XIII KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNEJ
„PRZEZ OCEAN CZASU...” - 2012 r.
pytania konkursowe opracował: mgr Paweł Woźniak

Imię i nazwisko: ................................................. Gimnazjum nr ....... w …..............................
1. Na założeniach teorii geocentrycznej – Ziemia usytuowana w środku Wszechświata
wokół której krąży Słońce oraz inne planety, opierały się wszystkie próby wyjaśnienia
budowy świata podejmowane przez starożytnych
filozofów i naukowców. Dopiero w XVI w.,
dzięki badaniom pewnego astronoma teoria
geocentryczna
zastąpiona
została
teorią
heliocentryczną. Okazało się, że to Ziemia wraz
ze swoim naturalnym satelitą Księżycem oraz
inne planety krążą dookoła nieruchomego Słońca!
Jak nazywał się ten astronom? Podaj jego imię i nazwisko: ...................................................... .
2. Głazy narzutowe, narzutniaki, eratyki (z łać. errare – błądzić), to fragmenty litej skały
przetransportowanej przez lodowiec. Czasami osiągają one pokaźne rozmiary. Na
jednym z zamieszczonych poniżej zdjęć widoczny jest największy w Polsce głaz
narzutowy – Trygław, spoczywający obecnie w mieście Tychowo. Odszukaj go
i skreśl znakiem „X”:

3. Uzupełnij zdania:
Górnośląskie Zagłębie Węglowe ma kształt ..................... . W Polsce powierzchnia
GZW wynosi ............... km2, a w Czechach ............... km2. Rośliny zaliczane do tzw.
flory karbońskiej to (3 przykłady) .................................. , ................. ........................... ,
...................................... .
4. Pytanie trudne. Z wymienionych poniżej organizmów zaliczanych do tzw. żywych
(żyjących) skamieniałości podkreśl te, które spotykane są obecnie na lądach:
Latimeria,

Hatteria (Tuatara),

Nautilus,

Ginko biloba,

Gandalf (szary)

5. Ustaw w prawidłowej kolejności etapy powstawania węgla kamiennego:
węgiel kamienny; torf; antracyt; węgiel brunatny;
I.
II.
III.
IV.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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6. 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: ............................ sztormy – skala: ..................................
7. Które z wymienionych poniżej skał należą do grupy skał osadowych pochodzenia
organicznego? Podkreśl wybrane przykłady.
marmur,

gaz ziemny, mithril, gips, sól kamienna, piaskowiec,
wapień, anhydryt, mułowiec, ropa naftowa

8. Pytanie trudne. Podaj nazwy zamieszczonych poniżej minerałów:

……………………

………………………

…………….

9. Pytanie trudne. Mamut, jako w pełni ukształtowany gatunek, pojawia się na scenie
życia mniej więcej 2 mln lat temu w okresie
wielkich przemian środowiska – początek epoki
lodowcowej. Zmiany klimatyczne spowodowały
wymieranie starszych form trąbowców, ale choć
brzmi to niewiarygodnie, dla mamutów nastał
wtedy okres rozwoju i panowania, który skończyły
się stosunkowo niedawno, jakieś 10 tys. lat temu...
Przystosowanie do życia w mrozie, w przypadku
mamuta, to nie tylko wytworzenie ciepłego futra.
Co jeszcze (oprócz futra) pozwalało tym
zwierzętom znosić srogie plejstoceńskie mrozy?
Podaj trzy przykłady:
1) …………………………….........……………..
2) ……………………………….........…………..
3) ……………………………….........…………..
10. Skała, to zespół różnych minerałów lub wielu osobników jednego minerału, powstały
w naturalnym procesie geologicznym (bez ingerencji człowieka) lub kosmologicznym.
Na zamieszczonej obok fotografii widnieje jedna z bardziej
pospolitych i znanych skał magmowych (głębinowych) – granit.
Jakie trzy podstawowe minerały (zaliczane do tzw. minerałów
skałotwórczych) dominują w jej składzie? Podaj ich nazwy:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
11. Podaj nazwy okresów geologicznych (w kolejności od najstarszego do najmłodszego)
wchodzących w skład ery paleozoicznej: ........................................................................
...........................................................................................................................................
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12. 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: ..........................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
13. Człowiek pierwotny wykonywał różne narzędzia – najpierw były to prymitywne
pięściaki, z czasem wymyślna broń, skrobaczki i noże. Często używał do tego celu
pewnej skały (minerału), która łupiąc się w dowolnym kierunku dawała ostrą krawędź
przełamu. Podaj jej nazwę - .......................................... .
14. Pytanie trudne. Skały metamorficzne biorą swoją nazwę od greckich słów meta
i morfe, co znaczy 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
skał, które powstaną w wyniku działania wymienionych powyżej czynników na:
GRANIT – powstanie z niego skała metamorficzna o nazwie ....................................
WAPIEŃ – powstanie z niego skała metamorficzna o nazwie ....................................
15. Pytanie trudne. Podaj nazwę okresu geologicznego oraz nazwę występujących w nim
masowo zwierząt (zaznaczone strzałką),
które sfotografował pewien podróżnik
w czasie...
Nazwa okresu geologicznego:
...............................................
Widoczne na zdjęciu skamieniałości to:
.

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

16. Co widoczne jest na zamieszczonym poniżej zdjęciu? Podkreśl prawidłową
odpowiedź.:
 jeden z wielkich, wygasłych, hawajskich wulkanów
tarczowych
 kopalnia odkrywkowa boksytu (Francja) – zdjęcie
zrobione z samolotu
 krater impaktowy (meteorytowy) – Canyon Diablo
(USA)
 tzw. komin kimberlitowy (RPA)
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17. Jaki związek chemiczny (minerał) tworzy najczęściej w jaskiniach tzw. szatę
naciekową (podkreśl prawidłową odpowiedź):
gips

chalcedon

kalcyt

klajster

kwarc

18. Pytanie trudne. Co wiesz na temat Dilofozaura - dinozaura żyjącego kiedyś na terenie
Polski. Uzupełnij zdania:
Był najgroźniejszym drapieżnikiem żyjącym
w (podaj nazwę okresu geologicznego) ................
................ . Na głowie posiadał charakterystyczny
podwójny grzebień będący prawdopodobnie
............................... ............................... samców.
Tropy (odciski łap) Dilofozaura znaleziono na
terenie ................................................... .
Na ich podstawie obliczono wielkość całego
zwierzęcia. Miał on około ............ m wysokości
i ................. długości (pomiar z ogonem). Ciało
Dilofozaura pokrywały .......................................
pomagające mu utrzymać stałą temperaturę ciała.
19. Pytanie trudne. Kuliste lub owalne skupienie minerałów wtórnych na miejscu
istniejącej poprzednio pustki skalnej to (podkreśl prawidłową odpowiedź):
 geosfera
 geoida
 geoda
 geomorfa
 gemmologia
20. Legendarna postać, ostrzegająca górników pracujących pod ziemią przed czyhającym
na nich niebezpieczeństwem to (podkreśl prawidłową odpowiedź):
Sztygarek

Skarbek

Karlik

Gwarek

21. W średniowieczu wielu przyrodników sądziło, że skamieniałości są wynikiem
działania tzw. siły plastycznej (vis plastica), która formowała je wewnątrz Ziemi.
Często, dobrze dziś znanym szczątkom roślin i zwierząt, przypisywano fantastyczne
pochodzenie. Do podanych w tabeli dawnych nazw skamieniałości dopasuj znane
współczesnej paleontologii:
cios mamuta, zęby kopalnych rekinów, amonity, belemnity
Określenia średniowieczne

Współczesna nazwa skamieniałości

np. „Róg jednorożca”
„Kamienie wężowe”
„Strzałki piorunowe”
„Kamienie językowe”

cios mamuta

22. Rekordy Ziemi (uzupełnij zdania):
 Największe jezioro na świecie to: ........................................................................ .
 Najdłuższa jaskinia (system) na świecie to: ......................................................... .
 Najgłębsze jezioro na świecie to: ......................................................................... .
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23. Pytanie trudne. Na zamieszczonej poniżej fotografii widzimy dość dziwne skały
przypominające swoim kształtem kolumny. Pięcioboczne, zazwyczaj regularne słupy
stoją praktycznie pionowo, a ich wielkość (średnica)
zawiera się w granicach od 20 do 35 cm. To nie są
wytwory człowieka - kolumnady zdobiące kiedyś
pałace zapomnianych cywilizacji. Nikt ich tutaj nie
zakopał. Utworzyła je natura... Jak nazywa się ta
skała? Co spowodowało, że ma ona obecnie taki
dziwny kształt?
NAZWA SKAŁY: ............................................. .
WYJAŚNIENIE POWSTANIA SŁUPOWATEGO KSZTAŁTU
SKAŁY: ..........................................................................
.....................................................................................................................................................

.

24. Podaj nazwy widocznych na zdjęciach form naciekowych (zaznaczone strzałką):

1

2

3

(1) ..................................................
(2) ..................................................
(3) ..................................................
25. Uzupełnij zdania:
 Zaznaczony na zdjęciu z prawej strzałką fragment rzeki
nazywamy ........................................ .


Powstaje on przeważnie w ................................ odcinku
biegu rzeki (ma ona tu stosunkowo słaby nurt) w wyniku
działania erozji .......................... .

26. Do podanych nazw miejscowości dopisz kopalinę, kruszec lub surowiec skalny, który
był lub jest w nich wydobywany:
 Sosnowiec, Katowice, Zabrze - ................................................................................
 Tarnowskie Góry - ....................................................................................................
 Pobrzeże Bałtyku (Karlino, Sulęcin) - ......................................................................
 Zapadlisko Podkarpackie (Lubaczów, Przemyśl) - ...................................................
27. Pytanie trudne. Połącz łacińskie nazwy dinozaurów z odpowiednimi
tłumaczeniami na język polski:
np. Silesaurus opolensis
„szybki rabuś”
Tyrannosaurus rex
„złodziej (rabuś) jaj”
Triceratops
„śląski jaszczur z Opola”
Oviraptor
„rogate oblicze”
Velociraptor
„król jaszczur tyran”
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28. 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?

B

C

A

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

29. W latach 70. XX wieku Walter i Luis Alvarezowie badali
glinę pochodzącą z końcowego okresu ery mezozoicznej.
Odkryli, że zawiera ona duże ilości bardzo rzadkiego
metalu, pochodzącego z kosmosu. Doszli więc do wniosku,
że w ziemię uderzył gigantyczny meteoryt, który mógł być
przyczyną wyginięcia dinozaurów. A teraz trzy pytania!




Jak nazywa się ten metal? ................................. .
Gdzie znajduje się obecnie krater tego meteorytu?
........................................................................................... .
Ile mln lat temu i na granicy jakich okresów geologicznych
skończyła się epoka panowania dinozaurów? .....................
............................................................................................. .

30. Pytanie starego „Profesorka” geologii: Skąd wzięła się pustynia na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej? Pytamy oczywiście o Pustynię Błędowską. Odpowiedzi udziel
w maksymalnie 3 prostych, krótkich zdaniach.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

dziękujemy za udział w konkursie
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