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A tantárgy előkövetelményei nincs 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 

Tárgy: a Föld 4,5 milliárd éves története és a rajta 
kialakult élet fejlődése. 

A tantárgy célja: A Föld 4,6 milliárd éves kialakulása óta 
folyamatosan változik. E változások különösen szembetűnőek, 
ha a földkéreg elmozdulásait, az élő szervezetek kialakulását és 
fejlődését figyeljük meg.  

E tantárgy egyik fontos része azoknak az eseményeknek 
a vizsgálata, amelyek következtében kialakult a szárazföldi 
kéreg és létrejöttek az egyes kontinensek. Nyomon követjük a 
kontinensvándorlás következményeként képződött óceánok és 
hegységrendszerek fejlődését a különböző földtörténeti 
korokban.  

A tárgy másik fő része az élet kialakulásának kémiai és 
biológiai szakaszainak, valamint a növény és állatvilág 
fejlődésének vizsgálata. Ehhez tartozik a földtörténet nagy 
kihalási szakaszainak tárgyalása is. 

A szárazföldek területének és partvonalainak változása 
magában hordozza az élőhelyek változását is. Ennek 
következtében az egymásra rakódott üledékes környezetekben 
fennmaradt fosszíliák további alapot adnak a Föld őskörnyezeti 
változásainak vizsgálatához.  

Tantárgyi tematika 



 
Bevezetés, tantárgyi tudnivalók. Az Univerzum keletkezésére 
vonatkozó elmélet. A Naprendszer keletkezése. Földmodellek. 
A geoszférák kialakulása. 
A földtörténeti kutatás céljai. A rétegtani osztályozás és 
nevezéktan. A formáció. A réteg, rétegzéstípusok. 
Fosszílizáció. A radiometrikus kormeghatározás. A 
földtörténeti kortáblázat.  
Az ősföldrajzi rekonstrukció. A fácies. Az aktualizmus elve. 
Üledékképződési környezetek.   
A lemeztektonikai elmélet és ősföldrajzi bizonyítékai.  
A prekambrium ősföldrajzi viszonyai és élővilága. A 
paleozoikum ősföldrajzi viszonyai. A növény és állatvilág 
fejlődése a paleozoikumban 
A mezozoikum ősföldrajzi viszonyai. A növény és állatvilág 
fejlődése a mezozoikumban 
Harmadidőszak ősföldrajzi viszonyai. A növény és állatvilág 
fejlődése a harmadidőszakban 
A negyedidőszak ősföldrajzi viszonyai. Klímaváltozások 
A Földtörténet nagy kihalási szakaszai 

 
A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

A tárgy egy féléves és négy kreditet ér. A félév vizsgával zárul. 
A tárgy teljesítése során 100 pont szerezhető a vizsga 
alkalmával. A vizsgatételekben három kérdés található. 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
 

 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
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