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Žmogaus evoliucija 



Evoliucijos teorija



Organų homologai



RUDIMENTAI IR ATAVIZMAI 

Rudimentai – organai netekę 

buvusios reikšmės (išnykę)

žmogaus 

Trečias vokas

paukščio

Ausies kaušelis
6 mėn. gemalo

suaugusio 

beždžionės

Akloji žarna su apendiksu

žmogaus
arklio

Plaukuotas žmogus

Žmogus turintis 

daug spenelių
Uodeguotas 
berniukas 

Atavizmai – protėvių požymių
pasireiškimas



EMBRIOLOGINIAI ĮRODYMAI

Gemalo stadijoje visų chordinių gyvūnų gemalai yra panašūs, turi

uodegas, žiaunas, panaši galvos forma. Tik vėlesnėse stadijose išryškėja

atitinkamo gyvūno požymiai. Tai rodo individų bendrą kilmę.

Žuvies Driežo Triušio Žmogaus 













Anna Mitchell-Heges, laiminga 
krištolinės kaukolės savininkė.





• 1970 metais kaukolę ištyrė Hewlett-Packard 
laboratorijose. HP pateikė neįtikėtinus tyrimų 
rezultatus. 

• Tyrėjai išsiaiškino, kad kaukolė buvo išpjauta iš 
kristalo prieš natūralią kristalo ašį. Mūsų dienų 
kristalų skulptoriai visada pjauna pagal ašį, nes 
kitaip kristalas subyrėtų.

• Taip pat nebuvo rasta nei vieno mikroskopinio 
įbrėžimo, kuris turėjo atsirasti dirbant su 
metaliniais įrankiais.



Žmogaus kilmė



Žmogaus evoliucija



Evoliucijos teorija



Žmogus



Kūnas
• Mes turime universalu genetinį kodą, DNR 

kodas būdingas visiems gyviems organizmams 
(bakterijoms, kirmėlėms, žmogui).

• 95% žmogaus iššifruoto genomo, genų sekos, 
randamos visame organiniame pasaulyje.

• Tik 5% genomo sekos būdingi tik žmogui.



Siela 



Siela





Kūnas+ siela?



Kūnas+ siela?



Sielos įsikūnijimas



Gyvybės nutraukimas



Gyvybės nutraukimas



Tikėjimas 

• Tyrimo duomenimis, 47 %Lietuvos 
gyventojų domisi mokslo ir technologijų 
vystymu, o pritariančiųjų, kad mokslas ir 
technologijos daro teigiamą poveikį 
visuomenei skaičiumi šalis lenkia ES 
vidurkį.

• Lietuvoje taip manančių 90%

• O europiečių vidurkis siekia 77 %



•Tyrimo duomenimis, 47 proc. 
Lietuvos gyventojų domisi mokslo ir 
technologijų vystymu, o 
pritariančiųjų, kad mokslas ir 
technologijos daro teigiamą poveikį 
visuomenei skaičiumi šalis lenkia ES 
vidurkį: Lietuvoje taip manančių 90 
p%, 

• Europiečių vidurkis siekia 77 %



Taip pat lietuviai ES vidurkį lenkia manančiųjų, 
kad mokslinis švietimas yra labai svarbus 
skatinant jaunimo kūrybinį mąstymą skaičiumi:

• Lietuvoje tokios nuomonės laikosi 47 
procentai gyventojų, kai vidurkis yra 33 
procentai.

• Latvijoje šis skaičius siekia 38,

• Estijoje - 32 procentus. Pagal šį rodiklį Lietuva 
patenka į ES šalių ketvertuką.



•Gyvenimą per daug grindžiame 
mokslu, o ne tikėjimu Lietuvoje 
sutinka 45 %nesutinkančių yra 28 %

• Palyginti su 25 % vidurkiu ES, 
nesutinkančių - 20 %

• Kuomet ES jų skaičius siekia 
vidutiniškai 32 %



Išvada

Ką mes žinome apie 
save?



Beveik nieko



Tačiau mes einame 
pažinimo keliu



Ačiū už dėmesį


