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Poradnik Maturzysty 

 
 

JAK ANALIZOWAĆ PRZEKROJE GEOLOGICZNE W ZADANIACH 
MATURALNYCH? 

 
 
Zapamiętaj:  
 
W trakcie analizy przekrojów geologicznych identyfikujemy cztery grupy procesów: 
sedymentacja, tektonika, erozja, procesy magmowe. 
 
 

1. Sedymentacja – procesy powstawania osadów - skały osadowe tworzą się na poziomym  
dnie zbiornika w postaci warstw, ograniczonych powierzchniami (płaszczyznami) 
równoległymi względem siebie. Granica dolna warstwy nosi nazwę  SPĄG,  górna – STROP. 
Odległość pomiędzy stropem i spągiem warstwy określa się jako MIĄŻSZOŚĆ. Granice 
kolejnych  warstw pierwotnie są poziome. Warstwy starsze leżą niżej, warstwy młodsze 
stopniowo coraz wyżej (ZASADA SUPERPOZYCJI). Opisuję się je i umieszcza w objaśnieniach 
do mapy (przekroju) w tej samej kolejności (następstwo stratygraficzne). 

Na przekrojach rodzaj skał tworzących kolejne warstwy oznacza się wypełniając przestrzeń 
warstwy kolorem (kiedy przekrój jest bardzo uproszczony, wykonywany bez skali lub w małej 
skali, a warstwom przypisuje się rangę dużych  jednostek stratygraficznych, np. okresów czy 
nawet er), lub  rysunkiem tzw. szrafurą, która określa typ litologiczny (np.  piaskowce, 
wapienie, łupki) i pokazuje sposób ich ułożenia. Linie szrafury muszą być równoległe do 
spągu i stropu warstwy (Fig.1.). (Tylko w przypadku szczegółowych przekrojów w dużych 
skalach, kiedy linie szrafury mają określić  sposób ułożenia składników lub typy struktur 
sedymentacyjnych, może być inaczej. To jednak przypadek, który w zadaniach szkolnych nie 
występuje.) 

Wzory szrafury są  ogólnie przyjęte i podawane w instrukcjach wykonywania map 
(np. wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny). Istnieje tu jednak pewna 
dowolność w związku z czym w objaśnienia do przekroju powinien być podany opis 
zastosowanej szrafury. 
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Fig. 1. Warstwy poziome zgodne 
 
2. Tektonika – ruchy tektoniczne powodują zmianę położenia warstw – mogą one zostać 
wychylone z położenia poziomego, sfałdowane i/lub przecięte uskokami. Górna 
powierzchnia zespołu warstw poddanego ruchom tektonicznym jest powierzchnią nachyloną 
lub zróżnicowaną na wyniesienia i obniżenia – powierzchnia strukturalna jest równocześnie 
powierzchnią morfologiczną. Szrafura w obrębie warstw pozostaje równoległa do spągu 
i stropu warstwy. (Fig. 2.). W warstwach przeciętych uskokami  i przesuniętych linie szrafury  
są odpowiednio przecięte i przesunięte. (Fig. 3) Wiek uskoków określa się jako młodszy od 
najmłodszych warstw przeciętych uskokiem i starszy od najstarszych przez ten uskok nie  
przeciętych. 
 
 

 
Fig.2. Warstwy sfałdowane zgodne 
 



3 

 

 
Fig.3. Warstwy sfałdowane zgodne, przecięte uskokiem 
 
3. Erozja – procesy niszczenia skał - prowadzą do wyrównania poddanego erozji zespołu 
warstw, powierzchnia erozyjna przecina granice warstw i linie szrafury (Fig. 4) tak, że 
następny etap sedymentacji znowu odbywa się na (w przybliżeniu) płaskim, poziomym dnie 
zbiornika. (Fig.5).  

 
Fig. 4. Warstwy  sfałdowane zgodne, przecięte uskokiem,  zerodowane 
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Fig. 5. Na powierzchni erozyjnej osadzone młodsze warstwy (poziome) 

 

Opisane procesy stanowią łącznie CYKL SEDYMENTACYJNO-DIASTROFICZNY.  

W analizie przekrojów każdemu cyklowi odpowiada piętro strukturalne, oddzielone 
granicami leżącymi pomiędzy powierzchnią górną zerodowanych osadów starszego piętra 
strukturalnego i powierzchnią dolną nowego etapu sedymentacji. 

 

4. Procesy magmowe - powodują wdzieranie się skał magmowych (plutonicznych – 
głębinowych i wulkanicznych) w skały osadowe lub starsze skały magmowe. Skały magmowe 
z reguły przecinają niezgodnie skały osadowe. Wiek procesów magmowych określa się na 
młodszy od najmłodszych skał przeciętych przez nie i starszy od najstarszych skał, leżących 
na skałach magmowych. 
 

Na wstępnym etapie analizy nie bierze się pod uwagę czasu trwania kolejnych procesów, 
a tylko ich następstwo. Rodzaj i następstwo procesów analizujemy od warstw najmłodszych. 
Po zakończeniu analizy ustalamy przebieg procesów na obszarze reprezentowanym przez 
przekrój  zgodnie z ZASADĄ SUPERPOZYCJI - w kolejności stratygraficznej, a więc od 
najstarszych do najmłodszych. Aby lepiej zrozumieć opisane powyżej zasady interpretacji 
przekrojów geologicznych przeanalizujemy kilka przykładów zadań maturalnych, z którymi 
maturzyści musieli się zmagać w latach ubiegłych. Podpowiemy Wam, jak analizować 
przekroje oraz wytłumaczymy, dlaczego takie, a nie inne odpowiedzi są poprawne. W kilku 
przypadkach autorzy zadań nie ustrzegli się błędów, na które także zwrócimy uwagę. 
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Przykład 1 

 

Styczen 2006, arkusz 2

5 1 4 3 2

1

2

 

 

Interpretacja : 

1. Na przekroju widoczne są dwa piętra strukturalne oddzielone granicą wskazaną przez 
czerwoną strzałkę 

2. Górne piętro, oznaczone  czerwoną cyfrą „2” składa się z poziomo leżących warstw 
osadów jeziornych (iły) i lodowcowych (glina zwałowa). Osady nie zostały zaburzone  
przez ruchy tektoniczne. 

3. Dolne piętro, oznaczone czerwoną cyfrą „1” składa się z naprzemianległych warstw 
piaskowców i wapieni , utworzonych w środowisku morskim. Kolejne granice warstw 
są współkształtne, wnioskować więc należy, że zostały sfałdowane razem. Górna 
część tego zespołu została  po sfałdowaniu ścięta przez erozję i wyrównana, tworząc 
granicę pietra strukturalnego, na której osadziły się osady piętra górnego 

4. Prawidłową interpretację kolejności wydarzeń przedstawia tabelka. 

 



6 

 

Zastrzeżenia do treści zadania: 

1. w dolnym piętrze strukturalnym szrafura wapieni powinna być współkształtna z 
granicami warstw. 

2. W sformułowaniu zadania części „a”  w punkcie 2 powinno być:   „sedymentacja 
osadów w środowisku glacjalnym”, co byłoby zgodne ze sformułowaniami w 
punktach 3 i 5. Termin „zlodowacenie obszaru” należy do innej grupy 
terminologicznej niż termin „sedymentacja osadów ...” 

3. Przy zachowaniu obecnego brzmienia punktu 2, odpowiednio punkt 3 powinien 
przyjąć postać „zalanie obszaru przez wody zbiornika śródlądowego”, a punkt 5 – 
„zalanie obszaru przez zbiornik morski” 

 

Przykład 2 

 

później

jurze

piaski i gliny

 

Interpretacja: 

Pierwsze zdanie wydaje się jasne. Oczywiście, że uskok powstał później niż  warstwa  skał 
bazaltowych, bowiem wyraźnie widać, że skały te również zostały przesunięte, zatem 
najpierw były skały, a dopiero potem uskok, który je przecina. 

O transgresji morskiej świadczą osady wapieni, a z legendy dowiadujemy się, że wapienie 
powstały w jurze. 

Piaski i gliny to materiał pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Ponadto 
z legendy do przekroju odczytujemy, że piaski i gliny pochodzą z czwartorzędu (okresu, 
w którym wystąpiło zlodowacenie). 
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Przyjrzyjmy się zatem wydarzeniom, które doprowadziły do takiego ukształtowania warstw 
skalnych, jak przedstawione na przekroju. W poniższym zestawieniu najstarsze wydarzenia 
zostały umieszczone na dole tabeli zgodnie z  ZASADĄ SUPERPOZYCJI 

 

Kolejność 
zdarzeń 

Zdarzenia – interpretacja przekroju 

8. osadzenie się piasków i glin 

7. długotrwała erozja 

6. osadzenie się wapieni 

5. długotrwała erozja 

4. powstanie uskoku 

3. wylew law bazaltowych 

2. długotrwała erozja 

1. 

Najstarsze wydarzenia przedstawione na przekroju nie są do końca jasne, a sam 
rysunek jest niekonsekwentny: 

 jeżeli łukowe linie w obrębie osadów kambru są granicami warstw i 
wskazują na ich sfałdowanie, to nie jest jasne, w jaki sposób to 
fałdowanie nastąpiło skoro granica z łupkami krystalicznymi prekambru 
nie wykazuje fałdowania; 

 szrafura iłów kambru nie jest współkształtna z granicami warstw, jest 
więc narysowana niezgodnie z zasadami; 

 jeżeli przyjmiemy, że kambr jest sfałdowany, to można interpretować 
łupki krystaliczne jako strefę osłonową intruzji, która wdarła się w 
sfałdowane osady kambru. Wtedy jednak intruzja musi być od kambru 
młodsza, co pozostaje w sprzeczności z opisem rysunku; 

 poprawna (zgodna z opisem stratygraficznym)  może być interpretacja, że 
kambr został nasunięty w postaci płaszczowiny na odsłoniętą przez erozję  
starszą intruzję. Takiemu rozwiązaniu zaprzecza  pokazany na rysunku 
sposób sfałdowania kambru. 

Uwaga: 

Ta część rysunku nie  przeszkadza w  prawidłowym rozwiązaniu zadania ! 
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Przykład 3 

 

F

F

P.

P.

D G C F E
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Interpretacja: 

Prawidłowe określenie zdań prawdziwych i fałszywych przedstawiono pod rysunkiem. 
Poniżej krótkie wyjaśnienia: 

 Nie jest prawdą, że na przekroju znajdują się skały głębinowe (plutoniczne). Do tego 
rodzaju skał zaliczamy m.in.: granit, sjenit, gabro. Z legendy do przekroju możemy 
odczytać, że występują na nim wyłącznie różne skały osadowe. 

 Na przedstawionym obszarze dochodziło do transgresji morskich, czego pozostałością 
są skały wapienne – wapienie tworzą się na dnie ciepłych, płytkich mórz. 

 Oczywiście nie jest prawdą, że linię przerywaną umieszczono w osi synkliny. Ta część 
fałdu nosi nazwę antykliny. Ponadto wydaje się, że zdanie to powinno brzmieć : „linia 

przerywana wskazuje przebieg powierzchni osiowej synkliny”. Oś jest umowną 
linią biegnącą po grzbiecie przegięcia każdej granicy warstwy, na przekroju jest więc 
punktem. Powierzchnia osiowa na przekroju jest linią. 

 Prawdą jest, że warstwy przedstawione na przekroju ulegały deformacjom: 
o ciągłym (widoczne na przekroju fałdowania); 
o nieciągłym (widoczne na przekroju uskoki). 

 
Prawidłowe rozwiązanie drugiej części zadania przedstawia tabela zamieszczona 
bezpośrednio pod poleceniem. 
 

Przykład 4 

 

1 2

3 4

5
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1 234 5
 

Uwaga: polecenie, jak to jest stosowane w innych przykładach, powinno brzmieć : 
„Korzystając z rysunku oraz własnej wiedzy, uszereguj..”. Autor zadania zakłada, że uczeń zna 
terminy  użyte w zadaniu i ich interpretację , ponieważ  ich znaczenie nie wynika wprost z 
rysunku  

Interpretacja: 

Interpretację wydarzeń geologicznych, które doprowadziły do stanu widocznego na 
przekroju przedstawiono w poniższej tabeli. Należy zwrócić uwagę, że wydarzenia najstarsze 
przedstawiono na dole tabeli. Podane rozwiązanie jest poprawne przy zastrzeżeniu podanym 
w punkcie 1 zastrzeżeń do treści zadania. 

Kolejność 
zdarzeń 

Zdarzenia – interpretacja przekroju 

5. 

 

Niszczenie osadów płaszczowinowych i trzonu granitowego przez czynniki 
zewnętrzne (oznaczone w zadaniu jako nr 2) -  do powierzchni morfologicznej 
(powierzchni terenu) dochodzą różne rodzaje skał, tworzące opisane na rysunku 
struktury tektoniczne, wobec czego musiały podlegać tym samym procesom 
erozji 

4. 

 

Odrywanie płaszczowin od podłoża i przesuwanie w kierunku północnym 
(oznaczone w zadaniu jako nr 3) – przerywane linie, oznaczające interpretację  
zasięgu skał budujących płaszczowiny wskazują, że czoła płaszczowin znajdują się 
na północ od trzonu krystalicznego  

3. 

 

 

Fałdowanie osadów w wyniku nacisku płyt litosfery (oznaczone w zadaniu jako  
nr 1) -  fałdowanie , a następnie obalenie fałdów w jednym kierunku ( w tym 
przypadku na N) świadczy o tym, że fałdowanie nastąpiło na skutek nacisków 
bocznych. Ponieważ  przekrój przedstawia struktury duże – regionalne – 
wiązanie ich z naciskiem płyt litosfery jest w pełni uzasadnione  

2. 

 

Gromadzenie osadów w zbiorniku morskim (oznaczone w zadaniu jako nr 5) – 
z opisu wynika, że płaszczowiny są zbudowane głównie ze skał węglanowych– 
margli, wapieni i dolomitów – a więc skał powstających w środowisku morskim 

1. 

 

Intruzja magmowa (oznaczona w zadaniu jako  nr 4) – patrz pk.1. 
w zastrzeżeniach do treści zadania  
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Zastrzeżenia do treści zadania: 

1. W opisie  wydarzeń geologicznych, możliwych do identyfikacji na podstawie przekroju 
brak etapu erozji pomiędzy powstaniem intruzji, a sedymentacją serii osadowej na 
odsłoniętej powierzchni skał magmowych intruzji. (Intruzja to wdarcie się magmy we 
wcześniej istniejące skały, najczęściej osadowe. Skał takich brak na rysunku, wobec 
czego musiały zostać usunięte przez erozję), 

2. W objaśnieniach pod przekrojem: 

 brak wyjaśnienia, że skały osadowe, wymienione w lewej kolumnie należą do serii 
wierchowej, a w prawej – do reglowej, mimo iż odpowiednie nazwy płaszczowin są 
umieszczone na rysunku; 

 w kolumnie prawej brak  jednego objaśnienia- jeżeli ostatnie objaśnienie  (Piaskowce 
i łupki – trzeciorzęd) dotyczą  miejsca na przekroju oznaczonego  cyfrą 5, to brak 
oznaczenia i opisu skał oznaczonych na przekroju cyfrą 3, jeżeli natomiast objaśnienie 
to dotyczy łącznie obu wydzieleń, to błędnie połączono osady triasu i jury reglowej z 
trzeciorzędem podhalańskim; 

3. Miejsca na przekroju, oznaczone cyframi 1 i 2 są pokryte szrafurą nie pozwalającą na 
ich jednoznaczne zaliczenie do wymienionych w objaśnieniach grup osadów. 
Oznaczenie bliższe jest skałom opisanym  jako „piaskowce, dolomity, wapienie – 
trias/jura, które odpowiadają (p. pk. 2.) serii reglowej, co jest niezgodne z 
rzeczywistością.  

Oryginalny przekrój przez Tatry (E.Passendorfer, Jak powstały Tatry, wyd. III, 1954, 
Wydawnictwa Geologiczne Warszawa) prezentowany jest poniżej. 
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Przykład 5 
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Interpretacja :  

Łysica jest wyrzeźbiona z kambryjskich piaskowców kwarcytowych - zdanie prawdziwe; 
należało po prostu skorzystać z objaśnień zamieszczonych pod przekrojem; 

Skały budujące Łysicę są młodsze od skał budujących Górę Miejską - zdanie fałszywe; z 
objaśnień odczytujemy, że Łysica zbudowana jest ze skał kambryjskich (Cm), natomiast Góra 
Miejska ze skał dewońskich (D). Kambr był okresem poprzedzającym dewon, zatem skały 
kambryjskie są starsze niż dewońskie. 

Obszar zaznaczony na przekroju numerem 1 ma budowę antyklinalną – zdanie fałszywe. W 
centralnej  części obszaru oznaczonego numerem 1 występują warstwy młodsze (wapienie 
dewonu), w zewnętrznych – starsze (piaskowce dewonu, łupki syluru, z rysunku wynika, że 
piaskowce dewonu leżą zgodnie na łupkach syluru), co wskazuje na  budowę synklinalną 
tego obszaru. 

Dolina Pokrzywianki powstała w łupkach ilastych – skałach mniej odpornych na erozję niż 
piaskowce kwarcytowe - zdanie prawdziwe;  

Zastrzeżenia do treści zadania: 

Opis rysunku zawiera błąd – w opisach stratygraficznych nazwy i symbole warstw 
najstarszych powinny znajdować się w najniższej części kolumny, najmłodsze – w najwyższej. 
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Przykład 6 

 

R

P.

P.

P.

P.

F

F

 

Interpretacja: 

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, dlaczego zdania są prawdziwe, bądź fałszywe postarajmy 
się odtworzyć wydarzenia. Oczywiście tabelkę czytamy od dołu (wydarzenia najstarsze) do 
góry (wydarzenia najmłodsze). 

Kolejność 
zdarzeń 

Zdarzenia – interpretacja przekroju 

10. 
najmłodszymi skałami, widocznymi na przekroju są wulkanity, ponieważ leżą 
najwyżej -  na piaskach, wypełniających dolinę rzeczną 

9. Osadzanie się piasków  rzecznych 
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8. 
proces - erozja rzeczna, powstanie doliny – powierzchni erozyjnej oznaczonej 
literą R 

7. 
powstanie uskoku oznaczonego literą C – przecina on wszystkie skały za 
wyjątkiem wulkanitów i piasków rzecznych, jest ścięty przez powierzchnię 
erozyjną 

6. 
proces – fałdowanie   wszystkich skał starszych – powstanie  monokliny w 
zespole skał  dolomity-wapienie piaskowce, zlepieńce (oznaczone cyfrą 1) , 
deformacja zespołu skał leżących poniżej zlepieńców (oznaczone cyfrą 2) 

5. 
powstanie zespołu skał  zlepieńce, piaskowce, wapienie dolomity (oznaczone  
cyfrą 1) 

4. erozja 

3. powstanie uskoków A i B 

2. 
Fałdowanie zespołu warstw leżących poniżej powierzchni erozyjnej  oznaczonej 
strzałką z literą P 

1. powstanie zespołu warstw oznaczonych cyfrą 2 

 

Dlaczego prawda, bądź fałsz? 

Uskok A jest starszy od uskoku C – zdanie prawdziwe; - uskok A przecina tylko zespół warstw  
starszych od powierzchni erozyjnej oznaczonej literą P, Uskok C przecina wszystkie skały  
poniżej powierzchni erozyjnej oznaczonej literą R – również skały leżące na powierzchni 
erozyjnej P, czyli od niej młodsze. 

Stożek wulkaniczny powstał wcześniej niż dolina rzeczna – zdanie fałszywe; skały stożka 
wulkanicznego  leżą na piaskach wypełniających dolinę rzeczną, , są więc od nich młodsze. 

Układ warstw skalnych oznaczony numerem 1. to monoklina – zdanie prawdziwe;  warstwy 
skał objęte ramką oznaczoną numerem 1 nachylone są w tym samym kierunku (mają upady 
zgodne), co podkreśla szrafura. Należy przyjąć, że niewielka niezgodność kątowa pomiędzy 
łupkami a piaskowcami jest błędem rysownika. 

Układ warstw skalnych oznaczonych numerem 2. przedstawia synklinę – zdanie fałszywe; 
w obrębie ramki o nr 2 w środkowej części znajdują się warstwy starsze, na skrzydłach – po 
lewej i prawej stronie – warstwy młodsze, nachylone na zewnątrz, jest to więc antyklina; 

Fałdowanie warstw skalnych nastąpiło wcześniej niż uskoki A i B – zdanie prawdziwe;  
Uskoki A i B przecinają skały zespołu oznaczonego numerem 2, są więc od tych skał młodsze 

Zastrzeżenia do treści zadania: 

Rozwiązanie jest poprawne pod warunkiem  przyjęcia  brzmienia ostatniego  zdania w  
wersji: Fałdowanie warstw skalnych oznaczonych cyfrą 2 nastąpiło wcześniej niż uskoki A  i B. 
W aktualnej wersji zadania nie uwzględniono drugiego etapu fałdowania – punkt 6 
interpretacji przekroju. 


