
Klasa Ia  Technik Hotelarstwa / Technik Pojazdów Samochodowych 

Geografia - 23.04.2020 r. 

Temat: Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi. 

Zapoznam się z: metodami odtwarzania dziejów Ziemi; zasadami ustalania wieku względnego i wieku 

bezwzględnego skał oraz wydarzeń geologicznych. Nauczę się: omówić etapy powstawania 

skamieniałości na podstawie schematu; wyjaśnić znaczenie skamieniałości przewodnich w 

odtwarzaniu dziejów Ziemi; odtwarzać wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi na 

podstawie profilu geologicznego. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DjFDh4plH 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_08a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik, materiały przygotowane przez nauczyciela 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku oraz zamieszczonymi materiałami. 

Proszę wykonać notatkę według poniższego wzoru: 

1. Definicja paleogeografii, stratygrafii oraz paleontologii 

2. Wiek względny skał i zjawisk geologicznych ustala się w odniesieniu do innych skał lub zjawisk 

– używa się określeń skały „młodsze” lub skały „starsze”. 

Wiek bezwzględny podaje się w latach wskazujących na to, ile czasu upłynęło od danego 

wydarzenia. 

3. Metody określania wieku względnego. 

a) Stratygraficzne 

b) Tektoniczna 

c) Paleontologiczna 

Proszę krótko scharakteryzować wypisane powyżej metody. W podpunkcie c) proszę także 

wyjaśnij, co to są skamieniałości przewodnie. Następnie proszę dopisać: Trylobity to 

skamieniałości przewodnie ery paleontologicznej; amonity i belemnity to skamieniałości 

przewodnie ery mezozoicznej. Należy zapoznać się z wyglądem tych skamieniałości oraz 

przeanalizować jak powstają skamieniałości –podręcznik na stronie219. 

4. Metody określania wieku bezwzględnego 

a) Izotopowa 

b) Dendrochronologiczna 

c) Sedymentologiczna 

Proszę krótko scharakteryzować wypisane powyżej metody. 

https://epodreczniki.pl/a/jak-poznano-dzieje-ziemi/DjFDh4plH
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_5_procesy_endogeniczne/r1_5_08a.pdf


Następnie proszę zapoznać się z podziałem dziejów Ziemi w podręczni kuna stronie 221. 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami. 

Przekrój geologiczny przedstawia budowę wycinka litosfery. Na jego podstawie możemy określić: 

 Rodzaj skał budujących dany obszar 

 Warunki panujące na danym terenie w przeszłości – jaki był klimat (skały powstają w 

charakterystycznych dla siebie warunkach termicznych i wilgotnościowych), czy był ląd, czy 

morze (osady mogą gromadzić się np. w zbiorniku morskim, w jeziorze, na lądzie), 

 Procesy geologiczne, jakim podlegał dany obszar – np. fałdowanie, powstanie intruzji 

magmatycznych, zlodowacenie 

 Wiek względny skał (przypominam, że wiek względny określa się w stosunku do wieku innych 

skał lub zjawisk. Mówiąc o wieku względnym, używamy określeń – skały starsze lub skały 

młodsze. Pamiętajcie również o zasadzie superpozycji – warstwy skalne położone głębiej są 

starsze od warstw leżących płycej.  

Przypomnijcie sobie metodę tektoniczną określania wieku względnego. 

Zadanie wraz z rozwiązaniem 

 

 

 

Rozwiązanie: 

 Przyjrzyj się przekrojowi – czytaj go od warstw najniżej położonych, odczytaj rodzaje skał 

powstających chronologicznie (od najstarszych do najmłodszych). 

wapień – piaskowiec (powstały w morzu) – wapień – piaskowiec (powstały w morzu) – 

 ił jeziorny – glina zwałowa 



 Zastanów się nad genezą tych skał – musisz znać typy genetyczne podstawowych skał, czyli 

wiedzieć, jak one powstają – z czego, w jakich warunkach klimatycznych, na lądzie czy w 

zbiorniku wodnym (jakim – w morzu, jeziorze, rzece) 

 Określ warunki sedymentacyjne dla poszczególnych skał 

Wapień, piaskowiec – morze 

Ił – zbiornik wodny na lądzie 

Glina zwałowa – zlodowacenie 

 Teraz możesz przedstawić wstępną historię geologiczną regionu: 

Najpierw przez długi czas było tu morze (choć zmieniały się warunki sedymentacyjne – raz 

powstaje wapień, potem piaskowiec – przyczyną może być zmiana klimatu, większy dopływ 

materiału z rzek itp.); potem wkroczył ląd i następowała sedymentacja w jeziorze, na końcu 

(najbliżej teraźniejszości) było zlodowacenie. 

 Zwróć uwagę na ułożenie warstw skalnych – czy jest to budowa płytowa, jeśli nie, to jakie 

procesy geologiczne zachodziły. 

Z przekroju wynika, że: 

- najpierw miała miejsce sedymentacja w środowisku morskim 

- potem osady te zastały sfałdowane 

- zwróć uwagę na „ścięcie” drugiej warstwy piaskowców (tej młodszej) – fałd został 

zniszczony, zrównany – musiały mieć wtedy miejsce silne procesy niszczące np. erozja 

- po zrównaniu terenu następowało osadzanie się skał w warunkach lądowych (jezioro) 

- zmiana klimatu spowodowała zlodowacenie – jej efektem jest warstwa gliny zwałowej 

- dwie ostatnie warstwy ułożone są płytowo – to oznacza, że nie doszło tu do żadnych 

deformacji, proces akumulacji nie był niczym zaburzony. 

Odpowiedzi: 

a) 5-1-4-3-2 

b) Iły jeziorne są starsze od gliny zwałowej i młodsze od piaskowców. 

Przeanalizujcie także analizę profilu geologicznego znajdującego się w podręczniku na str. 222  

Spróbujcie także wykonać poniższe zadania. W razie wątpliwości proszę pisać. 



 

 



 

 


