
Karta pracy ucznia – geografia 

Klasa I LO P 

Imię i nazwisko: …………………… 

Temat: Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi 

 

Wulkanizm i trzęsienia ziemi to przykłady procesów wewnętrznych kształtujących 

powierzchnię Ziemi. 

Procesy wewnętrzne inaczej procesy endogeniczne; procesy geologiczne zachodzące 

w głębi Ziemi. Ich powstanie jest związane z ciepłem wewnątrz planety. Do procesów 

endogenicznych zalicza się: 

 - powstawanie gór, 

 - ruchy epejrogeniczne (lądotwórcze), 

 - plutoniczne, 

 - wulkanizm, 

 - trzęsienia ziemi. 

Procesy endogeniczne kształtują powierzchnię Ziemi niejako „od środka”. 

Wulkanizm to procesy wydobywania się magmy na powierzchnię ziemi.  

Magma to gorąca masa skalna znajdująca się w głębi Ziemi. Gdy wydostaje się na 

powierzchnię, ulega odgazowaniu i staje się lawą. 

Ze względu na przebieg erupcji oraz rodzaj wydobywających się produktów 

wyróżniamy: 

- wulkany eksplozywne,  

- wulkany efuzywne, 

- stratowulkany. 

Trzęsienia ziemi to drgania skorupy ziemskiej wywoływane przesuwaniem się mas 

skalnych. 

Ruch płyt litosfery jest skutkiem ruchu magmy w płaszczu Ziemi pod wpływem prądów 

konwekcyjnych. Na obszarach ryftowych płyty litosfery rozsuwają się. Powstaje tam nowe 

dno oceaniczne. W strefach subdukcji płyta oceaniczna podsuwa się pod płytę kontynentalną. 

W strefach subdukcji: 

- na lądach powstają łańcuchy górskie,  

-  w dnach oceanicznych tworzą się rowy oceaniczne. 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

1. Wpisz w odpowiednich miejscach na schemacie właściwe hasła spośród podanych. 

 

wulkanizm, trzęsienia ziemi, plutonizm 
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2. Uzupełnij rysunek. Wpisz właściwe hasła wybrane spośród podanych.  

stożek, komora magmowa, bomby wulkaniczne, gazy, krater, potok lawy, lapille ,popioły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wykonaj zadania. 

a) Rozwiąż krzyżówkę. 

 

b) Wpisz obok kropek na mapie numery  

odpowiadające wulkanom, których  

nazwy zostały wpisane w krzyżówce. 

 

c) Odczytaj hasło będące rozwiązaniem 

krzyżówki. To nazwa wulkanu. Ustal,  

czy ten wulkan leży w obrębie  

Ognistego Pierścienia Pacyfiku. 

______________________________________ 

 

 

      1.          

      2.          

   3.             

4.                

       5.         

       6.         

    7.            

       8.         

 

________________________, 

____________, ___________ 

1. Tarczowy wulkan na Islandii. 

2. Aktywny wulkan w pobliżu  

Kilimandżaro. 

3. Stratowulkan w Ekwadorze  

(5897 m n.p.m.). 

4. Najwyższy wulkan Eurazji. 

5. Wulkan na półwyspie Alasce  

(2714 m n.p.m.). 

6. Czynny stratowulkan na Sycylii – 

najwyższy w Europie stożek  

wulkaniczny. 

7. Wulkan na Hawajach,  

góra o największej wysokości 

względnej na Ziemi. 

8. Święta góra Japończyków.  


