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Zadanie 3. (1 pkt)  
Flisz to kompleks skał osadowych morskiego pochodzenia. Zaznacz literę, którą oznaczono  
skały wchodzące w skład fliszu.  
  
A.  Żwiry, piaskowce, anhydryty.  
B.  Zlepieńce, łupki ilaste, gliny.  
C.  Zlepieńce, piaskowce, łupki ilaste.  
D.  Piaskowce, wapienie, less.  
Korzystając z rysunku przedstawiającego przekrój geologiczny, wykonaj zadania 4. i 5. 

 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Analizując załączony przekrój geologiczny można odczytać kolejność wielu wydarzeń 
w geologicznej historii tego terenu. Spośród tych, wydarzeń wybrano po cztery. 
Uporządkuj wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej w każdej z podanych grup. 

 
Zadanie 5. (2 pkt) 
Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów 
geologicznych, w wyniku których powstały. 

 
Zadanie 8. (2 pkt) 
Na blokdiagramach ukazano poszczególne etapy kształtowania się obszaru przedstawionego 
na przekroju geologicznym w zadaniu 6., a obok zamieszczony został opis wydarzeń 
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geologicznych. 
Uporządkuj przedstawione wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej 
- od najstarszego do najmłodszego - wpisując w wykropkowane miejsca numery 
od 1 (wydarzenia najstarsze) do 6 (wydarzenia najmłodsze). 

 
 
Zadanie 10. (4 pkt) 
Spośród wydarzeń geologicznych w dziejach Ziemi wybierz tylko te, które miały miejsce 
w trzeciorzędzie. 
Swój wybór zakreśl według wzoru: 

 
A. Powstanie wielkich łańcuchów górskich w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych. 
B. Często zmieniający się rozkład lądów i mórz. 
C. Potężne ruchy górotwórcze (kaledońskie i hercyńskie) i intensywne procesy wulkaniczne. 
D. Powstanie pokładów węgla brunatnego ze szczątków roślinności. 
E. Tworzenie się w zapadliskach podgórskich i zbiornikach wodnych złóż soli kamiennej. 
F. Wielkie zalewy morskie. 
G. Podniesienie wcześniej wypiętrzonych struktur geologicznych i powstanie gór zrębowych. 
H. Powstanie ze szczątków bujnie rozwijającej się roślinności złóż węgla kamiennego. 
 
 
Zadanie 14. (3 pkt) 
Sformułuj, na podstawie rysunku, zależności dotyczące budowy skorupy ziemskiej. 
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A. Zróżnicowanie grubości skorupy ziemskiej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
B. Zróżnicowanie budowy skorupy ziemskiej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
C. Wiek dna oceanicznego a granice płyt. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Zad. 16 (4 pkt) 
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Zadanie 23. (1 pkt) 
Na przykładzie lądolodu wyjaśnij zjawisko izostazji. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 24. (2 pkt) 
Określ rodzaj oraz genezę zapisanych w tabeli skał. 

Nazwa skały Rodzaj skały Geneza skały 

np. wapień Osadowa 
organiczna 

Powstaje z nagromadzenia wapiennych 
szkieletów różnych organizmów. 

Pumeks   

Gips   

Marmur   

Zadanie 25. (2 pkt) 
Korzystając z własnych wiadomości: 
a) Wykaż związek między powstawaniem gejzerów a zjawiskami geologicznymi. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
b) Z podanych zestawień wybierz jedno, w którym wymieniono cztery obszary  
       występowania gejzerów. 

1. Wyspa Kiusiu, Kamczatka, Islandia, Nizina Amazonki. 
2. Yellowstone, Islandia, Nowa Zelandia, Półwysep Arabski 
3. Islandia, Kamczatka, Yellowstone, Nowa Zelandia 
4. Kamczatka, Wyspa Kiusiu, Islandia, Sudety  

Prawidłowe zestawienie: …… 
Zadanie 26. (3 pkt) 
Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia 
a) i b). 

 
a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego 
do najmłodszego. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli. 
1. sfałdowanie osadów morskich 
2. zlodowacenie obszaru 
3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 
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4. erozyjne ścięcie powierzchni 
5. akumulacja osadów w środowisku morskim 

 
b) Podaj nazwę grupy skał występujących na przekroju, uwzględniając ich genezę. 
Nazwa grupy skał: ........................................................................................................................ 
Zadanie 27. (5 pkt) 
Rysunek przedstawia zjawiska geologiczne na granicy płyt litosfery na obszarze wschodniej 
Afryki. Wykorzystaj rysunek i własną wiedzę do wykonania poleceń a), b), c). 
a) Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Przedstawione na mapie rowy i uskoki tektoniczne położone są w strefie: 
A. subdukcji. 
B. ryftu. 
C. kolizji płyt. 
D. geosynkliny. 
b) Na przykładzie przedstawionych na rysunku jezior Niasa i Tanganika oraz 
posiadanej wiedzy, wymień trzy cechy jezior tektonicznych. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
c) Podaj przykłady trzech przyrodniczych konsekwencji, które mogą w przyszłości 
wystąpić w Afryce Wschodniej jako skutek położenia tej części kontynentu 
na granicy płyt litosfery. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 

 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez Tatry. 
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Korzystając z rysunku, uszereguj podane niżej wydarzenia geologiczne od najstarszego 
do najmłodszego, wpisując do ramki cyfry odpowiadające wydarzeniom. 
1. Fałdowanie osadów w wyniku nacisku płyt litosfery. 
2. Niszczenie osadów płaszczowinowych i trzonu granitowego przez czynniki zewnętrzne. 
3. Odrywanie płaszczowin od podłoża i przesuwanie w kierunku północnym. 
4. Intruzja magmowa. 
5. Gromadzenie osadów w zbiorniku morskim. 

 
 
Zadanie 38. (2 pkt) 
Do określania wieku względnego skał wykorzystuje się metodę skamieniałości przewodnich. 
Typową cechą skamieniałości przewodnich jest ich powszechne występowanie w dużych 
ilościach na rozległych obszarach kuli ziemskiej. 
a) Podaj inną typową cechę skamieniałości przewodnich, odróżniającą je od innych 
    skamieniałości. 
….................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
b) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości. 

Skały: magmowe, metamorficzne, osadowe. 
Zadanie 39. (1 pkt) 
Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, 
wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery. 
A) Wyginięcie dinozaurów 
B) Powstanie M. Bałtyckiego 
C) Pojawienie się życia na Ziemi 
D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w Polsce 

 
Zadanie 41. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono zasięgi plejstoceńskich zlodowaceń w Polsce. 
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Korzystając z mapy: 
a) podaj nazwy zlodowacenia, które 
- jako pierwsze przekształcało rzeźbę obszaru oznaczonego na rysunku literą A, 
................................................................................................................................................... 
- jako ostatnie przekształcało rzeźbę obszaru oznaczonego na rysunku literą A. 
................................................................................................................................................... 
b) podkreśl nazwę krainy geograficznej, której obszar w plejstocenie nie znajdował się 
    pod lądolodem. 
A. Bieszczady 
B. Pojezierze Suwalskie 
C. Przedgórze Sudeckie 
D. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
Zadanie 43. (2 pkt) 
Wymień dwie konsekwencje (przyrodnicze lub gospodarcze) zlodowaceń plejstoceńskich 
dla życia i działalności człowieka w Polsce. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 44. (2 pkt) 
Rysunki przedstawiają przekroje przez stożki wulkanów: tarczowego (a) i stożkowego (b). 

 
a) wulkan tarczowy     b) wulkan stożkowy 

a) Podaj nazwy trzech wspólnych elementów budowy wulkanu tarczowego i stożkowego. 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 
b) Wyjaśnij, dlaczego wulkan tarczowy ma inny kształt niż wulkan stożkowy. 
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
Zadanie 45. (2 pkt) 
Wymień dwa pozytywne i dwa negatywne skutki zjawisk wulkanicznych dla działalności 
gospodarczej człowieka. 
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Skutki pozytywne 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
Skutki negatywne 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
Zadanie 46*. (2 pkt) 
Uzupełnij poniższą tabelę, wykonując polecania a) i b). 
a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne. 

perm, trias, neogen, karbon 
b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, 
     który powstał w tym czasie na podanym obszarze. 
Surowce mineralne: A. ropa naftowa na północ od Przylądka Rozewie 
B. rudy cynku i ołowiu w okolicach Olkusza 
C. węgiel kamienny w Zagłębiu Lubelskim 
D. węgiel brunatny w Zagłębiu Bełchatowskim 

 
Zadanie 47*. (2 pkt) 
Na podstawie opisu rozpoznaj proces geologiczny i podaj jego nazwę. 
A. Pionowe ruchy wywołane zaburzeniami równowagi między skorupą ziemską a płaszczem 
     Ziemi. Niektóre obszary Skandynawii podniosły się w wyniku tych ruchów w ciągu 
     ostatnich 10 000 lat o kilkaset metrów. 

................................................................................................................. 
B. Proces ten obejmuje ogół zjawisk związanych z powstawaniem i krystalizacją intruzji 
     magmowych wewnątrz skorupy ziemskiej. Przykładem największych intruzji są batolity. 

................................................................................................................. 
C. Są to powolne i bardzo długotrwałe pionowe ruchy wielkich obszarów kontynentalnych. 
     W przeszłości geologicznej ruchy te powodowały wielkie transgresje i regresje mórz. 
     Współcześnie występują między innymi na wybrzeżu Morza Śródziemnego w okolicach 
     Neapolu. 

................................................................................................................. 
Zadanie 49. (2 pkt) 
W każdym wierszu podkreśl element, który nie spełnia kryterium przyporządkowania. 
A. wapień, gips, kreda, węgiel kamienny 
B. anhydryt, sól kamienna, gnejs, gips 
C. marmur, granit, gnejs, łupek krystaliczny 
D. granit, sjenit, bazalt, dolomit 
Zadanie 50. (1 pkt) 
Przyporządkuj wybranym jednostkom tektonicznym Europy krainy geograficzne Polski, które 
leżą w zasięgu ich występowania. 
Krainy geograficzne: Tatry, Góry Świętokrzyskie, Nizina Podlaska, Pojezierze Mazurskie, 
                                   Sudety, Bieszczady. 
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Zadanie 54*. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono budowę wnętrza Ziemi. 

 
a) Podaj nazwy warstw oznaczonych na schemacie literami A, B, C. 
 
b) Podaj nazwę powierzchni nieciągłości, która znajduje się między skorupą ziemską, 
    a warstwą oznaczoną na rysunku literą A. 
…........................................................................................................... 
 
Zadanie 55*. (3 pkt) 
Na rysunku przedstawiono przekrój geologiczny. 

 
Na podstawie analizy przekroju geologicznego wykonaj polecenia a, b, c. 
a) Podaj nazwę skały, która tworzy najmłodszą warstwę na przekroju oraz nazwę 
     okresu geologicznego, w którym ta warstwa powstała. 

Nazwa skały …........................... Nazwa okresu geologicznego .................................... 
b) Podaj nazwę okresu geologicznego, w którym powstały skały bezpośrednio leżące 
     na najstarszej powierzchni zrównania. 
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............................................................... 
c) Określ wiek względny warstwy skalnej, oznaczonej na przekroju literą A. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 57. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. 

 
Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska 
lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych poniżej. 
1. Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa 
    zastygająca na krawędziach płyt. 
2. Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod drugą i wtapianie się jej w płaszcz. 
3. Powstawanie rowów oceanicznych na skutek zstępujących prądów konwekcyjnych. 
4. Odtwarzanie się skorupy oceanicznej w strefie ryftu. 
5. Zderzanie się kontynentalnych płyt litosfery. 

 
Zadanie 58. (1 pkt) 
Zaznacz metodę, która służy do określania wieku względnego skał i zdarzeń 
geologicznych na Ziemi. 
Metody: 
A. Izotopowa 238U 
B. Paleontologiczna 
C. Dendrochronologiczna 
D. Izotopowa 14C 
Zadanie 59. (1 pkt) 
Wymień metodę określania wieku bezwzględnego zdarzeń geologicznych, którą należy 
zastosować, aby zbadać wiek powstania oraz wiek zaniku obecnie zarośniętej misy 
jeziornej na Pojezierzu Mazurskim. 
Nazwę metody wybierz spośród podanych w zadaniu 58. 
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.............................................................................. 
Zadanie 60*. (2 pkt) 
Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych jednostek tektonicznych Polski. 

 
a) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki 
     tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany. Nazwy jednostek 
     dobierz z podanych. 

niecka brzeżna, zapadlisko przedkarpackie, monoklina przedsudecka, 
zapadlisko śląsko-krakowskie 

b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie. 

 
Zadanie 61. (2 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono wybrane struktury geologiczne. 

 

 
Przyporządkuj strukturom geologicznym opisanym na rysunkach cyframi od 1 do 4 
odpowiednie nazwy, wybierając z podanych poniżej. 
 

zrąb tektoniczny, antyklina, płaszczowina, monoklina, niecka 
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Zadanie 62. (2 pkt) 
Na mapie oznaczono literami obszary wydobycia głównych surowców mineralnych Polski. 

 
Uzupełnij tabelę, wpisując litery, którymi na mapie oznaczono obszary wydobycia 
wymienionych surowców mineralnych oraz po jednym miejscu wydobycia każdego 
z nich. 
Miejsca wydobycia: Katowice, Tarnobrzeg, Bełchatów, Inowrocław, Głogów, Turoszów, 

Bogdanka, Konin 

 
 
Zadanie 63*. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój przez grzbiet Połoniny Wetlińskiej. 

 
Na podstawie przekroju geologicznego i własnej wiedzy podaj, które z warstw oznaczonych 
literami A, B są mniej odporne na wietrzenie. Wybór uzasadnij. 
Litera oznaczająca mniej odporne warstwy skalne: ................. 
Uzasadnienie wyboru: ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
Zadanie 64*. (2 pkt) 
Na mapie konturowej świata literami od A do C oznaczono tarcze prekambryjskie, 
a cyframi od 1 do 3 rowy oceaniczne. 
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Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół średnich, PPWK, Warszawa – Wrocław, 2000 

Zapisz w tabeli nazwy geograficzne wskazanych na mapie obiektów, wybierając spośród 
podanych. 
Tarcze: Dekańska, Gujańska, Gwinejsko-Nigeryjska, Fennoskandzka 
Rowy: Aleucki, Mariański, Atakamski, Sundajski 

 
 
Zadanie 65*. (2 pkt) 
Na Suwalszczyźnie na głębokości od 850 do 2300 metrów, zalega 1,5 mld ton rud polimetalicznych zawierających m.in. 
związki żelaza, tytanu i wanadu. 
a) Podaj wiek tych rud, wybierając właściwą nazwę spośród podanych poniżej. 

mezozoik, prekambr, paleozoik, paleogen, neogen 
.................................................................... 
b) Napisz, czy na tym terenie powinna powstać kopalnia rud metali. Swoją decyzję 
    uzasadnij, podając dwa argumenty. 
...................................................................................................................................................... 
Uzasadnienie: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 67*. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny przez Łysogóry i obszar 
położony na północ od tego pasma. 
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie 
jest fałszywe. 
Łysica jest wyrzeźbiona z kambryjskich piaskowców kwarcytowych.  ............... 
Skały budujące Łysicę są młodsze od skał budujących Górę Miejską.  ............... 
Obszar zaznaczony na przekroju numerem 1 ma budowę antyklinalną.  ............... 
Dolina Pokrzywianki powstała w łupkach ilastych – skałach mniej 
odpornych na erozję niż piaskowce kwarcytowe.     ............... 
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Na podstawie: W. Mizerski, Geologia Polski dla geografów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005 

Zadanie 68*. (1 pkt) 
Na mapie zaznaczono literami A – D miejsca położone na granicach płyt litosfery. 

 
Wpisz litery, którymi oznaczono na mapie dwa miejsca znajdujące się w strefie 
subdukcji. 

1. .......... 2. .......... 
Zadanie 69*. (2 pkt) 
Korzystając z określeń podanych poniżej, wypełnij prostokąty w poziomie, tak aby 
przedstawiały trzy procesy powstawania skał. 

granit, plutonizm, metamorfizm, piasek, sedymentacja szczątków organicznych, 
marmur, diageneza 
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Zadanie 72*. (lpkt) 
Obejmuje krzepnięcie magmy w skorupie ziemskiej oraz przemiany skał z nią sąsiadujących. W wyniku 
intruzji magmy wewnątrz litosfery tworzą się różne formy: lakkolity, batolity lopolity, sille (żyły pokładowe), 
dajki. Podaj nazwę opisanego procesu. 
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 73*. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia formy powstałe w efekcie intruzji magmy wewnątrz litosfery. 

 
Uzupełnij tabelę pod rysunkiem, przyporządkowując literom A - D odpowiednie nazwy form, 
wymienione w tekście zadania 72. 
Zadanie 74*. (2 pkt) 
Spośród podanych skał wybierz po dwa przykłady skał osadowych:  okruchowych, pochodzenia 
organicznego, pochodzenia chemicznego. 

węgiel brunatny, kreda pisząca, gips, bazalt, torf, less, marmur, siarka, ił, glina, gnejs 

Skały osadowe okruchowe: 
1 ..............................................  2. ..............................................    
Skały osadowe pochodzenia organicznego: 
1 ..............................................  2 ..............................................  
Skały osadowe pochodzenia chemicznego: 
1 ..............................................  2 ..............................................  
Zadanie 76. (1 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono układy warstw skalnych charakterystyczne dla obszarów 
o zaburzonej budowie tektonicznej. 
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Podaj numery rysunków przedstawiających układy warstw skalnych, w których 
nastąpiło: 
– pochylenie i sfałdowanie warstw pod wpływem bocznego nacisku o kierunku poziomym ......... 
– przerwanie ciągłości warstw i pionowe przemieszczenie obszaru położonego między uskokami ......... 
– powstanie części wypukłych nazywanych antyklinami i części wklęsłych, czyli synklin. ......... 
Zadanie 77. (2 pkt) 
Południowa część Europy leży w strefie czynnego wulkanizmu. 
a) Podaj nazwę położonego we Włoszech na Półwyspie Apenińskim wulkanu, którego 
    wybuch w 79 r. zniszczył między innymi miasta Herkulanum i Pompeje. 
............................................................................ 
Z wulkanów może wydostawać się lawa, pary, gazy wulkaniczne oraz produkty stałe. 
b) Podaj trzy przykłady stałych produktów erupcji wulkanicznej. 
1) .............................................. 2) .............................................. 3) .............................................. 
Zadanie 78*. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny 

 
a) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując właściwe określenie spośród podanych 
    w nawiasach, tak aby zdania dotyczące zamieszczonego przekroju geologicznego były 
    prawdziwe. 
Uskok powstał (wcześniej / później) .................................... niż warstwa skał bazaltowych. 
Transgresja morska miała miejsce w (jurze / permie) .................................... . 
Pozostałością zlodowacenia są (iły i łupki krystaliczne / piaski i gliny) .................................... . 
b) Określ wiek względny warstwy wapieni. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 90*. (1 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej. 
Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec. 
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Zadanie 91*. (2 pkt) 
Trzęsienia ziemi mają różną genezę. Poniższy tekst opisuje trzęsienie ziemi, które wystąpiło 
w Polsce w 2008 roku. 

Trzęsienie ziemi 
Rankiem 16 grudnia 2008 r. na Pomorzu – w rejonie Słupska, Koszalina i Międzyzdrojów – zatrzęsły się szyby, a meble 
zaczęły podskakiwać. Było to trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Szwecji. Zdaniem geologów 
przyczyną trzęsienia jest podnoszenie się Skandynawii po ustąpieniu lądolodu, powodujące tarcia w strefie styku 
struktur Praeuropy i Mezoeuropy.     Na podstawie: J. Kądziołka, Świat – panorama, 

[w:] Geografia w Szkole, Nr 1, styczeń/luty 2009 
Wykonaj polecenia na podstawie tekstu i własnej wiedzy. 
a) Zaznacz nazwę procesu geologicznego, który zdaniem geologów jest przyczyną 
    opisanego trzęsienia ziemi. 
A. ruchy epejrogeniczne 
B. ruchy górotwórcze 
C. ruchy izostatyczne 
D. ruchy masowe 
b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
Trzęsienia ziemi na Haiti (2010 r.) i w Indonezji (2004 r.) wystąpiły na obszarach położonych 
A. w ryftach oceanicznych. 
B. w strefach subdukcji. 
C. w obrębie uskoków transformacyjnych. 
D. w ryftach kontynentalnych. 
Zadanie 92*. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono końcowy etap powstawania gór fałdowo-zrębowych 

 
Uszereguj w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia, które 
doprowadziły do powstawania gór fałdowo-zrębowych, wpisując we właściwe miejsca 
odpowiadające tym wydarzeniom litery. 
A. Erozyjne ścięcie i powstanie powierzchni zrównania. 
B. Fałdowanie skał osadowych. 
C. Powstanie skał osadowych. 
D. Powstanie współczesnej rzeźby na skutek erozyjnych procesów zewnętrznych. 
E. Przesunięcie skał wzdłuż linii uskoków. 

 


