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Wol? 

pat yki!

Kto z nas nie bawi? si? kamieniami? Wrzucamy je do plast ikowego wiaderka, 
spaceruj?c brzegiem pla?y, u?o?one wokó? zamku z piasku tworz? nam warowny 
mur... A czy wiecie, ?e znajduj?ce si? dooko?a kamienie i ska?y mog? nam  wiele 
opowiedzie? o pradawnych dziejach naszej planety Ziemi? O czasach tak 
dawnych, ?e nie zna?y ich nawet pierwsze dinozaury! Zapraszamy Was do 
wielkiej podró?y w czasie, do zwiedzenia razem z Lilk? i Gutkiem niezwyk?ych 
krain,  jakie tworzy?y dawniej nasz? Ziemi?! Ciekawi? To ruszajcie z nami!

Co to w ogóle jest  geologia?

Geologia to nauka o Ziemi.  Co znajduje si? w ?rodku 

kuli ziemskiej? Jak dawniej wygl?da?a nasza planeta? 

To g?ówne pytania, jakie zadaj? sobie geolodzy. W jaki 

sposób szukaj? na nie odpowiedzi?

Co bada geolog i dlaczego?

Geolog to prawdziwy detektyw! Bada ska?y i na podstawie ich 

wygl?du, u?o?enia oraz tego, co si? w nich znajduje, potrafi dociec, 

w jakim czasie powsta?y i co si? wtedy dzia?o na Ziemi. Prawda, 

?e to niezwyk?e, i? za pomoc? ska? mo?emy odkry? i pozna? 

dzieje tak dla nas odleg?e? Czasy przed pojawieniem si? na Ziemi 

pierwszych ludzi!

Znajdujemy si? w kamienicy przy ul. Senackiej 3. To miejsce t o nie t ylko 

Muzeum, ale t ak?e O?rodek Badawczy Inst ytutu Nauk Geologicznych 

Polskiej Akademii Nauk. Bada si? t ut aj m.in. wiek ska? i minera?ów oraz 

ich pochodzenie. Muzeum zapozna Was z budow? geologiczn? okolic 

Krakowa ? wyst ?puj?cymi t ut aj ska?ami i skamienia?o?ciami, a s? one 

st arsze ni? sam Smok Wawelski!

Lubi? 

kam yki!



               Czy wiecie, ?e Kraków to wyj?tkowe miejsce tak?e 

pod wzgl?dem geologicznym? 

Czy wiecie, ?e Kraków to wyj?tkowe miejsce tak?e pod wzgl?dem geolo- 

gicznym? Zwró?cie uwag? na znajduj?c? si? zaraz przy wej?ciu do Muzeum 

kolorow? mapk? okolic miasta. Ka?dy kolor symbolizuje inny wiek ska?, np. ska?y 

jurajskie s? zaznaczone na niebiesko. W Krakowie i jego okolicach na powierzchni 

ods?aniaj? si? ska?y z zupe?nie ró?nych okresów! To bardzo wyj?tkowe i rzadko 

spotykane zjawisko!

Czym s? okresy w dziejach Ziemi i dlaczego maj? swoje nazwy?

Nasza planeta jest bardzo stara. My, ludzie, mieszkamy na niej od niedawna ? mo?na powiedzie?, ?e w dziejach Ziemi jeste?my tylko chwilk?. Wcze?niej przez 

miliony lat ziemski glob zasiedla?y inne ro?liny i zwierz?ta. ?eby naukowcom ?atwiej by?o si? w tym wszystkim po?apa?, ró?nym okresom w dziejach Ziemi nadano 

w?asne nazwy, np. czas, w którym ?y?y olbrzymie dinozaury, to jura. Zwiedzaj?c Muzeum, poznamy razem wiele takich okresów, dowiemy si?, co si? wtedy dzia?o i jak 

rozwija?o si? ?ycie. Gotowi na wspóln? przygod?? 
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Pier w sze m onet y, 

?r edniow ieczne m iecze... Phi!

 W ?adnym  innym  m uzeum  

nie znajdziesz eksponat ów  t ak 

st ar ych, jak w  Muzeum  

Geologicznym !

               S
po?ród narz?dzi wybierzcie te, których w pracy u?ywa geolog.

  



Prekambr ? tak nazwano w dziejach Ziemi czasy naj, najdawniejsze i przez to 

najs?abiej przez nas poznane. Powstawa? wtedy Uk?ad S?oneczny i Ziemia, która 

na pocz?tku by?a gor?c? kul? magmy, powoli zastyga?a. Na jej powierzchni 

zacz??a tworzy? si? litosfera, czyli twarda skorupa, która da?a pocz?tek 

pierwszym l?dom i kontynentom. Stopniowo rozwija?y si? pierwsze prymitywne 

organizmy ?ywe oraz glony ? sinice, dzi?ki którym w atmosferze pojawi? si? 

t len. 

PREK A M BR

Litosfera, czyli skorupa ziemska nadal jest  w ci?g?ym ruchu!

Stygn?cy wierzch naszej planety stawa? si? coraz twardszy, ?rodek natomiast nadal by? gor?cy 

i pó?p?ynny. Skorupa, zastygaj?c, p?ka?a, tworz?c p?yty tektoniczne, które niczym kry na rzece 

bardzo wolno przemieszcza?y si? po znajduj?cej si? we wn?trzu pó?p?ynnej magmie. Tam, gdzie p?yty 

si? zderza?y i napiera?y jedna na drug?, powstawa?y góry. 

Tworzenie si? gór geolodzy nazywaj? orogenez?. W?drówka kontynentów trwa do dzi?! Oczywi?cie 

dzieje si? to bardzo powoli, inaczej czuliby?my si? jak na deskorolce! Obecnie kontynenty przesuwaj? 

si? z pr?dko?ci? oko?o 2 cm na rok, a niektóre p?yty pokonuj? nawet 10 cm w ci?gu roku.

 

  

Nudno t ak st a? 

w   jednym  

m iejscu, zm ykam  

na pó?noc!

Ka?da orogeneza, czyli powstawanie gór, ma swoj? nazw?! B?d?c w domu, poszukajcie z rodzicami informacji,  jak nazywa?a si? 

orogeneza, podczas której utworzy?y si? Tatry, najwy?sze góry Polski. ......................................................................................................

Czy Tatry to nasze najm?odsze, czy najstarsze góry?  ................................................................................................
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 Ziemia w ?rodku nie jest  twarda?

Naukowcy twierdz?, ?e nasza planeta do dzi? jeszcze nie ostyg?a ? 

w jej wn?trzu nadal znajduje si? gor?ca, p?ynna magma. Sk?d jednak 

oni to wiedz?? Przecie? nikt nigdy nie dokopa? si? tak g??boko! 

Najg??bsza wykopana dziura, czyli odwiert, ma 12 km i znajduje si? 

w Rosji. G??biej dosta? si? jest ju? trudno, gdy? z ka?dym kolejnym 

metrem robi si? coraz gor?cej. W odwiercie w Rosji na 12 km 

temperatura wynosi?a 300°C! 

Je?li wi?c wiert?a i ?opaty na nic nam si? nie przydadz?, to jak bada 

si? wn?trze Ziemi? Geolodzy u?ywaj? w tym celu fal sejsmicznych 

i zagl?daj? do ?rodka Ziemi, podobnie jak lekarz wykonuj?cy 

badanie USG do brzuszka mamy spodziewaj?cej si? dziecka.  

  

Magmowe, p?ynne wn?trze (zwane 

p?aszczem) jak delikatne nadzienie.

  

Sta?e j?dro wewn?trzne, 

zbudowane z najci??szych 

metali, jak znajduj?cy si? 

w ?rodku twardy orzech. 

  

5

K A M BR, ORDOWI K  i  SYLUR
W tych trzech pocz?tkowych okresach ?ycie toczy?o si? g?ównie w wodzie. Zwierz?t by?o coraz 

wi?cej, pojawi?y si? wi?c pierwsze drapie?niki! By si? przed nimi chroni?, cz??? zwierz?t wytworzy?a 

pancerz lub twardy szkielet. Jednym z takich osobników by? spaceruj?cy po morskim dnie 

i wyst?puj?cy niemal we wszystkich s?onych wodach ca?ego ówczesnego ?wiata t r ylobit . Geolodzy 

cz?sto odnajduj? pancerzyki trylobitów w ska?ach pochodz?cych z tego okresu. Nie s? one jednak 

spotykane w okolicach Krakowa, dlatego nie zobaczymy ich w tutejszym Muzeum. W sylurze na l?dzie 

pojawiaj? si? pierwsze ro?liny oraz prymitywne, niemaj?ce szkieletów zwierz?ta.

  

Czy du?y  dinozaur móg?  zdepta? ma?ego trylobita? 

................................................................................................................

Nasza Z iem ia jest  

jak czekoladka 

z bom bonier ki. 

Skorupa (litosfera) jak 

krucha czekolada. Jest ona 

grubsza na kontynentach 

i cie?sza pod oceanami.

 



Zobaczcie na zamieszczony obok rysunek Ziemi. W dewonie na naszej planecie istnia?y 

tylko dwa du?e kontynenty: Gondwana i Euroameryka (Europa po??czona z Ameryk? 

Pó?nocn?). Czy Wy tak?e czujecie si? teraz, jakby?my mówili o jakie? ba?niowej krainie, a nie 

o naszej Ziemi? Dewon to epoka ryb. Nurkuj?c w dewo?skim morzu, mogliby?my si? 

natkn?? na prawdziwe morskie potwory ? dochodz?ce niekiedy do 10 m d?ugo?ci ryby 

pancerne! Na l?dzie za? pojawiaj? si? ju? pierwsze czworono?ne zwierz?ta. 

Ta czarna kropka na rysunku to my, nasza dzisiejsza Polska! Wi?kszo?? jej terenu 

pokrywa?y wody p?ytkiego, ciep?ego morza. Mieli?my w?asn? raf? koralow? podobn? do tej 

z Australii! Szkielety i skorupki morskich zwierz?t zbudowane s? g?ównie z w?glanu wapnia, 

dlatego po obumarciu opada?y na dno, tworz?c wapienne ska?y. Je?li podczas badania terenu 

geolodzy napotykaj? ska?? wapienn?, jest to dla nich znak, ?e najprawdopodobniej maj? 

do czynienia z dawnym morzem!

DEWON

Skamienia?o?ci to zachowane w ska?ach pozosta?o?ci dawnych ro?lin i zwierz?t, a tak?e ich odciski, t ropy, ?lady 

pe?zania, dr??enia tuneli itp. Zwykle w ska?ach znajduje si? szkielety, muszle lub twarde pancerzyki zwierz?t albo 

tylko ich odciski. Takie skamienia?o?ci s? dla nas cenn? informacj?. Pokazuj? nam, jak wygl?da?y zwierz?ta, ro?liny 

w minionych epokach, jaki panowa? wtedy klimat ? czy by?o ciep?o, czy zimno, a tak?e czy dany teren by? w tym 

czasie morzem, czy l?dem. Na podstawie skamienia?o?ci naukowcy mog? równie? oszacowa? wiek ska?y. 

 

  

  

Co to s? skamienia?o?ci?
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Dlaczego lepiej poznali?my dawne kr?gowce, czyli zwierz?ta posiadaj?ce szkielety, pancerze lub muszle, ni? bezkr?gowce, czyli te 

maj?ce tylko mi?kkie cia?o? .............................................................................................................................................................................................................................

 

  

  



Gutek naszkicowa? ozdobny portal (czyli wej?cie) wykonany z marmuru d?bnickiego. 

Przyjrzyjcie si? znajduj?cym si? w Muzeum okazom tej ska?y i napiszcie jakiego 

koloru kredki u?yjecie do jego ozdobienia. .......................................................................................... 

Czy lubicie ten kolor?  ........................ Poznajecie gdzie Gutek wykona? szkic?............................

  

Marmur, który nie jest  marmurem

Charakterystyczn? ska?? wyst?puj?c? w okolicach Krakowa, która pochodzi 

z czasów dewonu, jest marmur d?bnicki. Tak naprawd? to wcale nie marmur, tylko 

zwyk?a ska?a wapienna! Jednak po oszlifowaniu b?yszczy si? jak prawdziwy marmur! 

Jego ciemny kolor to efekt zawartych w nim drobinek minera?u zwanego pirytem 

oraz szcz?tków organicznych (kiedy zostawimy na parapecie skórk? banana, bardzo 

szybko zrobi si? czarna). Jest on o tyle niezwyk?y, ?e wyst?puje tylko w okolicach 

Krakowa. Nigdzie indziej na ?wiecie nie natrafiono na taki typ ska?y! 

Z marmuru d?bnickiego wykonano wiele zdobie?, g?ównie w ko?cio?ach: posadzki, 

chrzcielnice, o?tarze, schody i kolumny. Ten ciemny wapie? zdobi wej?cie do 

wawelskiej katedry, a tak?e do ko?cio?a ?w. Wojciecha. Znany by? tak?e w Warszawie 

i we Lwowie. 
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Poszukajcie w gablotce informacji, czy marmur d?bnicki 

wykorzystywano do zdobie? wewn?trz pomieszcze?, czy raczej na 

zewn?trz. 

...........................................................................................................................................................

Dlaczego?  ...................................................................................................................................

  



Po pluskaniu si? w dewo?skim morzu osuszymy si? w cieniach paproci karbo?skiego lasu. Nie cieszmy si? jednak, bo nie 

by?by on dla nas zbyt przyjazny! Boicie si? owadów? Ukryci w?ród karbo?skich zaro?li z trwog? wypatrywaliby?my 

gigantycznych wa?ek, olbrzymich karaluchów, jadowitych wij i metrowych skorpionów. 

K A RBON

Karbon wzbogaca nas o pok?ady w?gla!

Z obumar?ych szcz?tków drzewiastych ro?lin powsta?y pok?ady w?gla, z których korzystamy do dzi?!

 

  

  

Znajd?cie wspó?czesny skrzyp. Jest 

malutki, prawda?  Mo?ecie spróbo- 

wa? go narysowa? i zmierzy?, np. 

o?ówkiem. Nie zrywajcie go - jest 

pod ochron?!

 

W karbonie dwa du?e kontynenty ? Euroameryka i Gondwana ? 

uderzy?y o siebie, tworz?c Pange? ? jeden olbrzymi superkontynent! 

Wokó? niego falowa?y wody wielkiego Oceanu Panthalassa. Jego 

pozosta?o?ci? jest dzisiejszy Ocean Spokojny.  

Poszukajcie w muzealnych gablotach skamienia?o?ci 

z okresu karbonu. Co znale?li?cie? 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

Tu naszkicujcie odcisk pnia wid?aka:
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PA
NGEA

W kar bonie by?abym  

w ielko?ci w spó?czesnej 

m ew y, dzi? m og? 

usi??? na Waszym  

palcu!

OCEAN

PANTHALASSA

Naukowcy przypuszczaj?, ?e tak olbrzymie rozmiary owadów by?y spowodowane wzrostem 

ilo?ci t lenu w atmosferze (by?o go du?o wi?cej ni? wspó?cze?nie). Chocia? bowiem drzewa 

jeszcze w tym okresie nie istnia?y, ciep?e obszary l?du porasta?y pot??ne ro?liny: dochodz?ce 

do ponad 30 m wysoko?ci drzewiaste paprocie, wid?aki i skrzypy.   

Jeden kont ynent , 

jeden ocean... 

W kar bonie m ia?bym  

pi?t k? z geogr af ii! 



PERM

Co nam zosta?o po dawnych wulkanach?

Co nam zosta?o po dawnych wulkanach? Ska?y powsta?e z zastygaj?cej lawy. Na jednym 

ze wzniesie? utworzonych przez wylewaj?c? si? law? zosta? zbudowany zamek Tenczyn. 

W niektórych ska?ach wulkanicznych mo?emy odnale?? przepi?kne, barwne kryszta?y ? 

tworzy?y si? one w p?cherzykach, gdy ze stygn?cej lawy ucieka? gaz, podobnie jak 

z wrz?cej wody uciekaj? ku górze b?belki pary wodnej. Spróbujcie odszuka? je 

w znajduj?cym si? przy gablotce melafirze o strukturze migda?owcowej. Jak my?licie, sk?d 

taka nazwa? A czy znajduj?ce si? w skale p?cherzyki z kryszta?ami nie wygl?daj? 

przypadkiem jak migda?y w cie?cie?  

9

Wulkany w Krakowie?

Pangea przesuwa?a si? na pó?noc. Tereny naszego kraju znalaz?y si? w okolicach równika i ju? pod koniec 

karbonu klimat zacz?? stawa? si? coraz bardziej suchy i gor?cy. Bogate karbo?skie lasy powoli 

zamienia?y si? w pó?pustynie. Na obszarze Krakowa i Dolnego ?l?ska pojawi?y si? wulkany oraz p?kni?cia 

skorupy ziemskiej, z których s?czy?a si? wrz?ca lawa! 

Przygl?daj?c si? melafirowi, spróbujcie narysowa? w p?cherzykach 

stygn?cej lawy krystalizuj?ce minera?y. 

 

  

  

Czym si? ró?ni magma od lawy?

 

 

Magma to gor?ca, 

stopiona masa ska? 

i minera?ów powstaj?ca 

w g??bi Ziemi.  

Lawa  to magma, 

która wyp?yn??a ju? 

na powierzchni?.



Najwi?ksza zag?ada w dziejach Ziemi

To nie wygini?cie dinozaurów by?o najwi?ksz? katastrof? w historii! Na prze?omie permu i triasu ?ycie na naszej planecie nieomal przesta?o istnie?. Klimat zrobi? 

si? nagle bardzo gor?cy i suchy, Ziemia zamienia?a si? w martw? pustyni?. Wymar?a wi?kszo?? znajduj?cych si? na niej ro?lin i zwierz?t, w tym znane nam 

z wcze?niejszych okresów trylobity! Taki kataklizm naukowcy nazywaj? wielkim wymieraniem. Ma ono zwykle wiele przyczyn: g?ówn? by?y wulkany 

i wydobywaj?ce si? z nich truj?ce gazy, wspó?winn? okaza?a si? tak?e ma?a, niepozorna bakteria, która wytwarzaj?c metan, spowodowa?a znaczne podwy?szenie 

si? temperatury na Ziemi. Przyczyni?y si? do tego tak?e wielkie i bardzo s?one jeziora (takie jak Morze Cechszty?skie ? podobno by?o ich w permie znacznie 

wi?cej), które równie? produkowa?y du?? ilo?? truj?cych gazów. 

 

  

  

Wakacje jak nad Morzem Martwym

Wakacje i pla?owanie nad brzegiem Morza Martwego brzmi? dla Was 

egzotycznie? Nie w permie! Wtedy to w?a?nie znaczn? cz??? dzisiejszej Polski 

zalewa?o Morze Cechszty?skie, którego wody opada?y, trac?c po??czenie 

z oceanem i staj?c si? gigantycznym s?onym jeziorem, podobnie jak wspó?czesne 

Morze Martwe, które równie? nie jest morzem, tylko jeziorem. 

Morze Cechszty?skie zajmowa?o wi?kszo?? obszaru naszego kraju, a nawet 

Europy! Gdzie mu tam do naszego obecnego Morskiego Oka czy nawet do jeziora 

?niardwy, które jest ....................................... jeziorem Polski! Na brzegach zbiornika 

utworzy?a si? ciekawa ska?a ? zlepieniec zygmuntowski, z którego zbudowana 

zosta?a pierwsza kolumna Zygmunta w Warszawie. 

Jezioro zostawi?o po sobie z?o?a soli (wydobywanej w K?odawie), gipsu, a tak?e 

wiele cennych metali i z?o?a ropy. Pok?ady te znajduj? si? jednak na wi?kszych 

g??boko?ciach i s? zwykle trudniejsze do wydobycia. A co z solami w Wieliczce? 

Powsta?y du?o pó?niej! Jak? O tym dowiecie si? ju? wkrótce! 

  

10

Odszukajcie w gablotce gips krystaliczny. Wypala si? go w wysokiej temperaturze, a nast?pnie 

dodaje do niego wod?, tworz?c zapraw?, któr? ok?ada si? z?aman? r?k? lub nog?. Zaprawa 

twardnieje i unieruchamia ko?czyn?, by ko?ci si? zros?y. 

Z aznaczcie na m apie 

sw oj? m iejscow o??. 

Czy by?aby 

pod w od?? 
MORZE 

CECHSZTY?SKIE



TRI A S
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W triasie powoli odradza si? ?ycie, pojawiaj? si? w tym czasie 

pierwsze dinozaury. Wielki superkontynent Pangea zaczyna 

si? rozpada?, tworz?c zacz?tek znanego nam obecnie 

Oceanu Atlantyckiego.

  

Rudy to ska?y i minera?y zawieraj?ce metale, a czasem nawet zlepek 

ró?nych metali, np. znana nam puszka coca-coli zrobiona jest z metalu 

o nazwie glin (nazywanego cz?sto aluminium). Sam glin  wyst?puje 

w przyrodzie niezmiernie rzadko, cz?sto jednak znajdujemy rudy glinu, czyli 

ska?y zawieraj?ce troch? tego metalu, ale te? wiele innych minera?ów. 

W hutach oddziela si? metale od innych, niepotrzebnych nam resztek. By to 

zrobi?, zazwyczaj podgrzewa si? wydobyte rudy w piecach hutniczych 

do bardzo wysokiej temperatury. 

Przep?ywaj?ce w ska?ach fluidy, czyli bardzo gor?ce wody 

o temperaturze oko?o 300°C zawieraj?ce w sobie wiele 

rozpuszczonych minera?ów, pozostawi?y po sobie z?o?a rud.

Co to s? rudy?

  

Przy muzealnej gablotce mo?ecie zobaczy? galen? ? rud? bardzo ci??kiego metalu. Podnie?cie j? i potrzymajcie w d?oni. Jest lekka czy ci??ka? ...................................................... 

Pomó?cie hutnikowi odla? sztabki metalu, które wytopi? z tej rudy, posegregujcie je od najmniejszej do najwi?kszej, a dowiecie si?, jaki to metal.

o

?
ó

w

.................................................

Ale t u gor ?co!



J URA  i  K REDA
Amonity zamiast  ko?ci dinozaurów?

Jura kojarzy si? nam wszystkim z czasem panowania 

pot??nych dinozaurów. Przyjrzyjcie si? gablotkom 

w Muzeum przedstawiaj?cym skamienia?o?ci z okresu 

jury w rejonach Krakowa. Czy potraficie w nich znale?? 

ko?ci apatozaura, a mo?e z?b gro?nego allozaura? 

A gdzie tam! Wsz?dzie tylko pe?no muszli! ? krzykniecie 

zapewne zawiedzeni. To dlatego ?e w czasach, gdy 

naszymi l?dami zaw?adn??y olbrzymie gady, znaczna 

cz??? Polski, a nawet wi?kszo?? Europy, znajdowa?a si? 

pod wod?! Pró?no szuka? wi?c tu ich odcisków i ko?ci. 

Chwytajcie zatem butle z t lenem. Zaraz damy nurka 

pod tafl? ciep?ego jurajskiego morza! 
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Amonity to morskie zwierz?tka o muszli przypominaj?cej kszta?tem skorup? ?limaka. Nie by?y jednak ?limakami, 

tylko g?owonogami, tak jak ?yj?ce obecnie o?miornice i kalmary. 

Belemnity to równie? wymar?e g?owonogi. Kszta?t ich szkieletu przypomina?  wyd?u?ony pocisk lub strza??. 

Niegdy? s?dzono nawet, ?e nie s? to skamienia?o?ci, tylko ?lady w piasku po uderzeniu pioruna!

G?bki to zwierz?ta wodne o bardzo prostej budowie. Ich cia?o 

przypomina przytwierdzony do dna worek. S? osiad?e i nieruchliwe 

i tak niepodobne do zwierz?t, ?e d?ugo uwa?ano je za ro?liny, pó?niej 

natomiast nazywano zwierzokrzewami!

Je?owce mieszkaj? na dnie. Ich kuliste cia?o pokrywa pancerz oraz ruchome, wapienne kolce. Do dzi? mo?emy je spotka? w wodach ciep?ych mórz, np. w Morzu ?ródziemnym.

Na podstawie opisów Lilki dopasujcie odpowiednio nazwy zwierz?t zamieszkuj?cych jurajskie morze, a nast?pnie odszukajcie w gablotkach ich skamienia?o?ci. 

A

B

C

D

Bul, bul, 

bul..



  

Wizyta u amonita!

Gdyby?my zostali zaproszeni do ?rodka ?apartamentu? pana amonita, 

zapewne zdziwi?oby Was to, ?e jego muszla, cho? podzielona na wiele 

?pokoi? ? komór, jest w ?rodku... pusta! Zwierz?tko mieszka?o jedynie 

w ostatniej komorze, zwanej mieszkaln?, rosn?c, tworzy?o now?, 

wi?ksz? komor? i tak wraz z nim ros?a jego muszla. 
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Geolog w ko?ciele
Amonity s? najcz??ciej spotykanymi skamienia?o?ciami jury 

i kolejnego okresu ? kredy. Odciski i odlewy ich przepi?knych 

muszli zdobi? wapienne jurajskie ska?y. Mo?emy dostrzec je 

tak?e na posadzkach i kolumnach wielu budynków oraz 

w o?tarzach ko?cielnych. W Krakowie wyst?puj? w ko?ciele 

Mariackim, ko?ciele ?w. Anny, a tak?e w katedrze wawelskiej.

 

  

  

Tu obecnie 

mieszka sobie 

pan amonit

W tych komorach pan amonit  mieszka? 

wcze?niej, pusta cz??? muszli nazywana 

jest fragmokonem

Ta rurka to syfon. Poprzez syfon pan amonit  móg? wpuszcza? do niezamieszka?ych 

komór gaz, dzi?ki czemu stawa? si? l?ejszy i wyp?ywa? bli?ej powierzchni wody.  Gdy 

gazu by?o mniej, zwierz?tko p?ywa?o bli?ej dna. Amonity p?ywa?y do ty?u! Porusza?y 

si? podobnie jak baloniki, z których uchodzi powietrze.  Zaznaczcie strza?k?, w któr? 

stron? p?ynie ten osobnik. 

Muszle amonitów osi?ga?y nawet do 2,5 m ?rednicy! Tyle w?a?nie mierzy? 

najwi?kszy znaleziony amonit. Wpiszcie w kó?eczka wzrost Waszej rodziny: 

Mama ............, tata .................., .........................................................................................................    

Kto jest wy?szy od amonita?.......................................................................

Jak du?y jest najwi?kszy amonit  w Muzeum?........................................................ 

Mo?e Wam tak?e uda si? je gdzie? odnale???  

...................................................................................................................
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Zardzewia?e muszle

Zwró?cie uwag? na kolory skamienia?o?ci z okresu jury. 

Cz??? jest bia?o-szara, niektóre za? s? pomara?czowe! 

W wodzie morskiej rozpuszczone by?y cz?stki ?elaza, 

st?d cz??? z nich ma rdzawy kolor i dlatego okres jury 

?rodkowej geolodzy cz?sto nazywaj? jur? brunatn?. 

?elazo mog?o pochodzi? np. z erozji, czyli niszczenia 

z?ó?. 

 

 

  

  

Gutek, b?d?c w Muzeum, zrobi? zdj?cia jurajskim skamienia?o?ciom, ale po powrocie do domu zobaczy?, ?e przez przypadek zmieni? 

ustawienia w aparacie i wszystkie zdj?cia wysz?y czarno-bia?e... Teraz nie wie, które skamienia?o?ci pochodz? z jury brunatnej... 

Pomó?cie Gutkowi i zaznaczcie je pomara?czow? kredk?. W ramce wpiszcie nazw? miejscowo?ci, w której zosta?y odnalezione. 

Niektóre pewnie s? ju? Wam znane, do pozosta?ych koniecznie wybierzcie si? na rodzinn? wycieczk?!  

 

  

  

Nie ka?dy wapie? jest  taki sam!

Ska?y wapienne, nawet te z okolic Krakowa, ró?ni? si? mi?dzy sob?: 

wapie? skalist y to ska?a zbudowana przez g?bki,  jest najbardziej twardy i odporny, 

dlatego tworzy skalne osta?ce, takie jak np. Maczuga Herkulesa, Ig?a Deotymy itp. 

wapie? u?awicony ma warstwow? budow? i wyst?puj? w nim ciemne krzemienie, 

wapie? p?yt owy za? tworzy cienkie p?ytki przesycone skamienia?o?ciami.

  

  

Ska?a w kropki

Ska?a w kropki, a w zasadzie w kulki, bo gdy uwa?nie przyjrzymy si? 

znajduj?cemu si? przed gablotk? wapieniowi oolitowemu, dostrze?emy w nim 

ma?e kuleczki wygl?daj?ce niczym pomara?czowe ziarenka maku! To 

pozosta?o?ci bakterii, które od?ywia?y si? zwi?zkami zawieraj?cymi ?elazo. 

Cz?sto bakterie tworzy?y takie kuleczki wokó? jakiego? ma?ego ziarnka, 

np. drobiny piasku. Mnie to przypomina kryszta?ki ?niegu, które równie? 

powstaj? wokó? drobinek py?u. Czy wiedzieli?cie, ?e ka?dy p?atek ma w sobie 

tak? drobink?, od której zacz?? si? tworzy?? 

  

  



Er a k enozoi czna
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Te pi?kne prze?roczyste kryszta?y to minera? o nazwie halit. Znacie go 

bardzo dobrze, wszak mieszka w Waszych solniczkach! Po jurajskim 

morzu okolice Krakowa zalewane by?y jeszcze kilkukrotnie przez inne 

morza. To ostatnie zostawi?o nam po sobie pok?ady soli, które 

wydobywamy w Wieliczce i Bochni. Z punktu widzenia geologicznego 

nasza sól jest wi?c bardzo, bardzo m?oda! 

 

  

  

Naszkicujcie znajduj?ce si? w Muzeum kryszta?y soli, a nast?pnie, b?d?c 

w domu, zbadajcie sól z Waszej solniczki pod lup? lub pod mikroskopem.  

J? tak?e spróbujcie naszkicowa?. Czy kryszta?y maj? podobny, czy te? 

inny wygl?d? ............................................................................................................

Era kenozoiczna to najm?odsza era w dziejach Ziemi. Powoli kszta?towa? si? wtedy 

obecny wygl?d naszych kontynentów i oceanów. Klimat zacz?? si? och?adza?. 

Tereny Polski, a w zasadzie wi?kszo?? Europy, zacz?? pokrywa? przybywaj?cy ze 

Skandynawii l?dolód. W Polsce mieli?my prawdziw? epok? lodowcow? i to 

nieanimowan?! To z tego okresu pochodz? odnalezione w okolicach Kopca 

Ko?ciuszki ko?ci dawnych mamutów, w?ochatych nosoro?ców i lisów polarnych, 

a tak?e cz?owieka jaskiniowego i wytwarzanych przez niego narz?dzi.

 

  

  

Cmentarzysko mamutów

 

Co nam zostawi? l?dolód?

Klimat zacz?? si? ociepla?, a lód topnie?. A co zostaje po topniej?cym lodzie? 

Wiadomo ? ka?u?e! W?a?nie takie  ?ka?u?e? pozostawione przez ogromny 

l?dolód utworzy?y Morze Ba?tyckie oraz wiele jezior na Mazurach, a tak?e np. 

jezioro Gop?o. L?dolód zostawi? tak?e du?o kamieni, które niós? ze sob?. 

Nazywamy je erat ykami. Byli?cie w Kamieniu Pomorskim? To po?o?ona 

niedaleko morza miejscowo??, w której mo?emy zobaczy? olbrzymi g?az ? 

pami?tk? po l?dolodzie! 

Jednymi z arktycznych zwierz?t nad Ba?tykiem s? foki. Do dzi? mo?emy 

obserwowa?, jak wyleguj? si? na pla?y, cho? jest to ju? niestety rzadki widok.

  

Wiej?ce znad lodowca wiatry tworz? niezwyk?? ska?? z mi?kkiego, 

delikatnego py?u. To less. Potraficie go odnale?? w Muzeum? Jaki ma 

kolor? .......................................................................................
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Uff, uda?o nam si? bezpiecznie powróci?. Teraz zapewne chcecie opowiedzie? o swojej przygodzie rodzicom, kole?ankom lub kolegom. 

Przypomnijcie sobie, jakie czasy odwiedzili?cie, narysujcie w ramkach lub napiszcie, jak niezwyk?a by?a wówczas nasza Ziemia i co si? wtedy 

wa?nego na niej dzia?o! Zwró?cie uwag?, jak pó?no pojawi? si? na niej cz?owiek!

Ach, ?ar t ow ni? 

z  t ego Gut ka!

A m o?e kt o? z Was 

zabr a? apar at  

i zd??y? pst r ykn?? 

kilka fot ek?!

PREKAMBR KAMBR, ORDOWIK i SYLUR
 

DEWON
 

KARBON 
  

PERM 
  

TRIAS 
  

JURA i KREDA
  

ERA PALEOZOICZNA ERA MEZOZOICZNA ERA KENOZOICZNA

Er? paleozoiczn? tworz? okresy: 
kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon 

i perm.

Trias, jura i kreda tworz? er? mezozoiczn?.
Era kenozoiczna dzieli 

si? na paleogen 
i neogen. Trwa do dzi?.

Tutaj dopiero na Ziemi 
pojawiaj? si? pierwsi 

ludzie.

          Podejd?cie jeszcze raz do kolorowej mapki i odszukajcie:

przy jakich miejscowo?ciach znajdziemy permskie ska?y wulkaniczne?................................

...................................................................... Jakim kolorem zaznaczone s? najstarsze, 

ods?aniaj?ce si?  ska?y? .................................. Gdzie je znajdziemy? 

.................................................................................
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Od muzealnych gablotek znacznie ciekawsze b?dzie jednak odwiedzenie prawdziwej jaskini! Jest ich bardzo du?o w okolicach Krakowa. Pami?tajcie jednak, by 

nigdy nie wchodzi? do jaskini samemu! Jaskinie to niebezpieczne miejsca i nawet do?wiadczeni groto?azi zawsze pracuj? w grupach! 

  

  

Jaskinia to pusta przestrze?, która powsta?a w skale w sposób naturalny i jest na tyle du?a,  ?e mo?e wej?? do niej cz?owiek. Zwykle powstaje w twardej skale wapiennej 

z wody, która wsi?kaj?c w ziemi?, nasyca si?  dwutlenkiem w?gla, tworz?c kwas. Taka kwa?na woda rozpuszcza i "wymywa" ska??, dr???c podziemne korytarze i tunele.  

Kapi?c z jaskiniowego sufitu lub sp?ywaj?c po ?cianach, zostawia za sob? rozpuszczone w niej minera?y, które odk?adaj? si? tworz?c ciekawe kszta?ty zwane naciekami - 

zwisaj?ce stalaktyty wygl?daj? jak ogl?dane od spodu wci?ni?te w ziemi? marchewki! Badaniem jaski? zajmuj? si? speleolodzy inaczej nazywani groto?azami.

 

Lilka próbowa?a dopasowa? podpisy do rysunku, ale ma z tym niema?y k?opot. Pomo?ecie jej?

Uw a?ajcie na w ??e 

i n iet oper ze! 

Jaskin ie t o ich 

ulubione kr yjów ki! 

A. Tu zwisaj? stalaktyty.

C. Strefa ?wiat?a - tu jeszcze rosn? ro?liny.

B. Tu rosn? stalagmity.

D. Strefa cienia - tu ju? nie dociera 
?wiat?o s?oneczne, brak ro?lin.
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