
Ebolusyon ng Tao 
 

Isa sa mga pinag-aaralan ng agham panlipunan ang pinagmulan ng tao. Inaaral nito kung saan nag-ugat ang 

modernong tao (Homo sapiens) at paano sila namuhay. Arkeolohiya ang isang disiplinang nag-aaral sa mga labí 

ng mga tao.   

 

Sinasabing nagmula ang lahi ng mga tao sa Aprika sa lahi ng mga ape. Ang mga 

tao, gorilla at chimpanzee ay mula sa mga ape. 

 

6-5 milyong taóng nakaraan, naging hiwalay na species ang 

mga tao. Umaakyat pa rin sila ng punò tulad ng mga unggoy 

ngunit nakakalakad na sila nang tuwid. Dahil sa pagtayo nang tuwid, 

natutong mamuhay ang mga tao sa iba’t ibang lugar, tulad ng 

kagubatan, kakahuyan at damuhan. 

 

5-3 milyong taóng nakaraan, mas lumago ang Australopithecus anamensis sa paggamit ng 

dalawang paa sa tuwid na paglalakad. Naglakbay ito at iba pang grupo ng tao sa timog na 

bahagi ng Aprika.  

 

3-2 milyong taóng nakaraan, may dalawang grupo ng tao ang lumago. Ang una ay 

may malalaking utak at kabílang sila sa genus na Homo. Ang mga taóng ito ay bumuo 

ng simpleng gamit na gawa sa bato. Ginamit nila ang mga ito sa pagpatay ng 

malalaking hayop. Ang ikalawang grupo ng tao ay may maliliit na utak at at kabílang 

sila sa genus na Paranthropus at Australopithecus. 

 

2-1 milyong taóng nakaraan, marami pang tao na 

may malalaking utak, makakapal na kalamnan at buto ang lumago. Nagsimula 

rin ang ibang tao na pumunta sa Europa at Asya. 

 

Mula noon, apat na lamang na species 

ng tao ang nabuhay. At sa apat, tanging 

ang Homo sapiens lamang ang buháy pa 

hanggang sa ngayon. Kumalat ang 

Homo sapiens sa buong mundo at 

lumago ang mga wika nito, sining, teknolohiya at lipunan. 

 

Batayan: 

Encarta Encyclopedia (2009) 

Smithsonian’s Human Origins Project 
 

 

 

Mga Tanong 

1. Bakit inaaral ang mga labí ng tao? 

2. Bakit mahalaga ang pagkatuto ng mga tao na tumayo nang tuwid? 

3. Paano nakaaapekto ang ebolusyon sa katawan ng tao sa pamumuhay ng mga tao? 

 

   Gawain: Gumawa ng timeline na nahahati sa mga milyong taon. Isulat kung ano ang nangyayari sa  

         ebolusyon ng tao sa bawat milyong taon. 


