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

Polecenia: 

1. Zapoznaj się z treścią lekcji „ Budowa wnętrza Ziemi” str.184-186 lub znajdującymi się 

pod rysunkiem. 

2. Przerysuj do zeszytu rysunek: „ Budowa wnętrza Ziemi” ze strony 186 lub znajdujący się 

poniżej ( O-4 pkt): 

 

 

Część przypowierzchniowa Ziemi nosi nazwę litosfery – to sztywna, zewnętrzna powłoka skalna, 

obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową. 

Skorupa Ziemska – to wierzchnia warstwa budowy Ziemi, sięgająca do maksymalnie 80 km w części 

kontynentalnej i do kilkunastu kilometrów w części oceanicznej. 

Skorupa jest zbudowana z kilku warstw skalnych. Wierzchnią warstwę stanowi warstwa skał 

osadowych o różnej miąższości (grubsza w części kontynentalnej, bardzo cienka w części oceanicznej). 

Pod nią znajduje się warstwa skał granitowych (głównie w części kontynentalnej) a niżej zalega 

(zarówno w części kontynentalnej jak i oceanicznej) warstwa skał bazaltowych. Na granicy obu tych 

warstw występuje strefa nieciągłości Conrada. 



Na granicy skorupy ziemskiej i warstwy perydotytowej występuje strefa nieciągłości Moho (właściwie 

Mohorovičicia). 

Pod skorupą ziemską znajduje się płaszcz ziemski, którego wierzchnimi częściami są warstwa 

perydotytowa oraz zalegająca pod nią astenosfera. 

Warstwa perydotytowa – dolna część litosfery i pierwsza część płaszcza ziemskiego, cechuje się inną 

budową skalną od zalegającej nad nią skorupy (perydotyt – magmowa skała głębinowa). Wraz z 

głębokością ulega ona upłynnieniu i przechodzi w Astenosferę. 

Astenosfera (druga część płaszcza górnego) jest jedną z kluczowych warstw. Ze względu na swój lepki 

i plastyczny charakter, umożliwia ruch płyt tektonicznych, które “ślizgają” się po jej powierzchni. Na 

granicy astenosfery około 350 km pod ziemią – w strefie nieciągłości Golicyna temperatura wzrasta 

do około 700°C, a ciśnienie wynosi ponad 120 milionów hPa. 

Pod astenosfera zalega właściwy płaszcz ziemski (zwany także crofesima, sima, mezosfera), który 

dzieli się na płaszcz górny (350-400 km pod Ziemią) oraz płaszcz dolny (700-2900 km pod ziemią). 

Między płaszczami znajduje się jeszcze pewnej grubości strefa przejściowa. Cały płaszcz stanowi  wraz 

z wierzchnimi warstwami na głębokości od kilkudziesięciu do 2900 km – 83% objętości Ziemi i 68% 

jej masy. 

Płaszcz górny obejmuje warstwę perydotytową, astenosferę oraz właściwy płaszcz górny, 

zbudowany min. z krzemu, żelaza, chromu i magnezu. Ma półpłynny charakter. W płaszczu górnym 

zachodzi krążenie magmy zwane prądami konwekcyjnymi. U kresu warstwy przejściowej miedzy 

płaszczem górnym i dolnym – w strefie nieciągłości Repettiego (na głębokości 700 km) temperatura 

osiąga ponad 900°C. 

Płaszcz dolny ma podobną budowę do płaszcza górnego (żelazo, magnez, krzem oraz nikiel), ale ma 

charakter ciała stałego. Na jego końcu, w strefie nieciągłości Wiecherta-Gutenberga (na głębokości 

2900 km), temperatura sięga już nawet 3000°C. 

Pod płaszczem znajduje się jądro Ziemi (zwane także nife, barysfera). Stanowi 16% objętości i 31% 

masy, co świadczy o jego dużej gęstości. Dzieli się na jądro zewnętrzne i jadro wewnętrzne. Jądro 

zbudowane jest głównie z żelaza i niklu. 

Jądro zewnętrzne ma płynny charakter. Na granicy z jądrem wewnętrznym – w strefie nieciągłości 

Lehmana (na głębokości 5100 km), temperatura osiąga nawet 4500°C. 

Jądro wewnętrzne jest ciałem stałym. Sięga do samego środka Ziemi – średnio 6371 km pod jej 

powierzchnią, gdzie temperatura może osiągać 6000-6500°C, czyli więcej niż temperatura na 

powierzchni Słońca. Ciśnienie osiąga niewyobrażalnie wielką wartość – 4 miliardów hektopaskali 

(400 gigapaskali). 

Ocenia się, że prawdopodobnie dzięki procesom zachodzącym w jądrze ziemi powstaje pole 

magnetyczne, które chroni naszą planetę przed wiatrem słonecznym. 

3. Praca domowa (2 pkt): 

Omów różnice między skorupą oceaniczną a skorupą kontynentalną.  

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