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Kedves Diákok!
Egy képzeletbeli utazásra hívunk benneteket.
Mielőtt belekezdenénk a tanulásba, arra kérünk, helyezkedj el kényelmesen, próbáld a figyelmedet koncentrálni, és olvasd végig a következő néhány
sort. Hangolódj rá az évre.Egy izgalmas, talán számotokra is új terepre kalauzol
benneteket ez a tanév, ahol bővíthetitek az ismereteiteket, és a már meglévő
tudásotokat is bátran alkalmazhatjátok. Szeretnénk, ha minél gyakorlatiasabb tudás birtokában könnyen vennétek az akadályokat, igyekszünk ebben
segítségetekre lenni a tankönyv gondolkodtató kérdései, és a tananyaghoz
kapcsolódó érdekességek révén. Ebben a tankönyvben a fizika, a kémia és a
biológia tantárgyak részletes ismeretanyagát foglaltuk össze számotokra. Ezek
a tantárgyak szoros kapcsolatban vannak egymással, ismeretanyaguk több
ponton összefonódik.Ha ezeket a szálakat kibogozzátok, és rendszert találtok
az újra fonásukban, csodás dolgokrafogtok rájönni. Például arra, hogy biológia
nem képes kémiai és fizikai alapok nélkül létezni. A fizika egy csipet földrajz, és
a mindennapi problémák, úgymint: globális felmelegedés, a pazarló életmód,
a fokozódó hulladék mennyiségkérdése nem csak a média hatásköre, hanem
tananyag szintjén is foglalkoznunk kell vele.
A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet segíti a tananyag ismétlését, és ellenőrzését. A leckék végén egy pár soros összefoglalót olvashattok, valamint
összegyűjtöttük az új fogalmakat melyek az egyes tananyagrészek lezárásakor
is segítségetekre lesznek. Az érdekességeket és a gondolkodató kérdéseket egy
bagoly ikon jelzi számotokra.
Bízunk benne, hogy nem csak megértitek, de meg is szeretitek ezeket a tantárgyakat. Legyetek kreatívak,és nyitottak az új ismeretekre!

Tanulásotokhoz sok örömet és jó eredményeket kívánnak a Szerzők!
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A tankönyvben használt jelek

Érdekesség

Kísérletezz!
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I. Részlet a világegyetemből

A Nap, a Hold és a csillagok
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bőr
1. A Naprendszer
A Naprendszer
elhelyezkedése
A Naprendszer a Tejútrendszerben
található, a Tejútrendszer pedig egy sok
milliárd csillagból álló galaxis (1. ábra).
A csillagok önálló fénnyel rendelkező
égitestek. Nemcsak egy galaxis létezik,
hanem megszámlálhatatlanul sok. A mi
galaxisunk neve: Tejútrendszer. Különleges felépítésű, ha oldalról nézzük, olyan,
mint két egymásba fordított mélytányér,
melynek „karjai” vannak, és az egyik kar
peremén található a Naprendszer.
Az elképzelhetetlenül nagy távolságok miatt itt már nem csupán kilométerekben számolunk, hanem más mértékegységekben, például fényévben.
A fényév a fény egy év alatt megtett távolságát jelenti.

100 000 fényév

Nap

30 000 fényév

1. A Tejútrendszer és a Nap

Miért van, hogy a nagyvárosokban kevesebb csillag látható, mint egy tanyán?

A Naprendszer felépítése
A Naprendszer alkotói a Nap, a nagybolygók és holdjaik, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, meteorok.

Nagybolygók és holdjaik
A Napot nyolc nagybolygó kíséri, ezeket
több szempont szerint szoktuk csoportosítani.
Földrajzórán tanultatok a bolygókról, ismétlésként gondoljátok végig
a táblázat segítségével, hogy mi a kü- 2. A Nagybolygók sorrendje a Naptól távolodva:
lönbség a kőzetbolygók és a gázbolyMerkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz,
Uránusz, Neptunusz
gók között (3. ábra).

8
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FÖLD TÍPUSÚ BOLYGÓK

JELLEMZŐK

JUPITER TÍPUSÚ BOLYGÓK

Merkúr, Vénusz, Föld, Mars.

Tagjai

Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz.

Kőzetek és fémek.

Összetétel

Főleg gáz, nincs szilárd felszínük.

Nagy.

Sűrűség

Kicsi.

Kicsi.

Tömeg

Nagy, gyakran óriásbolygóknak is
szokták őket nevezni.

Kevés hold kíséri őket, a Merkúrnak
és Vénusznak nincs holdja.

Holdak száma

Több holdjuk van.

Közös jellemzőjük: nem rendelkeznek saját fénnyel a Nap világítja meg őket.

3. A Naprendszer bolygóinak jellemzői

8 érdekesség 8 bolygóról!
Merkúr: A napsütötte oldalán akár 450 Celsius-fok is előfordulhat.
Vénusz: A hétköznapi elnevezése Esthajnalcsillag, pedig nem csillag,
hanem egy bolygó.
Föld: Kék bolygónak is hívják, hiszen közel 70%-át víz borítja.
Mars: A felszínén gyakoriak a porviharok, melyek felkeverik a vörös
színű port, ezért vörös bolygónak is hívják (4. ábra).
4. A Mars felszíne
Jupiter: A Naprendszer legnagyobb bolygója, 11-szer nagyobb
a Földnél.
ÚJ FOGALMAK
Szaturnusz: Fő ismertetőjegye a hatalmas gyűrűrendszere, mely jégNaprendszer
és sziklatömbökből áll.
Uránusz: Ellenkező irányban forog, mint a legtöbb bolygó.
Neptunusz: A legkülső óriásbolygó a Naphoz képest, kékeszöld színben pompázik.

Tejútrendszer
fényév
nagybolygó

Naprendszerünk a Tejútrendszer nevű galaxison belül helyezkedik el. Galaxisokból is megszámlálhatatlanul sok van a világegyetemben. A Naprendszer tagjai:
Nap, nagybolygók és holdjaik, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, meteorok.
A nagybolygók két nagy csoportba tudjuk sorolni, mivel több tulajdonságban,
eltérnek egymástól.

9
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1. A bőr
2.
Nap
A Naprendszer középpontjában a Nap áll.
Körülötte keringenek az előző leckében megismert
nagybolygók.

Nap jellemzői
Földünkhöz a legközelebbi csillag, önálló fénnyel rendelkezik (1. ábra).
Kora megközelítőleg 4,5 milliárd év. A Földünktől hozzávetőlegesen
150 millió kilométerre helyezkedik el. Ezt a távolságot a tudósok csillagászati egységnek nevezik. Gyakran ehhez a csillagászati egységhez viszonyítunk más távolságokat is. A Nap legnagyobbrészt hidrogénből (H) és 1. A Nap
héliumból (He) áll. A Nap a saját tengelye körül forog, és a Tejútrendszer
középpontja körül kering.
A Nap energiatermelése bonyolult folyamat, ennek során a hidrogénatomok héliumatomokká alakulnak át. A felszabaduló óriási energiát
a Földön hőként és fényként érzékeljük. A Nap sugárzó energiája fontos az
élővilág számára (2. ábra), valamint nagyban hozzájárul az időjárás alakulásához. Gondoljuk csak arra, hogy a Nap a víz körforgásának a „motorja”:
a pára felemelkedik, megindul a felhőképződés, és végül csapadék hull a
földekre.
A napsugárzásnak köszönhetjük
tehát a meleget és a világosságot.
A földi élet szempontjából alapvető
fénysugarakon kívül az élővilágra káros ultraibolya sugarak is érkeznek
a Napból, ezeket az ózonréteg szűri
meg. Az UV- (ultraviola) sugárzással
vigyázni kell, káros hatással lehet bőrünkre, szemünkre (3. ábra).
Nap részecskesugárzása a sarki
2. A légkör oxigéntartalma
fény kialakulásában játszik szerepet.
csaknem teljes egészében
A részecskesugárzás elemei lehetnek
a fotoszintézisből
ionok, elektromos töltésű részecskék.
származik
3. Védelem a káros sugaraktól. Beszéljétek meg, hogyan
védekezhetünk a napsugárzás káros hatásaival szemben!

10
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A napsugárzás mint megújuló
energia
A napsugárzásra mint megújuló energiaforrásra is támaszkodhatunk. Egyre több háztetőn
látunk napelemeket, melyek villamos energiát
állítanak elő (4. ábra). A napelemes számológépekkel (5. ábra) pedig megspórolhatjuk az
elem árát. A napkollektorban folyadék kering,
ez felmelegíti a cellák között lévő vizet, melyet
fürdésre, mosásra egyaránt használhatunk.

5. Napelemmel
működő
számológép

napkollektor

napelem

4. Napelem és napkollektor
egy családi ház tetején

A sarki fény jelenségét a Nap sugarai okozzák. A földünk légkörében lévő gázmolekulák magasabb energiájú (gerjesztett)
állapotba kerülnek, ennek az állapotnak a látható jelei az égbolton megjelenő színes sávok.

ÚJ FOGALMAK
Nap
csillagászati egység
fénysugárzás
UV-sugárzás
részecskesugárzás
sarki fény
napelem
napkollektor

A Nap földünkhöz legközelebb található csillag, hő- és fénysugárzása révén elengedhetetlenül fontos a földi élet számára. Megújuló energiaforrásként is hasznosítjuk: a napelemes rendszerek villamos energiát, míg a napkollektorok meleg
vizet állítanak elő. Nyáron különösön vigyáznunk kell bőrünk és szervezetünk
egészségére, óvnunk kell a káros UV-sugárzástól, ami szintén a Napból érkezik.
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1. Az éjszakai
bőr
3.
égbolt
Ha felpillantunk az égboltra, számtalan csodával találkozhatunk.

csóva

kóma

mag

1. Üstökös felépítése (Hale–Bopp, 1997)

Üstökös, az éjszaki égbolt „vendége”
Az égbolt leggyorsabb és egyben legritkábban látott égitestjei (1. ábra) a Nap közelében látszanak a legjobban. Egy meghatározott pályát járnak körbe a Nap körül. Felépítésük szerint
három részből állnak: magból, kómából és csóvából. A magot
összefagyott kőzettörmelék, a kómát pedig különböző összetételű
gázok alkotják. A Nap közelében az üstökös magja és a körülötte
lévő gázok átalakulnak, és egy vagy két látványos „csíkot”, más néven csóvát húz maga után.

Halley-üstökös
76 évenként tér viszsza, ekkor tartózkodik a Nap közelében.
Utoljára 1985-ben
volt látható! Számítsd ki, mikor látjuk
ismét az égbolton?

12
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2. Meteorok az égbolton

3. A Barringer-krátert egy kb. 40 000 éve
becsapódott meteorit hozta létre

Meteor
A köznyelv „hullócsillagnak” nevezi őket, pedig nem csillagok. Gyakran gyönyörködünk bennük meleg nyári éjszakákon, sőt ha meglátunk egyet, talán még kívánni is szoktunk valamit. Azonban ezeknek
a jelenségeknek semmi köze nincs a valódi csillagokhoz. A Nap körül magányosan vagy csoportosan keringenek, méretük és tömegük
nagyon eltérő, pár milligrammtól akár több száz tonnáig is terjedhet
(2. ábra). Amennyiben keresztezik a Föld pályáját, a légkörbe érve fellizzanak és úgy láthatóvá válnak; egy részük még a légkörben elég,
a másik részük becsapódhat a Föld felszínére. A becsapódott meteort
meteoritnak hívjuk (4. ábra).

Az év bizonyos időszakában az átlagosnál több meteor
figyelhető meg az
égbolton. Az egyik
legismertebb meteorraj a Perseidák,
augusztus közepén
érkezik a Föld légkörébe. Hazánkban
is megfigyelhető.
ÚJ FOGALMAK
üstökös
mag
kóma

4. Közel 200 millió
éves meteorit
Afrikában, Namíbia
területén

csóva
meteor
meteorit

Az éjszakai égbolton megfigyelhetjük a meteorokat, ezek a földfelszínére becsapódva óriási krátereket hagyhatnak maguk mögött. A meteorok legnagyobb
része a légkörben elég. Az üstökösök a Nap közelében válnak láthatóvá, látványos
csóvát húznak maguk mögött.

13
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4. A Hold
A Hold égi útja, a Hold fényváltozásai
A Hold a Földdel együtt kering a Nap körül. A Hold a saját
tengelye körül is forog. Ennek a két mozgásnak az időtartama megegyezik, ezért a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát látjuk. Emlékezz vissza korábbi tanulmányaidra! Mely égitestekre jellemző ugyanilyen mozgás?
A Holdnak nincs légköre, felszínét meteorbecsapódások, és
finom por borítják (1. és 2. ábra). A Hold fényváltozásai (3. ábra)
ciklusosságot mutatnak, ez azt jelenti, hogy körülbelül 29 nap
alatt változik az égbolton a Hold látható képe.
A holdciklus, avagy a Hold fényváltozásai az újholddal kezdő- 1. A Hold felszíne
dik, ilyenkor nem is látszik a Hold. Egy hét múlva következik az
első negyed, amikor a Hold egy „D” betűre hasonlít (dagad), majd
következik a telihold, vagy más néven holdtölte. Ezt követően elkezd fogyni az égbolton látható „holdkorong”, egyre jobban egy
„C” betűre kezd hasonlítani (csökken), ekkor hívjuk utolsó negyednek, majd pedig ismét visszatér a ciklus az újholdállapothoz. Körülbelül egy-egy hét telik el az említett fázisok között.
2. Űrhajós lábnyoma
a Hold porában

újhold

első negyed

telihold

utolsó negyed

újhold

3. A Hold fényváltozásai

14
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Napfogyatkozás

Föld pályája

árnyék

Nap

Hold

Föld

Teljes fogyatkozás
Részleges fogyatkozás

Holdfogyatkozás

Föld pályája

Hold pályája
árnyék

Hold
Föld
Nap

Hold pályája

4. A Nap, a Föld és a Hold helyzete és látványa nap, illetve holdfogyatkozáskor

A nap- és holdfogyatkozások
A fogyatkozások ritka események, újhold és telihold idején fordulnak elő.
A Földet és a Holdat a Nap világítja meg, ezért ha egy vonalba kerülnek, kitakarják egymást, ekkor jöhet létre nap- és holdfogyatkozás. Napfogyatkozás
újhold idején alakul ki, ilyenkor a Hold árnyéka a Földre vetődik, a Földön
azt látjuk, hogy a Hold teljesen vagy részlegesen eltakarja a Napot. Holdfogyatkozás teliholdkor figyelhető meg. A Föld vet árnyékot a Holdra, ilyenkor
részleges vagy teljes holdfogyatkozás jön létre.

ÚJ FOGALMAK
holdciklus
újhold
telihold

A hónap szavunk is erre az időtartamra utal (hold-nap szóból), vagyis
1 holdhónapra.

napfogyatkozás
holdfogyatkozás

A Hold fényváltozásait a Föld, a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetének változása okozza. Körülbelül egy hónap leforgása alatt a Földről nézve
a Hold minden este más alakot ölt. Amikor újhold vagy telihold idején a három
égitest, a Föld, a Hold és a Nap egy vonalba kerül, akkor fogyatkozásokban gyönyörködhetünk. Amennyiben a Föld vet árnyékot a Holdra, holdfogyatkozást látunk. A Hold árnyéka a Földről nézve napfogyatkozást hoz létre.
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1. Ismerkedés
A bőr
5.
a világűrrel
A régmúltban az emberek az égboltot először távcső segítségével kémlelték. Ezek az eszközök az idők folyamán sokat fejlődtek.
Halvány távoli objektumok pillanatok alatt éles képen látszódtak.
A 19. században egy újabb módszerrel vizsgálták a csillagok összetételét. Ennek eredményeként következtetni tudtak az összetételre, hőmérsékletre és egyéb tulajdonságokra. A 20. században elkezdték fényképezni az
égitesteket. Idővel pedig a pontosabb megfigyelés érdekében űreszközök
kerültek a világűrbe. Ezeket különböző rakétákkal jutatják a világűr azon
területre, ahová működésüket szánják.
Megszámlálhatatlanul sok űreszköz figyeli a bolygókat, csillagokat,
egyéb galaxisokat. Ezek közül röviden
egy-kettőt részletesebben is bemutatunk.

Műhold
A műholdak a Föld vagy más égitestek
körül keringenek, és információkat,
adatokat szolgáltatnak (1. ábra).

Kepler-űrtávcső
Mesterséges égitest, ami a Nap körül
kering, olyan bolygók után kutat, me- 1. A meteorológiai műholdak adataiból
lyek tulajdonságaikban hasonlítanak
a földi központokban készítik el a szakemberek
az időjárásjelentéseket
a Földünkre.

Űrhajózás nagy pillanatai
• 1961: Jurij Gagarin a Vosztok űrhajó fedélzetén megkerülte a Földet.
• 1969: Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo–11 űrhajóról a Holdra
szállnak.
• 1980: Az első magyar űrhajós a világűrben Farkas Bertalan.
• 2012: Útjára indul az első magyar fejlesztésű műhold, a Masat–1. Három
évig szolgáltatta az adatokat, utána megsemmisült.
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Űrállomás
A Nemzetközi Űrállomás (2. ábra) szabad szemmel is
jól látható a tiszta éjszaki égbolton.
Űrhajósok különböző kutatásokat, megfigyeléseket végeznek a fedélzetén.
2. A Nemzetközi Űrállomás, angolul International
Space Station, rövidítve ISS

Bárki lehet űrhajós? Szigorú egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek. A kiválasztás után többéves kiképzésen különböző matematikai, fizikai, csillagászati ismereteket sajátítanak el a jelöltek.
Nincs életkori korlátozás. Angolul és oroszul viszont jól kell beszélni, hiszen ez a Nemzetközi Űrállomás két hivatalos nyelve.

Űrszemét
A tudomány fejlődése nem kívánt következményekkel is jár. A világűr felfedezésével az űrszemét is valósággá vált. Az űrszemét (3. ábra) azokat a mesterséges tárgyakat, használaton kívüli műholdakat, egyéb eszközöket jelenti, melynek semmiféle gyakorlati haszna nincs.
ÚJ FOGALMAK
űreszköz
műhold
űrállomás
űrszemét
Nemzetközi Űrállomás
Kepler űrtávcső

3. Űrszemét a világűrben és a Föld körül

A világűr minél nagyobb területének feltérképezésében óriási szerepük van
a műholdaknak, űrtávcsöveknek és a Nemzetközi Űrállomásnak. Az űreszközök
különböző területeken végzenek tudományos vizsgálatokat. Sajnos a tudományos vizsgálatok negatív hozadéka a felhalmozódott űrszemét.
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Összefoglalás
Gondolkozz, és válaszolj!
• Hasonlítsd össze a Föld és a Jupiter típusú bolygókat, legalább négy szempont
alapján!
• Hol helyezkedik el Naprendszer a világegyetemen belül?
• Hol és hogyan tudjuk hasznosítani a napsugárzást mint megújuló energiaforrást?
• Milyen távolságot fejez ki a csillagászati egység és a fényév?
• Miben különbözik egymástól egy meteor és egy üstökös?
• Minden meteor földet ér?
• Mutasd be a Holdat! Legalább négy jellemzőt mondj róla!
• Mi a különbség egy műhold és egy űrállomás között?
• Milyen gyakorlati szerepe lehet egy műholdnak? Nevezz meg legalább három
szerepkört!
Játszatok tabut! Írjátok ki az alábbi fogalmakat külön lapokra, hajtsátok össze, majd
alkossatok két csapatot, és válasszatok egy-egy embert, aki húz egy lapot, és körülírja a lapon
lévő szót, anélkül hogy kimondaná! Az a csapat nyer, aki a legtöbbet kitalálja.
Naprendszer, Tejútrendszer, fényév, nagybolygó, Mars, Föld, Vénusz, Szaturnusz, Jupiter, Nap, csillagászati egység, hősugárzás, fénysugárzás, sarki fény, napkollektor, üstökös, meteor, meteorit, újhold,
első negyed, telihold = holdtölte, utolsó negyed, űreszköz, műhold, űrállomás, űrszemét, Nemzetközi
Űrállomás, Kepler-űrtávcső, holdfogyatkozás, napfogyatkozás

Mit látsz a képeken? Nevezd meg pontosan a képeken látható tárgyakat, jelenségeket!
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II. Az emberi test
felépítése

A bőr, a csontok és az izmok
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6. Hogyan épül fel az emberi test?
7. osztályban természetismeret-órán a növények és állatok testfelépítésénél találkozhattál már a következő fogalmakkal: sejt, szövet,
szerv, szervrendszer és szervezet. Ismételjük át a fogalmakat emberi
példák segítségével!
A testünk legkisebb önálló működési egységei a sejtek. Az emberi
testben több milliárd sejt kapcsolódik egymáshoz.
A hasonló alakú és ugyanazt a működést végző sejtek szövetet alkotnak. Ezeket négy nagy csoportba soroljuk: hámszövet, kötő- és támasztószövet, izomszövet és idegszövet (1. ábra).
A

D

B

E

C

F

1. Szövetek: hám- (A), porc- (B), csont- (C), zsír- (D), izom- (E), idegszövet (F)
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szervezet

emésztő szervrendszer

nyelőcső

máj
epehólyag

gyomor
hasnyálmirigy

vastagbél
vékonybél

Hámszövet (1/A ábra) borítja a bőrt,
a bélcsatornát és a légutakat. Kötőszövet sok helyen előfordul pl. zsírszövet
formájában (1/D ábra). Támasztószövet
a csont- és porcszövet. Ezek alkotják testünk szilárd vázát. A porcszövet megtalálható még például az orr, a fül, a légcső
és a gége vázában. (1/B, C ábra) Az izomszövet az izmok felépítője, míg az idegszövet az agyat alkotja (1/E, F ábra).
A szövetek szerveket hoznak létre,
pl. agy, szív, tüdő stb.
A szervek pedig működésüknek megfelelően szervrendszereket alkotnak. Az
agy az idegrendszer része, míg a szív a keringési rendszeré, a tüdő pedig a légzőrendszer tagja.
A szervrendszerek együtt az emberi
testet, a szervezetet építik fel (2. ábra).

gyomorszerv

izomrétegek

ÚJ FOGALMAK
izomszövet
izomsejt

hámszövet
kötő- és támasztószövet
izomszövet

2. Az emberi test szerveződési szintjei

idegszövet

A sejtek szöveteket alkotnak, a szövetek szerveket, a szervek szervrendszereket,
a szervrendszerek pedig az emberi testet.
Példán keresztül:
sejtek – csontszövet – csont (szerv) – csontváz (szervrendszer) – ember
Szövetek típusai és előfordulásai:
–
–
–
–
–

hámszövet: bőr, gyomor, légcső
kötőszövet: zsír, inak
támasztószövet: csontok, porcok
izomszövet: izmok
idegszövet: agy
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7. A bőr
Testünk külső felszínét bőr borítja, mely három részre
különül (1. ábra). Legkívül helyezkedik el a hámréteg,
mely véd a sérülések és az időjárási tényezők ellen,
emellett gátolja a baktériumok bejutását. Külső felszíne folyamatosan kopik.
A hámrétegben találhatóak a festéksejtek (pigmenttermelő sejtek), amelyek a bőrünk színét adják. A Földön többféle bőrszínű ember él (2. ábra).

A testünkön változó
a bőr vastagsága.
A legvastagabb a talpon,
a legvékonyabb
a szemhéjon.

szőrszál
szaruréteg
hám
érzőideg-végződés
szőrtüsző

irha

vérér
bőralja

verejtékmirigy
szőrhagyma

faggyúmirigy

szőrmerevítő izom

1. A bőr felépítése

A középső réteg az irha (1. ábra). Ebben erek
találhatók, ezek táplálják a bőr felső rétegét (hám).
Az irharétegben találjuk az idegvégződéseket, amelyekkel a hideget, meleget és a fájdalmat érzékeljük.
2. A bőr többféle pigmentáltsága
Milyen bőrszínű embereket látsz a képen?
Szerinted melyik földrészen élnek?
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A szőr az irha rétegben lévő
szőrtüszőből növekszik a bőr felszíne irányában (3. ábra). Az emberi szőrzet a fejbőrön a legsűrűbb, ez a haj. Színe a benne lévő
festékanyagtól függ. A haj megőszül, ha a festékanyag elbomlik.
A faggyúmirigyek a szőr tövébe engedik ki váladékukat. A fagygyú a bőr felszínére kerül, és védi
azt a kiszáradástól.
A verejtékmirigyek folyadékot (verejtéket) termelnek, amit
a bőr felszínére juttatnak. Ha meleg van, akkor izzadunk, mert a verejték a bőr felszínén elpárolog, és
ezáltal hűti a szervezetünket.
A legalsó szintet a bőralja adja (1. ábra). Szerepe van a
tápanyag-raktározásban, a belső
szervek védelmében és a hőszigetelésben.

szőrszál

hámréteg

faggyúmirigy
szőrmerevítő izom
szőrtüsző = szőr töve

3. A szőrtüsző felépítése

Életünk folyamán változatlan az ujjbegyek kitüremkedése a talpon és a tenyéren. Ez mintázatot ad, amit ujjlenyomatnak nevezünk.
Végezd el a következő kísérletet! Nyomd
a hüvelykujjad ujjbegyét egy bélyegzőpárnára, aztán nyomd rá a füzetedre!
Vizsgáld meg a lenyomatot és a társaidét is a nagyító segítségével!

ÚJ FOGALMAK
hám
irha
bőralja
festéksejtek
szőr
faggyúmirigy
verejtékmirigy

A bőr három rétegből áll: hám, irha és bőralja.
A hámban található festékanyagok a bőrünk színét adják.
Az irha erekben gazdag, a szőrszálak is itt keletkeznek.
A verejtékmirigy váladéka hűti a szervezetünket.
A faggyúmirigy puhává teszi bőrünk felszínét, és véd a kiszáradástól.
A bőralja feladatai: tápanyag-raktározás, a belső szervek védelme és a hőszabályozás.
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8. Bőrünk védelme
Bőrünk védelme a tisztálkodással kezdődik.
A víz és a szappan segít a szennyeződéseket eltávolítani
a bőr felszínéről.

A bőr problémái
Serdülőkorban a faggyúmirigy túlzott működése miatt a bőr zsírosabbá válik.
Ha a mirigy járata elzáródik, mitesszer alakul ki. Baktériumok megjelenése
miatt akár be is gyulladhat, így pattanás keletkezik a bőrön (1. ábra). Bőrgyógyász vagy kozmetikus segítségét kérjük kezelésükhöz!

mitesszer
szőrszál

genny

faggyúmirigy

1. A mitesszer és a pattanás kialakulása

A bőrön és a körmökön gyakran jelenik meg gombák
okozta fertőzés (2. ábra). A köröm ilyenkor elszíneződik
és berepedezik. Kezelése hosszú időt vesz igénybe, ezért
könnyebb a megelőzést választani. Fürdés után mindig
töröljük szárazra a testünket! Használjunk papucsot az
uszodában! Ha mégis gombás fertőzést kapunk, akkor
azt gyógyszertárakban kapható készítményekkel (kenőcs
vagy ecsetelő) otthon is tudjuk kezelni. Ha ekkor sem múlik el, akkor bőrgyógyász segítségét kérjük!
2. Köröm gombás fertőzése
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A bőrön előfordulnak barna foltok. Ezek lehetnek szeplők, májfoltok vagy anyajegyek. Ha a méretük vagy a színük megváltozik,
bőrgyógyászhoz kell fordulni (3. ábra)!
A szemölcsök megjelenését a testen vírus okozza (4. ábra). Könynyen elkapható uszodák, fürdők zuhanyzójában, közös törölköző
vagy papucs használatakor.
A talpon befelé növekedő szemölcs fájdalmat okoz. A kezelését
bőrgyógyász végezze, mivel a szemölcs fertőző.
3. Anyajegy vizsgálata

A bőr és a napsugárzás
A túlzott napozás gyakran vezet leégéshez, ami bőrpírt és hólyagokat is eredményezhet (5. ábra).
A fájdalom megjelenése mellett a bőrrák kockázata is megnő.
Érdemes napozáskor a következő tanácsokat megfogadni:
• Fokozatosan szoktassuk bőrünket a napsugárzáshoz!
• Naptej vagy napozókrém használata ajánlott. Úszás vagy fürdés
után ismételjük meg a bőr bekenését, mert a víz leoldja a bőrről
a krémet! Ne tartózkodjunk a napon 11 és 15 óra között, mert ilyenkor a legerősebb az UV-sugárzás!
• Bőrünket óvjuk kalap, sapka, lenge öltözet segítségével! A napozás
kiszárítja a bőrt, ezért használjunk testápolót.
• A napozás kedvező hatásait élvezhetjük, ha a szabályokat betartjuk, hiszen a napsugárzás hatására D-vitamin képződik a bőrben,
ami elengedhetetlen a csontok fejlődéséhez.

5. Napégette bőr

4. Szemölcsök

ÚJ FOGALMAK
mitesszer
pattanás
körömgomba
anyajegy
szeplő
májfolt
szemölcs

Gyakori bőrproblémák serdülőkorban a mitesszer és a pattanás.
Gomba okozta fertőzés a bőr és a köröm területén alakulhat ki.
Vírus okozza a testünk felszínén megjelenő szemölcsöket.
A bőr barna foltjai lehetnek szeplők, májfoltok vagy anyajegyek.
A napozási tanácsokat megfogadva elkerülhetjük a bőr leégését.
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9. Testünk váza
Testünk belső váza a csontváz, amely védi belső szerveinket is.
A csontok csontszövetből és porcszövetből állnak. A csont
szivacsos állományában található a vörös csontvelő, ami a vér
sejtjeit termeli (1. ábra).

fejváz
agykoponya
felső végtag váza

arckoponya
törzsváz

kulcscsont
lapocka
felkarcsont

mellcsont

tömör állomány
szivacsos állomány
(+ vörös csontvelő)
erek, idegek
sárga csontvelő

bordák

gerincoszlop
alkarcsontok
a kéz
csontjai

keresztcsont

csonthártya
medencecsont
combcsont

porc
lábszárcsontok

a lábfej csontjai

1. A csont és a porc

alsó végtag váza

2. Az ember csontváza
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Az ember csontváza
A fej váza az agykoponya és az arckoponya (2. ábra).
A törzs vázát a gerincoszlop adja, mely csigolyákból áll. Segít az egyenes
testtartás kialakításában és a két lábon járásban. A bordák, a mellcsont és
a hátcsigolyák a mellkast alkotják.
A felső végtag vázát a kulcscsont, a lapocka, a felkarcsont, az alkarcsontok és a kéz csontjai adják.
Az alsó végtag vázát a medencecsont és a keresztcsont kapcsolja a gerincoszlophoz. Az alsó végtag a combcsontból, a lábszárcsontokból és
a lábfej csontjaiból áll.

lapos csont
(pl. koponya, bordák,
mellcsont)

szabálytalan csont
(pl. csigolya)

csöves csont
(pl. combcsont)

3. A csontok fajtái alak szerint

A csontok alakja
A csontokat alakjuk szerint lapos, csöves és szabálytalan csontokra osztjuk. Lapos csont a koponyacsont, a mellcsont és a bordák. Csöves csontok alkotják a végtagjainkat. Ezek belül üregesek. Szabálytalan csontok
pl. a gerincoszlop csigolyái (3. ábra).

ÚJ FOGALMAK
csonthártya
vörös csontvelő
lapos csont
csöves csont
szabálytalan csont
fej váza
törzs váza

A legnagyobb csont az emberben a combcsont, a legkisebbek a fülben található hallócsontocskák.

felső végtag váza
alsó végtag váza

A csontok felépítésében a csontszövet, a porcszövet, a csonthártya és a vörös
csontvelő vesz részt.
A csontok fajtái alak szerint: csöves csont, lapos csont és szabálytalan csont.
A csöves csontok belül üregesek és vörös csontvelőt tartalmaznak.
Az emberi csontváz a fej, a törzs, az alsó és felső végtag vázából áll.
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10. Hogyan mozgunk?
A mozgás létrehozásában a csontrendszer mellett az izomrendszer
is részt vesz. Csak együtt képesek mozgásra bírni az emberi testet.

A csontok kapcsolódása
A csontok többféle módon képesek
egymáshoz kapcsolódni.
Az agykoponya csontjai varratokkal forrnak össze (1/A ábra). Az
újszülött koponyája még nem nőtt
össze teljesen, a varratok a második
életév végére alakulnak ki.
Porcos összeköttetés a mellcsont és a bordák kapcsolatánál
vagy a gerincoszlop csigolyáit öszszekötő porckorongoknál található
(1/B ábra).
Vannak összenőtt csontok,
ezek nem mozdíthatók el egymástól. Ilyen pl. a medencecsont, mely
a csípő-, szemérem- és ülőcsontok
összenövésével alakul ki (1/C ábra).

csont

izom

A
varratok

B
csigolya
porckorong

C
csípőcsont

szeméremcsont
ülőcsont

porc
ízületi
szalag

ízületi
folyadék
ízületi tok
ín

csont

2. Az ízületek felépítése

1. A csontok kapcsolódási típusai

Az ujjakat mozgató izmok inai a kézháton és a tenyéren húzódnak végig, úgy érik el az ujjakat. Ha az
ujjaidat óvatosan hátrafeszíted, akkor megfigyelheted a kézháton futó inakat.

28
NT98758.indb 28

2020. 03. 26. 18:50:27

a fej izmai

inak

mimikai izmok

hajlítóizom
felkarizmok
alkarizmok

feszítőizom

mellizmok
felkarcsont

hasizmok
csípőizmok
combizmok

könyökízület
alkarcsont

3. A kar mozgatása
lábszárizmok

3. Az ember izomzata
A leggyakoribb csontkapcsolódási típus az ízületes (2. ábra), ahol az
izmok inak segítségével kapcsolódnak a végtagok csontjaihoz. Amikor
mozgunk, az izmok összehúzódnak és elernyednek. Így a csontok mozgásba lendülnek, a test pedig mozogni kezd (3. ábra).
Az izomsejteknek sok tápanyagra és oxigénre van szükségük a működéshez, amit a vér szállít. Ezért az izmok sűrű érhálózattal rendelkeznek.
Ha a bomlástermékek nem szállítódnak el és felhalmozódnak az izmokban, akkor izomláz jön létre.
A test izmai közül az arcizmainkkal (mimikai izmok) tudjuk kifejezni
érzéseinket, lelkiállapotunkat.
A rekeszizomnak fontos szerepe van a légzésben.
A lábszárizmok a legnagyobb ín, az Achilles-ín segítségével tapadnak
a sarokcsonthoz (4. ábra).

ÚJ FOGALMAK
varrat
porcos
összeköttetés
összenövés
ízület
arcizmok
rekeszizom
lábszárizmok

A csontok kapcsolódása lehet varratos, porcos, összenövés vagy ízületes.
A végtag csontjait inak kötik össze az izmokkal.
Az izomsejtek működéséhez az erek szállítják az oxigént és a tápanyagot.
A test izmai pl. a mimikai izmok, rekeszizom, lábszárizmok.
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11. A vázrendszer sérülései
A vázrendszer leggyakoribb sérülései a rándulás, a ficam, valamint a csonttörés.
Rándulás egyetlen rossz mozdulat következtében is kialakulhat az ízületekkel összekapcsolt csontoknál. Ilyenkor a csontok elmozdulnak a helyükről, de az
izmok visszarántják őket az eredeti helyükre. Az inak anynyira megnyúlnak, hogy a bennük futó erek megsérülnek,
és duzzanat alakul ki a csont körül. Rándulás esetén érdemes vizes borogatást alkalmazni és pihentetni a sérült
végtagot.
Ficam során a csontok nem kerülnek vissza az eredeti
helyükre. Legtöbbször az ízületi tok és a szalagok is elszakadnak (1. ábra). Orvosi ellátás kell a csontok helyretételé1. Kificamodott kisujj
hez. Gyógyulása hosszú időt vesz igénybe.
Gyakori baleset a csontok törése. Nyílt törés akkor
alakul ki, ha a csont áttöri a bőrt és láthatóvá válik. Zárt
törés esetén nem szakítja át a bőrt (2. ábra). Legenyhébb
formája a csontok repedése. Legsúlyosabb a koponya és
a gerincoszlop törése.
A lábfej csontjai alkotják a lábboltozatot. Ha lelapul,
akkor bokasüllyedés, más néven lúdtalp jön létre (3. ábra).
Mivel a testsúly rosszul oszlik el a talpon, így a lúdtalpas
embernek gyakran fáj a dereka és a háta. Az orvos lúdtalpbetét alkalmazását javasolja a fájdalom csökkentésére.
Kialakulása gyermekkorban megelőzhető, ha gyakran
járunk mezítláb, tornáztatjuk a lábujjakat és megfelelő
2. Nyílt és zárt törés
méretű, kényelmes cipőt hordunk.

lúdtalp

egészséges talp

3. Lúdtalp és egészséges talp

30
NT98758.indb 30

2020. 03. 26. 18:50:29

Testünk vázát a gerincoszlop adja. A helytelen testtartás és a mozgásszegény életmód a gerincoszlop oldalirányú elmozdulását eredményezi. Ezt gerincferdülésnek hívjuk (4. ábra). A gerincferdülés is megelőzhető helyes testtartással, rendszeres mozgással (5. ábra).

4. Gerincferdülés

5. Helyes és helytelen testtartás

A csontok sérülése néha gipszeléssel nem, csak beépített fémeszközökkel orvosolható. Ezek az implantátumok akár éveken keresztül a páciens testében
maradnak.
Melyik csontokat ismered fel a röntgenképen?

ÚJ FOGALMAK
rándulás
ficam
nyílt törés
zárt törés
lúdtalp
gerincferdülés

Rándulás során a csontok elmozdulnak egymástól, de rövid időn belül vissza is
térnek eredeti helyükre.
Ficam esetén nem kerülnek vissza a csontok az eredeti helyükre, visszatételükhöz orvosi ellátás szükséges.
Csonttörés típusai: nyílt vagy zárt, illetve repedés.
Ha a lábboltozat lelapul, akkor lúdtalp jön létre.
Gerincferdülés esetén a gerincoszlop oldalirányban elmozdul.
A lúdtalp és a gerincferdülés kialakulása megelőzhető rendszeres mozgással és
helyes testtartással.
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Összefoglalás
1. Tedd helyes sorrendbe az alábbi kifejezéseket!
sejt szerv szervezet szövet szervrendszer
2. Melyik szövetet látod a képen? Ez a szövet hol található az emberi
szervezetben?

3. Hány rétegből épül fel a bőr? Sorold fel ezeket!
4. Hogyan alakul ki a pattanás?
5. Egy barátod strandolni indul. Milyen tanácsokat adnál neki a helyes napozással kapcsolatban?
6. A csontok alakja többféle lehet. Melyeket ismered fel a képen?

7. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a csontok a koponya és a medencecsont esetében?
8. Mi a rándulás, és mi a ficam?
9. Hogyan lehet elkerülni a lúdtalp kialakulását?
10. Mi a teendő gerincferdülés esetén?
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III. Az ember
anyagcseréje

Tápanyagok, emésztés, légzés,
keringés és kiválasztás
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12. Tápanyagok, energiafelhasználás
Ahhoz, hogy szervezetünk működni tudjon, energiára van szükségünk. Az ember a táplálék lebontásával,
átalakításával jut kellő mennyiségű energiához (lassú
égés). Ez szükséges a mozgáshoz, légzéshez, növekedéshez, és tulajdonképpen minden alapvető életfunkcióhoz.
A táplálkozás tehát létfontosságú az életben maradáshoz
(1. ábra).
A táplálékunkkal felvett, testünk felépítéséhez és energiaellátásához szükséges anyagokat tápanyagoknak nevezzük. Megkülönböztetünk szerves és szervetlen tápanyagokat.
A szerveshez tartoznak a szénhidrátok, a fehérjék, a zsírok
és olajok (2. ábra), valamint a vitaminok. Ezekkel a következő leckékben részletesebben is foglalkozunk. A legfontosabb
szervetlen tápanyag a víz, mely oldott állapotban tartalmazza
a szervezetünknek fontos ásványi anyagokat. Szervezetünk
nélkülözhetetlen ásványi anyagai közé tartozik pédául a kalcium, (Ca), a magnézium (Mg) és a vas (Fe).
A szervezetben a tápanyagok lebomlanak, ezek a folyamatok pedig energia felszabadulásával járnak. A szervezeten
belül az anyagok az erekben áramló vér segítségével jutnak el
egyik helyről a másikra. A szervezetünk akkor van egyensúlyban, ha a bevitt energia és a felhasznált energia körülbelül
azonos. Azt, hogy kinek mennyi az átlagos energiafelhasználása, több tényező is befolyásolja.
környezet

szénhidrátok: 70%

fehérjék: 15%

szervezet

felvétel
táplálkozás, légzés
zsírok és olajok: 15%
leadás
légzés, ürítés

1. Anyagok felvétele és leadása

2. Egyes élelmiszerek tipikus
tápanyagtartalma és az
ideális arány a táplálkozás
során
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Függ az életkortól, a testsúlytól, a testmagasságtól, a nemtől, és
nem utolsósorban attól, hogy milyen aktivitású életet élünk. Egy
irodában ülő dolgozónak kisebb az energiafelhasználása, mint
egy profi sportolónak. A szervezetünk akkor is használ energiát,
amikor egész nap pihenünk, de ilyenkor lényegesen kevesebbet.
Ha a keletkezett energiamennyiség nagyobb, mint a felhasznált, akkor súlynövekedés következhet be, fordított esetben pedig
súlycsökkenés.
Az ételek tápértéke attól függ, hogy lebontásukkor menynyi energia termelődik a szervezetben. Ezt az értéket az ételek
csomagolásán fel szokták tüntetni, általában tápanyagonként
lebontva (3. ábra). Bár az energia általában használt mértékegy3. Csomagoláson található
sége a joule (J), ételek esetén mégis inkább a kalória (cal) vagy
tápértéktáblázat
kilokalória (kcal) az elterjedtebb.
A joule és a kalória közötti átváltás: 1 J = 0,24 cal és 1 cal = 4,2 J.
A tápértéktáblázatokban mind a kettőt feltüntetik.
Egy közepes méretű banán
Amikor testmozgással extraenergiát használunk fel, akkor azt
tápértéke kb. 100 kcal. Ezt
szoktuk mondani, hogy azokat a kalóriákat „elégetjük”. A különaz energiát 10 perc bicikliböző fizikai gyakorlatoknak is van egy átlagos értéke, hogy menyzés során égetjük el. Persze
nyi energiát igényelnek.
ezek csak átlagolt értékek,
nem pontos adatok. A mozgáskor felhasznált energia
ÁTLAGOS ENERGIASZÜKSÉGLET NEMEK SZERINT
ugyanúgy több tényezőtől
Energiaszükséglet (kJ/nap)
függ, mint az átlagos enerÉletkor, életmód
lány/nő
fiú/férfi
giaszükségletünk.
15 éves
10 600
12 600
30 éves, mozgásszegény
életmódot folytató
30 éves,
fizikailag aktív életmódot
folytató
70 éves,
könnyű mozgással élő

9 500

10 500

ÚJ FOGALMAK
tápanyag

10 100

12 500

energia
energiaszükséglet
tápérték

8 500

10 100

kalória/kilokalória

A táplálkozás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy életben maradjunk.
A táplálékokkal felvett tápanyagok a szervezet működéséhez szükséges energiát
biztosítják.
A szervezet által felhasznált energia mennyisége függ a kortól, nemtől, fizikai
aktivitástól, testsúlytól és magasságtól.
Az ételek tápértékét általában kalóriában vagy kilokalóriában adják meg.
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13. A szénhidrátok
A szénhidrátok nemcsak a Földön előforduló leggyakoribb szerves vegyületek, de a legfontosabb energiát adó
tápanyagok is egyben. Molekuláik szénből (C), hidrogénből (H) és oxigénből (O) épülnek fel. Legkisebb képviselőik
a cukrok, de az ezeknél sokkal nagyobb molekulájú keményítő
és cellulóz is ide tartozik.
A cukrok fehér színű, szilárd anyagok, melyek vízben oldódnak és édes ízűek. Emiatt van, hogy elsődleges felhasználásuk
az édesítés. Legismertebb képviselőjük a szőlőcukor (C6H12O6),
vagyis a glükóz, és a gyümölcscukor (C6H12O6), mely a gyümölcsök édes ízéért felelős. Ezeknek a képlete ugyan megegyezik,
de az atomok kapcsolódási sorrendje eltér.
A szőlőcukor-molekulák képesek összekapcsolódni egy1. A savanyú gyümölcsökben is
mással. A több száz, vagy akár több ezer cukormolekulából öszjelentős a cukortartalom
szekapcsolódott szénhidrátok szintén fehér színűek, de vízoldhatóságuk jelentősen kisebb, és édes ízüket is elveszítik. Ilyen
óriásmolekula a keményítő, ami a növények tartalék tápanyaga, és a cellulóz is, mely a növények sejtfalát alkotja.
Ha egy kis kenyérdarabot a szádba veszel, és néhány percen keresztül rágod, egy idő után édeskés ízt fogsz érezni. Ennek magyarázata, hogy a nyál hatására a kenyérben lévő keményítő kisebb
méretű cukormolekulákra bomlik.

Tegyünk kémcsövekbe szőlőcukrot, cellulózvattát, valamint keményítőt. Engedjünk rájuk hideg vizet, és figyeljük meg, mit tapasztalunk!

Tapasztalat: A három anyag közül csak a szőlőcukor oldódik fel a vízben. Ha a maradék két
kémcsőben lévő vizet felmelegítjük, akkor a keményítő feloldódik, de a vatta nem.
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cukorrépa

feldarabolás

kioldás

cukor

bepárlás

tisztítás

2. Cukor készítése
A boltokban kapható cukrot különböző növényekből, pl. cukorrépából, cukornádból nyerik ki (2. ábra). A feldolgozott növénytől függően beszélhetünk pl. répacukorról vagy nádcukorról, a feldolgozás mértékétől
függően pedig fehér vagy barna cukorról.
Mint azt a bevezetésben már említettük, a szénhidrátok a legfontosabb energiát adó tápanyagok. Ezek gyorsan felszívódnak a szervezetben.
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia
A sejtlégzés során a szőlőcukor szén-dioxidra és vízre bomlik, és köz- 3. Szőlőcukorben nagy mennyiségű energia szabadul fel (grammonként 17 kJ).
tabletták
A gabonafélék szénhidráttartalmát főként a keményítő teszi ki. Emésztés során, mint minden szénhidrát, ez is először szőlőcukorrá alakul, majd
ÚJ FOGALMAK
ezután kerülhet sor a sejtlégzésre. Ez azt jelenti, hogy ha szőlőcukrot
eszünk, attól hamarabb jutunk energiához, mint más tápláléktól (3. ábra).
szénhidrátok
Ez az oka annak, hogy versenyek, dolgozatok előtt gyakran szőlőcukrot
cukrok
szoktunk enni, így élénkebbek vagyunk, jobban tudunk gondolkodni.
cellulóz
Magas szénhidráttartalmú ételek a különböző pékáruk, édességek,
keményítő
gyümölcsök és zöldségek, vagy pl. a méz is. Ezek a többféle szénhidrát
glükóz
mellett persze egyéb tápanyagokat is tartalmaznak.

A szénhidrátok a legfontosabb energiát adó tápanyagok.
A szénhidrátok legkisebb képviselői a cukrok.
A cukrok fehér színű, édes ízű, vízben oldható molekulák.
Több cukormolekula összekapcsolódásával keletkezik a cellulóz és a keményítő.
A szénhidrátok felszívódása gyors, közben nagy energia szabadul fel.
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14. Zsírok, olajok és adalékanyagok
A zsírok és olajok a tápanyagok egy másik csoportját alkotják. A szénhidrátokhoz hasonlóan ezek is szénből (C), hidrogénből (H) és oxigénből (O) épülnek fel, de az atomok kapcsolódása jelentős mértékben eltér a szénhidrátokétól.
Több szempontból megközelíthető, hogy mit nevezünk zsírnak és mit nevezünk olajnak, de szinte az összes megkülönböztető módszer esetén lehet kivételt találni. Azt szoktuk mondani,
hogy a zsírok inkább állati eredetűek, míg az olajakat a növényekből szokták kinyerni (kivétel pl. a halolaj). Egy másik csoportosítási 1. A napraforgóolaj
szobahőmérsékleten
lehetőség, hogy szobahőmérsékleten a zsírok szilárd halmazállafolyékony
potúak, az olajok viszont folyadékok.
Két kémcsőbe engedjük csapvizet, majd az egyikbe rakjunk kevés disznózsírt, a másikba öntsük napraforgóolajat, étolajat. Figyeljük meg, hogyan viselkednek vízben!
Tapasztalat:
1. Sem a zsír, sem pedig az olaj nem oldódik fel
a vízben.
2. A zsírok és az olajok is úsznak a vízen, mert a vízénél
kisebb a sűrűségük.

zsír

olaj

víz

víz

Az úgynevezett „omega-zsírsavak” védik az érrendszerünket, míg a transzzsírsavak károsítják azt,
így ezek fogyasztása kerülendő. Omega-zsírsavakat tartalmaz pl. a tengeri halak olaja.Transzzsírokban gazdagok pl. egyes margarinok.

A zsírok és az olajok sok energiát tartalmazó
tápanyagok. A szervezetben 1 g zsír lebomlásakor
39 kJ energia szabadul fel, ami több mint kétszer
annyi, mint 1 gramm szénhidrát esetén. Fontos,
hogy ezek is részei legyenek az étrendünknek, tartalék tápanyagként is működnek, valamint a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) miatt is nélkülözhetetlenek. Ha rendszeresen többet eszünk, mint
amennyire a szervezetünknek szüksége van, akkor
a tápanyagok zsírrá alakulnak és elraktározódnak.

3. A gyorséttermi ételek általában
sok zsírt tartalmaznak
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Adalékanyagok
A boltokban kapható élelmiszerek az alapvető tápanyagokon kívül egyéb adalékanyagokat is tartalmaznak. Ezeket a gyártás közben azért keverik az élelmiszerekbe, hogy azok ízét, állagát, esetleg színét változtassák vele. Az adalékanyagok
kódokkal, E-számokkal vannak ellátva. A gyártás során felhasznált vegyületek
kódját a csomagoláson fel kell tüntetnie a gyártónak. Néhány fontosabb adalékot sorolunk fel az alábbi táblázatban (4. ábra).
FONTOSABB ÉLELMISZER-ADALÉKOK
Élelmiszer-színezékek Az élelmiszerek színezésére karamell, céklavörös,
(E100–199)
vagy eredeti színének vissza- likopin, karotin, brillantállítására használt anyagok. kék, kinolinsárga
Tartósítószerek
(E200–299)

Az élelmiszerek megromlását késleltető vegyületek.

nátrium-benzoát,
kálium-szorbát,
kén-dioxid

Antioxidánsok és
savanyúságot szabályozó anyagok
(E300–399)

Gátolják az élelmiszerben
lévő tápanyagok oxidációját,
illetve az élelmiszerek savanyúságáért (kémhatásáért,
pH-jáért) felelősek.

nátrium-nitrit (NaNO2),
aszkorbinsav (C-vitamin),
tejsav, kén-dioxid, szulfitok, foszforsav (H3PO4),
citromsav, borkősav

Emulgeálószerek
és sűrítőanyagok
(E400–499)

Az élelmiszerek állagát
biztosítják.

lecitin, pektin,
agar-agar

Ízfokozók
(E600–699)

Javítják, intenzívebbé teszik
az étel ízét, vagy visszaállítják az eredeti ízeket.

nátrium-glutamát

Energiaszegény („light”)
vagy cukorbetegek számára
készült élelmiszerek édes
ízét biztosítják.

aszpartám, szacharin,
ciklamát, nyírfacukor
(xilit, xilitol)

Édesítőszerek
(E900–999)

4. Adalékanyagok-táblázat

ÚJ FOGALMAK
zsírok
olajok
omega-zsírsav
transzzsírsav
adalékanyag
E-szám

A zsírok és az olajok energiában gazdag tápanyagok.
Több mint kétszer annyi energia szabadul fel lebomlásukkal, mint a szénhidrátokból.
A fel nem használt tápanyagok a szervezetben zsírrá alakulnak és elraktározódnak.
Az alapvető tápanyagokon kívül az élelmiszerek adalékanyagokat tartalmaznak,
melyek E-számokkal vannak feltüntetve a csomagolásokon.
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15. Fehérjék és vitaminok
A fehérjék, idegen szóval proteinek, az élő szervezet nagyon fontos
felépítői. Számos funkciót képesek ellátni, pl. az izmok kiépülésében segíthetnek. A fehérjéket aminosavak építik fel, melyek eltérő
sorrendű kapcsolódásából adódnak a különböző fehérjék közötti
különbségek. Felépítésüket tekintve szén- (C), hidrogén- (H), oxigén- (O),
nitrogén- (N) és kén- (S) atomok alkotják. Inkább szervezetünk felépítése
szempontjából van szerepük, nem pedig az energiaellátásban.
Fehérjét nagy mennyiségben először a tojásfehérjében
mutattak ki, innen ered az elnevezés is. Ezek rendkívül érzékeny molekulák. Hő hatására a fehérjék kicsapódnak,
elveszítik a funkciójukat. Ezért kell vigyázni betegségek
esetén a lázzal. Ha a testhőmérséklet bizonyos érték fölé
megy, az veszélyes lehet a fehérjék kicsapódása miatt is.
Ilyenkor lázcsillapítóval vagy vizes ruhával, hűtőfürdővel
szokták levinni a lázat.
Láz esetén figyeljük, ne menjen 40 °C fölé a testhőmérséklet!

Eltérő szerkezetük miatt a fehérjék tulajdonságai is változhatnak, mint pl. a vízben való
oldhatóságuk.
A fehérjéket felépítő kb. húszféle aminosav
közül néhányat elő tud állítani a szervezetünk,
de a többit az étkezésünk során kell pótolnunk.
Többek között emiatt is fontos, hogy fehérjékben gazdag ételeket is együnk. Az állati eredetű ételekben található fehérjék teljes értékűek,
mert minden aminosav megtalálható bennük.
A húsok és tejtermékek egyaránt proteinben
gazdagok, de a növényi eredetű ételek is tartalmazhatnak sok fehérjét, ilyen pl. a bab (1. ábra).
A fejlődésben lévő szervezetek fehérjeigénye nagyobb, mint a felnőtt szervezeteké, így
gyermekkorban kifejezetten fontos, hogy minél több proteint vigyünk be az étkezések alkalmával.

1. Fehérjében gazdag ételek
Tegyünk két kémcső egyikébe hajszálat,
a másikba tojásfehérjét. Engedjünk rájuk
vizet, figyeljük meg az oldódásukat.
Tapasztalat:
A hajszálat nem oldja fel a víz, de a tojásfehérje elegyedik vele.
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Vitaminok
A vitaminok olyan szerves anyagok, melyek nélkülözhetetlenek az egyes életfolyamatokban. Mivel szervezetünk nem képes előállítani őket, így vitamindús
ételek fogyasztásával kell felvennünk őket (2. ábra). Oldhatóságuk alapján megkülönböztetünk vízben oldódó és zsírban oldódó vitaminokat. A vízben oldódó vitaminok a vizelettel kiürülnek a szervezetből, ha túl sokat fogyasztunk 2. A nyers zöldségek
belőlük, míg a zsírban oldódóak elraktározódnak a szöveteinkben. Ha nem jut
és gyümölcsök
elég vitaminhoz a szervezetünk, hiánybetegségek jelentkezhetnek (3. ábra).
a legjobb vitaminforrások
VITAMINFORRÁSOK ÉS HIÁNYBETEGSÉGEK
Vitamin vagy a vitamin
előanyagának forrása

Feladat

Hiánybetegség

Vízben oldódó vitaminok
B1 Teljes kiőrlésű lisztből idegek
működéséhez
készült ételek, máj,
nélkülözhetetlen
hús, bab, tojás

zavartság, memóriavesztés,
bénulás, szívelégtelenség

általános gyengeség,
lebontó anyagcsere fontos részt- betegesség,
fogak hullása (skorbut)
vevője

C Friss gyümölcsök,
zöldségek

Zsírban oldódó vitaminok
A Friss zöldségek,
különösen sárgarépa
és sütőtök, tej, tojássárgája

látás és a bőr
megfelelő működése

D Tejtermékek, tojás,
máj

csontképződés

K Káposztafélék,
spenót, tej, máj

szürkületi vakság
(farkasvakság), bőr megbetegedése, hajhullás

ÚJ FOGALMAK
fehérje

véralvadás

3. A legfontosabb viltaminok jellemzői

torzult végtagok (angolkór),
csontritkulás, gyakori
törések

aminosav

vérzékenység

zsírban oldódó

vízben oldódó
vitamin
vitamin
hiánybetegségek

A fehérjék az élő szervezet fontos építőelemei, melyek aminosavak összekapcsolódásából állnak.
Szervezetünk nem minden szükséges aminosavat képes előállítani, így fontos
a fehérjében gazdag étkezés.
A vitaminok kisméretű szerves molekulák, melyek fontosak szervezetünk működéséhez.
Csak táplálékkal tudunk hozzájutni a vitaminokhoz. Hiányuk esetén hiánybetegségek lépnek fel.
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16. A táplálék útja az emberi szervezetben
Az ember tápcsatornája három szakaszra
különül el: elő-, közép- és utóbél.

Előbél
Amikor beleharapunk egy ételbe, akkor a falat rögtön
a szájüregbe kerül. Itt találhatók a fogak, a nyelv és a nyálmirigyek. A fogak felaprítják a falatot, majd a nyelv összekeveri azt a nyálmirigyek által termelt nyállal. A nyál a falatot pépessé, könnyen lenyelhetővé teszi.
Kisgyermekkorban a tejfogak száma 20 (1. ábra). Ezek
fokozatosan lecserélődnek, helyükre 32 maradandó fog
kerül. Ez a folyamat 6-7 éves korban kezdődik el.
A fog íny feletti része a fogkorona, anyaga zománc. A foggyökeret cement borítja. Alattuk csontszövet található, mely
a fogüreget határolja (2. ábra). A zománcon fogszuvasodás
alakulhat ki, amit baktériumok okoznak. Ennek elkerülése
érdekében a helyes és rendszeres fogmosás elengedhetetlen!
Az előbél utolsó szakasza a gyomor. Az egyszerre elfogyasztott táplálék itt tárolódik, mielőtt apránként a vékonybélbe
jut. A savas gyomornedv megkezdi közben az emésztést is.

zománc
csontszövet

korona

fogüreg, benne
erek és idegek
íny

1. Tejfogak
és maradandó
fogak

Nem csak szépséghiba,
ha a fogsor nem egyenletes.
A rendezetlen fogsor zavarhatja a rágást és a hangképzést, akadályozhatja a fogak
tisztán tartását is. A szabálytalan állású fogakat fogszabályzóval korrigálják.

cement
gyökér
csont
fogmeder

2. A fog felépítése
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Középbél
A gyomorból a félig megemésztett táplálék a tápcsatorna következő szakaszába, a vékonybélbe
kerül. Ide juttatja váladékát a máj
és a hasnyálmirigy.
A máj az epét, a hasnyálmirigy pedig a hasnyálat termeli
(3. ábra). Mindkettő részt vesz
a táplálék további lebontásában.
A vékonybélben történik a táplálék felszívása a vérbe.

máj

epehólyag

epevezeték

hasnyálmirigy

vékonybél

3. A máj és a hasnyálmirigy

Utóbél
Az utóbél szakasza a vastagbél, végbél és a végbélnyílás. A vékonybél és
a vastagbél találkozásánál található a vakbél, melynek nyúlványa a féregnyúlvány (4. ábra). A meg nem emésztett anyagokból itt visszaszívódik
a víz, megsűrűsödve széklet formájában távoznak a szervezetből a végbélnyíláson keresztül.

ÚJ FOGALMAK
szájüreg
fog
nyelv
nyálmirigy
garat

vastagbél

nyelőcső
gyomor

vékonybél

vékonybél
máj
epe
hasnyálmirigy

vakbél

vastagbél
végbél

féregnyúlvány

végbélnyílás
vakbél

4. A vékonybél és a vastagbél kapcsolódása

féregnyúlvány

Az előbél szakaszához tartozik a szájüreg, garat, nyelőcső és a gyomor.
A szájüregben találhatók a fogak, a nyelv és a nyálmirigyek.
A középbélhez a vékonybél tartozik. Ide kerül a máj és a hasnyálmirigy váladéka.
Az utóbél a vastagbélből, végbélből és végbélnyílásból áll.
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17. Az emésztőrendszer
Az emésztőrendszer
egészsége
Az ember szervezetének működéséhez tápanyagok szükségesek, amit a táplálékból tudunk felvenni.
Az emésztőrendszer feladata, hogy feldarabolja és megeméssze a táplálékot,
a felesleges vagy káros anyagoktól azonban minél hamarabb megszabaduljon.
Az emésztés során a bonyolult vegyületek apró alkotóelemekre bomlanak, amik
amellett, hogy így már be tudnak kerülni
a véráramba, és eljuthatnak a sejtjeinkig,
általában ártalmatlanná is válnak.
Az ember tápcsatornája három szakaszra különül el: elő-, közép- és utóbélre
(1. ábra).

előbél
szájüreg
garat
nyelőcső
gyomor

középbél
máj
hasnyálmirigy
vékonybél
utóbél
vastagbél
végbél

Az emésztőrendszer problémái
Különösen fontos a bélrendszer egészsé1. Az ember tápcsatornája
gével törődni, mert ha nem működik megfelelően, az ember szervezete tápanyagok
híján tovább gyengül, és egyre nehezebbé válik a gyógyulás. Egyes betegségek megfelelő étrenddel gyógyíthatók, vagy a tünetek csökkenthetők,
de mindig a szakemberek (orvosok, dietetikusok) tanácsát kell követni,
mert a táplálkozás terén különösen sok téves információ terjedt el a köztudatban.
Hányás: A gyomor tartalma a hasizmok segítségével visszafordul, és
a szájon át távozik. Okozhatja romlott étel, kellemetlen szagok vagy fertőző betegség. Hányás esetén egy-két napig érdemes keveset enni és sok
folyadékot inni, hogy elkerüljük a kiszáradást.
Hasmenés: A bél tartalma gyorsan halad végig a tápcsatornán, nincs
elég idő a víz felszívására. Így a széklet híg marad. Hasmenéskor a hányáshoz hasonlóan nagyon fontos a folyadékpótlás a kiszáradás
miatt!
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Székrekedés: Túl sok víz szívódik fel a vastagbél lassú mozgása miatt,
és a széklet az ideálisnál keményebbé válik. Ilyenkor több növényi rostot
kell fogyasztani, változatosabban kell étkezni! A nehéz székelés aranyér
kialakulásához vezethet, emellett a káros anyagok is hosszabb időt töltenek a szervezetünkben.

LAKTÓZMENTES

Vakbélgyulladás: A féregnyúlvány gyulladása okozza a has jobb oldalán érzett fájdalmat (16. lecke, 4. ábra). Gyakori kísérője a láz és hányás.
Mielőbb orvoshoz kell fordulni, mert csak műtéttel kezelhető.
Allergiák, intoleranciák: Ha bizonyos anyagokat nem tudunk megemészteni, romlik a felszívódás, és a bélbaktériumok működése is zavart
szenvedhet, ami hasmenést, puffadást eredményez. Vannak, akiknek
a beleiben gyulladást okozhatnak bizonyos tápanyagok, ez a kellemetlen tünetek mellett megfelelő étrend hiányában súlyosbodik. Leggyakoribb a laktóz- (tejcukor) és a glutén- (gabonák, főleg búzafehérje típusú
tápanyaga) érzékenység (2. ábra).
Fogszuvasodás: Az ember szájában élő baktériumok a táplálékban található cukrokat fogyasztják, anyagcseréjük mellékterméke savas, ami a fogakat roncsolja (3. ábra). Mértékletes cukorfogyasztással és rendszeres
fogmosással a fogszuvasodás megelőzhető.
Gyomorfekély: Ha az emésztőnedvek a gyomor falát is megemésztik, nehezen gyógyuló sebek keletkeznek rajta, ami hosszú távon akár
életveszélyes állapotot is elérhet. Gyomorfekély kialakulásában gyakran játszik szerepet egy gyomorbaktérium, és sokat ront a helyzeten az
egészségtelen életmód (stressz, alkohol, rendszertelen és egészségtelen
táplálkozás).

GLUTÉNMENTES

2. Ha egy élelmiszer
valamelyik allergént
biztosan nem
tartalmazza, azt
a csomagoláson
jól láthatóan
jelölik

ÚJ FOGALMAK
táplálék
tápanyag
tápcsatorna
étrend
előbél
középbél

3. Erősen szuvasodott
fogsor

utóbél

A tápcsatorna több szakaszból áll, feladata a táplálék ártalmatlanítása, emésztése és felszívása.
Számos betegség kötődik az emésztőrendszerhez, amelyek az egész szervezet
működésére komoly hatást gyakorolnak, de többségük megfelelő étrenddel jól
kezelhető.
A leggyakoribb emésztési problémák: hányás, hasmenés, székrekedés.
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18. A légzés
A levegő az emberi szervezetbe az orrnyíláson, esetleg a szájnyíláson keresztül jut be. (1. ábra) Az orrüreg vékony ereket tartalmazó nyálkahártyája felmelegíti a hideg levegőt, az orrban lévő szőrök pedig felfogják a porszemcséket, kórokozókat. Ha a szádon keresztül szívod be a levegőt, ez
a folyamat elmarad, és a kórokozók könnyebben bejuthatnak a szervezetedbe.
Ezután a levegő folytatja útját a garat
felé, ahol találkozik a táplálékkal. Útjuk
a gégében elválik, mivel nyeléskor a gégeorrüreg
fedő elzárja a táplálék útját, így az nem tud
orrnyílás
a légcsőbe jutni, hanem a nyelőcsövön kegarat
resztül távozik a gyomorba (2. ábra).
szájnyílás
A levegő a légcsőben folytatja útját,
légcső
gége
amely C alakú porcokból épül fel. A légcső
két főhörgőre, majd hörgőkre, hörgőcskékre, végül pedig léghólyagocskákra ágazik szét. A légzési gázcserét a léghólyagocskák végzik. A levegőben található oxigén
a léghólyagocska, majd a hajszálvékony ér
falán át a vérbe jut. A szén-dioxid is ezen az
úton kerül a vérből a tüdőbe.
tüdőA gégében találhatók a hangszalagok, lebenyek
melyek a kiáramló levegő hatására megrezegnek és hangot adnak ki. A gégében keletkező hang beszéddé alakításában a nyelv,
a fogak, az ajkak és a szájüreg vesznek részt.
1. A légzőszervrendszer felépítése

orrüreg

hörgőrendszer

rekeszizom

orrüreg
lágy szájpad lezárja
az orrüreget

falat

légcsővet lezárja
a gégefedő
légcső

nyelőcső

légcső

nyelőcső

2. A nyelés folyamata
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A légzőmozgások
A mellkas mozgása biztosítja a ki- és belégzés folyamatát.
Ebben segítségére vannak a rekeszizom és a bordaközi izmok is (3. ábra).
Belégzéskor a rekeszizom ellaposodik, lefelé mozdul el,
a bordaközi izmok pedig megemelik a bordákat. Így a mellkas felemelkedik, és a tüdő kitágul. A levegő beáramlik
a tüdőbe.
Kilégzéskor a rekeszizom domborúvá válik, a bordák
visszatérnek kiindulási helyükre. Így a mellkas és vele együtt
a tüdő is összeszűkül. A levegő kipréselődik a tüdőből.
Nyugodt légzés során percenként 15-18-szor veszünk levegőt. Egy légvételkor 0,5 liter levegő cserélődik ki. A tüdő
térfogata kb. 5,5 liter.
Férfiaknál a rekeszizom működik erőteljesebben a légző mozgások során, ezt nevezik hasi légzésnek. Nőknél és
gyermekeknél a bordaközi izmok működése nagyobb, ez
a mellkasi légzés.

Nézz nagyra tátott szájjal a tükörbe! Hátul láthatod a szájpadról
lefelé csüngő nyelvcsapot. A feladata az, hogy nyeléskor elzárja
az orrüreget a tápláléktól. A torokban kétoldalt mandulák helyezkednek el, melyek a bejutó
kórokozóktól védik a szervezetet.

nyelvcsap
mandulák

ÚJ FOGALMAK
orrüreg
gége
hangszalagok

borda

m

légcső

bordaközi
izom

főhörgő
hörgők

rekeszizom
belégzés

3. A légzőmozgások

hörgőcskék
kilégzés

léghólyagocskák
rekeszizom
bordaközi izmok

A levegő útja belégzéskor: orrnyílás, orrüreg, garat, gége, légcső, tüdő (főhörgő,
hörgő, hörgőcskék, léghólyagocskák).
A gégében találhatók a hangszalagok. Ezek a kiáramló levegőtől megrezegnek,
majd a szájüregben található fogak, nyelv és az ajkak segítségével hanggá alakulnak.
A be- és kilégzést a rekeszizom és bordaközi izmok segítik.
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19. A kiválasztás
Az emberi szervezetet alkotó
sejtek leadják felesleges anyagaikat a vérbe. Ezután a kiválasztó szervrendszer tagjai felelősek azért, hogy ezek kikerüljenek
a testből (1. ábra).
A vizelet képződésében a vesék
vesznek részt, melyek bab alakúak,
és a gerincoszlop két oldalán, ágyéki tájékon helyezkednek el. Az itt keletkezett vizelet a vesemedencébe
kerül, majd onnan a húgyvezetékekbe. Ezután a húgyhólyagba folytatja
útját, aminek falát nyomva kialakul
a vizelési inger. Ekkor a húgyhólyag
izomzata összehúzódik, és a vizelet
a húgycsövön át távozik.
A vizelet a szervezet számára felesleges vizet, bomlástermékeket és
sókat tartalmazza. Naponta 1-2 liter
képződik belőle.

vesemedence
vesemedence

húgyvezeték

húgyhólyag

húgycső

1. A kiválasztó szervrendszer részei

Ha valakinek egyik veséje sem működik, akkor művesekezelésben vagy végső
esetben veseátültetésben részesül. A művesekezelés lényege, hogy a beteg vérét
keresztülvezetik egy művesén. Ez a műszer
megtisztítja a káros anyagoktól. A vért
ezután visszavezetik a beteg szervezetébe.
Hetente 2-3 alkalommal kell elvégezni ezt
a műveletet. Veseátültetés esetén a beteg
egy másik ember egészséges veséjét kapja meg. Mivel a szerv egy másik embertől
származik, fennáll a veszélye annak, hogy
a beteg szervezete nem fogadja el, és kilöki
az idegen szervet.
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Felfázás következtében elszaporodnak a kórokozók a kiválasztó szervrendszer területén, és gyulladást hoznak létre. Gyakoribb ilyenkor a vizelési inger a húgyhólyag falában, ami fájdalommal jár. A nők gyakrabban
fáznak fel, mivel húgycsövük rövidebb.
A kökény húsos terméséből készült
dzsem és ivólé nagyon egészséges. A leveléből készült tea vese- és hólyagproblémákra lehet gyógyír.

Vesekő a vizeletben lévő sók kikristályosodásával jön létre (2. ábra). A kisebb kövek a vizelettel együtt távoznak a szervezetből, míg a nagyobbak
megakadnak a húgyvezetékben. Ez erős fájdalommal jár. Kezeléséhez orvosi beavatkozás szükséges.
Vesegörcs akkor alakul ki, ha a vesekő elmozdul a kialakult helyéről.
Ilyenkor erős háti vagy deréktáji fájdalom alakul ki.
A kiválasztó szervrendszer megbetegedéseinek nagy része elkerülhető. Érdemes szervezetünket védeni a lehűléstől, mindennap megfelelő
mennyiségű folyadékot fogyasztani, illetve helyesen táplálkozni és tisztálkodni.

2. Eltávolított
vesekövek
ÚJ FOGALMAK
vese
vesemedence

A nyírfalevélből készült tea segíti a vesekő
szétmorzsolódását és a kisebb szemcséjű kövek, a vesehomokok távozását.

húgyvezeték
húgyhólyag
húgycső
művesekezelés
veseátültetés
vesekő

A kiválasztó szervrendszer tagjai: vese, vesemedence, húgyvezeték, húgyhólyag,
húgycső.
A vesék feladata a vizelet kiválasztása. Naponta egy-két liter vizelet keletkezik,
amelynek legfőbb összetevői a víz, a bomlástermékek és a sók.
A kiválasztó szervrendszer gyakori betegsége a felfázás okozta gyulladás, illetve
a vesekő.
Állandó orvosi felügyeletet igényel a művesekezelés és (végső esetben) a veseátültetés.
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20. A vérkeringés
Az emberi testben körülbelül 5 liter vér van, piros színű
és folyékony.
A vér egy olyan kötőszövet, melynek folyékony részét a vérplazma adja. Ebben ellenanyagok találhatók.
A tápanyagok és a bomlástermékek is a vérplazmán keresztül
szállítódnak a test sejtjeihez.
A vér másik nagy részét különböző sejtek adják: vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és a vérlemezkék. Ezek a vörös
csontvelőben keletkeznek.
A vörösvérsejtek feladata, hogy oxigént szállítsanak a sejtekhez. A vér színét is ezen sejtek adják (1. ábra).
A fehérvérsejtek a fertőzésekkel, betegségekkel szemben 1. Fánk alakú
vörösvértestek
védik szervezetünket.
A vérlemezkék segítik a véralvadását. Hálót képeznek
a seb köré, amibe a sejtek beleragadnak, így megakadályozzák a vér kijutását az emberi testből (2. ábra).
A sejtek működéséhez szükséges anyagok és bomlástervérzés
mékek közül a légzési gázok
(oxigén és szén-dioxid) szállítását a vér piros színét adó
hemoglobin végzi. A hemoglobin a vörösvérsejtek alkovörösvérsejt
tórésze. A rovarok légcsőrendszerrrel lélegeznek, nem
a testfolyadékuk szállítja az
oxigént, ezért az nem is piros,
megalvadt vér
és sokkal lassabban áramlik,
mint a gerincesek vére.
vérlemezkék
fehérjeháló
érfal

2. A véralvadás során a fehérjeszálakból és
vérsejtekből álló alvadék elzárja a sebet
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A vér keringését az erekben a szív biztosítja. Ez egy ököl nagyságú, izomszövetből felépülő szerv, ami folyamatosan összehúzódik és elernyed, így
tartja állandó mozgásban a vért.
A szív négy üregből áll. A kamrák és pitvarok (2-2) között billentyűk
segítik a vér egyirányú áramlását. A szív percenként kb. 70-75-ször húzódik össze, ezt pulzusnak hívjuk.
A szívből kilépő ereket artériának (verőérnek), a szívbe vezetőket
vénának (gyűjtőérnek) nevezzük. A vér egy zárt rendszerben, erek útján
kering a nagy és a kis vérkörben (3. ábra). A nagy vérkörben a vér a szív bal
kamrájából indulva a főverőéren keresztül jut el a test hajszálereihez. Itt
leadja az oxigént és a tápanyagot a sejteknek, és felveszi a szén-dioxidot,
bomlásterméket. Ezután a vér a fővénába kerül, majd onnan a szív jobb
pitvarába. A kis vérkör a jobb kamrából indul. A vér a tüdőartérián át elhagyja a szívet és a tüdőbe kerül, ahol a szén-dioxidot leadva oxigént vesz
fel. Végül az oxigénben gazdag vér a tüdővénán keresztül a bal pitvarba jut.

Mérd meg a pulzusod
a csukló verőerén!
Helyezd 2 vagy 3
ujjad a csuklódra
a képen látható
módon! Számold
meg, hányat ver
percenként! Keress
a fejeden és a nyakad
környékén olyan
pontokat, ahol még
érezhető és mérhető
a pulzusod!

tüdő
tüdőartéria
tüdővéna
főverőér
jobb pitvar
fővénák
jobb kamra
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bal pitvar
bal kamra

vérplazma
vörösvérsejt
fehérvérsejt
vérlemezke
szív

a test
hajszálerei

kis vérkör
nagy vérkör
artéria

3. Az ember kis és nagy vérköre

véna

A szív összehúzódása és elernyedése tartja állandó mozgásban az erekben
áramló vért.
A vér vérplazmából és különböző sejtekből áll.
A vérplazma ellenanyagot, tápanyagot és bomlástermékeket tartalmaz.
A vér sejtjei: vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék.
Kis vérkör: jobb kamra, tüdőartéria, tüdő, tüdővéna, bal pitvar.
Nagy vérkör: bal kamra, főverőér, test hajszálerei, fővénák, jobb pitvar.
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21. A vérkeringés problémái
A Magyar Vöröskereszt véradásának jelmondata: Segítsen, és
mentsen meg három életet! Nemcsak a balesetet szenvedett ember kaphat vért, hanem az is, aki műtéten esik át. Akár egy véradással is segíthetsz embertársaidon! Csak egészséges ember adhat vért, aki például valamilyen keringési betegségben szenved, nem
lehet véradó. Ilyen például a vérzékenységgel, a véralvadási problémák
valamelyikével küzdő ember. Az ilyen beteg vére nem vagy csak nagyon
nehezen alvad meg pl. egy sebesülésnél. Ezt okozhatja K-vitamin- vagy
kalciumionhiány, esetleg a máj hibás működése vagy a vérlemezkék
alacsony száma is.
Ha valami miatt alacsony a vörösvérsejtszám (pl. vérveszteség,
csontvelőbetegség miatt), vagy vashiányos a táplálkozás, vérszegénység alakul ki. A vérszegény ember fáradékony, álmos, sápadt. A tünetek
hátterében álló okokat ki kell vizsgálni, mert csak a megfelelő kezelés
vezet eredményre.
Trombózisról akkor beszélünk, ha a vér az erek falán belül megalvadva vérrögöt képez. Ez együtt járhat magas vérnyomással is. Ha a nyugalomban mért vérnyomás tartósan 140/90 Hgmm felett van, akkor az erek
falának rugalmassága csökken. Merevségüket növelheti az is, ha zsírszerű
anyagok pl. koleszterin rakódnak rá. A fal ezért egyenetlen lesz, és a vérlemezkék könnyebben kitapadnak rá, ami véralvadást eredményez (1. ábra).
A vér áramlása közben nyomja az erek
falát. Ezt a nyomást a bal felkaron lehet
legkönnyebben mérni vérnyomásmérővel. A vérnyomás átlagos értéke fiatal
felnőtteknél 120/80 Hgmm.
egészséges vérér

elmeszesedett vérér

1. A vérerek falán lerakódó anyagok
rontják az áramlást
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A szív ereit koszorúereknek nevezzük. Ha ezekben vérrög keletkezik, ami elzárja az eret, akkor szívizomelhalás,
más néven szívinfarktus következik be (2. ábra).
Egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás mellett,
a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás elkerülésével jelentősen csökkenthető a fent említett betegségek kialakulásának kockázata.
Az előző leckében megtanultuk, hogy a vérben található fehérvérsejtek a betegségekkel szemben védik szervezetünket. A segítség mindig jól jön, ezért vannak a kötelező
védőoltások, amelyek a fehérvérsejteket anélkül készítik
fel a védekezésre, hogy igazából megbetegednénk (3. ábra).
Az oltást leggyakrabban injekció formájában kapjuk, ami
a benne levő folyadékot a vérplazmába juttatja. Az oltási kiskönyvedben megtalálod, mi ellen kaptál eddig védőoltást.
A kötelező oltások mellett vannak csupán ajánlottak is. Ilyenek például az influenza elleni vagy a kullancsok által terjesztett agyhártyagyulladás elleni oltás. Ha valakit róka vagy
olyan kutya harap meg, amelyik nem kapta meg a kötelező
védőoltásokat, be kell oltani veszettség ellen.
KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK
Oltás neve

egészséges szív

megfelelő
véráramlás

infarktusos szív

elzáródott
szakasz
szívizom
elhalt területe

2. Szívinfarktus
kialakulása

Betegség, ami ellen véd

BCG

TBC (tuberkulózis, tüdővész)

DTP

diftéria (torokgyík),
szamárköhögés (pertussis),
tetanusz
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HiB

agyhártyagyulladás

vérzékenység

IPV

járványos gyermekbénulás

vérnyomás

MMR

kanyaró, mumpsz, rubeola (rózsahimlő)

Hepatitis B

fertőző májgyulladás

3. Kötelező védőoltások

trombózis
koszorúér
szívinfarktus
védőoltások

A vérzékenyek vére nem alvad meg, vagy csak nehezen.
Trombózisnál vérrög zárja el az érben a vér útját.
Ha a szív koszorúerei záródnak el, a szívizom érintett része elhal, ez a szívinfarktus. A védőoltások segítik a szervezetben található fehérvérsejtek munkáját.
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Összefoglalás
1. Az ember tejfogai kihullanak, majd
helyüket maradandó fogak veszik át.
Hány éves korban kezdődik el ez a folyamat?
íny

2. A képen egy maradandó fogat látsz.
Nevezd meg a részeit!
3. Mit tehetsz fogaid egészségéért?

csont
fogmeder

orrüreg
garat
gége

4. Ismertesd, hogy mit jelentenek
ezek az emésztési problémák:
hányás,
hasmenés,
székrekedés!

légcső

hörgőrendszer
tüdőlebenyek

5. Mutasd meg az ábrán, hogy hol
találkozik a táplálék és a levegő
útja!
6. Mi a léghólyagocskák feladata?
Hol találhatók az ábrán?
7. Hol található a rekeszizom? Mutasd meg az ábrán! Milyen mozgást végez ki- és belégzéskor?

8. Mi alkotja a vizeletet? Hány liter keletkezik belőle naponta?
9. Ismertesd a kis és nagy vérkört!
10. Milyen védőoltásokat kaptál eddig? Tanulmányozd az oltási kiskönyvedet!
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IV. Az érzékelés
fizikája

Fény, hang és elektromosság
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22. A fény
A körülöttünk lévő világról érzékszerveink
segítségével szerzünk információkat. Ebben
nagy szerepe van a látásunknak, mely a szemünkbe jutó fény segítségével valósul meg.
Gondoljunk bele, milyen nehezen boldogulnánk a mindennapokban, ha nem támaszkodhatnánk a látásunkra. Kössük be a szemünket, és
próbáljunk meg átmenni egyik szobából a másikba. Már ez az apró feladat is igen nehéz és balesetveszélyes lehet. Ilyen helyzetekben főként a tapintásunkra és hallásunkra hagyatkozhatunk, de még
1. Fehér bot és a járda burkolatába épített
sok gyakorlással is nehéz feladat.
figyelmeztető pöttyök
A látássérült embereknek nem csak ilyen apróságokkal kell megküzdeniük, nekik mindent
a látásuk nélkülözésével kell elvégezniük. Ma már
rendelkezésükre áll ugyan néhány segítő eszköz,
melyek megkönnyítik a mindennapjaikat, de még
így sem egyszerű nekik. Ilyen eszköz például a fehér bot, mely az akadályok elkerülésében segít,
valamint abban, hogy az utakon lévő vezető sávokat, biztonsági sávokat követni tudják (1. ábra).
Fontos, hogy mindig segítsünk látássérült társainknak, ezzel is csökkentve nehézségeiket.
Egy tárgy akkor látható számunkra, ha közvetlenül bocsát ki fényt, vagy ha egy másik tárgy fénye
rávetődik. Ez alapján megkülönböztetünk elsődleges, tehát valódi fényforrásokat, és másodlagos fényforrásokat. Valódi fényforrás például
a Nap és más csillagok, a villámok, a különböző
lámpák, a gyertyaláng és még sok más. Másodlagos fényforrás minden olyan tárgy, ami csak az
ezek által adott fény miatt látszik.
A Napnak saját fénye van, ennek a fénynek
köszönhetően látjuk a Holdat, valamint az űrből
vizsgálva emiatt látszik a Föld is. Ezek alapján tehát a Földünk és a Hold csak másodlagos fény2. A Hold és a Föld a Nap fényében
forrás.
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A fény terjedése
A fény egyenes vonalban terjed. A vékony fénynyalábot fénysugárnak nevezzük. A fény terjedési
tulajdonságával magyarázható az árnyékjelenség. Ha a fénysugarak útjába olyan test kerül,
ami nem engedi át őket, akkor a test árnyékot
vet (3. ábra).

3. Mi lehet az oka annak, hogy
különböző napszakokban
más méretű az árnyékunk?

Gyújtsunk meg egy gyertyát, és vizsgáljuk
meg egy egyenes csövön keresztül. Ezután
próbáljuk meg egy meghajlított cső segítségével megvizsgálni.

Tapasztalat:
A meghajlított csövön keresztül nem fogjuk látni a gyertya lángját, míg az egyenes segítségével igen.

Válasszatok ki egy tárgyat az osztályteremben, és helyezzétek az üres asztal közepére! Világítsátok meg
zseblámpával különböző irányokból! Figyeljétek meg, hogyan változik az árnyéka! Mit tapasztaltok?

A fény nagy sebességgel, 300 000 000 m/s-mal
terjed. Ez olyan gyors, hogy nem is érzékeljük azt az időt, ami alatt eljut hozzánk a fény.
Amikor felkapcsoljuk a villanyt, rögtön érzékeljük, hogy világos lesz, nem kell rá várnunk.
A Nap kb. 150 millió kilométerre van a Földtől.
A Nap fénye kicsit több mint 8 perc alatt jut el
hozzánk.

ÚJ FOGALMAK
elsődleges
fényforrás
másodlagos
fényforrás
fénysugár
árnyék

A körülöttünk lévő tárgyak a fény miatt láthatóak számunkra.
Az elsődleges vagy más néven valódi fényforrások saját fényt bocsátanak ki.
A másodlagos fényforrások csak egy másik test fénye miatt láthatóak, saját fényük nincs.
A fény egyenes vonalban terjed, emiatt vannak árnyékok.
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23. Lencsék és tükrök
Az előző leckében tanultuk, hogy ha a fény útjába egy átlátszatlan testet
teszünk, akkor a fény nem kerüli meg az adott tárgyat, árnyék keletkezik.
Ha átlátszó test kerül az útjába, akkor a fénysugarak továbbhaladnak,
tükröződő felület esetén pedig visszaverődnek a sugarak.

Fénytörés
Ha a fény átlátszó közegből egy másik átlátszó közeghez érkezik, akkor
abban továbbhalad, de nem biztos, hogy ugyanazon az útvonalon
(1. ábra). Ezt a jelenséget nevezzük
fénytörésnek.
A képen úgy látszik, mintha a kanál meg lenne törve a víz felülete
mentén, pedig a valóságban nincs.
Ez is a fénytörés következménye.
A prizmák átlátszó anyagból
(üveg vagy műanyag) készülnek,
több síklap határolja őket. A rájuk
érkező fény egy része visszaverődik,
míg másik része a prizma falán áthaladva kétszer is megtörik. Egyszer
belépéskor, egyszer pedig kilépéskor.

beesési beesési
szög merőleges

ơ ơ·

levegő
víz

Ƣ
törési
szög

1. Fénytörés a levegő és víz határfelületén

2. Üvegprizma

Lencsék
A fénytörésen alapuló optikai eszF
közök a lencsék. Lencséket haszF
nálunk a szemüvegekben, a távcsövekben, fényképezőgépben, nagyítóban, mikroszkópokban és még
f
f
sok más eszközben. Ezek anyaga
3. Gyűjtőlencse és szórólencse
üveg vagy műanyag. Felületük görbült, domború vagy homorú lehet.
A domború lencséket gyűjtőlencsének nevezzük, mert a rajta megtört sugarak egy pontban találkoznak (fókuszpont). A lencse és a fókuszpont távolsága
a fókusztávolság. A homorú lencsék ennek az ellentétei, éppen ezért ezeket
szórólencséknek szokás nevezni.
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Az optikai lencséket jellemző adat a dioptria, aminek jele D.
1
D=
= 1f
fókusztávolság
A gyűjtőlencséken keresztül nagyított képet látunk, míg a szórólencsék
kicsinyítik a tárgyakat.

Tükrök
A víz felületén tükröződő látvány a fény visszaverődésének köszönhető. A fény visszaverődésének elvén alapulnak a tükrök. A tükör
felülete egyenletes, így a fényvisszaverődés szabályos. Ha a tükör felülete sík, akkor síktükörről beszélünk, hajlított felület esetén gömbtükrökről.
Síktükör esetén a tükörkép ugyanakkora, mint a tükröződő tárgy,
és a tükörtől való távolságuk is megegyezik.
Gömbtükröknél a lencsékhez hasonlóan megkülönböztetünk domború és homorú felületeket. Minden háztartásban található kanál. Ennek egyik oldala domború, másik
pedig homorú. Ha megnézzük
a tükörképünket mind a két oldalon, akkor észrevehetünk egy
lényeges különbséget. Mind a
két esetben kicsinyített kép jön
létre, de a kanál homorú oldalán fejjel lefelé látjuk magunkat.
Homorú tükrök a fókusztávolságon túl fordított állású, kicsinyített képet adnak. Ujjad közelítésével keresd meg, hol vált át a
kép! Ott a kanál fókuszpontja.

Az eddig tanultak
alapján mit gondolsz,
milyen lencse van
a nagyítóban?
Domború vagy homorú?

ÚJ FOGALMAK
fénytörés
fényvisszaverődés
prizma
gyűjtőlencse
szórólencse
fókuszpont
fókusztávolság
dioptria
síktükör
domború tükör

4. Tükröződés
a vízfelszínen

homorú tükör

A fény két átlátszó felület határán képes megtörni, ezen az elven alapulnak
a prizmák, valamint a különböző optikai lencsék.
A domború felületű lencséket gyűjtőlencsének, a homorú felületűeket szórólencsének nevezzük.
A gyűjtőlencse nagyított képet mutat, a szórólencse kicsinyítettet.
A tükrök a fény visszaverődésén alapulnak, itt is megkülönböztetünk sík-, domború és homorú tükröket.
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24. Színek, színkép
NA

PS

Bocsássunk résen keresztül a prizmára erős, fehér fénysugarat. Azt tapasztaljuk, hogy kilépéskor a fehér fény helyett több színt is látunk.

UG

ÁR

Magyarázat:
A különböző színű fénysugarak fénytörése is
eltérő: legkevésbé a vörös, legnagyobb mértékben az ibolya sugarak útja változik meg.

PR
PRIZMA
RIZM
MA
TÜKÖR

A fehér fény a szivárvány összes színének (ibolya, kék, zöld, sárga, narancs, vörös) keveréke, emiatt összetett fénynek nevezzük. Prizma segítségével fel tudjuk bontani színeire.
Az így kapott színeket a fényforrás színképének nevezzük. A napsugár fehér fény, a Nap színképét a szivárvány színei adják.
Nem minden fénysugarat lehet felbontani, vannak úgynevezett egyszínű (monokromatikus) fények. Ilyen például a lézersugár.

Ha az alkotóira bontott fényt gyűjtőlencse segítségével összegyűjtjük, akkor újra
az eredetit kapjuk. Ha egy színnek az útját
elvágjuk, akkor viszont egészen más színt
fogunk kapni, mint az eredeti. A fehér fény
színképében a vöröset elrekesztve pl. zöld
fényt fogunk látni az összegyűjtést követően
(2. ábra).
Ezt a kísérletet bármelyik színnel elvégezhetjük, mindig más eredményt kapunk.
A tapasztalatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

feh
ér
fén
y

Komplementer színek

ös
vör arancs
n
sárga
zöld
kék
iboly
a

nara
n
sárga cs
zöld
kék
lya
ibo

zöld

2. Kiegészítő színek vizsgálata

Elrekesztett szín

vörös

narancs

sárga

zöld

kék

ibolya

Kapott szín

zöld

ibolya

kék

vörös

sárga

narancs

Az egymás alatt szereplő színeket kiegészítő színeknek vagy komplementer színeknek nevezzük.
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Tárgyak színe

Szivárvány

d

ibolya kék

sárga narancs vörös

fe
h

ér

fé
ny

vörös
ibolya

kék

4. Figyeld meg
az árnyékokat!
Szivárványt
csak akkor
láthatunk,
ha hátulról süt
a nap.

elnyelt
visszavert

zöld

fé
ny

Amikor eső után újra kisüt a Nap, szivárványt láthatunk. Ennek magyarázata, hogy a Napból érkező fény az esőcseppeken megtörik, és ugyanúgy,
mint a prizma esetében, a fehér fény alkotóira
bomlik. Így keletkezik a szivárvány (4. ábra). Ezt
nem csak eső után láthatjuk a locsolók vízpermetezésénél is gyakran megcsodálhatjuk.

fé
ny

zö
l

ér

fé
ny

fe
h

d

Mivel a fehér fény kék összetevője szóródik a leginkább, ezért van, hogy kéknek látjuk az eget,
és sárgának a napot. A kéknek ugyanis a sárga
a komplementer színe (3. ábra).

zö
l

3. Az ég színét a napfény legjobban szóródó
sugarai adják

Az átlátszó testek a rájuk érkező fényt átengedik, míg a nem átlátszóak a fény egy részét elnyelik, a többit pedig visszaverik. Egy
tárgy színe attól függ, melyik színt nyeli el
teljesen, vagy melyiket veri vissza. Az ábrán
két zöldnek látott test esetét mutatjuk be.
Az első esetben a tárgy a vörös színt teljesen
elnyeli, a többit visszaveri. Mivel a többit öszszegyűjtve a vörös komplementerét látjuk,
így a tárgy zöld. A második esetben mindent
elnyel, kivéve a zöldet, így ezt a tárgyat is
ugyanolyan színűnek látjuk, mint az előzőt.

zöld sárga narancs

elnyelt
visszavert

ÚJ FOGALMAK
összetett fény
egyszínű fény
színkép
komplementer szín

Az összetett fényt prizma segítségével több színre tudjuk felbontani.
A fénytöréssel kapott színeket a fényforrás színképének nevezzük.
A Nap fehér fényének színképe a szivárvány színeiből áll.
Ha egy fényforrás fényét nem lehet szétbontani, egyszínű fényről beszélünk.
A színképből az egyik alkotót eltávolítva az eltávolított szín komplementerét kapjuk.
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25. A hang
A látás mellett a hallás is igen fontos ahhoz, hogy információkat gyűjtsünk a környezetünkből. Ehhez a fülünkre van szükségünk; ez a hallásért
felelős érzékszervünk. A hangokat a hangforrás rezgése kelti, mely
a körülötte lévő levegőt is rezgésbe hozza. Minden tárgy, ami rezgésbe
hozható, képes a hangkeltésre. A beszédhangot (néhány kivétellel) például
hangszálaink rezgése okozza.
A gitár esetében a hangot a húrok megpengetése okozza. A keltett rezgéseket befolyásolja a húrok hosszúsága. Ha más helyen fogjuk le a húrt, akkor lerövidíthetjük azt, így eltérő magasságú hangokat lehet lejátszani rajta.
Ugyanezen az elven működik a hegedű is. A hárfa esetén a húrok már eleve
eltérő hosszúságúra vannak befogva, ezért van a hárfának több húrja, mint
az előző két hangszernek.

Egy félliteres üveg aljába engedjünk kevés folyadékot, majd az üveg
száját megfújva próbáljuk „megszólaltatni”. Ha sikerült, akkor engedjünk bele még folyadékot, és ismételjük meg az előbbieket!

Tapasztalat:
Eltérő magasságú folyadék esetén más hangot hallunk.
A hangforrás által keltett rezgések eltérő erősségűek
lehetnek, azaz vannak halkabb és hangosabb hangok. Ezt
az erősséget decibelben szokás megadni (jele: dB). A halkabb hangokat nehezebben érzékeli a fülünk. Az a hang,
amit még éppen képesek vagyunk meghallani, 0 dB erősségű, ezt nevezzük hallásküszöbnek. A túl erős hangok
károsak lehetnek, ronthatják a hallásunkat, ezért nem szabad pl. fülhallgatóval sokáig hangosan hallgatni a zenét.
A rezgések terjedéséhez valamilyen közegre van szükség,
ilyen közeg például a levegő. Ha nincs ilyen közeg, akkor
nincs, ami a hangforrás rezgéseit el tudná juttatni hozzánk.
Emiatt van, hogy a légüres térben, mint amilyen a világűr is, 1. Hangtalanul keringő műhold
csend van. Az itt lévő gépeknek nincs hangjuk (1. ábra).
a Föld körül
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Amikor valaki beszél hozzánk, rögtön
halljuk, nem kell várnunk, amíg elér hozzánk, amit mond. A hang tehát nagyon gyorsan terjed. Levegőben a hang sebessége
340 m/s, ami 1224 km/h-nak felel meg.
A fény sebessége (kb. 300 millió m/s)
nagyobb, mint a hangé. Ugyanabban a közegben kb. 880 000-szer gyorsabban terjed.
Ez alapján ki tudjuk következtetni, milyen
messze van tőlünk a vihar. Ha a villám és
a dörgés közt kevés idő telik el, akkor a vihar
sincs tőlünk messze (2. ábra).
A hang terjedési sebesség függ a közvetítő közegtől. Szilárd anyagokban terjed
leggyorsabban, folyadékban lassabban, és
légnemű közegben a leglassabban. Kismértékben függ a hőmérséklettől is. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy a hang sebessége
is növekszik.
A hang terjedés közben egyre halkabb
lesz, csökken az erőssége. Emiatt van az,
hogy ha zenét hallgatunk, akkor a szomszéd
szobában még hallható, de már nem olyan
hangosan. A falon áthaladva sokat veszít az
erősségéből. Vannak olyan anyagok, melyek
a hangot teljesen elnyelik, így lehet egy-egy
helyiséget hangszigeteltté tenni (3. ábra).
A hang egyes felületekről képes visszaverődni. Ekkor visszajut hozzánk, és újra halljuk, akár többszörösen is. Ezt nevezzük visszhangnak.

2. Miért lehet, hogy viharban előbb látjuk a villámlást, és csak utána halljuk a mennydörgést?

3. A stúdiószoba speciális
borítása akadályozza
a visszhangzást

ÚJ FOGALMAK
hangforrás
hangerősség
decibel
hallásküszöb
hangszigetelés
visszhang

A hangokat a hangforrás rezgése okozza.
A hangokat a fülünkkel érzékeljük.
A keltett rezgések különböző erősségűek lehetnek, melyet decibelben szokás
megadni.
A hangok terjedéséhez közvetítő közegre van szükség.
A hang sebessége kisebb, mint a fényé, levegőben kb. 340 m/s.
A terjedési sebesség függ a közvetítő anyag minőségétől és a hőmérséklettől.
A hang erőssége terjedés közben csökken, de sebessége nem változik.
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26. Hangszín, hangmagasság
Az előző leckében már tanultuk, hogy a húros hangszerek különböző hosszúságú húrjainak rezgése eltérő magasságú hangot
ad. Minél hosszabb húrt pendítünk meg, annál mélyebb hangot
hallunk.
Egyik kezeddel szoríts az asztal
széléhez egy vonalzót, a lelógó
részét pendítsd meg! A vonalzó rezegni kezd, és hangot ad. Imételd
meg a kísérletet úgy, hogy miközben rezeg a vonalzó, továbbra is
az asztalhoz szorítod, de odébb is
csúsztatod úgy, hogy rövidebb leTapasztalat: a hangmagasság megváltozik.
gyen a lelógó rész.
A kísérletben az eltérő hangmagasság mellett azt is
megfigyelhetjük, hogy a rövidebb lelógó rész esetén a rezgés gyorsabb. Ez azt jelenti, hogy a hangmagasság függ
a rezgés ütemétől. Ezt az ütemet frekvenciának nevezzük.
Jele: f.
Mértékegysége: Hz (hertz).
A frekvencia azt mutatja meg, hogy másodpercenként
hány rezgés játszódik le. Ha egy hangforrás másodpercenként 1000-et rezeg, akkor frekvenciája 1000 Hz. Minél
nagyobb a frekvencia, annál magasabb egy hang. Ha egy
húr 400 Hz frekvencián rezeg, akkor a 800 Hz frekvenciájú
húr éppen fele olyan hosszú.
Az emberi fül által érzékelhető hangok 20 és 20000 Hz
közé esnek. Ezen belül is a 300 és 3000 Hz közé eső hangokat érzékeljük leginkább. Ebbe a tartományba esik
a beszédhang is. Idősebb korban, amikor már romlik az
ember hallása, először a magasabb hangok érzékelése
válik nehezebbé.
A 20 Hz-nél kisebb frekvenciájú rezgéseket infrahangnak, a 20 000 Hz-nél nagyobb rezgésszámúakat ultrahangnak nevezzük. Infrahang segítségével kommunikálnak pl. a bálnák.

Attól, hogy két hangnak az erőssége és frekvenciája ugyanakkora, még nem azt jelenti, hogy
ugyanolyannak halljuk őket.
A hangzást az alaphang és egy
ennél halkabb felhang együttese adja. Ezt nevezzük hangszínnek. Emiatt van eltérő hangszereknek eltérő hangzásuk.
Amennyiben tudjuk, melyik
hangok együttese adja a hangszer hangszínét, akkor számítógéppel le tudjuk azt másolni.
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Ultrahang
Az ultrahang a 20 000 Hz-nél nagyobb rezgésszámú hangok összefoglaló neve. Az emberi fül ezt már
nem képes érzékelni, de egyes állatok, mint pl. a kutyák, igen. Olyan állatok is vannak, amelyek maguk
is képesek ultrahangot kelteni, és ezzel tájékozódnak,
kommunikálnak. Ilyen állat a denevér is. Az ultrahang
a különböző felületekről eltérő mértékben verődik
vissza, és a távolságtól függ, hogy mennyi idő alatt ér
vissza a hangforráshoz. Ebből a denevérek tudnak következtetni, hogy mi hol van, akár éjszaka is. Így könynyen megtalálják a zsákmányukat is. Minél sűrűbben
adják ki a hangokat, annál pontosabban tudják behatárolni az akadályokat és az élelmet.
1. A kibocsátott hang közelebbi tárgyról
A denevérek tájékozódásának mintáján működik
visszaverődve hamarabb,
ma a hajók és tengeralattjárók navigációs rendszere.
távolabbiról visszaverődve később
A rezgések visszaverődéséből könnyen tudnak követészlelhető, segítségével a távolság
megbecsülhető
keztetni, hogy milyen messze van a tengerfenék.
Ultrahangot az orvostudományban is gyakran alkalmaznak. Az anyaméhben a magzatot ultrahang segítségével vizsgálják. Ez esetben is a hang visszaverődését
használják fel, ez alapján rajzolódik ki a magzat helyzete.
ÚJ FOGALMAK
hangszín
hangmagasság
frekvencia
hertz
infrahang

2. Ultrahangvizsgálat

ultrahang

A hangok magasságát a rezgések üteme határozza meg; ezt frekvenciának nevezzük.
A frekvencia azt mutatja meg, hogy mennyi a másodpercenkénti rezgésszám.
A frekvencia jele f, mértékegysége a Hz.
A magasabb hangoknak nagyobb a frekvenciájuk.
Az emberi fül a 20 és 20 000 Hz közé eső hangokat képes érzékelni.
A 20 Hz alatti hangok az infrahangok, a 20 000 Hz felettiek az ultrahangok.
A denevérek ultrahangok segítségével tájékozódnak.
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27. Az elektromos áram
Elektromos áram nélkül ma
már el sem tudjuk képzelni az
életünket. A minket körülvevő
háztartási eszközök (pl. mosógép, mikrohullámú sütő) nagy része
ezzel működik (1. ábra). Szükségünk
van áramra a telefonunk, számítógépünk működéséhez, valamint több
orvosi eszközhöz is, melyek életet
menthetnek.
Az elektromos áram a töltések
egyirányú, rendezett mozgása.
Az anyagok között megkülönböztetünk vezetőket és szigetelőket. 1. Elektromos árammal működő
háztartási gépek
Ha egy tárgyon az áram képes áthaladni, akkor vezető, ha elnyelődik
benne, akkor szigetelő. A vezetők közé tartozik a legtöbb
fém, a szigetelők közé pedig többek között a gumi. Az emberi test az elektromos áramot vezeti, hatására olyan változások történnek a szervezetben, melyek életveszélyesek
is lehetnek. Az áram okozhatja az izmok összerándulását,
mely enyhe esetben csak kis rándulást okoz, súlyosabb
esetben halálos is lehet (szívizmok erős összerándulása). Erőteljes hőhatása miatt okozhat égési sérüléseket
az érintkező felületeken. Az áramütésnek eltérő fokozatai
2. A hibás vagy túlterhelt
vannak.
elektromos eszközök
Az elektromos áram szervezetre tett hatása miatt az
könnyen tüzet okozhatnak
elektronikai eszközök használatakor fokozottan ügyelotthonunkban!
nünk kell a biztonsági előírások betartására. Az áram
okozta baleseteket mindig próbáljuk meg elkerülni, kezelésük nem egyszerű feladat (2. ábra).
Vizes közegben a vezetőképesség jelentősen megnő.
Éppen emiatt soha ne használjunk vizes kézzel elektromos eszközöket.
A már nem használt eszközöket mindig kapcsoljuk ki,
és lehetőleg húzzuk is ki a konnektorból (3. ábra)!
3. Kikapcsolható elosztó
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Amennyiben már megtörtént a baj, és valakit a környezetünkben áramütés ért, akkor rögtön mentőt kell hívni (telefonszámuk
104). A sérülthöz ne érjünk, az ránk is veszélyes lehet. Ha az áramforrást nem lehet lekapcsolni, akkor valamilyen szigetelő tárggyal
(pl. fa) el kell távolítani a sebesültet az áramkörből (4. ábra).
Elektromos áram alapján működik sok orvosi eszköz. Az EKG
és az EEG (5. ábra) olyan műszerek, melyek a szívünk, illetve
agyunk elektromos hullámait tudják lekövetni. EKG (6. ábra) segítségével vizsgálható a szív működése.
Szívleállás esetén az elektromos áram életmentő is lehet.
A defibrillátor egy olyan eszköz, ami áram segítségével újraindítja
a szívverést (7. ábra). Alkalmazásakor ügyelni kell rá, hogy senki
ne érjen a beteghez, nehogy őt is áramütés érje.

5. EEG

6. EKG

Az EKG az elektrokardiográfia rövidítése. Segítségével a szívritmust, annak
zavarait vizsgálják. A normál szívritmust szinuszritmusnak nevezik. Az első
EKG-műszert a 19. század
végén fejlesztették ki, tökéletesítéséért Willem Einthoven 1924-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott.

4. A gumikesztyű viselése is
csökkenti az áramütés
esélyét

7. Defibrillátor használata
egy mentőautóban

normál

szapora

1.

2.

3.

lassú

szabálytalan

ÚJ FOGALMAK
elektromos
áram
vezető

1. pitvarok összehúzódása

2. kamrák összehúzódása

3. szív elernyedése

szigetelő
áramütés

Az elektromos áram a töltések egyirányú, rendezett mozgása.
Megkülönböztetünk vezető és szigetelőanyagokat.
Az emberi test az áramot vezeti.
Elektromos eszközeinket mindig körültekintően használjuk!
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Összefoglalás
Gondolkodj, és válaszolj a kérdésekre!
• Mi a különbség az elsődleges és másodlagos fényforrások között?
• Mekkora a fény sebessége?
• A karácsonyi gömbdíszek milyen tükörként működnek? Hogyan látjuk benne
magunkat?
• Mi a komplementer? Sorolj fel komplementer színpárokat!
• Honnan tudjuk, hogy a vihar közel van-e hozzánk?
• Melyik szól magasabb hangon? Ha egy vízzel félig telt üveg száját, vagy ha egy
teljesen tele üveg száját fújjuk meg?
• Hangzás alapján mi miatt tudjuk megkülönböztetni, hogy egy dallamot zongorán vagy gitáron játszanak?
• Hogyan tájékozódnak a denevérek?
• Miért jó, ha elektromos eszközöket gumikesztyűvel fogunk meg?
• Milyen sérüléseket okozhat az elektromos áram?
Szituációs gyakorlat
Készítsetek a teremben vagy az udvaron egyszerű
akadálypályát, majd menjetek rajta végig! Ezután
kössétek be a szemeteket, és próbáljatok meg úgy is
végigmenni a pályán! Ügyeljetek a biztonságra! Ha
valakinek nehezen megy egyedül, a többiek segíthetnek neki hangokkal.

Alakítsatok ki kis csoportokat, és az alábbi témák közül válasszatok egyet,
melyről rövid előadást készítetek! Rakjatok össze egy rövid feladatlapot is
a témátokból, melyet a többiek kitölthetnek az előadásotok után!
(A feladatok között lehet keresztrejtvény, találós kérdés, totó.)
Ultrahang

Szivárvány

Villám és mennydörgés
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V. Életfolyamataink
szabályozása

Az idegrendszer, a hormonrendszer és az érzékszervek
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28. Az idegi szabályozás alapjai

Az idegrendszer sejtjei az idegsejtek, melyek nyúlványaik segítségével lé- 1. Idegsejtek
kapcsolódása
tesítenek egymás között kapcsolatot (1.ábra).
nyúlványokkal
Az idegrendszer feladata a környezetből jött ingerek felfogása, továbbítása, értelmezése, és végül a válaszadás azokra. Ezt úgy tudod legegyszerűbben elképzelni, hogy ha egy társad beszél hozzád (környezetből jött
inger), azt meghallod, agyadba eljut a hang, értelmezed a szöveget, majd
végül válaszolsz rá.
Az inger a testünket ért külső (pl.
tűszúrás, forró víz okozta égés) vagy
érzőidegsejt
belső hatások (pl. vércukorszint változása a vérben) összessége. Ezeket
idegsejtek érzékelik és alakítják át ingerületté, olyan válasszá, amit csak
az idegsejtek értenek. Az ingerület az
összekötőidegsejt
idegsejteken keresztül a központi idegrendszerbe kerül. Itt feldolgozódik az
mozgatóidegsejt
információja, majd végül az idegsejtek
végrehajtó szerv
megkapják a választ, hogy mit is kell
adott helyzetben csinálniuk.
Működésüket tekintve az idegsejtek lehetnek érzőidegsejtek, melyek
felveszik a külvilág ingereit, vagy lehetnek mozgatóidegsejtek, amik eljuttatják a választ a végrehajtó szervekhez
2. Idegsejtek legegyszerűbb kapcsolódási sora
(2. ábra). Tekintsük ezt meg egy héta reflexkör
köznapi példán keresztül!
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Ha hozzáérünk egy forró teásbögréhez, akkor hirtelen
elkapjuk attól a kezünket. Ez azért van, mert a bőr irharétegében lévő fájdalomérzékelő idegsejtek érzékelik a magas hőmérsékletet (inger). Az érzőidegsejtek az ingert
átalakítják ingerületté, majd elszállítják az idegrendszer
központjába (lásd majd a 29. leckében). Az itt kialakult
választ a mozgatóidegsejtek viszik tovább a végrehajtó
szervhez, a kéz izmaihoz. Végeredmény: elrántjuk kezünket a forró bögrétől. Vannak olyan reflexek, amelyeknek a
mozgatóidegsejtje ugyanabba a szervbe tér vissza, ahonnan az érzőidegsejt indul, legismertebb példája a térdreflex (3. ábra). Mesterségesen is kiválthatjuk, de eredeti
funkciója, hogy megakadályozza a lábunk akaratlan öszszecsuklását egy rossz lépés alkalmával. Reflexnek nevezzük a test gyors válaszreakcióját egy inger hatására.
3. Térdreflex kiváltása
Vizsgáljuk meg a térd reflexét! Ülj le egy székre, és tedd keresztbe az
egyik lábad!
Zárd össze egyik kezed ujjait, és üss rá a térdkalácsod alatti ínra!
Kövessük végig a test gyors válaszreakcióját a környezetből jött
ütés hatására! Az inger ebben az esetben a kezed okozta ütés. Az
érzőidegsejtek érzékelik és átalakítják ingerületté. A központi idegrendszer válasza az ütésre a mozgatóidegsejteken keresztül valósul
meg. Segítségükkel az izom összehúzódik, és a láb fellendül.

kalapács

izom
izomösszehúzódás

ÚJ FOGALMAK
inger
ingerület
a láb fellendül az ütés hatására

érzőidegsejtek
mozgatóidegsejtek

v

Az idegsejtek nyúlványaik segítségével kapcsolódnak egymáshoz, így hálózzák
be az emberi szervezetet.
Az idegsejtek működésük szerint lehetnek érző- vagy mozgatóidegsejtek.
Az inger külső vagy belső környezeti hatás.
Az ingerület az idegsejtekben kialakuló válasz az ingerre.
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29. Az idegrendszer felépítése
Az ember idegrendszere központi és környéki idegrendszerre tagolódik (1. ábra). A központi idegrendszer részei az agyvelő és a gerincvelő (2. ábra).
kötőszövetes burok
központi idegrendszer
agyvelő

agykoponya

nagyagy
köztiagy
kisagy

gerincvelő

agytörzs
gerincvelő

2. Az agy részei és a gerincvelő

idegek

környéki
idegrendszer

Az agyvelő az agykoponyában helyezkedik
el. Legnagyobb részét a nagyagy adja, mely
kialakítja a gondolkodást és a beszédet. Négy
lebenyre külön el (3. ábra). A köztiagy a látás,
a hallás, az ízlelés és a tapintás információját
dolgozza fel, majd küldi el a nagyagyba. Az agytörzs a légzésért, a nyelésért és a szív működéséért felelős. A kisagynak az összehangolt mozgásban és az egyensúlyozásban van szerepe.
homloklebeny

halántéklebeny

1. Az ember idegrendszere

fali lebeny

nyakszirti lebeny

3. Nagyagy lebenyei
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A gerincvelő a csigolyák által határolt gerinccsatornában található (4. ábra). Reflexek kialakításában játszik szerepet. Például ha forró
fürdővízbe nyúlunk, akkor hirtelen elkapjuk a kezünket. Ez a gerincvelői reflexnek köszönhető.
Az agyvelő és a gerincvelő idegek segítségével létesít kapcsolatot az emberi test minden részével.
Az idegek a környéki idegrendszer részét képezik (1. ábra).
A belső szerveinket ellátó idegek működése
többnyire nem tudatosul, és nem is lehet akaratlagosan befolyásolni.

gerincvelő
csigolya

4. A gerincvelő elhelyezkedése
a gerinccsatornában

A légzőizmok szabályozása kettős. Anélkül is lélegzünk, hogy tudatosulna,
de bizonyos mértékig akaratlagosan befolyásolni tudjuk.
Vegyünk egy mély levegőt, és tartsuk vissza. Figyeljük meg, ahogy egyre
elhatalmasodik a tudatos irányítás fölött az ösztönös, míg végül teljesen felülkerekedik, és lélegzésre kényszerít.

ÚJ FOGALMAK
központi
idegrendszer
környéki
idegrendszer
agyvelő

Az idegrendszer problémái
Agyrázkódás ütéssel járó baleseteknél gyakran fordul elő. Ilyenkor az agy az
agykoponyához ütközik. Az agyrázkódás tünetei sokfélék lehetnek: eszméletvesztés, emlékezetkiesés, fülcsengés, látászavar, fejfájás, hányinger stb. Megszüntetéséhez orvosi ellátás szükséges.
Erős napsütésben az agy felmelegszik, napszúrás következik be. Tünetei: szédülés, hányás, fejfájás, hőmérséklet-emelkedés, súlyosabb esetben eszméletvesztés. A beteget árnyékba kell vinni, valamint hidegborogatás, folyadékpótlás nélkülözhetetlen ilyen helyzetben. Ha nem javul az állapota, orvosi segítséget kell kérni!
A fejfájás kialakulásának hátterében különböző okok állhatnak. Ez lehet fáradtság, szemromlás vagy gyulladás a szervezetben.

gerincvelő
nagyagy
köztiagy
agytörzs
kisagy
idegek
reflex
agyrázkódás
napszúrás
fejfájás

A központi idegrendszer tagjai az agyvelő és a gerincvelő.
Az agyvelő az agykoponyában foglal helyet, melynek részei: nagyagy, köztiagy,
agytörzs és kisagy.
A gerincvelő a gerinccsatornában található.
Az idegek a környéki idegrendszer részei. Feladatuk az agyvelőt és a gerincvelőt
összekötni a test részeivel.
Idegrendszeri problémák: agyrázkódás, napszúrás, fejfájás.
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30. A hormonok
köztiagy
agyalapi mirigy

pajzsmirigy

hasnyálmirigy
mellékvese

here

Az idegrendszer és a hormonrendszer szoros kapcsolatban áll egymással, és ezek együttesen felelnek
szervezetünk működéséért. Míg
az ember szervezetében az idegrendszer az idegsejtek segítségével
továbbítja az információt, addig
a hormonrendszer hormonok (üzenetközvetítő anyagok) segítségével.
A hormonok a vérben jutnak el a célszervhez. Hatásuk általában lassú,
de nagyon tartós. Feladataik között
szerepel az egyedfejlődés levezénylése és a belső szerveink normális
működésének fenntartása.
A hormontermelő sejtek csoportokba tömörülnek, így belső elválasztású mirigyeket hoznak létre, és
a hormont a vérbe jutatják (1. ábra).

petefészek

1. Az ember belső elválasztású mirigyei

A here és a petefészek hormontermeléséről a szaporodás témakörnél tanultok.

Agyalapi mirigy
Az agyban helyezkedik el, ezáltal szoros kapcsolatban áll az
idegrendszerrel. Serkentő hormonokat termel, melyek más
belső elválasztású mirigyekre hatnak. Az agyalapi mirigy termeli a növekedési hormont, mely felelős a test arányos növekedéséért.
Ha gyermekkorban nem keletkezik elég növekedési hormon, akkor törpenövés alakul ki. Az átlagos testmagasság
140 cm alatti. Ha viszont túl sok termelődik belőle, akkor
óriásnövésről beszélünk. Az ember több mint 2 méter magasra is megnőhet.
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Pajzsmirigy
A pajzsmirigy a gége közelében található (2. ábra). Hormonja segíti a csontok fejlődését.
Jódozott só fogyasztása elősegíti a pajzsmirigy normális
működését.

pajzsporc
pajzsmirigy

Mellékvese
A mellékvesében keletkező adrenalin hormont stresszhormonnak is nevezzük, mivel veszélyhelyzetek, kihívások
esetén termelődik. Hatására a szívműködés gyorsul, a légzésszám fokozódik, a vérnyomás megnő, valamint a vér cukorszintje is magasabb lesz.

légcső

2. A pajzsmirigy elhelyezkedése
a pajzsporc alatt

Hasnyálmirigy
A hasnyálmirigy által termelt, inzulin nevű hormon a vér cukorszintjét csökkenti. Segítségével a cukor a vérből a sejtekhez jut. Gyakori megbetegedés a cukorbetegség kialakulása
(3. ábra). Ilyenkor a vér cukorszintje magasabb a normálisnál. A betegek általában sok zsíros és szénhidrátban gazdag
ételt fogyasztanak, keveset mozognak. Az egészséges táplálkozás sokat segít a cukorbetegség kialakulásának megelőzésében!
ÚJ FOGALMAK
hormon
belső elválasztású mirigy
agyalapi mirigy
növekedési hormon
pajzsmirigy
mellékvese
adrenalin
hasnyálmirigy

3. Otthon is elvégezhető vércukorszintmérés

inzulin

A belső elválasztású mirigyek hormonokat termelnek, amit a vérbe juttatnak.
Az agyalapi mirigy a növekedési hormont, a pajzsmirigy a pajzsmirigyhormont,
a mellékvese az adrenalint, a hasnyálmirigy pedig az inzulint hozzák létre.
A hormonrendszer gyakori betegsége a cukorbetegség.

75
NT98758.indb 75

2020. 03. 26. 18:51:45

31. A szem

szemöldök
szemhéj

szempilla

könnycsatorna

1. A szem védelmét szolgáló képződmények

A szem a látás érzékszerve. Kívülről a szemhéj, a szempilla és a szemöldök védi a külső hatásoktól pl. portól, bogaraktól (1. ábra). A szem sarkában található a könnymirigy nyílása. Váladéka, a könny tartja nedvesen
a szemgolyó felületét, amit pislogással kenünk szét.
A szemöldök amellett, hogy védi a szemet a víztől, a napfénytől, fontos az arcfelismerésben is.
Nézd meg a képeket! Ugye, hogy más az ember arca szemöldök nélkül?

Becslések szerint a világból szerzett információ 90%-ban a szemünk által
felfogott fényből származik. A szemben vannak olyan érzéksejtek, amelyek a fény legkisebb mennyiségét (egyetlen fotont) is érzékelni képesek.
Emiatt a szem az ember legfontosabb érzékszerve, ugyanakkor nagyon
sérülékeny is.
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üvegtest
ideghártya
pupilla
szaruhártya

ínhártya pupilla szivárványhártya

2. A szem külső felépítése

szivárványhártya

látóideg

szemlencse

3. A szem belső felépítése

A szem felépítése
A fény a szaruhártyán keresztül, a szivárványhártya által határolt pupillán át a szemlencsére kerül. A szemlencse a fénysugarakat összegyűjti, és az üvegtesten keresztül az ideghártyára vetíti (3. ábra). Az itt keletkezett kép fordított állású és
kicsinyített (4. ábra).
Az ideghártya sejtjei felveszik a fényingert és átalakítják
ingerületté. Ezt a látóideg az agy látóközpontjába szállítja,
ahol visszafordul a kép.

Milyen színű a melletted ülő szeme?
És a tiéd? A szem melyik része adja
a szem színét? (2. ábra)
Kövesd a fény útját a 3. ábrán, és
a 4. ábra segítségével nevezd meg,
mely részeken halad keresztül,
mielőtt eléri az ideghártyát!

ÚJ FOGALMAK
szaruhártya
szivárványhártya
pupilla
szemlencse
üvegtest

4. A fény útja a külvilágtól
az ideghártyáig

ideghártya
látóideg

A szemet kívülről a szemöldök, a szemhéj és a szempilla védi a fénytől, víztől,
portól.
A könnymirigy váladéka, a könny nedvesen tartja a szemet.
A szivárványhártya a szem színét adja.
A fény útja a szemben: szaruhártya, pupilla, szemlencse, üvegtest, ideghártya.
Az ideghártyán fordított és kicsinyített kép készül.
A látóideg az ingerületet az agy látóközpontjába szállítja.
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32. A szem védelme
A szem a szemlencse felszínének változtatásával képes
a látott képet az ideghártyára vetíteni. Ha közeli tárgyat
nézünk, akkor domború, ha pedig távolba, akkor laposabb formájú a szemlencse (1. ábra).
Rövidlátásnál a kép az ideghártya elé vetül. Távollátásnál a kép az ideghártya mögé kerül (2. ábra).
Szemüveg használata segít, hogy rövid- és távollátásnál mégis élesen lássuk a tárgyakat.

közelre nézéskor

ideghártya
ideghártya

rövidlátás

távolra nézéskor

távollátás
ideghártya

1. A fókuszáláskor
a szemlencse alakja
megváltozik
a rövidlátás korrigálása
homorúlencsével

A színtévesztő ember
egyes színeket halványabban vagy szürkének látja.
Leggyakrabban a vörös és
zöld színek felismerésében akad nehézség. Gyakran csak szűrővizsgálat
alkalmával derül ki, ha valaki színtévesztő (3. ábra).

a távollátás korrigálása
gyűjtőlencsével

2. Milyen a szemüveg
lencséje,
ha rövidlátó vagy?
És ha távollátó?

1. A fókuszáláskor a szemlencse alakja megváltozik
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4. Kancsal kisgyermek

5. Gyulladásos szem

A kancsalságot eredményesen lehet gyógyítani gyermekkorban szemüveg vagy műtét segítségével (4. ábra).
A szem gyakori betegsége a szemgyulladás. Tünetei: szempirosság,
könnyezés, szúró és viszkető érzés (5. ábra). Sok előidézője lehet: baktériumok, vírusok, ütés vagy nem tiszta kontaktlencse használata. A gyulladás megszüntetéséhez orvosi ellátás szükséges. Erős napsugárzás zavarhatja a látást, de védekezni ellene csak megfelelő típusú napszemüveggel
szabad: UV-szűrőnek kell lennie, és olyan kiképzésűnek, ami mellett nem
jut be oldalról fény a szembe. Ellenkező esetben a kitágult pupilla miatt
védtelen a szem a káros sugarakkal szemben (6. ábra).

Vannak munkahelyek,
ahol védőszemüveget
kell használni.
Mely foglalkozások ezek?

ÚJ FOGALMAK
rövidlátás
távollátás

6. A szemet az UV-sugárzás károsítja, ezért csak
CE minősítéssel rendelkező napszemüveget
szabad használni!

szórólencse
gyűjtőlencse

A szemlencse domború lesz, ha közeli tárgyat nézünk. Laposabb lesz, ha a távolba
tekintünk.
Rövidlátásnál a kép az ideghártya elé, távollátásnál az ideghártya mögé kerül. Szemüveg használatával megoldható, hogy a kép pontosan az ideghártyára vetüljön.
Gyermekkorban még könnyen lehet gyógyítani a kancsalságot szemüveggel vagy
műtéttel.
Szemgyulladást okoznak a vírusok, baktériumok, a rosszul használt kontaktlencse
vagy egy szemsérülés.
Napszemüveg vagy védőszemüveg segítségével védhetjük szemünket a sérülésektől.
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33. A fül
hallócsontok
koponyacsont

félkörös ívjáratok
egyensúlyozó ideg
hallóideg

fülkagyló
csiga

hallójárat
dobhártya

fülkürt
külső fül

belső fül

középső
fül

1. A fül felépítése

Az emberi fül a hallásért és az egyensúlyozásért felelős szervünk.
Három részre tagolódik: külső, közép- és belső fül (1. ábra).
A külső fül a fülkagylóval kezdődik, mely összegyűjti a hangingereket, és a hallójáratba vezeti azokat. A hallójárat végén található dobhártya megrezeg a hanghullámoktól.

A koponyacsontok
is vezetik a hanghullámokat a belső fül
csigájához. Ezzel az
egyszerű kísérlettel
te is megbizonyosodhatsz róla! Üss meg
egy hangvillát, és
a nyelét szorítsd a fejed tetejéhez! Amikor már alig hallod
a hangvilla hangját,
tedd a fogadhoz. Ha
már így sem hallod,
a hang a fülednél
még akkor is hallható
lesz (3. ábra).
3. Hangvillával
történő kísérlet

félkörös ívjáratok

agyideg

hallócsont
csiga

2. A belső fül két érzékszerve

A dobhártya mögött a középfül található, benne
a három darab hallócsontocskával. A rezgést a három hallócsontocska adja tovább a belső fülnek.
A belső fülben található a csiga, mely érzőidegsejteket tartalmaz. Ezek képesek ingerületté alakítani
a hallócsontocskák rezgéseit (2. ábra). Az ingerületet a hallóideg vezeti az agy hallóközpontjába. Végül itt kialakul a hangérzet.
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A belső fülben található az egyensúlyozásért felelős szerv, a félkörös ívjáratok (2. ábra). Ha a fejünk elmozdul, akkor ezzel együtt
a benne lévő folyadék is. Ezt az érzőidegsejtek érzékelik, és az ingerületet már viszik is az agyba.
A fül betegségei közül gyakori a halláscsökkenés, melyet okozhat baleset vagy vírusos megbetegedés, pl. agyhártyagyulladás.
A középfülgyulladás influenzás időszakban gyakran előforduló, baktérium okozta fertőzés. Ilyenkor a garatból a fülkürtön át jut
a középfülbe a kórokozó.
A tartós zaj hallásromláshoz vezethet. A diszkóban dolgozó DJ-k,
építőipari és gyári munkások vagy a repülőgépek mellett dolgozók
füldugót használnak a zaj csökkentésének érdekében (5. ábra).

Teszteljük a hallásodat!
Állj egyenesen, és csukd
be a szemed! Egyik társad
álljon a hátad mögé fél méterrel, és suttogjon el egy
mondatot másfél percen
belül! Nagyon fontos, hogy
ne mondja el mikor mondja a mondatot!
Ha letelt az idő, nyisd ki
a szemed, és mondd el, mit
suttogott az osztálytársad!

5. Repülőgép-irányító
zajvédővel a fülén

4. A helyes fültisztítás

ÚJ FOGALMAK
fülkagyló
hallójárat

A fülzsír a külső hallójárat váladéka, mely folyamatosan választódik ki a fülből. Szárazon tartja a hallójáratot, és gátolja a baktériumok megtelepedését.
Fülpálcikát csak a fülkagyló területén használjunk (4. ábra)!
A hallójáratba ne tegyük be, mert a fülzsírt betoljuk a dobhártya
felé.

dobhártya
hallócsontocskák
fülkürt
csiga
félkörös ívjárat

A külső fül a fülkagylóból és a hallójáratból áll. A dobhártya elhatárolja a külső fület a középfültől, ahol a hallócsontocskák vannak. A fülkürt pedig összeköti a középfül üregét a garattal. A belső fül a csigából és a három félkörös ívjáratból áll.
A hallóideg szállítja az információt a fülből az agyba, ahol a hangérzet kialakul.
A fül gyakori betegségei: középfülgyulladás és halláscsökkenés.
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34. A szaglás, az ízlelés és a tapintás
A szaglás
Az ember szaglószerve az orr. Az
orrüreg felső részén az érző idegsejtekből álló szaglóhám található
(1. ábra). Az ingerek itt alakulnak át ingerületté, amit a szaglóideg visz az agyba. Szaglószervünk gyorsan alkalmazkodik a különböző illatokhoz, ezért van
az, hogy nem érezzük azokat egy idő
után.
Az emberi orr csaknem 10 000 szag
megkülönböztetésére képes.

Az ízlelés

nagyagykéreg
szaglóideg
szaglóhám
orrüreg

a levegő
útja
szagláskor
a levegő
útja
légzéskor

garat

1. A szaglóhám az orrüregben

Ízlelőszervünk a nyelv, mely ízlelőbimbókat tartalmaz (2. ábra). Az ízlelőbimbók
négy ízt képesek elhatárolni egymástól:
a nyelv hegye az édes, szélei a savanyú
és sós, hátsó része pedig a keserű íz kialakulásáért felelős. Az orr és a nyelv
együttesen alakítja ki az ételek aromáját
(3. ábra). Gondoljatok abba bele, hogy
milyen íztelen az étel, ha náthásak vagyunk!

keserű
savanyú
sós
édes

ízlelőbimbó

receptorsejt

2. A nyelv ízérzékelése

3. Az ételek aromáját az íz és az illat
közösen alakítja ki

Hámozzatok meg egy almát és egy hagymát, majd
ezeket vágjátok kis darabokra! Padtársad csukja
be a szemét és fogja be az orrát! Ezután vegyen
a szájába egy darab ételt, és állapítsa meg, hogy
az alma vagy hagyma! Hasonlít az ízük?

82
NT98758.indb 82

2020. 03. 26. 18:51:56

tapintásérző receptor
melegérző receptor
idegvégződés
idegvégződés
nyomásérző receptor
melegérző receptor

4. A bőr receptorai

A nem vagy gyengénlátó embereknek igen fejlett a tapintásuk. Ezen alapul a Braille-írás, amelynek jelrendszere ujjakkal
kitapintható, domború pontokból áll.

A tapintás
Testünk bőrét a legnagyobb érzékszervünknek tekintjük. Az irha rétegében
különböző érzést (fájdalmat, hőmérsékletet, ütést) érzékelő idegvégződések
találhatók (4. ábra).
Egyes bőrfelületeken sűrűbben, másutt ritkábban helyezkednek el a receptorsejtek.
Alkossatok párokat! Egyikőtök nyomja meg a társa hátát egymástól
néhány centiméterre valahány ujjával! A társa találja ki, hány ujjal értek
hozzá. Ugyanezt próbáljátok ki tenyéren is. Melyik esetben volt könnyebb
megállapítani a helyes értéket? Vajon hol vannak sűrűbben a receptorok?

ÚJ FOGALMAK
szaglóhám
szaglóideg
ízlelőbimbók

Az orrunkban található szaglóhám segítségével érezzük a szagokat, illatokat.
A nyelvünkön található ízlelőbimbók segítségével négy alapízt különítünk el.
A bőr a tapintás érzékszerve. Érzékeljük a hőmérséklet változását, a fájdalmat és
a bőrre gyakorolt nyomást.
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Összefoglalás
1. Az alábbi példában keresd meg az ingert, a végrehajtó szervet és a választ!
Példa: Tegnap reggel a konyhában megfogtam egy kakaós bögrét. Hirtelen el
is rántottam a kezem, olyan forró volt.
2. Füzetedben csoportosítsd a környéki és a központi idegrendszer részeit!
Melyik a kakukktojás?
kisagy gerincvelő idegek köztiagy csigolyák
3. Mi a teendő napszúrás esetén?
4. A képen az ember belső elválasztású mirigyeit látod. Mely szervek ezek?
A füzetedbe írd le a betűkódok segítségével a megoldást!
a

b

c
d

e
f

5. Milyen szerepe van az emberi szemben található könnymirigynek?
6. Mondd el a helyes fültisztítás szabályait!
7. A nyelv több íz megkülönböztetésére képes. Melyek ezek?
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VI. Szaporodás

A nemi szervek felépítése,
működése és
az ember életútja
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35. A férfi

gerincoszlop

húgyhólyag

ondóhólyag

medencecsont
prosztata

végbél

hímvessző
húgycső
ondóvezeték
fityma

mellékhere

makk
here
herezacskó

1. A férfi szaporítószervei és a körülötte elhelyezkedő szervek

A férfi nemi szervei a következők: herék, mellékherék, herezacskó, ondóvezeték, ondóhólyag, prosztata és a hímvessző (1. ábra).
A herék hatéves korig levándorolnak a hasüregből a herezacskóba. Itt találhatók a hímivarsejtek (spermiumok). A herék tetejére simulnak a mellékherék.
A hímivarsejtek a mellékherékből az ondóvezetéken át a húgycsőbe kerülnek. A prosztata és az ondóhólyag a váladékát az ondóvezetékbe juttatja.
A húgycsövet barlangos testek veszik körbe, amiket kívülről bőr borít.
A barlangos testeket és a bőrt együttesen hímvesszőnek nevezzük. A hímvessző csúcsi része a makk, közepén nyílik a húgycső. Itt ürítődik a nemi váladék és a vizelet. A makkot kettős bőrredő fedi, ez a fityma. A barlangos testek
erekben gazdagok. Ha ezek vérrel telítődnek, akkor a hímvessző megmerevedik. Ezt a folyamatot erekciónak nevezzük.
Melyik másodlagos nemi jelleget ismered fel a képen?
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Serdülőkorban megindul a herékben a férfi nemi hormon,
a tesztoszteron termelődése. Ez a hormon befolyásolja az
ivarszervek működését, és kialakítja a másodlagos nemi
jellegeket, például a mélyebb hangot, az erősebb csontozatot és izomzatot vagy az arcszőrzet megjelenését (2. ábra).
A nemi szerveket napi rendszerességgel kell mosni!
Minden tisztálkodásnál a fitymát hátra kell húzni, és eltávolítani az ott lévő váladékot. Ha ez nem történik meg,
akkor baktériumok szaporodnak el a fityma alatt, és gyulladás jön létre.
Fitymaszűkületről akkor beszélünk, ha a fitymát nem
lehet lehúzni, vagy csak fájdalmasan. Érdemes az orvost
felkeresni, ha jelentkeznek a tünetek!
3. A dohányzás és a szűk nadrágok hozzájárulhatnak
a spermaszám csökkenéséhez
A megfelelő hereműködés érdekében
kerülni kell a szűk nadrágokat és a forró
fürdőket! Nem tesz jót a túlzott alkoholfogyasztás, a cigaretta és egyes gyógyszerek használata sem a hímivarsejtek
keletkezésének! (3–4. ábra).
Az elmúlt száz évben, feltehetően
a civilizációs ártalmak következtében, az
átlagos spermaszám kb. ötödére csökkent. Ez már komolyan veszélyezteti az
utódnemzést, és részben magyarázhatja a fejlettebb országokra jellemző ala- 4. A doppingszerek megzavarják
a hereműködést
csony születésszámokat.

ÚJ FOGALMAK
here
mellékhere
ondóvezeték
ondóhólyag
prosztata
hímvessző
húgycső
fityma
makk
fitymaszűkület

A férfi külső nemi szervei a hímvessző és a herezacskó.
Belső nemi szervek a herék, mellékherék, ondóvezeték, ondóhólyag és a prosztata.
A hímvessző csúcsi része a makk, kettős bőrredője pedig a fityma.
A másodlagos nemi jellegekért (mélyebb hang, arcszőrzet megjelenése) a tesztoszteron felelős.
Fitymaszűkület esetén a fitymát nem, vagy csak nehezen lehet lehúzni. Mindkét
esetben orvosi beavatkozás szükséges.
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36. A nő
A nőknek két petefészkük van, itt fejlődnek a petesejtek. A petefészkekben termelődnek a női nemi hormonok. A petevezetékek a méhbe vezetnek. A méh egy körte alakú izmos szerv, fala erekben gazdag. Innen
a nyálkahártyával borított izmos falú hüvelybe jutunk. A hüvely bemeneténél található a szűzhártya. Kívülről szeméremajkak fedik a hüvely bejáratát. A csikló is itt található, ingerlése orgazmushoz vezethet (1. ábra).
oldalnézet

petefészek

gerincoszlop

petevezeték
méh
végbél

húgyhólyag
szeméremcsont
húgycső

hüvely

csikló
szeméremajkak

elölnézet
petevezeték
petefészek
méh

hüvely

1. A női szaporítószervek
és a körülötte elhelyezkedő szervek
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Január

A menstruációs ciklus

28

A lányoknál 10–13 éves korban indul el a peteérés a petefészekben. Nemi
hormonok hatására 28 naponként egy petesejt érik meg (2.ábra), ami a petevezetéken keresztül a méhbe kerül. Ha nem történik megtermékenyítés, akkor
a méh nyálkahártyája leválik, és a petesejttel vérzés formájában kiürül a szervezetből. Ezt nevezzük a menstruációnak, vagyis havivérzésnek.
A menstruáció megjelenése mellett kialakulnak a másodlagos nemi jellegek
is: magas hang, széles csípő, mellek megnagyobbodása és a teltebb, nőies alkat.
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2. A petefészek
Gyakori betegség nőknél a hüvelygyulladás, ebben az esetben a hüvely váladékozása viszkető érzéssel párosul. Leggyakrabban baktériumok, vírusok vagy
gombák (Candida) okozzák. Gyulladás alakulhat ki helytelen tisztálkodás miatt
is, ha a végbél irányából kórokozók jutnak a hüvelybe.
A tünetek megjelenésekor nőgyógyászhoz kell fordulni!
ÚJ FOGALMAK
Az intimbetétet, tampont többször kell cserélni
petefészek
a menstruáció napjai alatt, a kellemetlen szagok és
petevezeték
a baktériumok elszaporodásának elkerülése érdekében.
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Tanulmányozd a menstruációs naptárt! A bekarikázott napokon jelentkezett vérzés. Mikorra várható a következő (május) hónapban a havivérzés?
Hány napig tart?
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A női belső nemi szervek: a petefészek, petevezeték, méh és a hüvely.
A külső nemi szervek: csikló, szeméremajkak.
A hüvely bemeneténél található a szűzhártya.
A menstruáció minden hónapban, 28 naponként ismétlődő vérzés.
Másodlagos női nemi jellegek: magas hang, széles csípő, mellek megjelenése.
Hüvelygyulladás esetén nőgyógyász felkeresése szükséges.
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37. Az ember szaporodása
Szeretkezéskor a férfi hímvesszője ingerlés hatására megnagyobbodik,
erekció következik be. Ez azért szükséges, mert csak merev állapotban
képes a női hüvelybe behatolni. Az első szeretkezés alkalmával a hüvely
bemeneténél található szűzhártya kisebb vérzés kíséretében megreped.
A hímvesszőből a hímivarsejtek a hüvelybe, majd a méhbe kerülnek. Innen
folytatják útjukat a petevezetékbe, ahol találkoznak a petesejttel. Itt történik
meg a megtermékenyítés (1. ábra).

a méh falába
ágyazódott
embrió

petesejt
hímivarsejtek

1. Petesejt megtermékenyítése a petevezetékben
A megtermékenyített petesejt a méh falába ágyazódik,
ahol további 280 napon át folytatja fejlődését. A terhesség első jelét a menstruáció kimaradása jelzi. A terhességi teszt otthon is elvégezhető, hogy tudjuk, a menstruáció elmaradását terhesség okozza-e (2. ábra). Ha a teszt
várandósságot jelez, fel kell keresni egy nőgyógyászt, aki
megállapítja, hányadik hétben van a leendő anyuka, majd
további tanácsokkal látja el őt (3. ábra).
2. Terhességi teszt
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A kismama vére táplálja a magzatot, ezért nagyon fontos figyelnie arra, mit eszik és iszik. Dohányozni, alkoholt fogyasztani szigorúan tilos, mert
káros az anyának és a babának egyaránt!
A méhen belüli fejlődés során a magzat köldökzsinórral kapcsolódik az anya szervezetéhez. Ezen keresztül kapja a táplálékot és az oxigént. A magzatburok és a magzatvíz megvédi
a fejlődő babát az ütésektől, valamint biztosítja
a magzat biztonságos mozgását az anya pocakjában.
A szülés beindulásakor a magzatburok megreped, megkezdődik a méh izomzatának összehúzódása, és az újszülött fejjel előre érkezik meg
a világra. Rögtön felsír, és ezzel beindul a légzése,
keringése (4. ábra).

3. Gyermeket várva

magzatvíz
méhlepény
köldökzsinór

ÚJ FOGALMAK
erekció
megtermékenyítés
terhesség
köldökzsinór
magzatvíz
magzatburok

4. Születés

szülés

Szexuális együttlétkor a férfi hímvesszője hímivarsejteket juttat a nő hüvelyébe. Onnan ezek a méhbe jutnak, majd a petevezeték felső részében találkoznak
a petesejttel. Itt történik a megtermékenyítés.
A terhesség első jele a menstruáció kimaradása. A magzat 280 napig fejlődik az
anya méhében, ahol a köldökzsinóron keresztül táplálkozik.
A szülés beindulását a magzatburok megrepedése és a méhizomzat összehúzódása jelzi.
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38. Felelős nemi élet
A meggondolatlan nemi élet súlyos nemi betegséghez vagy
nem kívánt terhességhez vezethet.
A nemi úton terjedő kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy más egysejtűek.
A vérbajt (szifilisz) baktérium okozza. Nehezen gyógyuló seb alakul ki azon a területen, ahol bejut a szervezetbe. Kísérőjelensége
a nyirokcsomók megduzzadása. Ez a betegség napjainkban már
antibiotikummal gyógyítható.
A gonorrhoeát (tripper) szintén bakteriális fertőzés váltja ki.
Férfiaknál a húgycső környékét, nőknél a hüvelybemenetet érintő viszkető érzéssel és gennyes váladékozással társul. Antibiotikummal kezelhető.

A nemi betegségek
esetében az átlagosnál
is magasabb az emberekben a szégyenérzet,
ezért az érintettek
sokszor nem mernek
orvoshoz fordulni. Pedig így pont a hozzájuk
legközelebb álló ember
egészségét sodorják
szintén veszélybe.

A HPV a leggyakoribb vírusos fertőzés, ami nemi úton terjed. Jó
és rosszindulatú daganatot is eredményezhet nőknél és férfiaknál egyaránt. Túlnyomórészben a méhnyakrák kialakulásáért is
ez a vírus felelős. A leghatékonyabban évenkénti szűrővizsgálattal és HPV elleni védőoltással lehet védekezni ellene (1. ábra).
A HIV-vírus okozza az AIDS betegséget. Az ember védekezősejtjeit támadja meg, így legyengíti a szervezetet. Gyógyszeres kezelés 1. Humán papilloma-vírusok
képe
hiányában rövid időn belül halálos kimenetelű.
A fogamzásgátlás módszerei közül a gumi óvszer használata az
egyedüli olyan, ami véd a nemi úton terjedő betegségektől is.
Nemcsak az ondó, hanem a kórokozók hüvelybe való bejutását
is megakadályozza. Mind beszerzése, mind pedig használata egyszerűbb más fogamzásgátlási módszereknél.
Egy másik lehetőség a védekezésre a fogamzásgátló tabletták szedése. Ezek a női szervezet hormonális szabályozását befolyásolják. Megakadályozzák
a petesejt érését a petefészekben. A tablettákat csak orvos írhatja fel, és folyamatos ellenőrzés mellett szabad csak szedni
őket (2. ábra)!
2. Óvszer és fogamzásgátló
tabletták

Semmelweis Ignác egyik
legjelentősebb magyar
orvos szintén vérbajban
halt meg, ő azonban nem
nemi úton lett beteg.
A szifiliszes elhunytak boncolása során jutott a szervezetébe a kórokozó.

Semmelweis Ignác
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A tudatos családtervezés
A családtervezés lényege az, hogy a férfi és a nő a lehetőségeiket, illetve
a vágyaikat közösen mérlegelve átgondolják, mikor hány gyermeket szeretnének, és milyen körülmények között kívánják felnevelni őket, majd
a közös céljuk eléréséhez megfelelő megoldásokhoz folyamodnak. Nagyon fontos, hogy az anya testileg és lelkileg is felkészült legyen az anyaságra (3. ábra)!

3. A szülők egymás iránt és a leendő gyermekeik felé is nagy felelősséggel
tartoznak
Léteznek családtervezési programok is. Ekkor felmérik a pár egészségi állapotát, illetve a gyermekvállalás során felmerülő problémákat.
Ilyen például a meddőségi vizsgálat, amit akkor kell elvégezni, ha 1 év
eltelte után sem történik meg a terhesség rendszeres szexuális együttlét
mellett.
A meddőségnek többféle kiváltó oka is lehet. Nőknél okozhatja petevezeték-gyulladás vagy a hormonális rendszer működésének zavara.
A férfiaknál előfordulhat, hogy kevés hímivarsejt képződik. A problémák
kezelésére több megoldás is létezik. Az egyik ilyen a lombikbébiprogram.
Ekkor a nő szervezetén kívül történik meg a megtermékenyítés, majd ezután a fejlődő embriót ültetik be az anya méhének üregébe.

ÚJ FOGALMAK
vérbaj (szifilisz)
gonorrhoea (tripper)
HPV
HIV
gumi óvszer
fogamzásgátló
tabletta
tudatos
családtervezés

Fogamzásgátló módszerek alkalmazásával elkerülhető a nem kívánt terhesség.
A gumi óvszer emellett a nemi betegségektől – mint pl. HPV-, HÍV-vírus-fertőzés,
vérbaj vagy gonorrhoea – is óv.
A tudatos családtervezés célja az anya és a születendő gyermek testi és lelki
egészségének megőrzése.
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39. Az emberi élet szakaszai
Az ember fejlődése a megtermékenyítés pillanatától a halálig folyamatos. A méhen belüli élet kilenc
hónapig tart. A születéssel veszi kezdetét a méhen
kívüli élet, ennek több szakaszát is érdemes megkülönböztetni.

1. Néhány órás újszülött

A legrövidebb időszak az újszülöttkor. A születéstől tart 4 hetes korig (1. ábra). Az újszülöttek főként
alszanak és esznek. Az alvás ideje fokozatosan
csökken, ahogy a baba elkezd érdeklődni a környezete iránt.
A csecsemőkor egyéves korig tart. Ezalatt a csecsemő megtanulja felemelni a fejét, majd felül,
elkezd mászni, és végül lépegetni (2. ábra). Idegrendszere folyamatosan fejlődik, gagyogni kezd.
Az első tejfogak is megjelennek. Elkezdi felismerni
családtagjait. Az anyatej mellett már szilárd tápanyagot is fogyaszt. A védőoltások nagy részét is
ekkor kapja meg.

2. Járni tanuló csecsemő

A kisgyermekkor az iskola kezdetéig, 6-7 éves korig tart. Ebben az időszakban a gyermek megtanul
beszélni, elkezd énekelni, táncolni, rajzolni. Ekkorra már az összes tejfoga kibújt, és lassan a maradandó fogak is kezdenek megjelenni.
Fontos tevékenysége a szülők, testvérek, barátok
utánzása. Így ismeri meg a külvilágot, és sokat tanul, ami ebben az életszakaszban nagyon fontos.
A játék nagy szerepet kap a fejlődésében (3. ábra).

3. A kisgyermekek kötetlen
játéka nagyon lényeges
a világ megismerésében

A kölyökkor magában foglalja az általános iskolai
alsó tagozatot és a felső tagozat egy részét (4. ábra).
A felgyorsult testi fejlődés és a sok mozgás miatt
a táplálékszükséglet megnő. A gyermek megtanul
írni és olvasni. Az alvásigény 10 órára csökken.
Serdülőkorban megkezdődik a nemi hormonok
termelődése, ennek hatására pedig kialakulnak
a másodlagos nemi jelleg megkülönböztető je-
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4. Kisiskolás korú gyermekek

5. Serdülőkorú fiatalok

gyei. Lányoknál bekövetkezik az első menstruáció,
a fiúknál a spontán éjszakai magömlés. Pattanások
és mitesszerek képződnek, ami a hormonrendszer
intenzív működésének következménye. A serdülőkor 16–18 éves korig tart. (5. ábra)
A következő életszakasz az ifjúkor, ami 20–25 éves
korig tart. Erre a korra jellemző, hogy megjelennek
a bölcsességfogak, a csontok növekedése befejeződik, ezáltal kialakul a test végleges magassága.
Az ember ekkor testi és szellemi szinten is nagy
teljesítményekre képes.
6. Aktív öregkor
A felnőttkor a leghosszabb szakasz, 60–65 éves
korig tart. Ebben a korban az ember teljesítőképességének maximumát
nyújtja fizikai és szellemi értelemben is. Az ember egyre megfontoltabbá,
bölcsebbé és megbízhatóbbá válik. Immár a családalapítás, a gyereknevelés és a munka áll az élete középpontjában.
Öregkorban a test megváltozik. A bőr ráncosodni kezd, a haj megőszül,
a testtartás megváltozik, a látás romlik. A mozgásban gazdag életforma, az egészséges táplálkozás mindenképpen lassítja a test leépülését
(6. ábra). A szellemi hanyatlást pedig tanulással, memória erősítő feladatokkal lehet késleltetni.
Az aggkor 75 éves kor felett következik. Végül minden ember élete a halállal fejeződik be.

ÚJ FOGALMAK
újszülöttkor
csecsemőkor
kisgyermekkor
kölyökkor
serdülőkor
ifjúkor
felnőttkor
öregkor
aggkor

A születéssel kezdődő élet főbb szakaszai: újszülöttkor, csecsemőkor, kisgyermekkor, kölyökkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor és aggkor.
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Összefoglalás
1. Hasonlítsd össze a férfi és a női nemi szerveket az ábrák segítségével!
Nevezd meg a betűkkel jelölt szerveket! A megoldást írd le a füzetedbe!
g

f

a
b
c

e
a
d
f

d
e

c

b

2. Hol történik a petesejt megtermékenyítése és a beágyazódás?
Válaszodat írd a füzetedbe!
petevezeték
petefészek
méh

hüvely

3. Mi védi a magzatot az anya pocakjában?
4. Mit jelent a tudatos családtervezés?
5. Milyen fogamzásgátló módszereket ismersz?
6. Összekeveredtek a képek, segíts helyes sorrendbe tenni őket!
Beszélj az adott életszakaszról!

a

b

c

d
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VII. Az egészség
megőrzése

Elsősegélynyújtás,
helyes életmód
és a tudatmódosító szerek
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40. Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek
Életünk során bármikor előfordulhat velünk, hogy sebesült emberrel találkozunk, esetleg velünk történik valami. Fontos, hogy ilyen helyzetekben ne essünk pánikba, tudjuk, mit kell tenni.
A legfontosabb teendő, hogy felmérjük a helyzet súlyosságát, felnőtt segítséget hívjunk,
és szükség esetén telefonom értesítsük a mentőszolgálatot!

Égési sérülések
Az égési sérüléseket több fokozatba soroljuk a sebesülés mértéke és az égett terület nagysága alapján (1. ábra). A legenyhébb, azaz az elsőfokú égések
keletkezhetnek például forró víztől vagy sütés-főzés
közben a forró edényektől. A sérülés után fontos,
hogy rögtön folyó hideg víz alá tegyük az égett felületet, és néhány percig tartsuk ott. Ez csökkenti a fájdalmat, valamint segíti a gyógyulást. Hólyagosodás
esetén a hólyagokat nem szabad piszkálni, tiszta
gézlappal kötözzük be a sebet. Súlyosabb esetekben, ha például a test nagy része égési sebekkel van
tele, segítséget kell hívni, értesíteni kell a mentőket.

1. Égési sérülések

Vérzések, törések
Vérző sebek ellátásánál az elsődleges cél mindig
a vérzés elállítása. Ha sok vért veszít az ember, az
eszméletvesztéshez, súlyosabb esetben halálhoz is
vezethet. A sebre gyakorolt nyomással csökkenthetjük a vérveszteséget. Elsősegélynyújtásnál különös
figyelmet kell szentelni a tisztaságnak. A kisebb vérző sebet mindig alaposan fertőtleníteni kell, mielőtt
bekötöznénk, nehogy elfertőződjön. A gyógyszertárakban több korszerű sebfertőtlenítő készítmény is
kapható.
A törés tünetei az adott testrész környékén jelentkező fájdalom, amely érintésre fokozódik, valamint
a testrész mozgásképtelensége. Ebben az esetben
szilárd alapra kell helyezni a testrészt, rögzítsük óva- 2. A mentőknek a tudásuk mellett
tosan, hívjunk segítséget! Súlyosabb sérülések esetén
a megfelelő eszközök is rendelkezésükre
a sebesültet lehetőleg ne mozgassuk, mert lehet, hogy
állnak a sérültek szakszerű
mozgatásához
azzal csak nagyobb kárt okozunk (2. ábra).
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Beteg megszólítása
Vállak óvatos megrázása

Reagál

Nem reagál

Panaszok tisztázása
Megfelelő elsősegélynyújtás
Szükség szerint mentőhívás

Segítségkérés
Társ + 112

MENTŐK

TŰZOLTÓSÁG

Légutak szabaddá tétele
Légzés vizsgálata
Nézz, hallgass, érezz

RENDŐRSÉG

Lélegzik

Nem lélegzik

Stabil oldalfekvés
Rendszeres ellenőrzés

Újraélesztés

104
105
107

SEGÉLYHÍVÓ
KÖZPONT

112

4. Segélyhívó
telefonszámok

3. A segítségnyújtás lépései

Segélyhívás
Ha sérült emberrel találkozunk, először fel kell mérnünk a sérülés mértékét, majd értesítenünk kell a mentőket. Megérkezésükig feltétlenül maradjunk a sérülttel! Az elsősegélynyújtás alapvető szabálya, hogy csak abban az esetben kezdjünk hozzá, ha saját életünket ez nem veszélyezteti.
A segítségnyújtás lépéseit a 3. képen láthatjuk.
Hasznos, ha a különböző segélyhívó számokat fejből tudjuk (4. ábra).
Magyarországon működik egy általános segélyhívó szám is, a 112. Ha ezt
a telefonszámot hívjuk, akkor onnan továbbkapcsolják a hívást a felelős
szolgálathoz. Ezek a segélyhívók ingyenesen hívhatók. A mentők értesítésekor mutatkozz be, és add meg a telefonszámodat, hogy visszahívhassanak, ha további információra van szükségük. Ezután mondd el a pontos
helyszínt, a sérültek számát és állapotukat! A helyzetet minél pontosabban ismertesd, hogy a szakemberek tudják, milyen típusú mentésre van
szükség.

ÚJ FOGALMAK
égési sérülés
vérzés
törés
segélyhívás
elsősegélynyújtás

Sérülések esetén fontos, hogy szakszerű segítséget hívjunk.
Magyarországon a központi segélyhívó szám a 112.
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41. Az egészséges táplálkozás
Egészségünk megőrzése mindannyiunk számára fontos. Ennek érdekében sok mindent
tehetünk. Figyeljünk a táplálkozásunkra, iktassunk be minél több mozgást a mindennapjainkba. Legyünk többet a friss levegőn,
adjunk magunknak elegendő alvásidőt. Ezek
olyan apró dolgok, melyek sokat segíthetnek
abban, hogy egészségesebb életet éljünk,
jobban érezzük magunkat a bőrünkben.
1. Táplálékpiramis
Milyen csoportokat ismertek fel
a piramisban?

Egészséges táplálkozás
Az egészséges táplálkozás egy összetett téma. Figyelnünk kell rá, hogy
mit eszünk, és abból mennyit. Nem mellékes az sem, hogy azt az ételt
hogyan készítjük el, milyen körülmények között fogyasztjuk el.
Fontos, hogy az étkezésünk változatos legyen. Étrendünkben ugyanúgy szerepeljenek a gyümölcsök és zöldségek, mint a húsok, tejtermékek,
gabonafélék. Persze az sem mindegy, hogy melyikből mennyit eszünk,
néhány ételcsoportot előnyben kell részesítenünk. Ehhez ad támpontot
2. A méz többféle cukrot,
az úgynevezett táplálékpiramis (1. ábra). A piramis alján lévő élelmiszeásványi anyagokat
reket kell nagyobb arányban fogyasztanunk, felfelé haladva pedig egyre
és vitaminokat is
kevesebbet az adott csoportokból.
tartalmaz
A gabonafélék étkezésünk nagy részét kiteszik. Ezeknél is figyelhetünk, hogy a pékáru, amit veszünk, teljes kiőrlésű gabonából készüljön.
A húsféléknél próbáljunk meg minél kevesebb vörös húst enni, ezeket inkább cseréljük halra, fehér húsra. A gyümölcsök tartalmaznak gyümölcscukrot, így például helyettesíthetik a desszertnél a süteményeket. Ha
nem tudunk lemondani a süteményekről, édesítésre használjunk cukor
helyett mézet (2. ábra). A gyümölcsök mellett a zöldségek is fontos részei
a helyes táplálkozásnak. Ezek a sok vitamin mellett cellulózt tartalmaznak, amit a szervezetünk nem tud megemészteni, így bélrendszerünk
tisztításában is segít.
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2,00
Soványság:

Normál:

Túlsúlyos:

Elhízott:

1,90

Magasság (méter)

A helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás segíthet
mind az elhízás, mind az alultápláltság esetén. Ezek igen
komoly és elterjedt problémák
napjainkban. A testtömegindex
kiszámítása segít abban, hogy
lássuk, testsúlyunk a normál
kategóriába esik-e. Ezt úgy számolhatjuk ki, ha a kilogrammban mért testtömegünket elosztjuk a méterben mért magasságunk négyzetével.

Jelmagyarázat:

1,80
1,70
1,60
1,50
1,40

40

50

50

70

80

90

100

Testsúly (kilogramm)

110

120

130

2. Testtömegindex-grafikon, ami hozzávetőlegesen
tájékoztat a testalkatról

Arra is ügyeljünk, hogy az egészséges ételek fogyasztását se vigyük túlzásba, mindig mértékkel együnk. Hasznosabb, ha egy nap inkább többször
(négyszer-ötször) étkezünk keveset, mint egy-két alkalommal sokat.
Az ételek mellett a folyadékfogyasztásra is ügyeljünk. Naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot szükséges meginni! Ha meleg az idő, akkor
ennél még többet is. Ez főként víz vagy hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcslé legyen. Ha szomjúságot érzünk, az már annak a jele, hogy
nem ittunk eleget az elmúlt órákban.
Sütés és főzés esetén a hő hatásárára az étel könnyebben emészthetővé válik, ám összetétele nagyon megváltozik. A hozzáadott zsiradékok,
fűszerek olyan változásokat idézhetnek elő, amik pl. csökkenthetik az
összetevők vitamintartalmát. Sütéskor kevés zsírt, olajat használjunk, alkalmazzunk egészséges elkészítési módszereket, ilyen pl. a párolás, vagy
a grillezés (4. ábra). Az ételeink elkészítésénél ügyeljünk a fűszerezésre
is. Hajlamosak vagyunk túlfűszerezni az ételeinket, ez pedig sajnos nem
egészséges.
Étkezéskor mindig nyugodt körülményekre törekedjünk! Üljünk le,
legyen időnk megenni az ételünket, ne pedig egyik helyről a másikra rohanva fogyasszuk el!

4. Zöldségek párolása
wok edényben
ÚJ FOGALMAK
egészséges életmód
táplálékpiramis
testtömegindex

Az egészséges életmód alapelemei a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás.
Akkor táplálkozunk egészségesen, ha ételeink változatosak, és jól készítjük el őket.
A különböző táplálékaink helyes arányát a táplálékpiramisról le tudjuk olvasni.
Az ételeink minősége mellett a mennyiségre is figyelnünk kell.
A hidratálás a helyes étkezés egyik alapja.
Naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot fogyasszunk, ez főként víz legyen.
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42. A mozgás fontossága
A változatos és egészséges táplálkozás mellett kimagasló szerepe van
a testmozgásnak. Ezzel erősítjük
a testünket, szervezetünket. A mindennapi mozgás hozzájárul a keringésünk helyes működéséhez, hatására
szervezetünk vérellátása javul. Amellett, hogy segít a betegségek elkerülésében, lelki egészségünk szempontjából is nagyon fontos.
1. Az ügyességi és a csapatsportok
nem csak a fizikai teljesítmény
miatt előnyösek

A kulcs a rendszeresség

Már apró változtatásokkal, akár csak
napi fél óra mozgással is jelentős fejlődést lehet elérni az egészségünket
illetően. Ez lehet futás, úszás, biciklizés, de az is ugyanolyan hasznos, ha kimegyünk a parkba focizni a barátainkkal, vagy buszozás helyett néhány megállót
inkább gyalogosan teszünk meg.
A rendszeres sportolás kezdetben nehéz lehet.
Akinek nincs benne gyakorlata, az elején jobban
kimerül, izomláz jelentkezhet nála. Ezek elvehetik
az ember lelkesedését, éppen emiatt kis lépésekkel
kell kezdeni. Törekedjünk arra, hogy szeressük csinálni a választott mozgásfajtát (1. ábra), legyen az
a kosárlabda, evezés, aerobik vagy akár a tánc.
A rendszeres mozgást végzők körében kisebb
a szívbetegségek száma. Ennek oka, hogy a testedzés hatására a vérellátásunk gyorsul, a szívizmok
megerősödnek. Nemcsak a keringésre, de a légzésre, valamint az izomzatra is pozitív hatással van
a sport (2. ábra). A mozgás növeli a tüdőkapacitást,
mely könnyebb légzéshez vezet. Izomzatunk erősítése sem elhanyagolható, így csontjaink jobban
védve vannak a sérülésektől.
2. A rendszeres futás nagyban hozzájárulhat
egészségünk megőrzéséhez
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A testsúly nem csak esztétikai kérdés
Ha egészséges életet szeretnénk élni, akkor ügyelnünk kell szervezetünk energiamérlegére. Ez azt jelenti, hogy a bevitt energia és a felhasznált energiánk kb. azonos szinten legyen. Amennyiben valaki
intenzíven sportol, úgy energiafelhasználása is nagyobb lesz az átlagosnál. Ilyenkor a szervezetének több tápanyagra van szüksége, különben kezdetben jelentős fogyás következne be, majd nem maradna energiája a szervezetnek. A drasztikus súlyveszteség ugyanolyan
veszélyes, mint az, ha valaki nagyon túlsúlyos (3. ábra).
Az elhízás ma Magyarországon már népbetegségnek számít. A felesleges kilók megterhelik az egész szervezetet, károsak az egészségünkre. Sok esetben alapos életmódváltás szükséges az ideális testsúly eléréséhez. Helyes étrend, amely minden szükséges tápanyagot
tartalmaz, valamint rendszeres sport szükséges a tartós eredményhez. Ha a mozgás mellőzésével, pusztán az étkezések kihagyásával
szeretnénk fogyni, az amellett, hogy negatív hatással van a szervezetre, nem is eredményez tartós fogyást. A kilók akár többszörösen
visszajöhetnek.
Sportolásnál is fokozottan figyeljünk a biztonságunkra. Futás
közben pl. viseljünk megfelelő cipőt, valamint lehetőség szerint ne
aszfalton fussunk. Ezek segítenek az ízületek épségének megóvásában. Bemelegítéssel, valamint edzés utáni nyújtással segíthetünk
az izomlázon, valamint a rándulások, izomgörcsök elkerülésében.
Figyeljünk ezek mellett a megfelelő hidratálásra. Mozgás közben
a szervezetünk vizet veszít, izzadunk. Ezt a folyadékmennyiséget pótolnunk kell, így mindig ügyeljünk rá, hogy eleget igyunk.
Betegség esetén az intenzív sportolást szüneteltetni kell. Hagyjuk, hogy testünk meggyógyuljon, ha tovább terheljük, csak nagyobb bajt okozunk vele.
Az eddig említett pozitív hatásai mellett a mozgás nélkülözhetetlen
a lelki egészségünk megőrzéséhez is. Segít a feszültség, a stressz feldolgozásában, enyhíti a szorongást, valamint önbizalmat ad (4. ábra).

3. Testsúlyunk rendszeres
mérésével észlelhető
a jelentős fogyás és hízás
is, ami akár betegségekre
is utalhat

4. A sport stresszoldó és növeli
az önbizalmat
ÚJ FOGALMAK
rendszeres mozgás
fogyás
elhízás
biztonságos sportolás
hidratálás
lelki egészség

A rendszeres mozgás rendkívül fontos egészségünk megőrzéséhez.
A sportolás segíti a keringést, testünk vérellátását.
A testedzés segít az elhízás elkerülésében.
Ügyeljünk biztonságunkra és a megfelelő hidratálásra.
Lelki és testi egészségünk egyaránt fontos, a mozgás mindkettőre pozitív hatással van.
A mozgás segít a szorongás enyhítésében.
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43. Legális drogok
Mindenki életében vannak olyan tényezők, amelyek valamilyen lelki nyomást gyakorolnak rá. Ilyen lehet pl. egy vizsga, amire sokat kell készülni,
és fontos, hogy jól sikerüljön. A folyamatos teljesítménykényszer, a túlterheltség, kimerültség szintén ilyen tényezők lehetnek. A stressz kezdetben
a lelki egészségünket veszélyezteti, de ez hosszú távon a testi egészségünkre
is hat. Több egészséges módja is van annak, hogy ezt megelőzzük, ilyen pl. az
előző leckében tárgyalt sportolás (1. kép).

Család
Elvégzendő feladatok
listázása, rangsorolása

Barátok
Átgondolt időbeosztás

Feladatok ütemezése

Emberi kapcsolatok

Tágabb közösség

STRESSZKEZELÉS

Segítség kérése

Feladatok csökkentése

Pihenés

Vágyak elengedése

Aktív
Passzív

STOP

Feladat visszautasítása

1. A stressz kezelésének egészséges módjai
Vannak sajnos egészségtelen módjai is annak, hogy az életünkben jelen lévő
feszültséget csökkentsük. Ezek lehet, hogy látványosabb eredményekkel járnak rövidebb időn belül, de hatásuk nem hosszú távú, csak felszínes kezelése
a problémáknak, miközben a mellékhatásokkal egész életünkben együtt kell
élnünk. Ezek a káros szokások vezetnek a szenvedélybetegségekhez.
A drogok olyan anyagok, amelyek az idegrendszerre hatnak, megváltoztatják a tudati állapotot vagy a hangulatot. Vannak legális (pl. koffein, nikotin) és
illegális (pl. kokain, heroin) drogok, közös tulajdonságuk azonban, hogy függőséget alakítanak ki. Hatásuk alapján is több csoportba sorolhatjuk őket
(kábító, serkentő, hallucinogén).
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Legális drogok
Túlterheltség esetén az emberek gyakran fordulnak olyan szerekhez, mely
a fáradtság csökkentésével lehetőséget adnak, hogy több munkát elvégezzünk. Ezt a hatást váltja ki pl. a kávéban is megtalálható koffein. Nem
csak a kávéban, a teában, az energiaitalokban és néhány üdítőben is felfedezhető a koffein. Kis mennyiségben pozitív hatású, túlzott fogyasztása
esetén azonban koffeinmérgezés jelentkezhet. Ez okozhat hányingert,
szédülést, fejfájást, hosszú távon pedig gyomorfekély alakulhat ki.
A dohánytermékekben a függőség kialakulásáért felelős vegyület
a nikotin, ami élénkítő hatással van az emberekre. A függőség mellett komoly egészségügyi problémákat okoznak az égéstermékek, melyek dohányzás közben a tüdőnkbe kerülnek. Ezek nagyrészt rákkeltő hatásúak.

1‰ alatt

1–2‰

2–3‰

3–4‰

4–5‰

5‰ fölött

2. Véralkoholszint és részegség
A legális drogok közé tartozik még az etil-alkohol (C2H5OH) is. Hatására oldódnak az ember gátlásai, szorongása rövid időre csökken. Értágító hatása miatt kis mennyiségben előnyös a fogyasztása, de nagyobb
mennyiségben romboló a szervezetre. Károsítja a májat, valamint az
idegsejtjeinket is pusztítja, így testi és szellemi leépülést eredményez.
Az alkoholos befolyásoltság alatt álló ember gyakran nem úgy érzékeli
a valóságot, mint józan társai. A távolságokat nem tudja jól felmérni, valamint a reflexei is lassulnak, mozgását nem úgy tudja irányítani, mint
kellene (2. ábra). Soha ne vezessünk semmilyen járművet, ha alkoholt ittunk, hasonló helyzetben lévő társainkat se engedjük volán mögé. Az alkoholizmus a leginkább elterjedt függőségek közé tartozik.

Az energiaitalokban
a koffein mellett sok
más káros anyag is
van, melyek rosszak
a szervezetünknek.
Ez a fajta serkentő
a szívünket túlságosan megdolgoztatja, szívelégtelenséghez is vezethet
a fogyasztásuk.
Bár a kávét sem
szabad túlzásba
vinni, ennek
fogyasztása mégis
előnyösebb, mint
az energiaitaloké.

ÚJ FOGALMAK
szenvedélybetegség
drog
koffein
nikotin
etil-alkohol

A drogok olyan vegyületek, melyek az idegrendszerre hatnak, függőséget okoznak.
Az engedélyezett drogok közé tartozik a koffein, a nikotin és az alkohol.
Ezek élénkítő hatással vannak a szervezetre, de hosszú távon visszafordíthatatlan károkat okoznak.
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44. Illegális drogok
A tiltott drogokat a köznyelvben kábítószernek nevezik. Ezek a tudatmódosító szerek az idegrendszerre hatnak, megváltoztatják annak működését. Rendkívül veszélyesek, akár egyszeri használat után
is kialakulhat a függőség. Használatukat, terjesztésüket szigorúan
büntetik, ennek ellenére mégis egyre elterjedtebbek.
A kábítószerek általában növényi eredetű vegyületek, melyeket már
régen is ismertek az emberek. Az orvostudomány is használta őket fájdalomcsillapításra, altatásra, amíg rá nem jöttek káros hatásukra. Ma már
törvény tiltja használatukat (1. ábra).

1. A kábítószerek használata
és terjesztése büntetendő

2. A túladagolás veszélye a kábító
gyógyszereknél nagyon magas

Hatásuk alapján megkülönböztetünk kábító hatású és serkentő hatású kábítószereket, valamint hallucinogéneket.
A kábító hatásúak közé tartozik pl. a morfin, melyet a mákgubóból vonnak ki. Különböző kémiai átalakítások során ebből készül a heroin. Mind a két
vegyület esetén gyorsan alakul ki a függőség. Bizonytalan összetételük miatt
a túladagolás veszélye nagyon magas, használatuk légzésbénulást eredményezhet (2. ábra). A morfin különböző származékait ma is alkalmazzák fájdalomcsillapítókban és altatókban. Ezeket a gyógyszereket nem lehet orvosi rendelvény nélkül megvásárolni.
A legális drogok körében is találkoztunk serkentő hatásúakkal, mint pl.
a koffein. A kokacserje leveléből kinyerhető kokain is élénkítő hatással van
a szervezetre. Használatuk esetén a fáradtságérzet szinte teljesen megszűnik,
így fennáll a veszélye annak, hogy valaki a végkimerülésig dolgozik a hatása
alatt. A felpörgött állapotban a pulzusszám növekszik, a veszélyérzet csökken,
így gyakran életveszélyes helyzetekbe sodorja magát a használó (3. ábra).

3. Az ecstasy is a serkentő
kábítószerek egyike
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A hallucinogének közé soroljuk a marihuánát és
az LSD-t. Hatásuk alatt az ember olyan dolgokat tapasztal, amelyek valójában nem léteznek. Ez okozhat
halálos kimenetelű baleseteket is. A marihuána használata néhány országban legális, nem tartják veszélyesebbnek az alkoholnál. Az LSD és a marihuána tartós
használata azonban rontja a memóriát, az érdeklődés
más dolgok iránt csökken, depresszióközeli állapot
alakulhat ki (4. ábra).

Megoldás, leszokás
A szervezetünk egyes kábítószerekhez hamar hozzászokik, így a kívánt hatás eléréséhez növelni kell a bevitt adagot. A függő ember életében az anyaghoz való
hozzájutás lesz a legfontosabb. Ez kihat az emberi kapcsolataira, munkájára, egészségére, teljes leépülés következhet be.
A függőségre a megoldás nem egyszerű, sok segítséget és nagy akaraterőt igényel. Éppen emiatt fontos,
hogy tudatosan kerüljük ezeket a szereket, ne adjunk
lehetőséget a függőség kialakulására. Ennek segítésére különböző segélyvonalak, anonim segítőcsoportok
működnek.
A leszokáshoz komoly orvosi segítségre van szükség, ugyanis a szervezet elvonási tüneteket produkál
a kábítószer megvonása miatt. Az orvosok munkája
mellett szükség van a beteg családjára, barátaira, akik
mellette állnak, valamint pszichológus támogatására
a társadalomba való visszailleszkedéshez. A gyógyulás azonban sosem lesz végleges, a függőséggel egész
életében együtt él az, akinél egyszer kialakult (5. ábra).

4. A függőség hatással van
az emberi kapcsolatokra is

5. A leszokni vágyók közösségben
sikeresebbek, mint ha egyedül
küzdenek a betegségükkel
ÚJ FOGALMAK
kábítószer
serkentő hatású szerek
hallucinogének

A tiltott drogokat kábítószernek nevezzük.
A kábítószerek használatát törvény tiltja.
A függőség akár egyszeri droghasználat után is kialakulhat.
Megkülönböztetünk kábító és serkentő hatásúakat, valamint hallucinogéneket.
A szervezetre gyakorolt káros hatásuk mellett a túladagolás veszélye is mindig
fennáll a használatkor.
Függőség esetén forduljunk segítségért!
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Összefoglalás
Gondolkodj, és válaszolj a kérdésekre!
• Milyen fokozatai vannak az égési sérüléseknek?
• Milyen segélyhívó telefonszámok vannak Magyarországon?
• Mi az a táplálékpiramis?
• Mi tartozik az egészséges életmódhoz?
• Milyen pozitív hatásai vannak a sportolásnak?
• Mi az a sport, amit rendszeresen végzel?
• Miket nevezünk legális drogoknak? Sorolj fel néhányat!
• Mik a kávé hatásai?
• Milyen hatással van az emberre az alkoholfogyasztás?
• Milyen csoportokra tudjuk osztani az illegális drogokat?
• Mit nevezünk hallucinogénnek?

Készítsetek egy napirendet, amely
egészséges életmódot tükröz! Ne feledkezzetek meg a testmozgásról és
az egészséges ételekről sem. Dolgozzatok csoportokban, vagy akár egyedül! Próbáljátok meg betartani a saját
napirendeteket!

Szituációs gyakorlat
Alakítsatok ki kis csoportokat, és játsszátok
el, mit tennétek, ha autóbalesetet láttok!
A csoportban legyen egy ember, aki segítséget kér, legyen legalább egy sebesült, és
legyen egy ember, akitől segítséget kértek!
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VIII. Környezet
és fenntarthatóság

Az ember hatása a környezetre,
energiafogyasztás, hulladéktermelés
és a lehetséges megoldások
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45. Ember és környezet átalakuló kapcsolata
Átalakuló kapcsolatrendszer
Az ember és a természet az idők folyamán hosszú fejlődésen
és változáson ment keresztül.
Az ősember teljes kiszolgáltatottságban élt a természet erőivel
szemben. Gyűjtögetett, halászott, vadászott.

Nomád pásztorkodás során az állatokat legelőről legelőre hajtották, velük együtt az emberek is vándoroltak.

A települések, majd az egyre nagyobb városok megjelenésével az
ember vette át az irányítószerepet. A letelepedéssel és a biztosabb
élelmiszer-ellátással egyre nőtt a Földön élő emberek száma.

Az ember egyre nagyobb területet hasított ki a természetből, megindult az erdők irtása. Azonban ezzel párhuzamosan az állat- és
növényfajok sokfélesége csökkenni kezdett.

Az egyre tudatosabb környezetalakítás a folyók szabályozása révén csökkentette az árvízveszélyt, de a talaj kiszáradását fokozta.
A bányák és iparvidékek megjelenésével helyi környezeti ártalmakkal jártak. A levegő szennyezettsége rohamosan növekedett,
az ember egészségére is komoly veszélyt jelent.

Napjainkban
Az ipari forradalom után hirtelen megnövekedett népesség, és a vele együtt fellendült
gazdasági termelés következtében ezek a problémák még súlyosabbá váltak. Olyan ártalmak is megjelentek, amelyek a világ minden területén tapasztalhatók, ezeket tudományosan globális problémáknak hívjuk (1. ábra).
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Globális problémák
• Pusztulnak az élőlények, csökken a fajok száma.
• Az ózonréteg elvékonyodik, így a Napból érkező káros sugárzás megnövekszik a Földön.
• Egyre jobban romlik a levegő minősége.
• Ivóvízkészletünk veszélybe kerül a pazarló életmód és a vízszennyezés
következtében.
• Gátlástalanul folyik a természeti kincseink kitermelése.
• Hihetetlen mennyiségű hulladékot halmozunk fel, melynek kezelésére
nem vagyunk felkészülve.
• Az egész Földre hatással van a globális felmelegedés erősödése.

1. Nevezd meg a képeken látható globális problémákat!
Fogalmazd meg, miért jelentenek veszélyt az életünkre!
Az ember környezete megóvásáért sok mindent tehet, ez a környezetvédelem, ami a következő területeket érinti:

ÚJ FOGALMAK

• talajvédelem

sokféleség

• vízvédelem

hulladékkezelés

• levegővédelem

felmelegedés

• az élővilág védelme

ivóvízkészlet

• zajvédelem

légszennyezés

• hulladékgazdálkodás

Az ember a környezet felett szinte észrevétlenül átvette az uralmat.
A gyors fejlődés és az egyre növekvő népesség olyan globális problémákat hozott létre, melyek szükségessé tették a hatékony környezetvédelmi intézkedések bevezetését.
Az egészséges jövő csak tudatos és környezetkímélő életvitellel érhető el.
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46. Ökológiai lábnyom
Ökológiai lábnyom
Az ökológiai lábnyom egy fantázianév
(1. ábra). A fogalom azt fejezi ki, hogy életmódunk milyen hatással van a környezetünkre.
A lakosság egy bizonyos életszínvonalon él, az
ökológiai lábnyom számításánál ezt is figyelembe
kell venni (2. ábra). Valójában mi magunk is hozzájárulunk a környezet jelenlegi állapotának kialakulásához. Sajnos a kép nem túl vidám, és ezt
a kutatók számszerűsíteni is tudják. Az ökológiai
lábnyom mértékegysége a globális földhektár. Ennek az egy főre jutó értéke: 2,7 fő/hektár, ez azt jelenti, hogy 1 hektárnyi földterület 2,7 főt képes
eltartani. Ha minden számítást elvégzünk, akkor sajnos arra a megállapításra jutunk, hogy a világ népessége túlfogyasztotta a Föld erőforrásait.

1. Az ökológiai lábnyom
szemléltetetése

×0,6
INDIA

A lábnyom kiszámításánál a következő területeket szoktuk vizsgálni.
• táplálék/táplálkozással kapcsolatos jellemzők,
• lakásviszonyokkal kapcsolatos tudnivalók,
• közlekedési szokások,
• fogyasztási cikkek és különböző szolgáltatások igénybe vétele.

×2,1
MAGYARORSZÁG

2. Keressétek meg a földrajzatlaszotokban a képeken látható városokat! A fényképek segítségével hasonlítsátok össze az itt élő emberek életszínvonalát!

×2,2
KÍNA

Buenos Aires, Argentína (2019)

Doha, Qatar (2019)
×3,0
NÉMETORSZÁG

Minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb az ökológiai lábnyoma,
hiszen többet költ élelmiszerre, elektronikai cikkekre, kikapcsolódásra,
utazásra. A 3. ábrában néhány országnevet láttok, felettük egy számmal,
mellettük egy-egy földgömböt. Ez azt jelenti, hogy ha mindenki úgy élne,
mint például Németország lakosai, akkor három Földre lenne szükség
a világ népességének eltartásához.

×4,9
USA

3. Néhány ország
ökológiai
lábnyoma
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A túlfogyasztás napja
Az adott év egy napja, ami azt jelenti, hogy attól a naptól kezdve a következő évi erőforrásokat éljük fel. Ez a dátum minden országnál eltérő, a nagyobb
ökológiai lábnyommal rendelkezők hamarabb elhasználják azt a mennyiséget,
ami az országuk területén fenntartható módon rendelkezésre állna (4. ábra).
Vietnám 12. 21.

R
EMBE
DEC

FE
B

Egyesült Arab Emírségek
03. 04.

OKTÓB
ER

RCIUS
MÁ

Albánia 10. 14.

R
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M

Luxemburg 02. 19.
ÁR
RU

NO
VE

Egyiptom 11. 06.

JANU
ÁR

VILÁGÁTLAG: AUGUSZTUS 1.
MBER
PTE
SZE

Svédország 04. 04.

S
JU

AU
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S

Németország 05. 02.

IUS
JÚN

Mexikó 08. 29.

M
Á

US
ZT

ÁPRIL
IS

Peru 09. 25.

4. Egyes országok
túlfogyasztási
napja 2018-ban.
Keresd meg
Magyarországot
az ábrán, olvasd
le, mikor volt
hazánkban
a túlfogyasztás
napja 2018-ban!

JÚLIU
S

Olaszország 05. 24.
Brazília 07. 19. Magyarország 06. 20.

Ökológiai rendszer
A Földünkön kialakult ökoszisztémákba történt beavatkozás, a népesség
növekedése, az ipari és mezőgazdasági termelés növekedése nehezen helyrehozható károkkal jár. Szennyeződik a talaj, a levegő, romlik a felszíni vizek minősége. Az éghajlat változása, a globális felmelegedés óriási károkat
okoz, állat- és növényfajok pusztulnak ki.
Magyarországon 1995 óta törvény segíti a biológiai sokféleség megőrzését.

ÚJ FOGALMAK
ökológiai lábnyom
eltartóképesség
erőforrás
túlfogyasztás

Az ökológiai lábnyom azt mutatja, a rendelkezésre álló erőforrások mekkora
részét használjuk.
Egy embernek vagy egy országnak is kiszámolható a lábnyoma.
A gazdasági fejlődés sajnos egyelőre a lábnyom növekedésével jár együtt.
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47. Fenntartható fejlődés
A természeti erőforrások nagymértékű felhasználása során a környezet rohamosan átalakul. Ez a változás az emberiség jövőjét is befolyásolja, nem
feltétlenül jó irányban. Érdemes elgondolkozni, és életvitelünket környezettudatossá formálni. Ebben jelenthet segítséget a fenntartható fejlődés.

Fenntartható fejlődés
A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy a környezetben lévő változást úgy kell
létrehozni, hogy az ne veszélyeztesse a következő nemzedék jövőjét. Vagyis
a mai társadalomnak úgy kell gazdálkodni az erőforrásokkal, például a vízzel,
ásványkincsekkel, hogy azok még hosszú idegi elérhetőek legyenek mások számára is. Ha belegondolunk, ezek megvalósítása nem is olyan egyszerű, hiszen
észre sem vesszük, de rendkívül pazarló életet élünk, természetesnek gondoljuk az erdőket, a rendelkezésre álló ivóvizet. Ha egy faluban az emberek fafeldolgozásból élnek, de több fát vágnak ki, mint amennyi újranő, az nem lehet
fenntartható. Ha egy család több pénz költ, mint amennyi a jövedelme, akkor
ez a nem lesz fenntartható. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) 17 sürgető
célt fogalmazott meg (1. ábra)!
1. Tanulmányozzátok a képeket, és mondjátok el egy mondatban, mi lenne a sürgető feladat!
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Az Aral-tó körüli félsivatagos területeket sikerült művelésbe vonni, a mezőgazdaság
nagyot fejlődött. Azonban az Aral-tavat tápláló folyók vizének elöntözéséval a tó szinte
teljesen kiszáradt, az egykor virágzó halászat teljesen megszűnt.

A Húsvét-szigeten az
őslakosok virágzó kultúrát hoztak létre. A sziget erdőit azonban az
évszázadok alatt mind
egy szálig kivágták, a
talaj jó része bemosódott a tengerbe, aminek a civilizáció teljes
összeomlása lett a következménye. Valóban
nagy fejlődés zajott, de
ez nem bizonyult fenntarthatónak.

Az elsivatagosodó területek többnyire a túllegeltetés miatt alakulnak ki a füves puszták helyén. Azonban ha tudományosan
tervezett módon, nagy csordákban legeltetik az állatokat, akkor
amellett, hogy több haszonállatot tarthat el azonos méretű terület, az elsivatagosodás is visszafordítható. A kerítéstől balra az
így elért eredmény látható, a jobb oldalon pedig a hagyományos
állattartás okozta pusztulás. Gyönyörű példája a fenntartható
fejlődésnek.
A lakossági szennyvíz sok kárt tud okozni
az élővilágban. A tavak, folyók tápanyagellátását felborítja, betegségeket terjeszthet. Ma azonban már létezik olyan eljárás, ami fontos nyersanyagként használja
a szennyvíztelepek iszapját. Felhagyott
bányák tehetők ismét termőterületté, ha
megfelelően használják hozzá a szennyvíziszapot. Az ilyen tudományos eredmények reményre adnak okot.

ÚJ FOGALMAK
fenntartható
fejlődés
környezettudatos
gondolkodás

A fenntartható fejlődés közös érdekünk, hogy gyermekeink, unkáink, dédunokáink is nyugodt, zavartalan életet élhessenek, és élvezhessék a földi javakat.
A fenntarthatóság csak egy jól működő közösségben képes megvalósulni, ahol
figyelünk egymásra, takarékoskodunk az erőforrásokkal.
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48. Tudatos fogyasztói szokások
Az emberek tájékoztatása és ismereteik bővítése elengedhetetlen
fontosságú, hiszen így tudnak vásárlási és fogyasztói szokásaikon
változtatni.

Fenntartható fogyasztás
A kifejezés azt jelenti, hogy a megvásárolt termékek, igénybe
vett szolgáltatások nem veszélyeztetik a környezetet, nem
termelnek több hulladékot, vagyis a jövő nemzedéke számra is elérhetőek maradnak az erőforrások.
A nem fenntartható fogyasztás növeli a hulladék menynyiségét, egészségre káros és veszélyezteti a környezetet. Az
embereknek egyre nagyobb igényük van arra, hogy megtud- 1. Narancsot szállítanak
ják, egy termék honnan, milyen körülmények közül kerül az
az elosztóközpontba
asztalukra, mi történik az egyes termékekkel használatuk
a betakarítási helytől
után vagy élettartalmuk végén (1. ábra).
Legyél te is tudatos vásárló! Tudatos vásárlónak lenni nem is olyan
egyszerű, ha megszoktál egy általad jónak ítélt magatartást.
A következő hét jótanács a segítségedre lehet a tudatos szemlélet kialakításában.
1. Készíts bevásárlólistát! Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged! Vásárlás közben tartsd magad a listádhoz!
2. Olvasd el a címkét! Az élelmiszerek és a kozmetikumok is sok káros anyagot tartalmaznak, melyek a veszélyesek lehetnek az egészségedre. Amennyire csak lehet, kerüld a vegyszereket!
2. Ezeket a fenntarthatósági logókat érdemes a termékek csomagolásán keresni.
Nézzetek utána, és beszéljétek meg, melyik mit jelent!
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3. Ne használj, ne vásárolj nejlontáskát!
Egy eldobott műanyag szatyor lebomlási
ideje 200–1000 év közötti. Vigyél magaddal
textiltáskát vagy fonott kosarat a bevásárláshoz!
4. Váltsd vissza! Keresd a visszaváltható
(például szörpösüveg), vagy újra hasznosított csomagolást!
5. Törekedj a tartós használatra! Kerüld az
egyszer használatos eldobható dolgokat,
mint például műanyag tányér, műanyag
pohár vagy evőeszköz. Ezek előállítása és
kidobása környezetszennyező (3. ábra)!

Néhány anyag lebomlási ideje a természetben
almacsutka

1–2 hónap

papírtörlő

néhány hét

cigarettacsikk

10–12 év

természetes alapú szövet

6–12 hónap

fa

5–10 év

alumíniumdoboz

100–500 év

műanyag

akár 1 millió év

üveg

nem bomlik le

3. 2021-től az Európai
Unióban tilos
a képen is látható
egyszer használatos
műanyag
evőeszközöket
forgalmazni

6. Frisset, helyi termelőktől! Keresd a lakóhelyed közelében termelt gyümölcsöt,
zöldséget (4. ábra)!
7. Ne pazarolj! Érdemes végiggondolni, hogy
mennyit fogsz kidobni abból, amit megveszel, ez talán a legnehezebb, jól ismerni önmagunkat és mértéket tartani (5. ábra).
Ha csak egyetlen hónapban sikerül a felsoroltak közül legalább
kettőt betartani, akkor te is sokat
tettél a fenntartható és tudatos
vásárlói szokások kialakításáért.

4. Helyi termelők rövidebb szállítással kevesebb
környezeti kárt okoznak, emellett nagyobb
eséllyel lehet csomagolásmentesen
vásárolni náluk
ÚJ FOGALMAK
fenntartható fogyasztás

5. Dobtál már ki élelmiszert? Mi volt az oka?

tudatos fogyasztás

Sokat tehetünk környezetünk és jövőnk megóvásáért, ha a fenntartható fogyasztás és a tudatos fogyasztói, vásárlói szokások mellett szavazunk.
Ha teheted, ne kérj nejlonszatyrot!
Vásárolj friss helyi zöldségeket!
Igyekezz tudatosan nem pazarló módon élni, hidd el, megéri!
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49. Energiatakarékosság a háztartásban
Az energiatakarékosságot többféleképpen tudjuk
értelmezni, például energiatakarékosan tudunk
házat építeni, vagy amikor elektronikai eszközöket
vásárolunk, ügyelünk arra, hogy minél kevesebb
elektromos áramot használjon fel (1. ábra). A tudatos
vásárlás nemcsak a pénztárcánkat, de környezetünket is
kíméli.

Egy család energiafogyasztása
Energiát használunk a fűtéshez, világításhoz, háztartási
és elektronikai eszközeink működtetéséhez, ezt az energiát különböző energiaforrásból nyerjük. A diagram tanulmányozása során látjuk (2. ábra), hogy egy háztartás
energiafelhasználásának nagy részét a fűtés adja.

6%

6%
fűtés és légkondicionálá

9%

meleg víz

1. A háztartási
há
ázttarttásii gépek
géépekk energetikai
besorolása tájékoztat arról,
hogy mennyire hatékony
az áramfelhasználásuk

sütés-főzés

13%
66%

háztartási gépek
világítás és
szórakoztató elektronika

13%
kémény
19%
tető

2. Egy család energiafogyasztásának
megoszlása

Éghajlatunkból következik, hogy az év nagyobbik részében fűtünk (kb. szeptember és május között).
A rossz hír az, hogy azokból a házakból, melyek nincsenek szigetelve, a meleg az utcára kerül (3. ábra).
A rosszul záródó ablakokon, ajtókon észrevétlenül távozik, fűtűnk, még sincs meleg az otthonunkban.
A házak hőszigetelése tehát amellett, hogy csökkenti
a károsanyag-kibocsátást, úgy teszi komfortosabbá a lakásokat, hogy a rezsiköltség is csökken.

16%
fal

22%
pince

20% + 10%
üveg rések
30%
ablak

3. Egy ház hővesztesége
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4. Szigetelési munkálatokat
végeznek a házon

5. Hőkamerás felvétel
egy családi házról

Hőszigetelés, tetőszigetelés
A szigeteléssel ellátott ház télen nem engedi kijutni a meleget, nyáron
pedig nem engedi be, így a ház a nyári hőség ellenére se melegszik fel
(4. ábra). A hőkamerás felvételek azt mutatják (5. ábra), hogy a narancssárgás részen a hő távozik. A hőszigetelt többrétegű ablakok a hagyományos
ablakokkal szemben is nagyobb hatékonysággal őrzik a lakás melegét.
A harkályok, fakopáncsok évente többtucatnyi hungarocellel szigetelt házat bontanak meg. A harkály védett madár, nekünk kell változtatni a technológiánkon.
A házak energiafelhasználását további lépésekkel is csökkenthetjük, például a napkollektorral meleg vizet nyerhetünk, a ház megfelelő tájolása
(elhelyezése) szintén segítheti a fűtésszámla csökkentését.
A budapesti Nyugati téren, a bevásárlóközpont tetején várja a látógatokat az intenzív zöld tető, mely kikapcsolódást nyújt, és hasznos
zöld felület a város szívében.

ÚJ FOGALMAK
energiatakarékos
építkezés
passzív ház

Az extrém alacsony energiafelhasználással működő házakat passzív háznak nevezzük.

energetikai
besorolás

Kiadásaink legnagyobb részét a fűtésszámla teszi ki.
Az energiatakarékos építkezéssel hosszú távon sok pénz megspórolhatunk.
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50. Hulladéktípusok és csoportosításuk
Nem minden hulladék
szemét!
A két fogalom nem ugyanazt jelenti. A hulladék az emberi tevékenység során keletkezett anyag, ami a keletkezési helyről elszállítva
továbbhasznosítható. A szemét nem más, mint
az a hulladék, ami tovább már nem hasznosítható. Egy eldobott műanyag flakon az erdőben
szemét, összegyűjtve hulladék.
Egy átlagos család kukáját a képen látható
anyagok töltik meg (1. ábra). A magánnyomozók
gyakran a megfigyelt személy kukáját analizálják, hogy több információt tudjanak róla begyűjteni. Vajon rólad mi derülne ki?
Játsszunk! Rajzoljatok egy kukát, gondoljatok egy szakmára, illetve foglalkozásra, és a kukába „helyezett” (megrajzolt)
tárgyakból társaidnak kell kitalálnia, ki is
vagy valójába!

31

szerves

4
13
5

fém

18

papír

29

egyéb

műanyag
üveg

tömegszázalék (%)

1. A háztartási hulladék összetétele
Magyarországon

Keletkezésük alapján a a hulladékokat két nagy
csoportba tudjuk sorolni. Nagyobb részük az
iparban és a mezőgazdaságban keletkezik,
ezeket termelési hulladéknak (pl. fémforgács,
fahulladék stb.) hívjuk. Kisebb részük a háztartásokban és a közintézményekben keletkező
települési hulladék. Az utóbbi hulladéktípus
sokkal változatosabb az összetétele szempontjából.
A hulladékokat tovább is csoportosíthatjuk, gyűjteni is így érdemes őket: papírhulladék,
műanyaghulladék, üveghulladék, fémhulladék,
zöldhulladék, elektronikai hulladék, gépjárműhulladék, veszélyes hulladék, textilhulladék.

130 m

Hulladékok csoportosítása

Magyarországon egy év alatt körülbelül
három Gellért-hegynyi szemét keletkezik.
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Veszélyes hulladék
Veszélyes hulladéknak tekintünk minden olyan terméket, anyagot, mely károsan hat a környezetre, az
élővilágra, az ember egészségére. Veszélyes hulladéknak számítnak az akkumulátorok, a szárazelemek, a mobiltelefonok alkatrészei, a festékek, lakkok, olajok, lejárt szavatosságú gyógyszerek. Ezeket
soha nem szabad a szemetesbe dobni, elhelyezésükre különös gonddal kell figyelni (2. ábra).
2. A képen látható valamennyi tárgy veszélyes
hulladéknak számít! Nevezd meg őket!

Virtuális szemét – SPAM
Az e-mail-fiókunkban is megtalálható a virtuális szemét, bár ez nem kézzel fogható, de sokat hallunk
róla. Valójában ezek nem kért hirdetések, ajánlatok,
melyek foglalják számítógépünk tárhelyét, felesleges adatforgalmat generálnak, és akár a személyes adataink kiszivárogtatásához is vezethetnek
(3. ábra). Meglepő lehet, de a világ kéretlenlevél-forgalma a hálózatok elektromos terhelésén keresztül egy kisebb ország kibocsátásával egyenértékű
szén-dioxid-mennyiségért felel!

Az Egyesült Államok lakosai termelik a világon a legtöbb elektronikai hulladékot,
ez a szám meghaladja a 23 kg/fő menynyiséget évente. Afrikai országokban ez az
érték körülbelül 2 kg/fő.

ÚJ FOGALMAK
hulladék
szemét
termelési hulladék
települési hulladék
veszélyes hulladék

3. Virtuális szemét,
amely a számítógépünkre érkezik
kéretlenül

spam
textilhulladék
biopamut

A hulladék és a szemét két különböző fogalom, a hulladék továbbhasznosítható.
A hulladékokat két nagy csoportba tudjuk sorolni: termelési és települési hulladék.
A veszélyes hulladékok elhelyezése, megsemmisítése sokkal nagyobb körültekintést igényel.
A virtuális térben is találunk szemetet, számítógépünk levelezési rendszerébe
is gyakran érkeznek nem kért hirdetések, ajánlatok – ezeket spameknek hívjuk.
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51. Hulladékcsökkentés
Szerves hulladék
A háztartási hulladék körülbelül egyharmadnyi
része különféle szerves anyag. A szerves hulladék
külön gyűjtésével és hasznosításával csökken
a szemétdíj. Ha nincs kertünk, csatlakozhatunk helyi
komposztálócsoporthoz (1. ábra).
A „Ne vásárolj semmit!”-nap – advent előtti pénteken – figyelmeztet arra, hogy személyre szóló, saját kivitelezésű ajándékokkal helyettesítsd a felesleges „muszájajándékokat”.

1. A komposztáláshoz nem feltétlenül
szükséges kert, léteznek lakásban
alkalmazható gilisztafarmok

Textilhulladék
A természetes anyagból készült textilek hamar lebomlanak, azonban a mai textíliák nagy része sokszor mesterséges anyagokat is tartalmaz, ami a lebomlási időt
jelentősen megnöveli. Fontos a tudatos vásárlás; ma
már semmiféle vegyszert nem tartalmazó, biopamutból készült pulóvereket és újrahasznosított műanyagból különböző kiegészítőket, esernyőt, táskát is vásárolhatsz (2. ábra).
Ma már az eső cseppjeiből is kimutatható a műszálakból származó mikroműanyag-szennyezés.

2. A biopamutból készült ruhák,
kiegészítők címkéje (GOTS)

Egy hagyományos 150 grammos póló előállításhoz 8000 liter vizet használnak fel. Ugyanis enynyi vízre van szüksége a gyapotnak, melyből a pamutszál készül. Egy ugyanilyen típusú, de biopamutból készült póló esetében a vízfelhasználás kevesebb, mint 1000 liter víz.
A feleslegessé vált ruhákat ruhakonténerbe helyezheted, lehet, hogy egy másik embernek pont arra
a ruhadarabra van szüksége, amitől te megváltál. Adományozd oda a ruháidat, melyek feleslegessé váltak
számodra, ebben is légy tudatos (3. ábra)!
3. A ruhakonténerekben a ruhákat
tisztán helyezzük el!
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Műanyaghulladék
A szemétbe dobott műanyagok nagy része 400 évig nem bomlik le a lerakókban, a külön gyűjtöttek viszont 4-6-szor újrahasznosíthatók. 2003
óta hazánkban is kötelező feltüntetni a műanyagok típusát jelző számokat vagy rövidítéseket, hogy megkönnyítsék az újrahasznosításhoz
a szétválogatásukat. A környezetre-egészségre legnagyobb veszélyt jelentő műanyagfajta a 03-as jelű PVC, a tudatos vásárlók kerülik az ebből az
anyagból készült élelmiszer-csomagolásokat és gyerekjátékokat (4. ábra).
Egyre gyakrabban találkozhatunk csomagolásmentes boltokkal, ahová a magunkkal hozott edénybe mérik bele a megvásárolandó árut.

Az első képen élelmiszer-újratöltőt, míg a második képen
szappan- és tisztítószer-újratöltő flakonok láthatók

Cserebere és javíttatás
Hulladékcsökkentő, ha használt cikkeket vásárolunk, vagy ha az elromlott készülékeket megjavíttatjuk. Az olyan szerszámokat, amelyekre csak
hetenként, havonta vagy évente van szükség, inkább kölcsönözzük az új
vásárlása helyett.

Kösssz
Adományboltokban lehetőség van a feleslegessé vált, de még használható tárgyakat elajándékozni, például ruhát, kiegészítőket, játékot, könyvet,
dísztárgyat. Támogassuk a tárgyak élettartamának meghosszabbítását.

4. A ploivinilklorid
jelölése
A keményebb,
átlátszó műanyagok
többsége egy biszfenol A (BpA) nevű,
egészségre káros
adalékanyagot tartalmaz, ami magas
hőmérsékleten kioldódhat. Élelmiszer
tárolásához keresd
a BpA-mentes
edényeket, ami nem
ilyen, abban ne tárolj
meleg élelmiszert
(pl. ne abban melegítsd az ebédet, ne
önts bele forró italt).
ÚJ FOGALMAK
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ruhakonténer
csomagolásmentes
adománybolt

Mindennapi életünk során rengeteg hulladékot termelünk, amit azonban tudatos lépésekkel jelentősen csökkenthetünk, ezáltal az előállítás és a szállítás
káros hatásait is mérsékelhetjük. Legfontosabb, hogy ne vegyünk feleslegesen
tárgyakat. Amit megveszünk, az lehetőleg felelős forrásból származzon, csomagolásmentesen érkezzen, majd használjuk minél tovább. Ha végleg feleslegessé
válik, gondosan segítsük az újrahasznosítását!
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52. Hulladékkezelés
Hulladékpiramis
Valamennyi tevékenységet úgy
kell megszervezni, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, terhelje. Azonban a valóság
és az elvárás sajnos nincs mindig összhangban egymással, és hulladék a legtöbb esetben keletkezik, hol kisebb, hol
nagyobb mennyiségben. A hulladékpiramis (1. ábra) azt mutatja meg, hogy
a hulladékkezelésnek milyen lehetőségei vannak.

megelőzés
újrahasználat
újrahasznosítás
égetés
lerakás

1. Hulladékpiramis

1. Megelőzés
A legfontosabb lépés a megelőzés. Az a hulladék a legjobb,
amelyik nem is keletkezik. Ennek érdekében tudatosan figyelhetünk szokásainkra. Például komposztálót (2. ábra) építünk
oda, ahova a konyhánkban keletkezett szerves hulladékot
(pl. tojáshéj, almahéj stb.) elhelyezzük. Drasztikusabb megoldás lehet a környezetterhelő termékek adóztatása (például szatyoradó bevezetése).

2. Komposztáló

2. Újrahasználat
Az újrahasználat egy jó megoldás a hulladék elkerülésére.
Ez azt jelenti, hogy az adott terméket, illetve csomagolást
nem alakítjuk át, hanem ugyanarra a feladatra használjuk,
amire eredetileg is gyártották. Például az ajándéktáskák újra
és újra ugyanazt a cél szolgálják. A befőttesüvegeket is évről évre elmosva ugyanarra célra tartjuk fenn, kompótot teszünk el benne. A visszaváltható üvegeket (3. ábra) negyven
alkalommal lehet újra használni.

3. A műanyag palackban árusított
üdítős üveget nem lehet
visszaváltani, de az üvegeset
igen

Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtéssel a keletkezett hulladék csupán 17%-át válogatjuk szét. A jó hír viszont
az, hogy szelektív gyűjtés hatékonysága évről évre jobb.
Szelektív hulladékgyűjtés
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3. Újrahasznosítás
Nevezhetjük újrafeldolgozásnak az újrahasznosítást. A lényeg, hogy a hulladékból új terméket állítanak elő. A szelektív hulladék felhasználása a környezet szempontjából mindenképp kedvező.
A kék fedeles kukákban a papírhulladékot gyűjtik össze,
a sárga fedeles kuka a műanyag- és fémhulladék befogadására alkalmas. A színes és fehér (átlátszó) üveget a gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni (4. ábra). A tévhitekkel ellentétben
a hulladékokat nem öntik össze a begyűjtésnél.

4. Hulladékgyűjtő sziget,
– miben különbözik egy
szelektív kukától?

4. Égetés
Amennyiben a hulladékot nem hasznosítják újra, akkor elégetik vagy lerakják. Az égetés során a hulladékot égetőművekbe szállítják, és ott megsemmisítik ezeket. A keletkezett
hőt fel tudják használni elektromos áram termelésére. Az
égetés során füstgázok keletkeznek, melyek légszennyezőek (5. ábra).

5. A rákospalotai hulladékégető

5. Lerakás
A hulladék nagy része hulladéklerakóba kerül (6. ábra).
Ezek a lerakók korszerű, többrétegű szigeteléssel rendelkeznek, a hulladékot tömörítve
helyezik el bennük. A megtelt
lerakókat termőfölddel borítják, és megpróbálják „visszaadni” a természetnek, miköz- 6. Pusztazámori hulladéklerakó,
ben folyamatosan ellenőrzik
ami az ország legnagyobb ilyen
létesítménye
állapotukat.

ÚJ FOGALMAK
hulladékpiramis
megelőzés
újrahasználat
újrahasznosítás
égetés
lerakás
komposztáló
hulladékgyűjtő sziget
szelektív hulladékgyűjtés
visszaváltható üveg

Az emberi tevékenység során keletkezhetnek olyan anyagok, melyek tovább már
nem hasznosíthatóak, és keletkezhet olyan hulladék, mely újrahasználható, illetve olyan is, ami újrahasznosítható.
Mindenekelőtt a legfontosabb a hulladék keletkezésének megelőzése.
A hulladékpiramis a hulladék kezelésének lehetőségeit mutatja be.
A hulladék végső állomása a hulladékégető és a hulladéktelep.
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53. Fenntarthatóság a gyakorlatban
A fenntartható fejlődésért egyén és a közösség szintjén is
sokat tehetünk. A jövőnk a tét. Az ember hajlamos rövid
távon gondolkodni. A legfontosabb számára, hogy a saját
életében minden a lehető legnagyobb rendben történjen,
és minden erőforrás könnyen elérhető legyen számára. Azonban érdemes tisztázni, hogy a jövő nem csupán egy emberöltőt jelent, hanem annál sokkal hosszabb időtartamot. Fontos
végiggondolni, mi mit kaptunk az elődeinktől, és mit tudunk
ebből továbbadni, megőrizni. Sok esetben pusztán az információhiány a helytelen, pazarló életmód oka. Alább néhány, bárki
számára megvalósítható ötlet olvasható.

Energiatakarékosság a hétköznapokban
A következő néhány tipp abban próbál segíteni, hogy házunk
energiaigényét, számláinkat mi magunk is csökkenteni tudjuk
egyszerű praktikákkal.
1. Fogmosáskor ne folyasd a vizet, ha így teszel, körülbelül
5 liter vizet pazarolsz!
Egy négytagú család csak a mosdónál történő takarékoskodással évente akár 100 mosásra elegendő
vizet spórolhat.
1. Ne folyasd a csapot
feleslegesen!
2. Ha hideg vizet szeretnél inni, akkor sokáig fölöslegesen
ne folyasd a vizet, ennél környezetbarátabb megoldás,
ha rendszeresen a hűtőbe teszel egy vízzel megtöltött palackot vagy kancsót (1. ábra)!

3. A mosógépek fogyasztásának a jelentős része a víz melegítésére fordítódik. Érdemes a ruhákat a 60 fokos mosás helyett 40 fokos programmal mosni, kevesebb energiát fogyaszt, és kisebb lesz a vízkőképződés is (2. ábra). 2. Ritkán indokolt
Akkor indítsd el a gépet, ha megtelt ruhával, fél adagot
40°C-nál magasabb hőfokon
mosni
mosni nem energiahatékony!
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4. Ha főzöl, érdemes ügyelni arra, hogy a megfelelő méretű
főzőlapon használd a fazekat és a serpenyőt, ha fedőt teszel főzés közben rájuk, gyorsabban, kevesebb energiával
készül az étel (3. ábra). Amennyiben lehetőséged van rá,
szagelszívó helyett nyisd ki az ablakot.
5. Amit csak lehet, használat után húzz ki a konnektorból,
hiszen ezek is pörgethetik a villanyórát!

3. Rossz megoldás: a főzőlap
túl nagy, és fedő sincs
az edényen

6. A hagyományos villanykörték helyett használj jó minőségű LED-es izzókat, olyat, ami nem vibrál, és kellemes
a fénye (4. ábra). A mániákus kapcsolgatás nem tesz jót az
izzók élettartalmának, de pazarlóan ne hagyj órákra égve
semmit!
7. Tarts magadnál saját poharat, evőeszközt, ha büfében
szoktál étkezni!
4. A LED fényforrások sokféle
alakúak lehetnek, de van,
amelyik a régi izzókkal
8. Járj gyalog vagy kerékpárral gépjárművek használata hecsereszabatos
lyett! (5. ábra)

5. A kerékpár városon belül gyorsabb, egészségesebb, olcsóbb és környezetkímélőbb,
mint az autó
9. Számítások szerint évente közel 100 kg papírt használ egy
átlagos európai ember! Mielőtt kinyomtatsz egy e-mailt,
fontold meg, valóban szükséged van rá! Ha nyomtatsz
vagy fénymásolsz, a papír mindkét oldalát használd
(6. ábra)! Környezetbarát papírt használj a mindennapok
során! A megvásárolt újságokat, magazinokat adjuk tovább, vagy cserélgessük egymás között!
6. Valóban fontos kinyomtatni?
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Fenntarthatóság az osztályban
Feladat: A fenntarthatóság sokféleképpen megvalósulhat, erre mutatunk
négy példát. Alakítsatok csoportokat! Amennyiben sikerül, mind a négy
tevékenységet végezze el az osztály! Az elkészített feladatokat minden
esetben együtt helyezzétek „működésbe”.

1. tevékenység
Feladatleírás: Készítsetek piktogramokat (kis képeket) arról, hogy mi a helyes
(fenntartható) viselkedés a terem elhagyását követően! (Kapcsold le a lámpát!; Szedd össze a szemetet- és helyezd a megfelelő kukába!; Ellenőrizd,
hogy az ablakok zárva vannak-e!; stb.) Az elkészült képeket helyezzétek jól
látható helyre!
Munkaforma: csoportmunka
Feladat: piktogramkészítés
Időkeret: 25 perc
Eszközök: erősebb kartonlapok A4-es méretben, íróeszköz, színes ceruzák, filcek
Értékelés: Tanárotok szóbeli értékelése után beszéljétek meg a tapasztalataitokat,
és együtt helyezzétek el a piktogramokat az osztályban!

2. tevékenység
Feladatleírás: Készíts szelektív kukákat! Két papírdobozt
fessetek be, az egyiket citromsárgára, a másikat kék színűre. A kukák fölé készítsetek felsorolást, mit lehet beledobni!
A kékbe a papírhulladékot, a sárgába a műanyaghulladékot gyűjtsétek össze!
Munkaforma: csoportmunka
Feladat: szeletív kukák készítése
Időkeret: 25 perc

PAPÍR

0ĥ$1<$*

9(*<(6+8//$'e.

Eszközök: papírlap, kék és citromsárga festék, 2 nagyobb
doboz, ecset, víz, fekete filctoll
Értékelés: Tanárotok szóbeli értékelése után beszéljétek meg a tapasztalataitokat,
és együtt helyezzétek el a szelektív kukákat az osztályban!
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3. tevékenység
Feladatleírás: Készítsetek mini fűszerkertet, legyen benne
menta, citromfű és levendula! Semmiképpen se vásároljatok műanyag kaspót, legyetek kreatívak! Készítésetek rövid
leírást a három fűszernövényhez, amit a közvetlen közelükben helyezzetek el! Rendszeresen gondozzátok növénykéiteket! A tanév végén készítsetek egy fantasztikus limonádét, és tegyetek bele mindhárom növényből!
Munkaforma: csoportmunka
Feladat: mini fűszerkert készítése
Időkeret: 25 perc
Eszközök: újrahasznosítható eszközök például: gyümölcslevet tartalmazó üres papírdoboz – kaspóként, menta, citromfű, és levendula tövek, termőföld, papírlap, filctoll
– leíráshoz
Értékelés: Tanárotok szóbeli értékelése után beszéljétek meg a tapasztalataitokat,
és együtt gondozzátok tovább a kerteteket!

4. tevékenység
Feladatleírás: Készítsetek egy színes, figyelemfelkeltő plakátot az iskola büféjébe a fenntarthatóság jegyében! (Mindenképpen szerepeljen rajta a következő: használj saját
poharat, ha az italautomatából vásárolsz! Minél kevesebb
csomagolással vásárolj! Fogyassz minél egészségesebb ételeket!)
Munkaforma: csoportmunka
Feladat: plakátkészítés
Időkeret: 25 perc
Eszközök: A/3-as méretű papír, színes ceruzák, filcek, íróeszközök
Értékelés: Tanárotok szóbeli értékelése után beszéljétek meg a tapasztalataitokat, és együtt
helyezzétek el a plakátotokat!
Az elkészített munkákból válasszatok ki egyet, készítsetek róla fényképet,
töltsétek fel egy közösségi oldalra, gyűjtsetek minél több kedvelést!

Jó munkát a feladatok elvégzéséhez!
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Összefoglalás
Gondolkozz, és válaszolj!
• Hogyan tudjuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat? Legalább négy javaslattal állj elő!
• Tervezz egy Balaton-parti nyaralót a padtársaddal! Mindenképpen figyelj rá,
hogy a fenntarthatósága minél energiatakarékosabb legyen! Milyen ötletek
és javaslatok vannak a tarsolyodban?
• Magyarázd meg a hulladékpiramis egyes szintjeit két-két mondatban!

megelőzés
újrahasználat
újrahasznosítás
égetés
lerakás

• Mi a különbség a termelési és a települési hulladék között?
• Milyen sürgető feladatai van a világ országainak, hogy a fenntartható fejlődést szinten tartsák? Említs legalább négy olyan területet, melyre fokozott
figyelmet kellene fordítani a világ országainak!
• Hogyan tudom csökkenteni a víz- és elektromosáram-számláim költségét?
Legalább négy javaslattal állj elő!
• A szelektív hulladékgyűjtésnek milyen előnyei vannak? Hogyan tudjuk csoportosítani az egyes hulladékokat?
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Készítsetek fogalomkártyákat, keverjétek össze, majd párosítsátok őket! Minél
többször látod, hallod fogalmakat, kifejezéseket, annál jobban megjegyzed őket!
hulladék

energetikai besorolás

termelési hulladék
spam

passzív ház

veszélyes hulladék

újrahasznosítás

lerakás

fenntartható fogyasztás
szemét

települési hulladék

szelektív hulladékgyűjtés
újrahasználat

ökológiai lábnyom

tudatos fogyasztás
biopamut

hulladékgyűjtő sziget

túlfogyasztás napja

égetés

komposztáló

Tanulmányozd az alábbi képeket! Beszéljétek meg közösen, mi jut róla eszetekbe!
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Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 347-2100
E-mail: tankönyv@oh.gov.hu
A kiadásért felel: dr. Gloviczky Zoltán elnök
Raktári szám: NT-98758
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Knausz Valéria
Grafikai szerkesztő: Nagy Áron
Nyomdai előkészítés: Diószegi Tamás
Terjedelem: 11,80 (A/5) ív
A könyv tömege: 263,81 gramm
1. kiadás, 2020
Nyomta és kötötte:
Felelős vezető:

NT98758.indb 132

2020. 03. 26. 18:53:12

