
Јелена Томић
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Унутрашња грађа и рељеф Земље
Стене



Литосферу изграђују стене различите старости, начина постанка и 

минерала који учествују у њиховој грађи.

Минерали су основни елементи стена.

Петрологија је наука која се бави проучавањем стена.

Подела:

1. магматске стене;

2. седиментне стене;

3. метаморфне стене.
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Појам и подела стена



1. Магматске стене

Настају хлађењем магме у 

унутрашњости Земљине коре-

дубинске стене и на површини 

Земље, хлађењем лаве -

површинске стене. 

Магматске стене познате су и 

као вулканске стене.

То су најстарије и 

најраспрострањеније стене на 

Земљи.

Чвршће су од осталих стена.
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Површинска стена која 

чини највећи део 

океанске коре. 

Састављена је од ситних 

минерала.

Дубинска стена која 

чини највећи део 

континенталне коре. 

Састављена је од 

крупних минерала.

Дубинска стена, 

најчешће тамнозелене 
или сивозелене боје.

гранит

габро

базалт



Употребна вредност магматских стена

Габро је познат као архитектонски 

камен за израду скулптура и 

споменика.

Споменик Незнаном јунаку на Авали 

изграђен је од јабланичког габра.

Гранит се често користи за 

поплочавање улица. 

Планина Букуља (Аранђеловац) је 

изграђена од гранита.
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2. Седиментне стене

Настају таложењем и сабијањем 
честица распаднутих делова стена 
и остатака биљака и животиња на 
копну или у води. На тај начин се 
формирају слојеви који се сабијају 
и спајају у стену.

Порекло имена: седиментација-
таложење, па су познате и под 
именом таложне или слојевите
стене. 

Што је већа дубина, слојеви су 
старији.

Меке су и лако се распадају.
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кречњак

пешчар

угаљ

Настао је таложењем 

остатака ситних морских 

животиња.

Настао је таложењем 

остатака ситних морских 
животиња.

Црне или црно-смеђе боје, 

има способност горења.



2. Седиментне стене

Археолошки град Петра (Јордан) 

исклесан у пешчару.

Река Колорадо (САД) је свој 

кањон усекла у пешчарима.
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3. Метаморфне стене

Настају променом 

(метаморфозом) магматских или 

седиментних стена.

Метаморфоза се одвија при 

великом притиску и 

температури.
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мермер

гнајс

шкриљац

Настао је преображајем 

кречњака.

Настао је преображајем 

глине.

Настао је преображајем 

гранита.



Мермером са планине Венчац (Аранђеловац) обложене су многе значајне 

грађевине и споменици на свим континентима.

Употребна вредност метаморфних стена

Маузолеј Карађорђевића на Опленцу Бела кућа у Вашингтону
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Фосили су окамењени остаци биљака или животиња или њихових отисци.

Палеонтологија је наука која се бави проучавањем фосила.

Палеонтолози су људи који проналазе, откопавају и проучавају фосиле. 

Најочуванији су у седиментним стенама.

Фосили 

Најстарија буба на свету-фосил стар 

425 милиона година

Летећи диносаурус-фосил пронађен у 

каменолому у Либану
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У Београду, на 4. спрату Природно-математичког факултета налази се збирка-музеј 

минерала и стена Рударско-геолошког факултета. 

Збирка има око 4 500 експоната минерала, стена и руда који представљају национално 

благо. Међу њима је изложена најстарија стена на Земљи чија се старост процењује на 3,8 

милијарди година. Део збирке је и минерал јадарит, који је за сада откривен 2004. само у 

Србији, а познат је као српски криптонит.
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Да ли сте знали…

Јадаритзбирка минерала и стена



Направи свој фосил

Потребан материјал

½ шољице брашна

½ шољице талога од кафе

¼ шољице соли

¼ шољице песка

вода

фосилни предмет (морске шкољке, пластични 
диносауруси или други мањи предмети)

Помешати састојке, тако да смеса не буде 
превише влажна и лепљива. 

Разлити у „фосилну“ посуду, па утиснути фосилни 
предмет док се не појави отисак. 

Оставити да се осуши. То може бити неколико 
дана, зависно од дебљине и влажности.

• Модел се може направити и утискивањем 
фосилног предмета у глину или гипс.
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Стене

Литосферу изграђују стене различите старости, начина постанка и 

минерала који учествују у њиховој грађи.

Подела стена:

1.магматске (гранит, габро, базалт)

2.седиментне стене (кречњак, пешчар, угаљ)

3.Метаморфне стене (мермер, гнајс, шкриљац)

Фосили су окамењени остаци биљака или животиња или њихових отисци.

Да запишемо у свеске…
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