta skała i w jaki sposób powstała. 
 
Zadanie 10. (3 pkt) 
Występowanie w okolicach Krzeszowic skał magmowych świadczy o występowaniu na tym 
terenie permskich intruzji. Wyjaśnij, znaczenie terminu intruzja magmowa i napisz, jaki 
wpływ na ich występowanie na tym terenie miała orogeneza hercyńska. 
 
Zadanie 11. (2 pkt) 
W kamieniołomach znajdujących się w miejscach intruzji magmowych eksploatowane są: 
A. dolomity, porfiry, kreda pisząca. 
B. piaskowce, melafiry, wapienie. 
C. melafiry, porfiry, diabazy. 
D. gipsy, melafiry, żwiry. 
 
Zadanie 12. (2 pkt) Wyjaśnij powstanie dwóch rodzajów skał wybranych spośród wymienionych w 
zadaniu 13. 
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Zad. 13 (4 pkt) 

 
Zadanie 14. (3 pkt) 
Uzupełnij tabelę obrazującą genezę i wiek wybranych surowców mineralnych Polski. 

 
Zadanie 15. (2 pkt) 
Określ rodzaj oraz genezę zapisanych w tabeli skał. 

Nazwa skały Rodzaj skały Geneza skały 

np. wapień Osadowa organiczna Powstaje z nagromadzenia wapiennych 
szkieletów różnych organizmów. 

Pumeks   

Gips   

Marmur   
 
Zadanie 16. (3 pkt) 
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Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia 
a) i b). 

 
a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego 
do najmłodszego. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli. 
1. sfałdowanie osadów morskich 
2. zlodowacenie obszaru 
3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 
4. erozyjne ścięcie powierzchni 
5. akumulacja osadów w środowisku morskim 

 
b) Podaj nazwę grupy skał występujących na przekroju, uwzględniając ich genezę. 
Nazwa grupy skał: ........................................................................................................................ 
Zadanie 17. (1 pkt) 
Pasmo Pienin zbudowane jest z wapieni. Zaznacz opis, który wyjaśnia warunki powstawania tych 
skał. 
Skały wapienne powstały w wyniku 
a) krystalizacji lawy na powierzchni Ziemi. 
b) wietrzenia fizycznego innych skał, a następnie scalania ziaren skalnych. 
c) nagromadzenia na dnie zbiornika morskiego szkieletów i muszli zwierząt. 
d) nagromadzenia szczątków roślin na obszarach bagiennych. 
Zadanie 18. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez Tatry. 
Korzystając z rysunku, uszereguj podane niżej wydarzenia geologiczne od najstarszego 
do najmłodszego, wpisując do ramki cyfry odpowiadające wydarzeniom. 
1. Fałdowanie osadów w wyniku nacisku płyt litosfery. 
2. Niszczenie osadów płaszczowinowych i trzonu granitowego przez czynniki zewnętrzne. 
3. Odrywanie płaszczowin od podłoża i przesuwanie w kierunku północnym. 
4. Intruzja magmowa. 
5. Gromadzenie osadów w zbiorniku morskim. 
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Zadanie 19 (0 – 3 pkt.) 
Porównaj (według podanego wzoru) granit i bazalt, przyjmij trzy kryteria i wpisz cechy 
wspólne lub różniące te skały. 

 
Zadanie 20. (2 pkt) 
Poniższy tekst źródłowy zawiera informacje o budowie geologicznej i rzeźbie Gór Stołowych. 
„Góry Stołowe zajmują centralną część niecki środkowosudeckiej, są więc górami 
inwersyjnymi tzn. o odwróconym w stosunku do budowy geologicznej ukształtowaniu 
powierzchni, zbudowanymi z najmłodszych w niecce środkowosudeckiej górnokredowych 
piaskowców ciosowych i margli (piętra cenomanu, turonu i emszeru). Skały te zalegają 
nieckowato, ale bardzo płasko, tworząc jakby dwupiętrową strukturę o wierzchowinach 
przypominających z daleka płaski stół, co stało się powodem nadania im nazwy Gór 
Stołowych. W granicach Polski na płycie dolnego (cenomańskiego) piaskowca ciosowego, 
wzniesionej do 300 m ponad otoczenie i opadającej ku niemu urwistymi ścianami, zalegają 
turońskie margle i łupki, na których wytworzył się płaski poziom denudacyjny wysokości 
700 – 750 m. Ponad nim wznoszą się skalne pozostałości wyższego stopnia, zbudowanego 
z górnego piaskowca ciosowego, które tworzą kulminacje Małego i Wielkiego Szczelińca, 
Błędnych Skał, Skalniaka i Narożnika. Owa górna płyta, silnie spękana i zwietrzała tworzy 
labirynty skalne...” 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy  
a) określ dwie cechy budowy geologicznej lub rzeźby G. Stołowych 
b) podaj nazwę skały, z której są zbudowane kulminacje Małego i Wielkiego Szczelińca 
oraz przyporządkuj ją do jednego z rodzajów: magmowe, metamorficzne, osadowe. 

 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Na mapie geologicznej przedstawiono fragment obszaru Gór Stołowych. 
Podkreśl nazwę skały, z której zbudowane są szczytowe partie najwyżej położonego 
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n.p.m. obszaru przedstawionego na mapie turystycznej. 
A. margiel 
B. mułowiec 
C. piaskowiec 
D. zlepieniec 

 
Zadanie 22. (1 pkt) 
Uszereguj wymienione w legendzie mapy geologicznej z zadania 21. skały osadowe 
okruchowe w kolejności, uwzględniającej wielkość budujących je ziaren. Zacznij 
od skały zbudowanej z ziaren o najmniejszej średnicy. 
Zadanie 23. (2 pkt) 
Do określania wieku względnego skał wykorzystuje się metodę skamieniałości przewodnich. 
Typową cechą skamieniałości przewodnich jest ich powszechne występowanie w dużych 
ilościach na rozległych obszarach kuli ziemskiej. 
a) Podaj inną typową cechę skamieniałości przewodnich, odróżniającą je od innych 
skamieniałości. 
b) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości. 
Skały: magmowe, metamorficzne, osadowe. 
Zadanie 24. (1 pkt) 
Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, 
wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery. 
A) Wyginięcie dinozaurów 
B) Powstanie M. Bałtyckiego 
C) Pojawienie się życia na Ziemi 
D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w Polsce 

 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono zasięgi plejstoceńskich zlodowaceń w Polsce 
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Korzystając z mapy: 
a) podaj nazwy zlodowacenia, które 
- jako pierwsze przekształcało rzeźbę obszaru oznaczonego na rysunku literą A, 
- jako ostatnie przekształcało rzeźbę obszaru oznaczonego na rysunku literą A. 
b) podkreśl nazwę krainy geograficznej, której obszar w plejstocenie nie znajdował się 
pod lądolodem. 
A. Bieszczady 
B. Pojezierze Suwalskie 
C. Przedgórze Sudeckie 
D. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
Zadanie 26. (1 pkt) 
Wymień dwa przykłady form terenu, które powstały na obszarze Polski w wyniku 
działalności wód fluwioglacjalnych. 
Zadanie 27. (2 pkt) 
Wymień dwie konsekwencje (przyrodnicze lub gospodarcze) zlodowaceń plejstoceńskich 
dla życia i działalności człowieka w Polsce. 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Uzupełnij poniższą tabelę, wykonując polecania a) i b). 
a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne. 
perm, trias, neogen, karbon 
b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, 
który powstał w tym czasie na podanym obszarze. 
Surowce mineralne: A. ropa naftowa na północ od Przylądka Rozewie 
B. rudy cynku i ołowiu w okolicach Olkusza 
C. węgiel kamienny w Zagłębiu Lubelskim 
D. węgiel brunatny w Zagłębiu Bełchatowskim 

 


