
 1 

XIII KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNEJ 
„PRZEZ OCEAN CZASU...” - 2012 r. 

pytania konkursowe opracował: mgr Paweł Woźniak 
 
Imię i nazwisko: .............................................. LO / Technikum nr ........ w .............................. 
 

1. Codziennie na świecie dochodzi do trzęsień ziemi i sztormów. Te wielkie dostają się 
na pierwsze strony gazet, co najmniej kilka razy do roku. Siłę tych zdarzeń określa się 
w odpowiednich skalach. Podaj ich nazwy: 

 

trzęsienia ziemi – skala: ........................... siła wiatru (sztormy) – skala: ................................ 
 

2. Pytanie trudne. Podaj nazwy okresów geologicznych oraz nazwy zaznaczonych 
strzałką żyjących w nich zwierząt, które sfotografował pewien podróżnik w czasie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa okresu geologicznego:   Nazwa okresu geologicznego: 
................................................   ................................................ 
Zaznaczone strzałką zwierzę to:   Zaznaczone strzałką zwierzę to: 
...................................................   ................................................... 
 

3. Rekordy Ziemi (uzupełnij zdania): 
� Największe jezioro na świecie to: ........................................................................ . 
� Najdłuższa jaskinia (system) na świecie to: ......................................................... . 
� Najwyższy szczyt Tatr to: ..................................................................................... . 

 

4. Z wymienionych poniżej organizmów zaliczanych do tzw. żywych (żyjących) 
skamieniałości podkreśl te, które są przedstawicielami świata roślin: 

 
 

Latimeria,     Hatteria (Tuatara),     Nautilus,     Ginko biloba,     Gandalf (szary)     Magnolia 
 

5. Bazalt (nefelinit), to jedna z bardziej pospolitych skał magmowych wylewnych. Na 
pierwszy rzut oka wygląda nieciekawie – zazwyczaj jest czarna lub szara... Niekiedy 

jednak w drobnoziarnistej masie skalnej widoczne są małe 
kryształy - a czasami nawet dość duże skupienia - pewnego 
zielonego minerału (zaznaczony strzałką). Jak nazywa się ten 
minerał? Jak określa się jego większe koncentracje w bazalcie? 
 

    Nazwa minerału: ........................................... . 
     
    Jego skupienia tworzą tzw.: „......................................................”. 
 

6. Wymień 3-ci, 6-ty i 10-ty minerał w skali twardości Mohsa: (3) ..................................., 
(6) ......................................, (10) .................................. . 
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7. Jura Krakowsko-Częstochowska jest jednym z bardziej malowniczych zakątków  
w całej Polsce. To właśnie na tym obszarze, podczas wycieczek i wędrówek spotkać 
możemy białe, wapienne ostańce skalne, które natura uformowała nieraz z „wielkim 
rozmachem”, a którym ludzie nadali odpowiednio fantastyczne, a nawet bajkowe 
nazwy... No właśnie! Jakie nieformalne nazwy mają zamieszczone na zdjęciach 
poniżej skałki? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: ...........................................; B: ...........................................; C: ............................................ 

 

8. Pytanie starego „Profesorka” geologii: Jest pewien aspekt geologiczny, który  
w zaskakujący sposób łączy okolice Góry Św. Anny (woj. opolskie) i starożytne 
Pompeje (Włochy). Co to takiego? Odpowiedzi udziel w maksymalnie 3 prostych, 
krótkich zdaniach. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

9. Pytanie trudne. Skały metamorficzne biorą swoją nazwę od greckich słów meta  
i morfe - zmiana formy. „Produktem wyjściowym” do 
powstania skały metamorficznej są skały magmowe  
i osadowe, które ulegają przeobrażeniu pod wpływem 
wysokich temperatur i ciśnień panujących we wnętrzu 
Ziemi. Podaj nazwy zamieszczonych na zdjęciach  
z lewej skał metamorficznych oraz odpowiadających 
im „produktów wyjściowych”, czyli skał, z których 
powstały. 

 

A: Nazwa skały metamorficznej: ..................................... 
     Powstała z przeobrażonego .............................................. 
 
     B: Nazwa skały metamorficznej: ..................................... 
     Powstała z przeobrażonego .............................................. 
 
 

10. Podaj nazwy zaznaczonych na rysunku dużych struktur fałdowych. 
 
A: ......................................... 
 
B: ......................................... 

C 
A 

B 

A 

B 

B A 



 3 

11. Uzupełnij tabelę: 
 

 

12. Pytanie trudne. Ozdobą każdego mamuta były tzw. ciosy, czyli wydłużone w toku 
ewolucji (podkreśl prawidłową odpowiedź): 

 

� zęby trzonowe 
 

� kły 
 

� siekacze 
     

� to nie były zęby, tylko rogi 
 

13. Które z wymienionych poniżej minerałów zaliczamy do tzw. minerałów 
skałotwórczych? (podkreśl wybrane przykłady) 

 

ortoklaz,     beryl,     opal,     kwarc,     galena,     kalcyt,     muskowit,     piryt,     biotyt 
 

14. Do podanych nazw miejscowości dopisz kopalinę, kruszec lub surowiec skalny, który 
był lub jest w nich wydobywany: 
� Ogrodzieniec, Łazy - ................................................................................................. 
� Wieliczka - ................................................................................................................ 
� Pobrzeże Bałtyku (Karlino, Sulęcin) - ...................................................................... 
� Machów, Piaseczno, Osiek - ..................................................................................... 

 
15. Himalaje – najwyższe góry świata – „narodziły się” w czasie tektonicznych ruchów 

fałdowych orogenezy alpejskiej (paleogen). Jaki mechanizm spowodował ich 
powstanie? ...................................................................................................................... . 

 

16. W jakim regionie Polski wydobywano kiedyś złoto? Odp.: .......................... 
Wymień 2 miejscowości związane z wydobyciem złota: 

   (1) ............................................................ 
   (2) ............................................................ 
 

17. W maksymalnie czterech krótkich zdaniach opisz proces powstawania węgla 
kamiennego: 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 

SKAŁY JAK POWSTAJĄ? PRZYKŁAD 

 
na skutek wietrzenia; z okruchów innych 
skał 

 

Pochodzenia 
organicznego 

   

  gips 
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18. Pytanie trudne. Bez względu na to, czy znalezione w Krasiejowie (woj. opolskie) 
szczątki kostne należały do „najstarszego dinozaura na 
świecie”, czy też „ostatniego pradinozaura”, odkrycie to jest 
jednym z ważniejszych we współczesnej paleontologii. Jak 
nazwano tego dinozauromorfa? Jaki był wiek osadów (skał)  
w którym spoczywały jego kości? 

 

Nazwa: .................................................. Wiek osadów: .......................... 
 

19. Wody termalne, to wody, których temperatura na wypływie wynosi minimalnie 
(podkreśl prawidłową odpowiedź): 

 

5o C  10o C  20o C  30o C 
 

20. Na schematycznym rysunku przedstawiono pewien proces powodujący powolne ale 
skuteczne niszczenie skał. Podaj jego nazwę. Maksymalnie w dwóch krótkich 
zdaniach opisz mechanizm jego działania. 

 
Nazwa procesu: 
................................................................... 
 
Opis: .......................................................... 
.................................................................... 

       .................................................................... 
       .................................................................... 
       .................................................................... 
 

21. Polska jest krajem, w którym nie zdarzają się trzęsienia ziemi o dużej sile. Jednak od 
czasu do czasu i u nas ziemia delikatnie zadrży... Wypisane poniżej przyczyny 
niewielkich trzęsień dopasuj do odpowiednich regionów Polski (tabelka), w których 
były wyczuwane: 

intensywna eksploatacja złóż węgla i miedzi;    odprężenie po eksploatacji węgla brunatnego; 
izostazja po ustąpieniu lądolodu; 

 

Region Przyczyna zaistniałego trzęsienia 

Polska północna i północno-wschodnia  

Polska środkowa (w okolicach Bełchatowa)  

Polska południowa - Górny i Dolny Śląsk  

 

22. Pytanie trudne. Podaj nazwy zamieszczonych poniżej minerałów i skamieniałości: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ....................      ......................      ..............................         ......................... 
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23. Ustaw w odpowiedniej kolejności przedstawione na schematycznych rysunkach etapy 
powstawania gór fałdowych: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etap I - .....  Etap II - .....  Etap III - .....  Etap IV - ..... 
 

24. Ile lat ma Ziemia? Przyjmuje się, że wiek naszej planety wynosi około (podkreśl 
prawidłową odpowiedź): 

 

500 mln lat  1,5 mld lat  4,6 mld lat  10 mld lat 
 

25. Podaj nazwy widocznych na zdjęciach form naciekowych (zaznaczone strzałką): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (1) .................................................. 
    (2) .................................................. 
    (3) .................................................. 
 
 

26. Plejstocen – wielka, biała, naturalna lodówka… Po krótkiej wiośnie, przychodzi 
jeszcze krótsze lato, a później jest już tylko zima – 
temperatury spadają do – 40o C, a do tego ten wiatr… 
Choć może nie było łatwo, niektóre zwierzęta doskonale 
przystosowały się do życia w tych ekstremalnych 
warunkach. Każdy wie, o kogo chodzi – mamut, ikona 
epoki lodowcowej! I tu rodzi się pytanie. Skoro mamuty 
były takie wspaniałe, dlaczego nie przetrwały do czasów 
współczesnych? Podjęto wiele prób wyjaśnienia zagadki 
ich nagłego zniknięcia. Powstało na ten temat wiele 
naukowych teorii. Podaj dwie, najważniejsze Twoim 
zdaniem przyczyny zagłady mamutów: 

 

(1) ………………………………………………………. 
       ……………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………. 
       ……………………………………………………… 

D C B A 

3 2 1 
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27. Podaj nazwy okresów geologicznych (w kolejności od najstarszego do najmłodszego) 
wchodzących w skład ery paleozoicznej i mezozoicznej: 

paleozoik: ............................................................................................................................... 
mezozoik: ............................................................................................................................... 

 

28. Pytanie starego „Profesorka” geologii: Marian Raciborski – polski botanik, jeden  
z pierwszych w Polsce paleobotaników, pionier ruchu ochrony 
przyrody, był autorem wielu znaczących prac naukowych. Jedna z nich, 
wydana w 1891 r., stała się prawdziwym, choć nieplanowanym 
„bestsellerem”! W księgarniach pojawiła się w czasach ogromnej 
popularności powieści romantycznych. Sam tytuł zdawał się 
wskazywać, że książka zawiera raczej opis szalonej (miłosnej?) 
przygody pewnej młodej damy - Róża i Flora to popularne kiedyś 
imiona żeńskie, niż wyniki wieloletnich, poważnych badań. 
Wydawnictwo sprzedawało się na pniu – pamiętajmy, że telenowel 
wtedy nie oglądano, bo nikt jeszcze nie wymyślił telewizora. Jak 
brzmiał tytuł tego opracowania? Podkreśl prawidłową odpowiedź: 

 

� „RÓŻA SKALIŃSKA W TATRACH” 
� „FLORA SKALIŃSKA W TATRACH” 
� „RÓŻA RETYCKA W TATRACH” 
� „FLORA RETYCKA W TATRACH” 

 

29. Pytanie na tzw. „nosa geologicznego”. Patrząc na zamieszczoną poniżej okładkę 
jednej z ważniejszych płyt w historii muzyki rockowej, powiedz, co 
łączy (oczywiście przypadkowo) „ścianę” - The Wall zespołu Pink 
Floyd z… geologią!!! Odpowiedzi udziel w maksymalnie 2 prostych, 
krótkich zdaniach: 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 Uwaga! Odpowiedź w stylu „Autor pytań konkursowych jest 
geologiem, słucha dużo muzyki, a The Wall to jego ulubiona płyta” nie 
jest poprawna! 

 

30. Pytanie trudne. Jak wiemy, ptaki pochodzą od dinozaurów gadziomiednicznych 
(Saurischia), choć sama ich nazwa wskazywałaby raczej na ptasiomiednicznego 
przodka (Ornithischia). Można więc założyć, że kiedyś tam, dawno temu w rodzinie 
indyków, czy też kur pojawili się prawdziwi drapieżnicy – Teropody. Zawsze 
mówiłem, że aby lepiej zrozumieć świat dinozaurów, warto sobie poobserwować 
biegający po polskich gospodarstwach drób! I tu pytanie. Wymień trzy cechy gadzie, 
które odziedziczyły po swoich odległych przodkach współczesne ptaki: 

 

(1) ………………………………………. 
 (2) ………………………………………. 
 (3) ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

dziękujemy za udział w konkursie 

 


