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ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Γεωλογικός χρόνος, σχετική και απόλυτη ηλικία πετρωµάτων, απολιθώµατα. 

Σ' αυτή τη δραστηριότητα θα γνωρίσετε την ηλικία της Γης, τι είναι και πώς σχηµατίζονται 

τα απολιθώµατα, καθώς και πώς προσδιορίζουµε τη σχετική και απόλυτη ηλικία των 

πετρωµάτων.  
 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΛΟΒΙΤΗΣ                                              ΑΜΜΩΝΙΤΕΣ                                     ΝΟΥΜΟΥΛΙΤΕΣ 

1. Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν απολιθώµατα οργανισµών που έζησαν στο παρελθόν στη 

θάλασσα. Τι νοµίζετε ότι είναι τα απολιθώµατα και πώς εξηγείτε τη λίθινη σύστασή τους; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Αναζητήστε στο βιβλίο σας το ορισµό της έννοιας του απολιθώµατος. Είναι αυτό που 

σηµειώσατε παραπάνω; ……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Τα απολιθώµατα των υδρόβιων οργανισµών των εικόνων βρέθηκαν στην ξηρά. Πώς 

νοµίζετε ότι µπορεί να έγινε αυτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο σχηµατισµός ιζηµατογενών πετρωµάτων. 

Παρατηρήστε τις εικόνες και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Απόθεση ιζηµάτων 
Το ίζηµα θάβεται από νεότερα 
ιζήµατα και στερεοποιείται µε 
τον χρόνο λόγω της πίεσης των 
υπερκείµενων ιζηµάτων. 
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Α. Τα υλικά που µεταφέρουν τα ποτάµια που καταλήγουν; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β. Ποια στρώµατα ιζηµάτων είναι νεότερα και ποια παλαιότερα; 

.………………………..…………………………………………..……….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται πώς οι θαλάσσιοι οργανισµοί θάβονται µέσα στα 

ιζήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται πώς σχηµατίζεται µια οροσειρά κατά τη σύγκλιση 

δύο λιθοσφαιρικών πλακών. Παρατηρήστε τις εικόνες και απαντήστε στις ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Α. Τι συµβαίνει στα ιζήµατα που έχουν αποτεθεί στο βυθό της θάλασσας όταν η 

σύγκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών έχει ‘’εξαφανίσει’’ τη θάλασσα που υπήρχε 

µεταξύ των ηπείρων; 

……..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Β. Που βρίσκονται τα απολιθώµατα των οργανισµών, που θάφτηκαν στα ιζήµατα, 

όταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες έχουν συγκρουστεί; 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Οι τριλοβίτες ήταν πολύ συνηθισµένοι 
θαλάσσιοι οργανισµοί στην Κάµβρια περίοδο 
(542-488 εκ. χρόνια πριν). Κάποιοι από 
αυτούς, όταν πέθαναν θάφτηκαν από ιζήµατα 
και απολιθώθηκαν. Όταν βρίσκουµε τριλοβίτες 
του Καµβρίου σε ιζηµατογενές πέτρωµα 
ξέρουµε ότι αυτό σχηµατίστηκε την Κάµβρια 
περίοδο. 

Τα βραχιόποδα και κάποιο είδος κοραλλιών 
είναι οργανισµοί που έζησαν στην Ορδοβίσια 
περίοδο (488-444 εκ. χρόνια πριν). Με την 
πάροδο του χρόνου κάποια είδη 
εξαφανίστηκαν και άλλα εµφανίστηκαν. 
Κάποιοι οργανισµοί θάφτηκαν από ιζήµατα 
και απολιθώθηκαν. 
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6. Στην παρακάτω εικόνα ο γεωλόγος σκάβει σε ιζηµατογενή πετρώµατα και βρίσκει 

απολιθώµατα. Στο στρώµα Α βρίσκει τριλοβίτες της Κάµβριας περιόδου. Στο στρώµα Β 

βρίσκει κοράλλια και βραχιόποδα της Ορδοβίσιας περιόδου.  

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ποιο στρώµα είναι παλαιότερο και γιατί; 

……………………………………………………............................………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Β. Ποια είναι η απόλυτη ηλικία του Α στρώµατος; ………………………………………………………….. 

         Ποια είναι η απόλυτη ηλικία του Β στρώµατος; …………………………………………………………… 

    Ποια περιµένουµε να είναι η σχετική ηλικία του Γ στρώµατος; …………………………………… 

 

7. Η απόλυτη ηλικία των πετρωµάτων υπολογίζεται µε πολύπλοκες µεθόδους 

ραδιοχρονολόγησης. Με αυτές τις µεθόδους υπολογίζεται µε ακρίβεια πόσες χιλιάδες, 

εκατοµµύρια ή δισεκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα δηµιουργήθηκε ένα πέτρωµα.  

Ποια είναι η ηλικία της Γης; (αναζητήστε την απάντηση στο βιβλίο σας) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

τριλοβίτες Καµβρίου 

απολιθώµατα Ορδοβίσιου 
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