1.

A misztikus elképzelésektől a törvényekig

A csillagászati ismeretek fejlődése

Világképek
Hasonlítsd össze az alábbi ábra két rajzát!
Nap
Merkúr
Vénusz
Föld
Hold
Mars
Jupiter
Szaturnusz

Mi a hasonlóság a két világkép-ábrázolás között? ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Mi a különbség a két világkép-ábrázolás között? ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Melyik elképzelés áll közelebb a valósághoz? .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
A csillagászat jeles személyiségei
Az alábbiakban rövid leírásokat olvashatsz a csillagászat történetének jeles alakjairól és eredményeikről.
Párosítsd a leírásokat a képekkel!
a) 1687-ben megjelent Princípia című művében leírta az általános tömegvonzás törvényét.
Matematikai magyarázattal támasztotta alá a bolygómozgás törvényeit.
b) 1543-ban jelent meg az Égi pályák körforgásáról című műve. Ebben a Földnek Nap körüli mozgásáról írt.
Elméletével forradalmasította az újkori világképet.
c) Ő alkalmazott először csillagászati megfigyelésekhez távcsövet. 1633-ban az inkvizíció betiltotta a műveit.
Hozzá kötik a híres „és mégis mozog a Föld!” szállóigét.
d) Összefoglalta saját korának teljes csillagászati ismerettárát, ami Almagest néven jutott el Európába.
e) II. Rudolf császár udvari csillagásza volt. Megfogalmazta a bolygómozgás törvényeit.

név:

név:

név:

név:

név:
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betűjel:

betűjel:

betűjel:
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Félévek hossza
március 20 – szeptember 21.
hónapok

napok száma

szeptember 22 – március 19.
hónapok

napok száma

Számítsd ki a március 20. és szeptember
21. közötti nyári félév, illetve a szeptember
22. és március 19. közötti téli félév hosszát!

március

szeptember

április

október

május

november

..........................................................................

június

december

július

január

Mi lehet ennek az oka?

augusztus

február

..........................................................................

szeptember

március

..........................................................................

összesen

összesen

..........................................................................

Melyik félév a rövidebb?

Bolygópályák
Hogyan változik egy bolygó (pl. a Föld) helyzete egy év alatt a Naphoz viszonyítva?
..........................................................................................................................................
Mi az oka annak, hogy 147,1 millió km és 152,1 millió km között változik
a Föld–Nap távolság? ....................................................................................................

bolygó

Nap

..........................................................................................................................................
Milyen alakú a Föld (és a többi bolygó) napkörüli pályája? ......................................
Keresztrejtvény
A megoldás egy különleges csillag nevét rejti.
a) Kék messzeség, amin a Földről nézve
ragyognak a csillagok.
b) A távolabbi csillagok megfigyelésére
alkalmas műszer.
c) A viláegyetemben használt fényévet
az égitestek közötti ................................
mérésére használják.
d) Összetartozó csillagcsoportok neve
e) Csillagrendszerünk rövid neve.
f ) Csillagrendszerünknek a magyar hiedelemvilágban használt neve.
g) A csillagok a Földről nézve közel
.................................. méretűnek látszanak, pedig tudjuk, hogy különbözőek.
h) A fényév a világegyetemben használt
................................................, amivel az
égitestek közötti távolságot mérik.
i) Csillag, ami mindig ugyanott látható a
változó égbolton.
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A misztikus elképzelésektől a törvényekig
Figyeld meg a csillagos égboltot!
Keresd meg az ismert Nagygöncölt a csillagtérképen!
A Nagygöncölt egyes népek Nagy Medveként (a térképen Ursa Major) ismerik.
Amit mi szekérrúdnak látunk, azt ők a medve hosszú farkának képzelik. A szekér két első csillaga mutatja, merre látszanak szerintük lefelé haladva a medve
hátsó lábai. A medve orra felé a szekérderék két felső, első lábai felé a két alsó
csillaga irányul.

a) A Nagygöncöl hátsó két csillagát kösd össze, majd képzeletben hosszabbítsd meg a Sarkcsillagon keresztül és
a Cepheushoz jutsz! A Cepheus négy csillaga egy négyszöget alkot („megroggyant” négyzet), a Sarkcsillag felé
eső újabb csillagával együtt olyan, mintha egy kis házikó volna.
b) A következő csillagképet szintén a Nagygöncölből kiindulva keresd meg! A Nagygöncöl rúdja végétől húzz
képzeletbeli egyenes vonalat a Sarkcsillagon át, és ott lesz az M betűre hasonlító Cassiopeia!
c) A Cassiopeia csillagképtől húzz széles sávot a már ismert Cepheuson keresztül. Így megtalálod az elég halvány
csillagokból álló Sárkány (Draco) fejét. A tekergő testű Sárkány körülöleli a Kisgöncölt (Ursa Minor).
d) A Sarkcsillagtól a Cassiopeia jobb szélső csillagán át húzz egy képzeletbeli egyenest! Az egyenes hossza kétszerese
legyen a Sarkcsillag-Cassiopeia távolságának! Az egyenes végének közelében találsz egy ellipszis alakú foltot.
Ez a 2,5 millió fényévnyi távolságra levő Andromeda-köd, ami a Tejútrendszerünkhöz hasonló legközelebbi galaxis.
Auriga

Ursa Major

Canes Venatici
Perseus

Camelopardalis

Sarkcsillag

Ursa Minor

Cassiopeia
Cepheus
Draco
Andromeda

ÉK

ÉNY
É
Honnan származik a Göncöl elnevezés?

..................................................................................................................................................................................
Honnan származik a Cassiopeia elnevezés?
..................................................................................................................................................................................
Honnan származik a Cepheus elnevezés?
..................................................................................................................................................................................
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2.

Emberközelben a világűr

Az űrkutatás fejlődése

Űreszközök
Melyik űreszközt illetve kutatási módszert alkalmaznád az alábbi esetekben? Válaszodat indokold is!
A Hold kőzeteinek földi laboratóriumban történő vizsgálata
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
A Nap anyagi összetételének megállapítása
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Információgyűjtés a világegyetem kialakulásáról
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Mesterséges égitest pályára állítása úgy, hogy az ne essen vissza a Földre
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Kutatás Földön kívüli civilizációk után
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Magyarok a világegyetem megismeréséért
A világegyetem titkainak felfedéséhez jelentős mértékben hozzájárult a magyar szakemberek, űrhajósok tevékenysége is. Derítsd ki, hogy milyen eredmények fűződnek az alábbi személyek nevéhez!
Kármán Tódor: .......................................................................................................................................................................
Izsák Imre:

.......................................................................................................................................................................

Pavlics Ferenc: .......................................................................................................................................................................
Bejczy Antal:

.......................................................................................................................................................................

Tófalvi Gyula: .......................................................................................................................................................................
Mérföldkövek – csoportmunka
Az űrrepülés már régóta izgatta az emberiség fantáziáját, csak a technikai színvonal és felszereltség nem volt alkalmas végrehajtására hosszú időn keresztül.
Münchausen báró csodálatos kalandjai című regényben égig érő babot nevel, amin felmászik a Holdig. A visszaútján
a Hold „szarvára” köt szecskából font kötelet és ezen ereszkedik le a Földre. Jules Verne utasai ágyúgolyóval érik el a
Holdat.

Csoportmunkában dolgozzátok fel az űrkutatás-űrhajózás történetének főbb állomásait! Készítsetek képes beszámolót! Mivel az űrkutatás és űrhajózás története nagyon sokrétű, így a csoportok számára az alábbi témák
feldolgozását ajánljuk:
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Emberközelben a világűr
• Kezdetek – A Föld körüli pályán repülő űrhajók és utasaik. Állatok
és emberek az űrben
• A 20. század legnagyobb űrhajózási vállalkozása az Apollo-program
• Betekintés a Nemzetközi Űrállomás életébe
• Ember a Marson? – A Marskutatás eredményei
• Magyarok az űrben (Farkas Bertalan és Simonyi Károly űrutazása)

Néhány ajánlott oldal:
http://www.jate.u-szeged.hu/obs/
http://www.nasa.gov
http://www.mcse.hu
http://www.urvilag.hu

Csillagászati fogalmak és jelenségek
A szöveg elolvasása után írd a meghatározásokhoz a megfelelő szót!
400 éve annak, hogy a távcsövet csillagászati célokra alkalmazzák, s az első távcsővel végzett csillagászati megfigyelések Galilei nevéhez fűződnek.
Épített magának egy távcsövet, és pásztázni kezdte vele az égboltot. Ezzel ő volt az első ember, aki a távcsövet csillagászati célokra használta. Megfigyelte a Holdat, és arra a következtetésre jutott, hogy annak felszíne durva és egyenetlen,
egy újabb arisztotelészi feltevést cáfolva ezzel.
1610-ben a Jupiter négy nagy holdja közül felfedezte előbb az Iót, az Európát és a Kallisztót, majd pár nappal később a
Ganümédeszt is.
Megfigyelte a napfoltokat, és távcsövének segítségével azt is megállapította, hogy a szabad szemmel folytonosnak
látszó Tejút valójában sok-sok csillagból áll.
1612-ben felfedezte a Neptunuszt, de nem tudta, hogy az egy bolygó, így nem is tulajdonított neki különösebb figyelmet, jegyzeteiben a „bizonytalan és beazonosíthatatlan” csillagok között emlegeti.
A 17. századi Itáliában az egyháznak rendkívüli hatalma volt, mindenkit eretneknek nyilvánítottak, aki valamilyen téren
ellentmondott tanainak. Heliocentrikus világnézete miatt Galilei többször is összetűzésbe került az egyházzal.
A per során kénytelen volt visszavonni a Föld mozgásával kapcsolatos tanait, de a legenda szerint a tárgyalás alatt végig
a mára jól elhíresült mondatot mormolta maga elé: „És mégis mozog a Föld”.
(http://www.ng.hu/Fold/2009/01/2009_a_csillagaszat_eve)

Távoli tárgyak látószögének felnagyítására szolgáló eszköz - ...........................................................................................
A bolygó körül keringő égitest - ...........................................................................................................................................
A Nap felszínén periodikusan megjelenő jelenség, környezeténél sötétebb terület a Nap fotoszférájában .......................................................................................
Spirális csillagrendszer, aminek része a Naprendszerünk - ..............................................................................................
Saját fénnyel rendelkező égitest -.........................................................................................................................................
Kopernikusz által kialakított világkép - ...............................................................................................................................
A Föld egyik jellegzetes mozgásformája - ...........................................................................................................................
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3.

Galaxis útikalauz

A világegyetem peremétől a Napig

A csillagok fejlődése
Egészítsd ki a tankönyv alapján az ábrát!

a Napnál
kisebb
tömegű
csillag

A Tejútredszer
Tanulmányozd az ábrát, majd oldd meg a kapcsolódó feladatokat!

a Napnál
nagyobb
tömegű
csillag

Mekkorák a méretei? Válaszolj a tankönyvi ábra alapján!
Szélessége „oldalnézetben”: .................................................................
Magassága „oldalnézetben”: .................................................................
Hol helyezkedik el a Nap a Tejútrendszerben? Rajzold az ábrába!
A Nap távolsága a magtól ....................................................................
Dönts!
Két csillagász hallgató vitatkozik. Nem tudnak megegyezni abban, hogy milyen távolságméréshez használt mértékegységet „használhatnak” a csillagászok a Föld és a Jupiter távolságának és a legközelebbi „nagy” galaxis,
az Androméda-galaxis távolságának meghatározásához. Döntsd el te a vitát!
Föld-Jupiter távolság: .............................................................................................................................................................
Föld-Androméda-galaxis: .....................................................................................................................................................
Indokold meg a döntésed! ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
A Nap szerkezete
Töltsd ki a táblázatot a tankönyved segítségével!
A gömbhéj neve

A gömbhéjra jellemző folyamat, jelenség
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Galaxis útikalauz
Elevenítsd meg a Napot!
Színezd ki és nevezd meg a Nap részeit! Írd az egyes részek neve mellé a legjellemzőbb tulajdonságait egy-egy
szóval!

Mi miben?
Írd az ábra megfelelő halmazába a következő kifejezések betűjelét!
a) Föld
b) Tejútrendszer
c) Lakóhelyed
d) Naprendszer
e) Magyarország
f) Világegyetem
Karikatúra
Adj címet a karikatúrának!
...............................................................................................................................
Milyen veszélyre hívja fel a figyelmet a rajz?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Sorold fel a Nap sugárzásának legfontosabb összetevőit!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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4.

A Nap családja

A Naprendszer

A bolygók hőmérséklete
a) Hogyan változik a bolygók felszíni
hőmérséklete a Naptól távolodva?

500

457

400

b) Melyik bolygó „lóg ki a sorból”?
.............................................................
Miért? .................................................
.............................................................
c) Miért nem alakulhatott ki az élet a
Merkúron és az Uránuszon az adatok alapján? .........................................

300
o

hőmérséklet ( C)

.............................................................

200

167

100
0

14
Merkúr

Vénusz

-100

Mars

Föld

Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz

-55
-153

-200

-185

-214

-225

-300

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Föld típusú bolygók
Merkúr

Vénusz

Föld

Mars

Tömeg (Föld=1)

0,06

0,81

1

0,11

Átlagsűrűség (víz=1)

5,43

5,25

5,52

3,95

Keringési idő (földi év)

0,24

0,62

1

1,88

a) Állítsd tömegük alapján csökkenő sorrendbe a bolygókat!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
b) Állítsd átlagsűrűségük szerint növekvő sorrendbe a bolygókat!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
c) Melyik bolygónak a legnagyobb a keringési ideje? �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Modellezd a Naprendszer méretét!
Ha 1 CsE = 150 cm, akkor milyen távol vannak a Naptól a bolygók? Ha lehetőségetek van rá, akkor a távolságokat
a valóságban is (iskolaudvar, sportpálya) mutassátok be, jelöljétek ki a bolygók helyét!
Bolygó

Merkúr

Vénusz

Föld

Mars

Jupiter

Szaturnusz

Uránusz

Neptunusz

Naptól mért távolság (cm)
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A Nap családja
A Jupiter típusú bolygók
Töltsd ki a táblázatot!

A bolygó neve
A rajzon felismerhető jellegzetes képződmény, tulajdonság
A bolygó légkörének anyaga

Üstökösök
Nevezd meg az üstökös részeit!
Nap

Milyen hatással van a Nap a csóva helyzetére? ...................................................
Milyen alakú az üstökös pályája? .........................................................................
Nézz utána, hogy legutóbb mikor járt a Föld közelében a Halley-üstökös!
................................... Mikor ér újra a közelünkbe? ..............................................

Az üstökös helyzete
a pályáján

Rendezd sorba az égitesteket a naprendszerbeli számuk szerint!
Kezdd azzal, amelyikből a Naprendszerben a legkevesebb van!
1. csillag

2. üstökös

3. kisbolygó

4. bolygó

5. hold

Sorrend: ............................................................
A Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-ban kizárta a Plútót a Naprendszer bolygói közül.
A Nemzetközi Csillagászati Unió azért „fokozta le” a bolygót, mert a 2000-es évekre kiderült: hasonló vagy még
nagyobb égitestek is léteznek a Neptunuszon túli jeges kisbolygók birodalmában, az ún. Kuiper-övben. 2014-ben
azonban újból fellángolt a vita. A Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központban tartott konferencián több csillagász amellett érvelt, hogy az érintett égitest mégiscsak bolygónak tekinthető.
Gyűjts érveket és ellenérveket a vita eldöntéséhez!
A Plútó bolygónak tekinthető, mert…

A Plútó nem tekinthető bolygónak, mert…

A bolygók névadói
A bolygók ókori istenekről kapták a nevüket. Írd a leírások aután az adott bolygó nevét!
Az aratás istene .................................................................
Római mitológia szerint az istenek futára .....................
A római mitológiában a szerelem és szépség istennője

Az égbolt istene .................................................................

.............................................................................................

A római mitológiai tenger isten .....................................

Római főisten ....................................................................

A római hadisten ..............................................................
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Mikor és hol kel fel a Nap?

5.

A Föld alakja és mozgásai

A Föld alakja
Az ábrán a Föld alakjáról alkotott elképzeléseink változását követheted nyomon.
korong

forgási
ellipszoid

gömb

geoid

a) Mi jellemző a történetileg legkorábban kialakult
elképzelésre? ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
b) Nézz utána, hogy miért hasonlíthatták citromhoz,
és narancshoz a Föld alakját!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
c) Miért szimbolizálja viszonylag élethűen a burgonyagumó bolygónk valódi alakját?
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
A geoid
Az ábra a forgási ellipszoid és a geoid alak egymáshoz való viszonyát mutatja be.
Melyik vonal jelöli az ábrán

+20 m
+10
0
-10
-20

a forgási ellipszoidot: ..........................................................................

Északi-sark

a geoidot: .............................................................................................
Hol és milyen mértékben tér el a geoid alak a forgási ellipszoidtól?

+10 0 -20
Egyenlítő
-10 -30 m

R=6378000m

-30 -10 0
-20 +10 m

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Déli-sark
-30
-20
-10
0
+10 m

1
2

Hasonlítsd össze az itt ábrázolt geoid alakot a könyvben ábrázolt
geoid alakkal! Mi a különbség a két ábrázolás között?
...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
Nevezetes csillagászati napok
Dátum

Hová érkeznek
merőlegesen
a napsugarak?

Elnevezés

Ez a csillagászati
évszak kezdődik
az északi félgömbön

Ez a csillagászati
évszak kezdődik
a déli félgömbön

szeptember 22.
nyári napforduló
Egyenlítő
tél
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6.

Hány óra van?

Tájékozódás az időben

Melyik évszakban születtél? Rajzold le, hogyan áll ebben az évszakban a Föld a Naphoz képest!

Milyen magasan delel a Nap?
December 21-én délben az é. sz. 30° és a k. h. 10° metszéspontjában állsz. Fúrd át képzeletben Földünket egy,
a középpontján keresztülhaladó egyenessel!
Melyik pontban éri el az egyenes a Föld felszínét? ................... -i szélesség ..........° ................... -i hosszúság ..........°
Melyik évszak veszi kezdetét ott? ................................................
Milyen magasan (hány fokos szögben) láthatják ott a Napot a látóhatár felett? ........................................................ °
Helyi idő!
Budapesten delel a Nap, azaz 12 óra van. Mennyi a helyi idő ugyanekkor Nyíregyházán és Sopronban? Számítsd ki!
Nyíregyháza hosszúsági köre ........................................°

Sopron hosszúsági köre .................................................°

Budapest hosszúsági köre ..............................................°

Budapest hosszúsági köre ..............................................°

A különbség ...............°

A különbség ...............°

A helyi idő Nyíregyházán: ...............................................

A helyi idő Sopronban: ....................................................

Zónaidő
Oldd meg a következő feladatokat az atlasz időzónatérképe alapján!
a) Melyik időzónába tartozik hazánk? ...........................
b) Budapesten október 15. (péntek) 20 óra van.
Mennyi a zónaidő a következő városokban?
Hány óra van Nyíregyházán és Sopronban, ha Budapesten 12 óra van?
Moszkva: ......................................................................
Nyíregyházán: ..............................................................

Fokváros: ......................................................................

Sopronban: ...................................................................

New York: .....................................................................
Tokió: ............................................................................
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Évszakok és napszakok
Milyen évszak és napszak van a táblázat városaiban, ha Budapesten (é.sz. 47,5°; k.h. 19°) nyár van és nappal?
Töltsd ki a táblázatot!
Város

Évszak

Napszak

Los Angeles
(é.sz. 34o; ny.h. 118o)
Kairó
(é.sz. 30o; k.h. 31o)
Rio de Janeiro
(d.sz. 23o; ny.h. 43o)
Tokió
(é.sz. 35o; k.h. 140o)
Fokváros
(d.sz. 34o; k.h. 18o),4o)

Nyári időszámítás
A nyári időszámítás bevezetése illetve eltörlése mellett számos érv hozható fel. Gyűjts össze néhányat!
A nyári időszámítás mellett szóló érvek

A nyári időszámítás eltörlése mellett szóló érvek

Hónapok, napok
Hány napból állnak a hónapok, amikor nincs szökőév? Töltsd ki a táblázatot!
Hónapok

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Napok
száma

a) Melyik hónap „lóg ki” a sorból? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Járj utána, hogy miért! ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
b) Milyen törvényszerűség tapasztalható a hónapok hosszának ismétlődésében?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
c) Miért ugyanolyan hosszú az egymást követő július és augusztus? Kutass és derítsd ki!
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Földünk hűséges kísérője

7.

A Hold

Tanulmányozd a Hold térképét, és azonosítsd a műholdfelvételen látható nagyobb alakzatokat!
60°

70°

É

80°

80°

70°

60°

50°

50°

40°

40°

30°

30°

MARE IMBRIUM

20°

MARE SERENITATIS

10°

MARE CRISIUM
10°

Marius Hills

0° Ny
10°
20°

20°

Aristarchus

Kepler Copernicus
OC
EA
NU
SP
RO
CEL
LARU
M
MARE ORIENTALE

MARE TRANQUILLITATIS
0° K
10°
MARE NECTARIS

Alphonsus

20°

MARE NUBIUM
MARE HUMORUM

30°
40°

70° 60° 50° 40° 30°

20°

10°

30°
0°

10°

20°

30° 40° 50° 60° 70°

Tycho

50°

40°

50°

60°

60°
70°

80°

80°

70°

D

A) ......................................................

B) ......................................................

C) ......................................................

Mit jelentenek a térképen jelölt holdbéli helyek nevei? Nézz utána!
Mare Imbrium: ........................................................................................................................................................................
Mare Nubium: .........................................................................................................................................................................
Mare Nectaris: .........................................................................................................................................................................
Játsszátok el a holdfázisokat!
Ehhez csak egy fényforrásra és egy teniszlabdára van szükség. Kövessétek az utasításokat! A megfigyelő mindig
a labdát nézze, csak a fényforrás irányát változtassátok! Rajzolj le minden fázist! A teniszlabda megvilágított
részét hagyd világosan, a sötét részt satírozd be!

Világítsd meg
jobbról!

Világítsd meg
a hátad mögül!

Világítsd meg
balról!

Világítsd meg
szemből!
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Fogyatkozások
Milyen sorrendben helyezkedik el a Föld, a Hold és a Nap a holdfogyatkozás, illetve a napfogyatkozáskor?
Írd az égitestek nevének kezdőbetűjét a megfelelő körbe!
holdfogyatkozás

napfogyatkozás

Milyen alakúnak látjuk a Föld árnyékát a Holdon, ha a Föld csak részben takarja el a Holdat? ....................................
A Föld melyik jellegzetes tulajdonságára következtetsz ebből? .......................................................................................
Holdárnyék
Mi a különbség a Földön megfigyelhető árnyék és a Holdon
észlelt árnyék között? .....................................................................
...........................................................................................................
Milyen következtetést lehet ebből levonni a Hold légkörére
vonatkozóan? ..................................................................................
...........................................................................................................
Miért fekete a fénykép háttere? Magyarázd meg!
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Holdfázisok
Figyeld meg egy hónapon át naponta a holdfázisokat, és rajzold le a Hold világos részét!
1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

6. nap

7. nap

8. nap

9. nap

10. nap

11. nap

12. nap

13. nap

14. nap

15. nap

16. nap

17. nap

18. nap

19. nap

20. nap

21. nap

22. nap

23. nap

24. nap

25. nap

26. nap

27. nap

28. nap
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8.

A karcoktól a mobilapplikációig

A térképészeti ismeretek fejlődése

A térképészet története az ókortól napjainkig
Dolgozzátok fel csoportmunkában a térképkészítés történetének főbb állomásait! Készítsetek képes beszámolót
az alábbi témákról!
- Az első lépések – a térképkészítés bemutatása a kezdetektől a nagy földrajzi felfedezések koráig
- Eratoszthenész munkásságának bemutatása
- A nagy földrajzi felfedezéseket elősegítő térképek és az ezeket felhasználó híres utazók
- A magyar térképkészítés nagyjai
- A Föld újrafelfedezése: hogyan készíthető térkép a világűrből?

Sorold fel a tengerészek tájékozódását, helymeghatározását segítő eszközöket!
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
A világ feltérképezése
Gyűjtsd össze a lecke szövegéből, hogy milyen térképészeti tevékenység ösztönözte a felfedezőket az útnak indulásra! Milyen térképészeti hibák, hiányosságok könnyítették meg a felfedező útra indulók kockázatvállalását?
Pozitívumok

Tévedések, hibák

Térkép ez is, az is
Tanulmányozd a tankönyvi lecke térképekről készült fotóit, majd oldd meg a feladatot!
Milyen egyedülálló ábrázolási technikát alkalmazott Lázár deák?
...................................................................................................................................................................................................
Milyen, a korszerű térképészetben is alkalmazott térképi elemeket találsz az első magyar térképen?
...................................................................................................................................................................................................
Alkalmas-e a térkép földmérési tevékenységre? Válaszodat indokold!
................................., mert .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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Digitális térképezés
Miért hasznos a digitális technológia alkalmazása a térképészetben? A tankönyvi lecke segítségével, készítsd el
ennek a résznek a feleletvázlatát!

Eratoszthenész szenzációs mérése
A Föld méretéről az első, mai értelemben is pontosnak nevezhető elképzelés
több mint kétezer évvel ezelőttre nyúlik vissza. A lenyűgöző eredmény egy egyszerű, ám ötletes méréshez kötődik, amit az alexandriai könyvtár vezetője, a
földrajztudós Eratoszthenész (Kr.e. kb. 276-195) végzett el. Eratoszthenész arra
a látszólag nem különösebben fontos tényre figyelt fel, hogy a mai Asszuán közelében található Sziéna (Syene) városában az év leghosszabb napján (a nyári
napfordulókor) a Nap nem vetett árnyékot, s délben a legmélyebb kutak fenekén is megcsillant a fénye. A legendák szerint senki nem mert azon a napon
belenézni a kutakba, nehogy megvakuljanak a visszatükröződő napfénytől.
A nilométer egy mély kút, amelyben a Nílus vízszintjének változását észlelték.
7°

Alexandria
Asszuán
7°

Sziénában a Nap a nyári napforduló idején a zenitben delel. Ugyanakkor Alexandriában, a Földközi-tenger partjától nem messze, azaz Sziénától jelentősen északabbra, Eratoszthenész megfigyelései szerint a tárgyak 7,2 fokos árnyékot vetettek.
Eratoszthenész nem tudta pontosan megmérni a két város távolságát, de az utazók
leírásai alapján 5000 sztadionra becsülte az értéket. A különböző források szerint
154 és 215 méter közé esik egy sztadion. Ebben a feladatban 160 méterrel számolj!
Az ábra és a leírás alapján számítsd ki a Föld kerületét Eratoszthenész módszerével!
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