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Sahelantrop

Prawdopodobnie chodził 
na 2 nogach, a w sytuacji 
zagrożenia wspinał się na 
drzewa

Żywił się owocami, 
termitami i padliną

Żył około 7 mln lat temu 
w Afryce

Pojemność mózgu:

360 cm³

Waga : 58kg

Wzrost : 80cm



Ardipitek

Miał długie i mocne nogi – był 
dobrze przystosowany do 
długich wędrówek. Miał długie 
ręce, dzięki którym dobrze 
wspinał się po drzewach.

Żywił się owocami i drobnymi 
zwierzętami

Żył około 5,8–4,4 mln lat temu 
w Afryce

Pojemność mózgu

350 cm³

Waga: 50kg

Wzrost:120cm



Australopitek

Żył od 4 do ok. 1 mln lat temu –
wbrew nazwie nie w Australii, 
ale w Afryce.

Kształt jego głowy był podobny 
do małpy.

Kształt czaszki i zębów 
wskazywał na to, że żywił się 
głównie twardymi roślinami 
(duże zęby trzonowe, małe kły)

Był istotą dwunożną

Pojemność mózgu

500 cm³

Waga : 30-70kg

Wzrost: 100-170cm



Człowiek zręczny 
(Homo habilis)

Pierwsza istota z gatunku człowiek
(z łaciny „homo”) – wszystkożerny, 
dwunożny, wyprostowany. Jako 
pierwszy świadomie używał narzędzi 
(kamiennych i drewnianych). Żył 
równolegle z australopitekami.

żył 2,5-1 mln lat temu w Afryce.

Pojemność mózgu

600 cm³

Waga:30-55kg

Wzrost :100-150cm



Człowiek zręczny 
(Homo habilis)

Praludzie z gatunku H. habilis żyli 
prawdopodobnie w małych grupach, 
przypominających stada dzisiejszych 
szympansów. Grupie takiej 
przewodził najsilniejszy lub 
najbardziej inteligentny osobnik. 
W chwili, gdy mięso stało się 
najbardziej wartościowym 
pokarmem, rozwinął się podział 
pracy w zależności od płci: 
mężczyźni polowali, a kobiety 
sprawiały zdobycz, zbierały jadalne 
rośliny, zajmowały się ogniskiem i 
dziećmi. Wspólnie zdobytą żywność 
spożywano razem.



Człowiek 
wyprostowany (homo 
erectus), zwany też 
pitekantropem:

Żył około 1,8 miliona 
lat temu, początkowo w 
Afryce (Etiopia, Kenia, 
Tanzania), jako pierwszy 
przedstawiciel gatunku 
„homo” przekroczył 
granicę Afryki – dotarł do 
Azji i Europy (szczątki np. 
w Niemczech i na 
Węgrzech)

Pojemność mózgu

1000 cm³

Waga:50-75kg

Wzrost:130-170cm



Człowiek 
wyprostowany 
(homo erectus)

Homo erectus jest 
najdawniejszym 
przedstawicielem istot 
człowiekowatych, o 
których wiadomo na 
pewno, że umiał 
posługiwać się ogniem. 
Odkrycia wskazują na to, 
że pitekantropy 
polowały na antylopy, co 
było już bardziej 
skomplikowane, niż 
polowanie na żółwie i 
drobne gryzonie, jak to 
czynił Człowiek zręczny.



Neandertalczyk

Żył od ok. 400 000 do ok. 
24 500 lat p.n.e. 

Był dużo silniejszy od 
człowieka współczesnego. 
Zamieszkiwał tereny Europy 
i Azji. Potrafił mówić. 

Do dziś znaleziono ok. 400 
szkieletów – pierwszy w 
Neandertalu w Niemczech 
– stąd nazwa gatunku.

Pojemność mózgu

1500 cm³

Waga:65-75kg

Wzrost:155-170cm



Neandertalczyk

Badania archeologiczne 
dostarczają dowodów na 
to, że neandertalczyk 
wytwarzał narzędzia 
kamienne i drewniane, 
mieszkał głównie w 
jaskiniach, zajmował 
się myślistwem i zbieractwe
m, potrafił rozniecać ogień. 
Neandertalczycy chowali 
zmarłych w grobach, 
wierzyli w życie 
pozagrobowe i stosowali 
praktyki religijno-magiczne.



Około 200 tys. lat temu, 
z afrykańskich Homo 
erectus rozwinęli się 
pierwsi przedstawiciele 
naszego gatunku - Homo 
sapiens. Około 45 tys. lat 
temu człowiek 
współczesny dotarł do 
Europy, gdzie zastał grupy 
neandertalczyków, które 
wymarły dopiero ok. 20 
tys. lat później.



Człowiek rozumny 
(homo sapiens)

Pojawił się około 200 tys. 
lat temu

Pojemność mózgu

1350 cm³

Waga:45-80kg

Wzrost:150-180cm



Człowiek rozumny 
(homo sapiens)

Stworzył bogatą kulturę

Posługuje się bogatą i złożoną 
mową

Zasiedlił wszystkie kontynenty 
(poza Antarktydą)

Tworzy coraz bardziej 
skomplikowane wynalazki

Ma ogromny wpływ na 
degradację środowiska 
naturalnego – jego działalność 
spowodowała, że planeta 
Ziemia stanęła na krawędzi 
katastrofy klimatycznej.
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