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1.1. WymieWymieńń mechanizmy famechanizmy fałłdowania i typowe dla nich formy strukturalne fadowania i typowe dla nich formy strukturalne fałłddóów.w.
2.2. WyjaWyjaśśnij rnij róóżżnicnicęę mimięędzy fadzy fałłdem pochylonym i obalonym.dem pochylonym i obalonym.


