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A földtani ismeretek helye 
a természettudományokban

matematika társadalomtudom.
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Hazánkban speciális – a földrajz tantárgy foglalja magába 
a természetföldrajz integráló szerepe!

Alapozó funkció:
Ø természetföldrajzi ismeretek alapozása 

(szinte mindent abból vezetünk le)
Ø regionális földrajzi ismeretek alapozása

(kontinensek, országok földrajzi sajátosságait ráépítjük)
természeti erőforrások – ásványkincsek, gazdasági 
modell, környezeti problémák stb.)

A földtani ismeretek helye 
a földrajz tantárgyban



Tananyagelrendezés
lakóhelyi pl.ðhazai pl.ð regionális pl. Ü szisztematikus 

megismerés + szintézis
1–6. évf.: általános törvényszerűsségek, összefüggések 

felismerése tapasztalati pl-kon (csak term.fr-i elemek)
7–8. évf.: egyedi pl-k a törvényszerűségek, összefüggések 

megértéséhez (term.földrajzi + társ.földrajzi elemek)
9. évf.: rendszerezés, új összefüggésekbe helyezés
Ø kapcsolatrendszerek megismerése
Ø komplexitás felfedezése
Ø időbeliség és térbeliség együttes 

érzékelése



Tartalom:
Ø Eligazodás a földtörténet időegységeiben; 
Ø A földtörténet jelentősebb szakaszainak megismerése;
Ø A földtörténeti folyamatok és képződmények elhelyezése 

az időben;
Ø Az evolúciós szemlélet fejlesztése;
Ø A földtörténeti folyamatok időnagyságrendi és időtartam-

beli különbségeinek értelmezése.

Tevékenységek:
Ø A különböző léptékű idők értelmezése; 
Ø A földrajzi tér időbeli változásainak leolvasása 

térképekről, térképvázlatokról, ábrákról;
Ø Földtörténeti események, jelenségek, folyamatok 

időrendbe állítása.



Alapvetően szemléletformáló tartalmi egység
Ø ok-okozati összefüggések
Ø modellszerűség
Ø prognosztikus gondolkodás

A földtani ismeretek 
szemléleti kérdései



Nevezéktani kérdések
Ø földtörténeti kortábla – időoszlop ó időszalag, idővonal! 
Ø földtörténeti időkategóriák hierarchiája

idő – időszak – kor (– emelet) 
Ø magyar elnevezések
Mélység, részletesség
ált. isk.: idők – az újidő időszakai – a negyedidőszak korai
középisk.: idők – az óidő–újidő időszakai – az újidő korai
Időpontok, időtartamok hozzárendelése
ált. isk.: idők kezdete, vége; harmad-/ negyedidőszak határa
középisk.: ua. + jégkor/jelenkor határa + időtartamaik
Ábrázolása
felfelé fiatalodó oszlop ï rétegtani alaptörvény

A földtörténeti időbeosztás



Melyik ábrázolás 
helyes?



Melyik ábrázolás 
helyes?



Fö
ld

tö
rté

ne
ti 

 id
őo

sz
lo

p
millió év Idő Időszak Kor

0,01

Újidő

Negyedidőszak
Jelenkor

2 Jégkor

Harmad-
időszak

Neogén
Pliocén

25 Miocén

Paleogén
Oligocén

67 Eocén

Középidő
Kréta

Jura

230 Triász

Óidő

Perm

Karbon

Devon

Szilur

Ordovícium

570 Kambrium

2600 Ős-
idő

Előidő

4600 Hajnalidő



Földtörténeti skála készítése spárgából
1 cm spárga = 2 millió év
Számítsátok ki, hogy milyen hosszú zsinórra van szükség!  
(időoszlop)
Fektessétek le kifeszítve a spárgát a folyosón! 
Applikációs feliratok elhelyezése (időpontok, nevek)



7. o. Kerettanterv
A tanulni tudás fejlesztése 
(idővonalzó készítése földtörténeti geológiai 
mozgások, folyamatok időtartamának elhelyezésével)





„időfolyó”



Digitális idővonal készítése – www.tiki-toki.com

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/527704/Fontosabb-
holdszondk-s-rhajk/



Tagxedo Creator www.tagxedo.com
szófelhő program alapvetően

www.dipity.com –› Create a Timeline

http://www.tagxedo.com
http://www.dipity.com


www.futu-retro.hu



1. A földtörténeti események elhelyezése az időben
Érzékelni: mikor történtek az egyes földtörténeti,  

felszínfejlődési események
azonos időben való keletkezést
a fejlődés időazonosságát 

A földtörténeti idő
múlásának érzékeltetése



Nagy hegységképződések
Szárazföldek és
tengerek aránya

Eljegesedési 
időszakok



A földrészek helyzete – Időhöz való hozzárendelés

perm
225 millió éve
devon
360 millió éve
kambrium
540 millió éve
ősidő
4600 millió éve

harmadidőszak
10 millió éve

negyedidőszak
napjaink

triász
200 millió éve



Földfejlődési animáció



Mit jelent a kor?
Csoportosítsd a tájakat koruk szerint! 
Andok, Germán–Lengyel-alföld, Appalache-hegység, 
Himalája, Balti-ősföld, Párizsi-medence, Kiskunság, Bükk, 
Tien-san, Dél-kínai-hegyvidék, Észak-Atlanti-hátság, 
Kelet-Afrikai-árok, Nagy-Vízválasztó-hegység, Hekla,
Erdélyi-medence, Teleki-vulkán, Mezopotámia alföldje, 
Skandináv-hegység, Dunántúli-dombság, Keleti-Kárpátok, 
Urál hegység, Szahara, Pó-síkság, Vezúv, Mezőföld, 
Londoni-medence

Ø Keletkezésük megindulásának kora szerint
Ø A mai szerkezetüket kialakító fő folyamatok kora szerint
Ø Uralkodó kőzetanyaguk kora szerint



Lehetnek-e kortársak?
indoklással



Mikor volt jellemző? – Gondolatjáték

Ø Kialakultak a mai gyűrthegységek 
Ø Kialakultak az első szárazföldek
Ø Dinoszauruszok népesítették be a szárazföldeket 
Ø A legnagyobb területen pusztított a jég Európában
Ø Megjelentek az első kráterek a Föld felszínén
Ø A legnagyobb volt a szárazulatok kiterjedése
Ø A legnagyobb kiterjedésűek

voltak a világtengerek



2. Az egyes földtörténeti léptékű eseményekhez mennyi 

időre volt szükség, mennyi idő alatt játszódtak le?

Becslés

Mennyi idő alatt játszódhattak vagy játszódhatnak le az 

alábbi folyamatok? (időnagyságrendek)

Ø a hegységek rögösödése

Ø az alföldek feltöltődése

Ø az Atlanti-óceán bezáródása, ha területén közelednének 

egymáshoz a kőzetlemezek

Ø a táblás vidékek keletkezése

Ø a jégtakaró visszahúzódás az európai kontinensről

Ø a Mt. St. Helens vulkáni kúpjának felépülése

Ø a Vezúv kúpjának elpusztulása

Ø egy újabb pajzsvulkán születése a Hawaii-szigetek 

forrópontos vulkánossággal keletkezett vulkánsorában



Mennyi idő alatt alakult ki?
Brazil-felföld
Gran Chaco
Atacama-árok
Caracas 
környéki 
kőolaj



A kontinensek szerkezetfejlődési vázlata alapján
Ø Nagy-Vízválasztó-hegység
Ø Kongó-medence
Ø Etióp-magasföld

Kép alapján

Mennyi idő alatt alakult ki?



hegységeké
párosítás

A felszín átalakulása

magashegység

középhegység

alacsony 
középhegység

középhegység

gyűrthegység

gyűrthegység

rögös szerkezetű hegység

tönkösödött, 
rögösödött 
hegység



A hegységek átalakulása

A hegységek magasságának változása
–––––––––––––– csökkenő mértékű lepusztulás ––––––––––→

magashegység középhegység középhegység lealacsonyodott
középhegység

gyűrődés és 
emelkedés

törés ð vetődés

gyűrthegység gyűrthegység rögös hegység
tönkösödött., 

rögösödött 
hegység

A hegységek szerkezetének átalakulása



Próbáld megbecsülni, hogy mivé alakulnak a felszínformák
a megadott idő alatt, ha nem változik az éghajlat!
Indokold is!

• 100 millió év alatt mozgó kőzetlemez-perem közelében
lévő fedett ősföld

• 10 millió év alatt az óidei röghegység az egyenlítői övben
egy szárazföldi kőzetlemez belsejében

• 100 millió év múlva a magashegység a hideg övezetben
• évszázezredek alatt egy óceáni hátság hasadékvölgye
• 1 millió év alatt a mészkőhegység a valódi mérsékelt
övben

• egy lagúna 10 000 év alatt az óceán partján a térítői övben



Hogyan alakulhat át a táj földtörténeti időléptékben? 



Gondolatjátékok
l Hányszor ismétlődhetett volna meg az emberiség 

történelme a Föld története során? 
l Melyik tartott tovább: az óidő vagy középidő?
l Melyik volt rövidebb: a harmadidőszak vagy a negyed-

időszak?
l Hányszor fért volna bele az ősidőbe az összes többi 

földtörténeti idő? 
l Melyik tart tovább: a hegységek felgyűrődése és 

kiemelkedése / az alföldek folyók általi feltöltődése?
l Melyik alacsonyodik le előbb az azonos kőzetanyagból 

álló röghegységek közül: amelyik a térítői övben vagy 
amelyik a szélsőségesen szárazföldi területen fekszik?

Időnagyságrendi 
összehasonlítások



7-8. évfolyam
A földrészek fejlődési folyamatait vagy a fejlődés során 
létrejött tájakat állítják sorrendbe

9. évfolyam
l A földtörténeti időlépték alkalmazása tudatossá válik
l Képesek elvonatkoztatni a konkrét földrészektől, 
l A földrészek példáin megismert folyamatok modellszerű 

alkalmazása időrendbe rendezési feladatok során

Földtörténeti időrendi sorok
összeállítása



Egy elképzelt földrész szerkezetének különböző fejlődési 
állapotai
Állapítsd meg, mit ábrázolnak, mit mivel jelöltek azokon! 
Tedd időrendbe a rajzokat !



Földtörténeti idővonal – jeles események



Interaktív térképen a világ eddig ismert összes fosszíliája

https://paleobiodb.org/navigator/

https://paleobiodb.org/navigator/





Kontinensevolúció

kőzetlemez –› ősföld lemezmozgás

hozzágyűrődésgyűrthegység

törés,vetődésrögös szerkezetű hegység

süllyedés

táblás vidék

tengervissza-
húzódás/

kiemelkedés
lepusztulás

süllyedékterület
feltöltődés

üledéktakaró

ősi kéreg 



rögösödött
hegység

deltatorkolat



Készítsetek listát arról, hogy napjainkban hol, milyen 
folyamatok következtében nő és csökken a földrészek 
területe! 

G y a r a p o d n a k F o g y n a k



Készítsetek listát arról, hogy napjainkban hol, milyen 
folyamatok következtében nő és csökken a földrészek 
területe! 

G y a r a p o d n a k F o g y n a k
lemezperemi gyűrthg-ek
keletkezésénél
deltatorkolatban tölcsértorkolatban
tengeröböl feltöltődésével pusztuló tengerpartokon
kontinensek emelkedő
partvidékén

kontinensek süllyedő
partvidékén

tenger visszahúzódásával tenger előrenyomulásával
korallszigetek keletkezésével
polderesítéssel
mesterséges sziget
építésével



Képzeletjáték
Mely országok lettek volna 
szomszédosak egymással, 
ha a Pangea idején már 
léteztek volna országok? 


