file_0.png

Кроссворд по предмету "геологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Из одного или нескольких минералов образуются
2. Породы, не пропускающие воду
4. Как называется земная кора и верхняя часть мантии
5. Какой тип земной коры имеет толщину 35-75 км
6. Разрыв и смещение в земной коре на большой глубине
7. Высота над уровнем моря
8. процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород
9. Высота поотношению какой-либо точке
10. Процесс образования складок земной коры
11. Самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей
13. Раздел геологии, наука о строении, движениях и деформациях литосферы, о её развитии в связи с развитием Земли в целом
14. Районы, где особенно часты землетрясения
15. Геологiчна наука про гiрськi породи, їх мiнералогiчний та хiмiчний склад, будову, походження, умови залягання та закономiрностi поширення i змiни
16. Науко про поширення сейсмiчних хвиль в надрах Землi та допомагає скласти картину її глибинної будови
17. Наука, що вивчає структуру й рухи земної кори i пiдкорових мас та форми залягання гiрських порiд, створенi цими рухами, дослiджує геологiчну iсторiю й закономiрностi розвитку тектонiчних рухiв
19. Особое свойство воды, вызванное содержанием в ней солей кальция и магния
20. Место наиболшего разрушения поверхности Земли при землетрясении
22. Микрокристаллическая разновидность кварца

По вертикали
1. Галузь геологiї, що вивчає пiдземнi води, їхнє походження, фiзичнi властивостi, хiмiчний i газовий склад, поширення в земнiй корi, а також використання їх та методи охорони вiд виснаження та забруднення
3. Наука про викопнi рослиннi залишки, роздiл ботанiки, тiсно пов’язаний з геологiєю та географiєю
6. Подземные удары и колебания земной поверхности, вызванные, прохождением сейсмических волн
12. Явления, обусловленные распространением сейсмических волн, вызванных землетрясением.
15. Ера давнього життя
18. Галузь геологiї, що вивчає геологiчну iсторiю розвитку Землi, дослiджує основнi етапи формування земної кори, встановлює послiдовнiсть утворення гiрських порiд, вивчає етапи розвитку органiчного свiту, закономiрностi прояву у часi рiзних геологiчних процесiв
21. Наука, що вивчає поширення, розвиток i процеси мiграцiї хiмiчних елементiв та їх стабiльних iзотопiв на Землi та дослiджує хiмiчний склад Землi, окремо геосфер, гiрських порiд i мiнералiв, на хiмiчнiй основi пояснює походження та iсторiю Землi

