


Tektonika płyt litosfery 
konspekt lekcji 
JUSTYNA CHOJNACU. GRZEGORZ KARWASZ 

Cele lekcji 
• ogólne (uczeń): 

- rozumie mechanizmy ruchu płyt tektonicznych, 
- zna skutki ruchu płyt tektonicznych. 

• szczegółowe (uczeń) : 

- omawia warstwow,1 budowę wewnętrzną Ziemi, 
na podstawie podanej w artykuł(' analogii, 

- potrafi z fX)mocą mapy wymienić glóv .. 'f\E' płyty tE'ktoniczfl(', 
- wyjaśnia fizyczne podstawy zjawiska konwekcji, 
- zna przyczynę fi7yczn,1 t\vorzenia się ryftów, 
- omawia proces subdukcji i potrafi odnieść do gęstości 

i gruboki płyt, 
- omawia trzy rodziljC sulxłukcji, w zależnoki od rodza

ju płyt i kierunku dryfu, 
- wskazuje na mapiP strefy ryftu i subdukcji, 
- przewiduje jak okr51nny rodzaj subdukcji wpływa 

na kształtowanic się kra jobrazu, podaje przykłady 
w krajobrazach świata. 

M etody i zadania dydaktyczne 
Konstruktywistyczna - rozmowa w oparciu o wiedzę 

uczniów: postawienie problemu zróżnicowiln ia kra jobrazów 
na świecie, W}'!>lępowania wulkanów i trz~sień ziemi. 

Pokazowa - zjawisko konwekcji (doświadczenie w klasie 
lub film z zasobów dydaktycznych). 

laboratoryjna - różne okazy skał (ze zbiorów lub zasobów 
dydaktycznych). 

Praca z mapą i globusem - identyfikacja płyt, kierunków 
dryfu, stref sulxłukcj i i ryftów. 

Wykład - podsumowanie. 

Forma pracy: zbiorowa realiLacja Ladań, w grupach 
-obserwacja sk,1ł. 

Środki dydaktyczne: globus, Internet lub atlas Ldjęć- wy
brane krajobrazy, schematy i animacje komputerowe, kredki. 

Czynności nauczyciela 
1. Nauczyciel pokazuje na globusie lub mapie fizycznej świa

ta przykłady pasm górskich : Pireneje, Ural, Himalaje. 
2. Nauczyciel ilustruje za pomocą lampy lawa, lub filmu pro

ces konwekcji i podaje bil.ms cieplny skorupy ziemskiej. 
3. Za pomocą przekrojooegoowocu awokado nauczyciel ilustru

je prOfXlrcje w;~rst\v w przekmju Ziemi oraz ich konsystencję, 
w szczególności względną grubość skorupy Ziemi 2/673. 

4. Nauczyciel wyjaśnia różnic~.; w prędkoki propagacji f.11 po
dłużnych i poprzecznych. Ft~lc dźwiękowe w tm;sicniu zie
mi nadchodzą znacznie wcześniej niż fala trzęsienia. 

S. Nauczyciel v.yja!inia istnienie dwóch niezupcłni(' identycz-

nych klasyfikacji warstw Ziemi, w szczególności ~skorupy"' 

dobrze zdefiniowanej przez nieciągłość Moho i ,.litosfery"' 
grubszej (rzędu 100 km), ale trudnej do zdefiniowania 

6. Skały skorupy i płaszcza próbki bazaltów, granitów i im po
dobnych (sjenitów, diorytów) itd. Zaleca się wizytę w Mu
zeum Ziemi w Warszawie. Gęstość skal skorupy zmienia się 
od 2,7 do 3,0 glcm 1, gęstość skał tworz.1cych płaszcz zmie
nia się od ok. 3,3 do 6,5 glcm1 na granicy z j.1drem. 

7. Informuje, iż zewnętrwa pokrywa Ziemi nie stanowi jedno
litej całości, ale podzielona J(";f na w'>pólksztaltnc z jej po
wiPrzchnią bloki zwanP płytami tektonicznymi (kry lito•.,feryl. 
al Wskazuje na mapi(' Ziemi położenie- głównych płyt 

tektonicznych 
8. Informuje, iż płyty dzielimy na oceaniczne {zbudowane 

7 ciężkich skał, głównie bazaltu, których g~stoś( si<;ga 
3,3glcm 1) i kontynentalnych (2,7glcm ' l - lżejszych. 

9. Zwraca uwagę uczniów na podobieństwo linii brzego
wych poszczególnych kontynentów. 
a) podaje inne argumenty świadczące o poprawnym 

wnioskowaniu uczniów: - badania pak•ontologiczne, 
geologiczne, topograficzne. 

10. Skoro kontynenty stanowiły nicgdyś jedną całoś<' to w ja
ki sposób doszło do ich podziału i ruchu? jaki jest mechd
nizm dryfu kontynentów? 
a) Informuje, iż p<;kn i~cie to nazywdmy ryftem. l j)<l\',/';td

łej szczeliny \vydziera si~ magma łx;dąca początkiem 
nowej skorupy. Ryfty mają obecnie micjst:e \\IZ.d lui. linii 
środkowej Oceanu Atlantyckiego i Morza Czerwonego. 

11 Skoro w ryftach powst<~je nowd skorupd ziemsk<~, to st.Jra 
jeJ część musi w innych mieJsc.arh ulpgać zniszczeniu. Dry
fujące kry wcześniej <.zy później musz,} si~ zderzy(. Zapd
ddnie si4' brzegów zderza]ą(ych si~ płyt ndZy.vamy sub
dukcją. Polega on na podsuwdniu si~ jednq płyty o wi~k
szej g<;~tości, ZdZV.')ICZaJ on•,miczn<'j, pod drug.1, li.ej'>Z•J 
płytę, najcząściej typu kontynentalne&'<> 

12. Prosi o narysowanie na arkuszach papieru schematu sub
dukcja: a) dwóch płyt kontynentalnych; bl dwóch płyt 

oceanianych; c) płyty oceaniCLnej i kontynentalnej. 
13. Przy użyciu prezentacji multimedialnej omawia poszcze

gólne rodzaje subdukcji, wskazuje na miejsca i skutki jej 
\\')'Stępowania: 

d) sulxłukcja dwóch płyt kontynentalnych- Himalaje, Alpy; 
b) sulxłukcja płyty oceanicznej pcxJ kontynentalną jd

ponia; 
c) sulxłukcja płyty oceanicznej pod kontynentalną- Andy; 
d) sulxłukcja dwóch płyt oceanicznych - najgłębsze ro-

wy oceaniczne i łuki wr.;p (Aleuty, Mariany, Kurylskie). 
Nauczyciel podkreśla, że wszystkie omawiane krajobrazy 
(Alpy, Himalaje, japonia, Andy) pochodzą z akt)"Nnych jesz
cze dziś procesów subdukcji (zaJX~CZątkowanyth 60-20 mln 
lat temu) 

14. Zadanie domowe: uzupełnij kart~ praty (Zdl. nr 1). 



Załącznik nr 1 

1. Wykorzystując Internet oraz inne znane Ci źródła informacji podpisz g1ówne płyty tektoniczne. Odszukaj także nazv.y 
pozostałych (mniejszych) kier litosfery. 

2. Umieść jedną lub dwie strzałki w podanych kratkach w zależnoki od głównego kierunku dryfu okreś loneVokreś lonych 

płyt tektonicznych. 

J. Podpisz poszczególne warst\vy Ziemi. Czerwonym kolorem zaznacz strefy nieciągtoki (Moho i Gutenberga). 
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