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Temat: Metody badań wnętrza Ziemi.( Podręcznik Oblicze geografii 1 zakres rozszerzony). 

Polecenia: 

1. Zapoznaj się z treścią lekcji „ Budowa wnętrza Ziemi” str.186: 

a) Metody badań wnętrza Ziemi,  

b) Właściwości fizyczne wnętrza Ziemi. 

2.  Wypisz w zeszycie metody badań wnętrza Ziemi(1 pkt). 

Treści znajdujące się poniżej zamieszczam z myślą o uczniach posiadających podręcznik podstawowy. 

Budowę wnętrza Ziemi i kształtującymi ją procesami zajmuje się tym nauka zwana geologią. 

Wiercenia, zwłaszcza te najgłębsze, dają nam mnóstwo informacji, ale tylko o budowie górnej części 

skorupy ziemskiej. Pozwalają wydobyć skały i zbadać je oraz zmierzyć ciśnienie i temperaturę 

panujące poniżej powierzchni Ziemi. Niemało wiadomości dostarczają też głębinowe kopalnie 

i naturalne odkrywki skał. Jednak ze względu na szybko rosnące ciśnienie i temperaturę trudno 

wykonać znacznie głębsze odwierty i szyby kopalniane. Do zbadania głębiej leżących skał i jeszcze 

głębszych warstw Ziemi nie wystarczą jednak tradycyjne metody geologiczne. Dyscypliną, która do 

badania Ziemi wykorzystuje metody stosowane w fizyce, jest geofizyka. Najwięcej danych geofizycy 

uzyskują na podstawie analizy przebiegu fal sejsmicznych powstających w wyniku naturalnych 

wstrząsów wywołanych trzęsieniami ziemi, a czasem specjalnie (w celach badawczych) 

przeprowadzanych wybuchów lub stosowania maszyn wytwarzających silne wibracje. 

Fale sejsmiczne, przechodząc przez skały o różnej gęstości i innych właściwościach 
fizycznych, mogą zwalniać, przyspieszać, odbijać się, załamywać lub nawet zanikać. Analiza 
tych zmian pozwala wnioskować o strukturze wnętrza Ziemi. Na podstawie badań udało się 
stwierdzić, że nasza planeta najprawdopodobniej jest zbudowana z kilku warstw 
o odmiennym składzie chemicznym i różnych właściwościach fizycznych. 
Wraz z głębokością wzrasta temperatura i ciśnienie. W górnych warstwach skorupy ziemskiej 
wraz ze wzrostem głębokości o 33 m temperatura wzrasta o 1°C, co określa się mianem 
stopnia geotermicznego. Podana tu wartość jest średnia i w zależności od budowy 
geologicznej temperatura może miejscami rosnąć znacznie szybciej lub wolniej. 
Ważnych informacji o budowie Ziemi dostarczają także badania wieku względnego 
i bezwzględnego skał. 
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Silne trzęsienia ziemi generują fale sejsmiczne. Ich odczyt w różnych miejscach na powierzchni Ziemi 

oraz analiza pozwalają na określenie, z jakich warstw zbudowane jest wnętrze naszej planety 

 

Do poznania warstw skalnych Ziemi położonych stosunkowo płytko (kilka do kilkunastu kilometrów) 

stosuje się badanie sztucznie wytworzonych fal sejsmicznych 

Ważne!  

W naukach o Ziemi stosuje się zasadę aktualizmu geologicznego. Według jej założeń 

czynniki oraz procesy chemiczne i fizyczne wpływające na skorupę ziemską w przeszłości 

były takie same lub w znaczącym stopniu zbliżone do występujących obecnie, co pozwala na 

podstawie współczesnych obserwacji określać przebieg dawnych procesów geologicznych. 

 

 

 

3.Praca domowa: 

1. Wyjaśnij znaczenie terminu: prądy konwekcyjne (1pkt). 

2. Opisz: stopień geotermalny (2pkt). 

Pracę domową prześlij: na e-maila jbor50@gmail.com  lub tel. 605538479. 

Proszę przysłać prace z kwietnia do 2 maja. Podsumowanie prac domowych za kwiecień 4 maja 2020.  

Pozdrawiam J. Bogucka 
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