Tézy na štátnice Všeobecná geológia




























Zloženie Zeme (Zem ako súčasť vesmíru); vznik a vývoj Zeme, Zemské jadro, Zemský
plášť, Zemská kôra (typy), litosféra, vonkajšie obaly Zeme (zvetralinový obal,
hydrosféra, biosféra, atmosféra)
Zem živá planéta - platňová tektonika; typy kôry, základné interakcie medzi
litosférickými doskami (konvergentné, divergentné, transformné zlomy), mechanizmus
pohybu platní
Planetárna geológia, zloženie terestrických a joviálnych planét a ich mesiacov, meteority,
impaktné udalosti
Minerály – ich výskyt v Zemskej kôre a možnosti vzniku (magmatické, hydrotermálne,
sedimentogénne, chemogénne), fyzikálne vlastnosti minerálov (farba, lesk, štiepateľnosť,
tvrdosť – Mohsova stupnica, hustota, magnetické a elektrické vlastnosti, rádioaktivita)
Minerály – ich zloženie a klasifikácia (systematická mineralógia – prvky, sulfidy
(sírniky), halogenidy, oxidy a hydroxidy, karbonáty, sulfáty (sírany), fosfáty, silikáty
(princíp klasifikácie, SiO4 tetraéder)
Horniny – vznik, zloženie, klasifikácia (magmatické, metamorfované, sedimentárne)
Magmatizmus – magmy vznik, kryštalizácia, diferenciácia, vulkanizmus, základné typy
magmatických hornín, magmatizmus a platňová tektonika (geotektonická pozícia
vulkanitov)
Metamorfóza – typy metamorfózy, faktory metamorfózy (teplota, tlak, stres),
metamorfované horniny rozdelenie
Usadené horniny – vznik a základné typy sedimentárnych hornín (klastické sedimenty
a horniny, karbonátové horniny, silicity, evapority
Procesy prebiehajúce v zemskej kôre a plášti – endogénne procesy (magmatizmus,
vulkanizmus, hydrotermálna činnosť, zemetrasenia a pod.)
Procesy prebiehajúce na Zemskom povrchu -exogénne procesy (voda, vietor, ľadovce,
zosuvy ), zvetrávanie hornín a minerálov (mechanické, chemické, biologické), pôdy
Sedimentológia – vrstva, tvary sedimentárnych telies, úložné pomery, sedimentárne
textúry a štruktúry(mechanoglify, bioglify), zvrstvenie sedimentov, vrstvový sled
Čas v geológii, základné stratigrafické zákony (princíp aktualizmu, horizontalita,
stratigrafická superpozícia, pravidlo presekávania, pravidlo uzavrenín, zákon rovnakých
skamenelín), geochronológia, litostratigrafické jednotky, geologická časová škála
Voda na Zemi – kolobeh vody na Zemi, geologická činnosť povrchovej vody (rieky ,
transport, tvar, podzemné vody (priepustnosť, pórovitosť, hladina podzemnej vody,
pramene, artézske studne, erózny činnosť podzemnej vody - kras), minerálne a termálne
vody a ich využitie
Oceány, moria a ich pobrežia - reliéf morského dna, pohyb morskej vody (príliv a odliv,
morské prúdy, vlnenie)
Geologická činnosť ľadovcov, vznik ľadovca, pohyb ľadovca, ľadové doby
Geologická činnosť vetra – eolická činnosť, veterná erózia, eolické sedimenty
Deformačné procesy a štruktúry – tektonika a štruktúrna geológia; pôsobenie
tektonických síl, geologické štruktúry (vrásy pukliny, zlomy, prešmyky, násuny, príkrovy
Minerálne a energetické zdroje (minerály, ropa, geotermálna energia a pod.)

Tézy na štátnice Mineralógia
 Minerál – základné pevné teleso litosféry, základné mineralogické pojmy; vznik minerálov
v prírode
 Kryštalografické a kryštalochemické zákonitosti stavby minerálov, identifikácia minerálov;
látky kryštalické a amorfné (polymorfizmus, izoštruktúrnosť, metamiktné stavy,
pseudomorfia a pod.)
 Fyzikálne vlastnosti minerálov všeobecne; habitus, tvrdosť, štiepateľnosť, hustota, lesk
minerálov; elektrické a magnetické vlastnosti minerálov; rádioaktivita minerálov a jej
využívanie v geológii (geochronológia)
 Chemické vlastnosti minerálov (rozpustnosť, fázové diagramy, prepočty chemických
analýz)
 Charakter svetla a vlastnosti svetla, farebné spektrum bieleho svetla, polarizované svetlo;
optické vlastnosti minerálov (farba, lom, dvojlom, disperzia, luminiscencia); vlastnosti
minerálov v polarizovanom svetle, mineralogický mikroskop
 Systematika mineralov - názvy minerálov; mineralogický systém, jeho vznik a vývoj,
klasifikácia minerálov (Dana, Strunz)
 Prvky (kovy, polokovy, nekovy)
 Sulfidy a sulfosoli
 Halogenidy
 Oxidy a hydroxidy
 Karbonáty, nitráty, boráty
 Sulfáty. volframány, molybdénany
 Silikáty – charakteristika, SiO4 tetraéder a delenie (neso-, soro-, cyklo-, ino-, fylo-, tektosilikáty)
 Organolity

Tézy na štátnice Petrológia

 Hornina – definícia, horninový cyklus
 Čo je to štruktúra a textúra
 Ako delíme minerály na základe obmedzenia (idiomorfné, hypidiomorfné, alotriomorfné);
aké ďalšie typy minerálov poznáme (porfyrická výrastlica, mikrofenokryst, megakryst,
xenokryst, sférolit, poikiloblast, základná hmota -matrix )
 Základné textúry magmatických hornín (masívna, pórovitá, mandľovcovitá,
miarolitická...), delenie štruktúr podľa stupňa vykryštalizovania minerálov
(holokryštalická, hemokryštalická, sklovitá – hyalínna), delenie štruktúr podľa stupňa
relatívnej veľkosti minerálov (rovnomerne zrnitá, felzitická, afanitická, porfyrická,
nevaditická, glomerofyrická), delenie štruktúr podľa veľkosti minerálov: hrubozrnná,
strednozrnná, jemnozrnná, celistvá-afanitická
 Textúry a štruktúry metamorfovaných a sedimentárnych hornín
 Klasifikácia magmatických hornín – mineralogická Q-A-P-F trojuholníky, chemická
klasifikácia magmatických hornín TAS
 Ako delíme magmatické horniny podľa hĺbky vzniku (hlbinné-plutonické - intruzívne,
žilné, výlevné – efuzívne, štruktúry hlbinných, žilných a výlevných hornín
 Delenie magmatických hornín na základe obsahu SiO2
 Bowenova kryštalizačná schéma
 Charakterizuj magmu (zloženie, teplota, viskozita, obsah vody a prchavých zložiek)
 Asimilácia magmy, diferenciácia magmy, anatexia
 Magmatizmus riftových zón a stredooceánskych chrbtov (OFB. MORB, plagiogranity,
ofiolity), magmatizmus oceánskych ostrovov (horúce škvrny, Hawaii, primitívne tholeiity,
alkalické bazalty), magmatizmus ostrovných oblúkov (tholeiity, alkalicko-vápenatá séria –
andezity, magmatizmus na kontinentálnej kôre (riftový vulkanizmus, platobazalty,
kimberlity)
 Špeciálne magmatické horniny (bazanity, nefelinity, karbonatity, durbachity, anortozity)
 Petrochemické prepočty (Niggli, CIPW, Rittmann)
 Podrobná klasifikácia granitoidných hornín a bazaltov
 Usadené horniny: úlomkovité sedimenty, ílové sedimenty, chemogénne sedimenty,
organogénne sedimenty – klasifikácia a ich základná charakteristika, geotektonické typy
sedimentov
 Metamorfované horniny: kryštalické bridlice, produkty kontaktnej metamorfózy,
migmatity, produkty extraterestrických impaktov,
 Hlavné faktory metamorfózy, základné typy metamorfózy
 Metamorfóza bázických hornín, metamorfóza ílovitých a karbonátových hornín,
metamorfóza karbonátových hornín v závislosti od stúpajúcej teploty a tlaku
 Vzťah metamorfózy a platňovej tektoniky – typy metamorfózy v jednotlivých pozíciach
subdukčnej zóny a divergentných okrajov platní
 Vulkanoklastické horniny, tufy, tufity,
 Čítanie geologickej mapy s dôrazom na horninové typy územia Slovenskej republiky
 Súčasné a možné budúce využitie hornín v živote

Regionálna geológia tézy na štátnice:












Flyšové pásmo a Čelná predhlbeň
Bradlové pásmo
Tatrikum
Veporikum
Gemerikum
Meliatikum, Zemplinikum
Superficiálne príkrovy (hronikum, fatrikum)
Silicikum, Turnaikum
Popríkrovové útvary – panvy a kotliny
Popríkrovové útvary – vulkanity
Tektonický vývoj Západných Karpát, členenie Západných Karpát a geologická pozícia
v rámci Európy

