
Ciekawe dlaczego – 
Wieje wiatr i inne 

informacje na temat Ziemi 
 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat naszej planety. 

 

Czy Ziemia jest okrągła? 

 

Ziemia nie jest idealnie okrągła. Wygląda jak lekko ściśnięta piłka – jest trochę 

spłaszczona na dole i na górze i wybrzusza się lekko na środku. 

Obwód Ziemi w najszerszym miejscu zwanym równikiem mierzy 40 075 kilometrów. 

Gdyby się szło bez przerwy, dzień i noc, potrzebowałoby się ponad roku, by przejść taką 

odległość!  

Ziemia widziana z kosmosu jest niebieska. Dzieje się tak dlatego, że prawie dwie 

trzecie jej powierzchni pokrywa woda.  

 

 

Czy Ziemia bardzo się zmieniła? 

 

Tak! Około 300 milionów lat temu prawie cały 

ląd był połączony w jedną całość. Potem ten ogromny ląd zaczął pękać i rozdzielać się na 

mniejsze kawałki, zwane kontynentami. Kontynenty powoli odsuwały się od siebie, aż 

zawędrowały do miejsc, w których znajdują się dzisiaj.  

Obecnie kontynenty nadal się przesuwają. 

Ameryka Północna i Europa cały czas 

odsuwają się od siebie o około cztery  centymetry 

na rok. To mniej więcej tyle, ile wynosi długość 

kciuka.  

 

 



Gdzie są najwyższe góry? 

 

Najwyższymi górami świata są Himalaje, znajdujące się w Azji. Są tak wysokie, że 

nazywa się je „dachem świata”. Na strzelistych szczytach tych gór jest bardzo zimno. Okrywa 

je gruba warstwa lodu i śniegu, który nigdy nie topnieje.  

 

 

Czy góry mogą się kurczyć? 

 

Wiele gór bez ustanku się zmniejsza. Codziennie 

lód, śnieg i woda zabierają ze sobą drobne odłamki skał. Natomiast niektóre góry stają się 

coraz większe. Ruchy skorupy ziemskiej wciąż wypychają  w górę Himalaje. 

 

 

 Które góry plują ogniem? 

 

Wulkany to góry, z których brzucha 

bucha czasami gorący popiół, gaz i roztopiona, 

gorąca skała zwana lawą. Gaz i gorąca lawa 

pochodzą z głębi Ziemi i wydostają się na powierzchnię przez szczeliny w skorupie 

ziemskiej. 

Wierzchołek wulkanu przypominający spodek nazywa się kraterem. Bywa, że krater 

wygasłego wulkanu wypełnia się wodą deszczową, wtedy powstaje piękne jezioro. 

Na stałym lądzie jest ponad pięćset czynnych wulkanów. Jeszcze więcej kryje się pod 

wodą.  

Popiół i pył z wulkanu mogą dostać się do silników samolotu i je unieruchomić!  

 

 

 

 

 

 

 



Co sprawia, że Ziemia się trzęsie? 

 

Powierzchnia Ziemi składa się z potężnych skalnych płyt, które unoszą się na 

roztopionej skale ukrytej w głębi Ziemi.  

Podczas najgorszych trzęsień w ziemi pojawiają się 

wielkie szczeliny, zapadają się całe ulice, a budynki 

zamieniają się w sterty gruzu. 

Największym zagrożeniem podczas trzęsienia 

ziemi są zawalające się budynki. Można  ocaleć, jeśli 

ukryjemy się pod stołem lub pod skrzydłem drzwi.  

 

 

Czy ludzie potrafią przewidywać nadejście trzęsienia ziemi? 

 

Naukowców, którzy badają trzęsienia ziemi, nazywamy sejsmologami. Chociaż 

wiedzą, gdzie może dojść do trzęsienia ziemi, zwykle nie potrafią przewidzieć, kiedy to się 

stanie. 

Ludzie od lat próbują projektować budynki, które będą odporne na trzęsienia ziemi. 

Niektóre spośród najnowszych budynków mają kształt piramid 

lub stożków. 

Zwierzęta wyczuwają drżenie gruntu o wiele wcześniej 

niż ludzie. Psy wyją wtedy ze strachu, węże wypełzają z nor, a 

kury uciekają, ile sił w nogach.  

 

 

Jak wysoko jest niebo? 

 

Niebo jest częścią niewidzialnej powłoki otaczającej Ziemię. Powłoka ta jest 

nazywana atmosferą i sięga w kosmos na wysokość około 500 kilometrów. Atmosfera 

zawiera bardzo ważny gaz, zwany tlenem – wszyscy oddychamy tlenem, który utrzymuje nas 

przy życiu. 

Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której jest dość tlenu, by mogło powstać i  

rozwijać się życie. 



Jeśli na Ziemi zrobi się zbyt ciepło, 

lód na biegunach stopnieje. Wtedy podniesie 

się poziom wody na całej planecie, a morza i 

oceany zaleją miasta na wybrzeżach.  

 

 

Co to jest tornado? 

 

Tornado to wirujący wiatr, który przesuwa się po ziemi, wciągając wszystko, co staje 

mu na drodze. Tornada występują głównie w Ameryce Północnej 

Huragan jest innym rodzajem wirującego wiatru, 

który powstaje najczęściej nad ciepłymi morzami 

tropikalnymi. Huragan może wiać z prędkością 

dochodzącą do 240 kilometrów na godzinę.  

W 1931 roku w USA tornado podniosło w 

powietrze pociąg i zrzuciło go do rowu.  

 

 

Dlaczego wieje wiatr? 

 

Kiedy czujemy powiew wiatru, to znaczy, że 

porusza się powietrze.  

Oto dowód na to, że powietrze się podnosi. 

Jeżeli położymy piórko na ciepłym  grzejniku, 

zaobserwujemy, jak wędruje w górę wraz z 

podnoszącym się powietrzem. 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Wieje wiatr i inne pytania na temat 

naszej planety” Anity Ganeri. 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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