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• Zadania do samodzielnego rozwiązania w zeszycie przedmiotowym 
  

 

1. https://geografia.na6.pl/skala-mapy-rozwiazywanie-zadan – rozwiąż w zeszycie co najmniej   
6 zadań 

 

2. https://www.45minut.pl/publikacje/23179/  
 

3. http://przyrodabeztajemnicsp15.blogspot.com/2016/09/cwiczymy-kierunki-
geograficzne_4.html 

 

4. http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/files/zd
jecia/gazetka3.pdf 

 

• Karta pracy – wulkany i trzęsienia ziemi 
 

 

Zadania powinny być wykonane w zeszycie przedmiotowym. Jeśli jest taka możliwość karty 

pracy mogą być wydrukowane i wklejone do zeszytu. 

Zachęcam do powtórzenia zdobytych do tej pory wiadomości oraz uzupełnienia braków w 

zeszytach i zeszytach ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wulkany i trzęsienia 
na Islandii 
 

1. Wyjaśnij na podstawie mapy, dlaczego na Islandii
 

 

2. Oceń, czy podane informacje są
prawdziwa, lub literę F, jeśli jest fałszywa.

 

1. Islandia jest fragmentem rozciągającej się na Oceanie Atlantyckim strefy, 

w której płyty litosfery się rozsuwają.

2. Trzęsienia ziemi występują wskutek płynnego przesuwania się płyt litosfery 

względem siebie. 

3. Przyczyną ruchu płyt litosfery jest przemieszczanie się strumieni magmy 

płynących w różnych kierunkach.

 
3. Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz hasło i wyja
 

 

ęsienia ziemi  

nij na podstawie mapy, dlaczego na Islandii występują wulkany i trzęsienia ziemi.
 

_______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________________

, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest 
ę śli jest fałszywa. 

Islandia jest fragmentem rozciągającej się na Oceanie Atlantyckim strefy,  

rozsuwają. 

Trzęsienia ziemi występują wskutek płynnego przesuwania się płyt litosfery 

Przyczyną ruchu płyt litosfery jest przemieszczanie się strumieni magmy 

kierunkach. 

Zapisz hasło i wyjaśnij jego znaczenie.

 

 

1. Czarna lita skała powstająca z szybko krzepn

2. Jeden z 25 czynnych wulkanów na Islandii.

3. _______________ tektoniczna –

4. Bryła geometryczna, którą swoim kształtem
wulkany. 

5. _______________ ziemi – drgania towarzysz
przemieszczaniu się sztywnych fragmentów litosfery.

6. Inaczej skutek. 

7. Źródło, które wyrzuca wrzącą

8. Proces, w którego wyniku magma wydobywa si
wulkanu na powierzchnię. 

9. Roztopione skały znajdujące się

ęsienia ziemi. 

____________________________________ 

_______________________ 

____________________________________ 

_______________________ 

____________________________________ 

_______________________ 

____________________________________ 

_______________________ 

____________________________________ 

_______________________ 

śli informacja jest 

P F 

P F 

P F 

ąca z szybko krzepnącej lawy. 

2. Jeden z 25 czynnych wulkanów na Islandii. 

– fragment powierzchni Ziemi. 

ą swoim kształtem przypominają 

drgania towarzyszące 
 sztywnych fragmentów litosfery. 

ącą wodę na dużą wysokość. 

iku magma wydobywa się z wnętrza 

ące się wewnątrz Ziemi. 


