
Sprawdzian testowy dla klasy I liceum i technikum
Litosfera

W pytaniach 1 –28 wybierz prawidłową odpowiedź:

1. Skorupa ziemska składa się z warstw ułożonych w następującej kolejności od dołu:
a/ granitowej i bazaltowej
b/ granitowej, porfirowej i bazaltowej
c/ bazaltowej i granitowej

2. Skorupa oceaniczna jest złożona z:
a/ warstwy bazaltowej i zalegającej na niej warstwie osadów
b/ warstwy granitowej i zalegającej na niej warstwie osadów
c/ warstwy bazaltowej i porfirowej

3. Astenosfera jest to:
a/ warstwa sięgająca od 350 do 700 km w głąb Ziemi
b/ warstwa półpłynnej magmy sięgająca od skorupy ziemskiej do około 350 km
c/ nazwa stosowana dla jądra wewnętrznego i zewnętrznego

4. Temperatura we wnętrzu Ziemi może przekraczać;
a/ 1200 C
b/ 200 C
c/ 5000 C

5. Warstwa granitowa posiada gęstość około 2,7 g/cm, zaś warstwa bazaltowa 3-3,4 g/cm.
Wraz z głębokością:
a/ gęstość materii maleje, także w jądrze wewnętrznym wynosi 0,3 g/cm
b/ gęstość materii rośnie i w jądrze wewnętrznym dochodzi do 17 g/cm
c/ gęstość materii nie zależy od głębokości

6. Gradient geotermiczny to:
a/ inaczej stopień geotermiczny, wynoszący średnio 30 C/km
b/ spadek temperatury wraz z głębokością średnio o 30 C/km
c/ przyrost temperatury wraz z głębokością, któregośrednia wartość dla skorupy ziemskiej

wynosi 30 C/km
7. Najważniejszymi pierwiastkami budującymi litosferę są

a/ tlen, krzem i glin
b/ magnez i sód
c/ potas, lit i azot

8. Termin litosfera:
a/ jest zamiennikiem określenia skorupa ziemska
b/ oznacza skorupę ziemską z warstwą perydotytową zaliczaną do płaszcza ziemskiego
c/ oznacza górną warstwę skorupy ziemskiej- warstwę granitową

9. Prądy konwekcyjne w astenosferze są odpowiedzialne za:
a/ ruchy płyt litosfery
b/ ruchy mas powietrza
c/ wymianę wód w głębokich zbiornikach oceanicznych

10. GrzbietyŚródoceaniczne powstały dzięki:
a/ orogenezie kaledońskiej
b/ nagromadzeniu osadów na dnie oceanów
c/ oddalaniu się od siebie płyt litosfery

11. Ryft dzieli na dwie części:
a/ Skandynawię
b/ Islandię
c/ Australię

12. Ilość współcześnie znanych minerałów wynosi około:
a/ 250
b/ 600
c/ 3000



13. Najtwardszym minerałem jest:
a/ korund
b/ diament
c/ topaz

14. Skały magmowe dzielą się na:
a/ okruchowe i organogeniczne
b/ wylewne, głębinowe iżyłowe
c/ okruchowe i głębinowe

15. Przykładem skały magmowej wylewnej jest:
a/ gabro
b/ bazalt
c/ sjenit

16. Skały magmowe głębinowe np. granit posiadają strukturę:
a/ jawnokrystaliczną
b/ skrytokrystaliczną
c/ porfirową

17. Skały osadowe dzielą się na:
a/ okruchowe, metamorficzne i pochodzenia chemicznego
b/ pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz okruchowe
c/ okruchowe, organogeniczne i pochodzenia chemicznego

18. Przykładami skał osadowych okruchowych są:
a/ piaskowce i zlepieńce
b/ wapienie i melafiry
c/ granity i iły

19. Najpopularniejszymi skałami pochodzenia organicznego są:
a/ wapienie i węgle
b/ lessy i iły
c/ piaskowce i zlepieńce

20. Skały osadowe pochodzenia chemicznego powstają wskutek:
a/ oddziaływania agresywnych roztworów chemicznych na istniejące już skały
b/ wytrącania się związków chemicznych z roztworów wodnych
c/ oddziaływania dużej temperatury, pod wpływem czego zachodzą reakcje chemiczne

zmieniające skład skały
21. Skały metamorficzne mogą powstać ze skał:

a/ tylko osadowych
b/ tylko magmowych
c/ ze wszystkich typów skał

22. Metamorfizm regionalny, to oddziaływanie na istniejące skały:
a/ dużego ciśnienia i wysokiej temperatury- przykładem jest gnejs
b/ dużego ciśnienia (np.łupki )
c/ wysokiej temperatury (np.marmur )

23. Złoża hydrotermalne powstają na skutek:
a/ wietrzenia skał i koncentracji jednego typu minerałów
b/ wylewania się gorącej lawy do zbiornika wodnego
c/ wytrącania się minerałów z gorących roztworów krążących w obrębie skał

24. Trylobity, będące jedną z wielu skamieniałości, są skamieniałościami przewodnimi dla ery:
a/ mezozoicznej
b/ paleozoicznej
c/ kenozoicznej

25. Metoda C jest stosowana do określenia wieku do 50-70 tys. lat wstecz:
a/ skał
b/ szczątków organicznych
c/ skał i szczątków organicznych



26.W orogenezie kaledońskiej (sylur) powstały między innymi następujące łańcuchy górskie:
a/ Alpy i Himalaje
b/ G. Skandynawskie i część Appalachów
c/ Ural i Andy

27. Podczas orogenezy hercyńskiej (karbon) powstały między innymi:
a/ Sudety, Ural, Wogezy
b/ Karpaty, Apeniny,Taurus
c/ Alpy Australijskie, Pireneje, Bałkany

28. Ostatnia orogeneza- alpejska (kreda/trzeciorzęd) doprowadziła do powstania między innymi:
a/ Alp, Himalajów, Andów i Kordylierów
b/ G.Świętokrzyskich, Uralu i Wogezów
c/ G. Skandynawskich i Kaledońskich

29. Uporządkuj wymienione niżej sfery Ziemi w kolejności od powierzchni do wnętrza Ziemi:
nife, crofesima, sima, nifesima, sial

................................................................................................................................................
30. Oznacz literą P – zdania prawdziwe, literą B – zdania błędne.

Powierzchnia Moho oddziela płaszcz Ziemi od jądra Ziemi ............................
Skały magmowe zastygające w głębi Ziemi cechuje budowa jawnokrystaliczna ................ .
Astenosfera - najbardziej zewnętrzna część górnego płaszcza Ziemi – odznacza się dużą
elastycznością ................................ .

31. Wymień trzy najpospolitsze minerały skałotwórcze wchodzące w skład skorupy ziwmskiej:

.............................................................................................................................
32. Dobierz rodzaje złóż mineralnych do odpowiadających im surowców:

a/ magmowe A/ sól kamienna
b/ metamorficzne B/ gips
c/ osadowe C/ grafit

D/ magnetyt
33. Podaj nazwy skał, które powstaną w procesie metamorfozy z:

a/ wapienia
b/ granitu
c/ piaskowca


