
1. LITOSFERA :  - zemeljska skorja 
                                    - kontinentalna SIAL (debelejša, lažje, granit)

          - oceanska SIMA (tanjša, težja, bazalt)
   - MOHO
   - zgornji del plašča ali krofesima

2. PLAŠČ:    - astenosfera : do globine 400 km
    - spodnji del plašča ali NIFESIMA

3. JEDRO:     - zunanje (tekoče)
    - notranje (trdno)

Geosinklala je podolgovata globel, ki nastane pri  podrivanju 
oceanske plošče  pod  kontinentalno.
Denudacija je ploskovno odnašanje preperelin
Soliflukcija je počasno pozenje vrhnje plasti.
Peneplenizacija - razne vrste erozije povsem znižajo in uničijo gorovje.
Kras nastaja zaradi raztaplanja apnenca (korozija).
Udorna vrtača = koliševka - vdor stropa.
Sifon je neprehoden del jamskega rova.
Lašti - gladke skalne plošče.
Lezika - plastna razpoka.
Kontaktni kras - na stiku neprepustnih kamnin z apnencem.
Škavnice - plitve korozijske vdolbine.
Kapniki nastajajo zaradi izhajanja CO2  iz vodnih kapljic.
Korozija - CaCO3  + H2CO3  = Ca(HCO3)2

Vetrno odnašanje - deflacija.
Vetrno nanašanje - akumulacija.
Vetrna erozija - korazija.
Dezertifikacija - širjenje puščave v nakdaj obdelane pokrajine.
Ledeniški balvani = eratične skale - tonske skale.
Ledeniki - krniški - kratki

- dolinski - dolgi
Morena - čelna ledeniška groblja  - nasip.
Permafrost - v večini leta zamrznjena tla (Rusi pravijo temu mrzlota; 
Skandinavci - tjaele).
Soliflukcija - drsenje vrhnje odtajane preperelinske odeje.
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