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Bevezető

Európai Szociális
Alap

Kedves Diákok!
A tankönyv tartalmának, ismereteinek segítségével könnyebben tudsz tájékozódni, eliga-
zodni a Földön, a földgömbön és a térképen egyaránt. Megtanultok tájékozódni a térképen, 
tudtok majd olvasni a térképről. Megismeritek azt is, hogy hol helyezkedik el a Földünk a 
Naprendszerben, és milyen más égitestek fordulnak elő még a világűrben. Elutaztok kép-
zeletben a Föld belsejébe, megismerve annak felépítését. Felfedeztek hegységeket és alföl-
deket. 
A tankönyv játékos feladatokkal mutatja be a Föld kontinenseinek társadalmi, gazdasági és 
kulturális jellemzőit. Megismeritek hazánk természeti és kulturális értékeit, a magyar felta-
lálókat, és az országunk domborzati sajátosságait. 

A tankönyv ábrái, feladatai valamint az online felületekre mutató QR-kódok segítik a tarta-
lom megértését és a gyakorlást.

A munkafüzet a tankönyvi tartalomhoz igazodó gyakorló, megerősítő feladatokat tartal-
maz . Célja az ismeretek többszintű elsajátítása. A munkafüzet a rajzos feladatok mellett 
szövegkiegészítéses feladatokat, keresztrejtvényt és szókeresőt is tartalmaz.

Jó tanulást!
A szerző
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irányok, térkép, földgömb, tájékozódás

Sorold fel, milyen eszközök segítik a tájékozódást!
Miért van szükségünk térképre?
Hogyan lehet eljutni az iskolától a polgármesteri hivatalhoz? Készít-
setek útvonaltervet közösen!

Kedves Térképész! Szívesen töltöd az idődet a barátaiddal kint a friss 
levegőn? Álmodoztál már arról, hogy elrepülsz valahova kincskereső 
térképpel a kezedben, vagy a lakóhelyed környékén fedezed fel a táj 
szépségeit? Ha a válaszod IGEN, akkor itt és most mindent megtud-
hatsz. Hajrá, Térképész!

Mit jelöl a térkép?

Környezetünk ábrázolására térképeket használunk. A térképek a Föld 
felszínét felülnézetből, kicsinyítve ábrázolják. Tulajdonképpen a föld-
felszínről készített alaprajzok. Ahhoz, hogy el tudd magyarázni mások-
nak, mi merre van, hol helyezkedik el a tanteremben vagy a szobádban, 
irányokra van szükséged. Például: jobbra, balra, lent, fent, elöl, hátul. 
De hogyan tudsz eligazodni a valóságban és a térképen?

Tájékozódás a nagyvilágban

A valóságban és a térképen is szükségünk van ismert helyekre ahhoz, 
hogy meg tudjuk határozni, merre kell elindulnunk, vagy mi hol van. 
A  tájékozódást az iránytű segíti, ami megmutatja, hogy merre van 
észak (1.1. ábra). Az iránytűvel kijelölhetők a világtájak. Az iránytű szí-
nezett vége észak felé mutat. Az északival ellentétes vége jelöli ki a déli 
irányt. Ennek köszönhetően a többi világtáj is könnyen meghatározha-
tó. A világtájakat szélrózsán ábrázolják. Fővilágtájak: észak (É), dél (D), 
kelet (K), nyugat (Ny) (1.2. ábra). A pontosabb iránymeghatározásban 
a mellékvilágtájak segítenek. 

1.
2.
3.

Mit tudok a térképekről? – Ismétlés1.

környezet 
ábrázolása

térkép
alaprajz

iránytű
világtájak

fővilágtájak:
É, D, K, Ny

Emlékszel?
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Hogyan tudom könnyen megjegyezni, hogy melyik világtáj merre 
van? Ha arccal észak felé fordulsz, igaz a következő versike: 

 „Előttem van észak, hátam mögött dél, 
balra a nap nyugszik (nyugat), jobbra pedig kél (kelet).”

Sorold fel a fővilágtájakat északtól az óramutató járásának irányá-
ban! Melyek a mellékvilágtájak?

Mi merre van a térképen?

Az iskolai térképeket mindig észak felé tájolják. Ez azt jelenti, hogy a 
térkép felső része az északi irányt jelöli, az alsó pedig a délit. A jobb 
kezed felé eső irány a kelet, a bal kezed felé eső pedig a nyugat.

Hallgassátok meg a zenét, amit a QR-kód rejt! Játsszátok el a zené-
ben lévő refrént egy iránytű használatával a valós északi irány felé 
fordulva!

Térképi színek és jelek

Emlékszel, ha bármilyen térképet is veszel a kezedbe, különböző vo-
nalak, színek, jelek vannak rárajzolva, és feliratok vannak rajta? Ez a 
térkép jelrendszere. Mit is jelentenek a térképi színek? Képzeld el, 
hogy egy magas ház legfelső emeletén élsz! Lakóhelyed magasabban 
fekszik, mint a környező lakóházak. A  Föld felszínén is vannak olyan 

4.

5.

térképek tájolása

jelrendszer

É

ÉKÉNY

DNY DK

KNY

D

D

É

KNY

ÉNY

DNY DK

ÉK

1.1. ábra. Az iránytű 1.2. ábra. A világtájak a szélrózsán
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pontok, amelyek kiemelkednek a környezetükből, és vannak olyanok, 
amelyek alacsonyabban helyezkednek el. Ezeket a térkép más-más 
színnel jelöli. A felszínnek ezek a különböző magasságú formái a jelen-
tik a domborzatot (1.3. ábra). 

Az alacsonyabban fekvő szárazföldi területeket, az alföldeket zöld, a 
dombságokat sárga, a hegységeket barna színnel jelöli a térkép. A ta-
vakat, a folyókat és a tengereket, egyszóval a vizeket kék színnel jelöli. 
Minél sötétebb barna egy szárazföldi terület a térképen, annál maga-
sabban van. Minél sötétebb kék a vízfelszín a térképen, annál mélyebb. 
Tehát a térképi színekből meg tudod állapítani a felszín magasságát és 
mélységét.

Mit jelölnek a térképen lévő apró jelek? Soroljatok fel minél többet!6.

domborzat

alföld
 dombság

hegység
vizek

domborzati 
térkép

Összefoglalás
A Föld felszínét vagy annak egy részletét térképen, kicsinyítve, felülnézetből ábrázoljuk. 
A terepen és a térképen a világtájak segítségével tájékozódunk: észak, dél, kelet, nyugat. 
Különböző színekkel ábrázoljuk a földfelszín tájait és a magasságukat. 
A felszín különböző magasságú formái a domborzatot alkotják. 
Fő felszínformák: alföld, dombság, hegység. 

1.3. ábra. Domborzat a domborzati térkép színeivel színezve
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  földgömb, térkép, kontinens, óceán, tenger 

Mi a különbség a térkép és a földgömb között? 
Milyen alakú a Föld? Rajzold le a füzetedbe!
Melyik kontinens lakója vagy, Térképész?

Kedves Térképész! Az előző leckében átismételtük az irányokat, a vi-
lágtájakat és a térképi színeket. Most megismerjük a Föld bolygón lévő  
kontinensek és óceánok nevét, elhelyezkedését. Tarts velünk!

Földgömb

Régen az emberek még nem tudták, hogy valójában milyen alakú a 
Föld. Korábban azt képzelték, hogy lapos, korong alakú. Az ókori görö-
gök voltak az elsők, akik a hajók megfigyelése alapján elsőként követ-
keztettek a Föld gömbszerű alakjára (2.1. ábra). 

2.1. ábra. Hogyan következtettek a Föld alakjára a görögök?

Ma már tudjuk, hogy a Föld majdnem gömb alakú. Nem teljesen olyan, 
mint egy szabályos labda. Alul és felül kicsit lapított. Sőt, vannak rajta 
kiemelkedések (dombságok, hegységek) és mélyebb területek (síksá-
gok, óceánok). Földünk kicsinyített mása a földgömb.

Láthatod rajta, hogy Földünk felszínének nagyobb részét óceánok és 
tengerek, kisebb részét pedig szárazföldek borítják.

1.
2.
3.

Óceánok és kontinensek mozaikja2.

Föld
 

földgömb

látóhatár

 földgömb, térkép, kontinens, óceán, tenger Emlékszel?
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A kontinensek

A  legnagyobb területű szárazföldeket kontinenseknek nevezzük. Ösz-
szesen hat kontinenst különböztetünk meg: Európa, Ázsia, Amerika, 
Afrika, Ausztrália, Antarktisz (2.2. ábra).

 

AMERIKA

ANTARKTISZ
AUSZTRÁLIA

ÁZSIA
EURÓPA

AFRIKA

2.2. ábra. A kontinensek

Mondd el a kontinensek fekvését egymáshoz viszonyítva a 2.2. ábra se-
gítségével! Például: Afrika az Antarktisztól északra, Európától délre van.

A legnagyobb kontinens Ázsia, itt található a Föld legmagasabb pont-
ja is (Csomolungma, 8848 m). Ehhez a kontinenshez kapcsolódik nyu-
gatról Európa. A két kontinenst közösen Eurázsiának nevezik. Hazánk, 
Magyarország Európa középső részén fekszik (2.5. ábra). A  második 
legnagyobb földrész Amerika. Három része van: Észak-Amerika, Kö-
zép-Amerika és Dél-Amerika. Afrika Európától délre helyezkedik el. 
A legkisebb földrész Ausztrália. A leghidegebb kontinens a legdélebben 
fekvő Antarktisz. Területén csak a kutatóállomásokon laknak emberek. 

Kíváncsi vagy, mekkora Ausztrália Magyarországhoz képest? Pró-
báld ki a QR-kód segítségével!   

4.

5.

6 kontinens

Ázsia

Európa

Amerika

Afrika
Ausztrália
Antarktisz
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Kíváncsi vagy, melyik szárazföldön milyen élőlények élnek? Nézd 
meg a következő térképet (2.3. ábra)! 

2.3. ábra. A kontinensek élővilága

Ausztrália
Európa

Antarktisz
Afrika

Amerika
Ázsia

0 10 20 30 40 50 (millió km2)
2.4. ábra. Kontinensek mérete (területe)

Olvasd le a 2.4. ábra diagramjáról, hogy nagysága alapján hánya-
dik a sorban Európa!
Tedd sorba a kontinenseket méretük szerint a következő QR-kód se-
gítségével!

2.5. ábra. Hazánk helye Európában

6.

7.

8.
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Az óceánok

A földrészeket óceánok veszik körül, amelyek a Föld hatalmas mélye-
déseit töltik ki (2.6. ábra). A legnagyobb a Csendes-óceán, amit keletről 
Amerika, nyugatról pedig Ázsia határol. Európát és Afrikát is az Atlan-
ti-óceán választja el Amerikától. Ázsiától délre terül el az Indiai-óceán. 
Az Északi-sark területét a Jeges-óceán veszi körbe, ez az összes konti-
nenstől északra helyezkedik el. A Déli-óceán az Antarktisz körül talál-
ható.

CSENDES-
ÓCEÁN

INDIAI-
ÓCEÁN

ATLANTI-
ÓCEÁN

JEGES-ÓCEÁN

DÉLI-ÓCEÁN

CSENDES-
ÓCEÁN

2.6. ábra. Óceánok a Földön

Kíváncsi vagy, mennyire jegyezted meg a kontinensek és óceánok el-
helyezkedését? Próbáld ki a QR-kód segítségével!

9.

Összefoglalás
Földünk síkbeli ábrázolása a térkép. A Föld kicsinyített mása a földgömb. 
Földünk felszínének nagyobb részét óceánok és tengerek, kisebb részét kontinensek alkot-
ják. A hat földrész: Ázsia, Afrika, Amerika, Antarktisz, Ausztrália, Európa. 
Az öt óceán: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Déli-óceán, Indiai-óceán, Jeges-óceán. 

óceán
Csendes-óceán

Atlanti-óceán
Indiai-óceán
Jeges-óceán

Déli-óceán
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  térképfajták, térképjelek, domborzat

Mi mindent tudsz leolvasni egy térképről?
Fogalmazd meg, hogy mi a domborzat!

Biztosan láttad már, kedves Térképész, hogy környezetünket sokfé-
leképpen ábrázolják, például festményeken, rajzokon. Ezek azonban 
nem tartalmazzák a környezet minden fontos részletét. 

Hogyan ábrázoljuk a tájat?

Készíthetünk fényképet a tájról a magasból, például egy kilátóból vagy 
repülőgépről. Az ilyen fotó a táj szinte minden részletét tartalmazza. 
(3.1. ábra) Viszont az egymás mögött lévő épületek eltakarhatják egy-
mást. Ha át akarjuk tekinteni a környezetünket úgy, hogy ne legyenek 
takarásban a tárgyak, mint a fényképeken, ezért különböző térképeket 
használunk.

3.1. ábra. Fénykép a budai Várnegyedről

1.
2.

Mit rejt a térkép?3.

 

 térképfajták, térképjelek, domborzatEmlékszel?

Látod, a Budai vár a mögötte lévő 
épületeket eltakarja. Ezért nem látjuk, 
hogy milyen útvonalakon tudunk le-
sétálni a várból a Duna partra.
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A térképek fajtái

Atlaszod nagyon sokféle térképet tartalmaz. A térképek tartalmuk sze-
rint különbözőek. A  legtöbb településnek van például turistatérképe 
(3.5. ábra). Ezen feltüntetik az utcákat, a fontosabb épületeket. A kirán-
dulók például ilyen térképet használnak a tájékozódáshoz egy idegen 
városban. 

3.2. ábra. Magyarország 
domborzati térképe

3.3. ábra. Magyarország 
megyéi térképen 

Mit jelentenek a domborzati térképek színei? Vajon mit jelentenek a 
közigazgatási térkép színei?

A nagyobb tájakat, kontinenseket, országokat földrajzi térképek ábrá-
zolják, például domborzati térképek és közigazgatási térképek. Eze-
ket láthatod az atlaszban is. Ezek az adott területek domborzatáról, a 
tájak, a folyók, a tavak és a városok fekvéséről, jellemzőiről tájékoztat-
nak bennünket (3.2. és 3.3. ábra).

Biztosan láttál már időjárás-jelentést a tévében. Ott időjárási térképet 
használnak. Ez egy tematikus térkép. A tematikus térképek különbö-
ző természeti és gazdasági tényeket mutatnak be, például egy terület 
élővilágáról, úthálózatáról (például autós térkép). A  kontúrtérképek 
(3.4.  ábra) csak a vízhálózatot és az országok körvonalát ábrázolják, 
más nincs rájuk rajzolva.

3.

turistatérkép

földrajzi térkép

domborzati 
térkép

közigazgatási 
térkép

tematikus térkép

kontúrtérkép

BudapestGyőr (Gönyű)
Sopron

Székesfehérvár

Baja

Kecskemét

Nagykanizsa Szeged

Debrecen
Szolnok

(Nagytétény)

(Csepel)

(Soroksár)

Békéscsaba

Miskolc Záhony

Nyíregyháza

A L F Ö L D

DUNÁNTÚLI-
DOMBVIDÉK

ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG
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3.4. ábra. Magyarország kontúrtérképe

A  térképekről általában megtudhatod, hogy merre vezetnek az útvo-
nalak, hol vannak a fontosabb épületek, például műemlékek (jelentő-
sebb vár, kastély) és a természeti látnivalók. Ezeket valamilyen egyszerű 
rajzzal jelölik. Mivel egy térképen nagyon sokféle jel lehet, jelentésüket 
a jelmagyarázatból tudhatod meg. Ezt vagy a térképlapon, vagy az at-
lasz elején találod. A legtöbb térképi jel egyezményes, tehát a világ ösz-
szes országában ugyanazt jelenti (3.5. ábra).

Fontosabb jelek
vasútvonal
főút
mellékút
földút
jelzett turistaút
egyéb gyalogút
patak
híd
magasság
szőlő
múzeum
kastély, kúria
templom
temető
település

a térképen 1cm a valóságban 600 m

1 : 60 000
0 1

600 m

1 cm

2 3 km

3.5. ábra. Gemenc turistatérkép részlete

Tanulmányozd a 3.5. térkép jelmagyarázatát!4.

jelmagyarázat
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Domborzat a térképeken

A színek minden domborzati térképen ugyanazt jelölik. De milyen ma-
gasságban vannak az egyes domborzati formák? Magasságukat a ten-
ger szintjéhez viszonyítják. A síkságokon általában messzire ellátunk, 
lapos területek.  Azok a síkságok, amelyek 0 m és 200 m közötti magas-
ságban fekszenek, az alföldek. A dombságok tengerszint feletti magas-
sága 200 m és 500 m között van. A hegységek 500 méternél magasabb-
ra törnek. A középhegységek 500 m és 1500 m közötti magasságban, 
a magashegységek 1500 méternél magasabban fekszenek (3.6. ábra).

1500

m

500

200
0tengerszint

alföld

dombság

középhegység

magashegység

3.6. ábra. Domborzat ábrázolása színekkel

Összefoglalás
Az atlaszodban főleg domborzati és közigazgatási térképek vannak.
A térképeknek szín- és jelrendszerük van, ezzel ábrázoljuk a terület tengerszint feletti ma-
gasságát, a felszínen található tárgyakat (utak, épületek). 
Az eltérő magasságban és mélységben található domborzati formákat eltérő színnel jelölik 
a domborzati térképek. 

Domborzati forma Szín Magasság Példa

alföld zöld 0–200 m Alföld

dombság sárga 200–500 m Dunántúli-dombvidék

középhegység világosbarna 500–1500 m Dunántúli-középhegység

magashegység sötétbarna 1500 m felett Alpok

síkságok
alföld

hegység

középhegység
magashegység
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  domborzat, keresőhálózat

Hogyan tudsz könnyen és gyorsan megkeresni egy helyet a térképen?
Hogyan tudsz mérni a térképen?

Kedves Térképész! Az előző leckékben megismerted a térkép jelmagya-
rázatát. Találkoztál a Föld domborzati formáihoz tartozó magassági 
értékekkel és színezésükkel. Ebben a leckében kincskeresésre hívunk. 
Tarts velünk! 

A térkép keresőhálózata

Ha szeretnél megtalálni egy várost az atlaszban vagy egy utcát a lakóhe-
lyed térképén, akkor ebben segít a térkép keresőhálózata. Használatá-
val egyszerűen tudunk megtalálni a térképen településeket, helyeket. 
A térképre egy négyzetrácsos hálót rajzolnak. A felső vagy alsó szélén 
betűket, az oldalán pedig számokat találunk. Hogyan segít ez nekünk? 
Nézzük meg a kincskereső térkép példáján (4.1. ábra)!

4.1. ábra. Kincskereső térkép keresőhálózata

1.
2.

Keresés és mérés a térképen4.

keresőhálózat 
 hely 

megtalálása
 

 domborzat, keresőhálózatEmlékszel?
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Hogyan olvasod le a valós távolságot?
Például ha a Vulkán-völgyet keresed a térképen, akkor az atlasz vé-
gére, a tárgymutatóhoz kell lapoznod. Ott a Vulkán-völgy név mellett  
egy kódot találsz: D1. Ha a kincses térképen végig húzod az ujjadat az 
1 számtól jobbra, a D betűtől pedig lefele, akkor a kettő találkozásánál 
megtalálod a Vulkán-völgyet. Ugye milyen egyszerű?! 

Oldd csak meg a QR-kód alatt rejtőző gyakorló feladatot!  

Térképi távolságmérés kilométer-hálózat segítségével

Milyen távol van az iskola az otthonodtól? Hány perc alatt jutsz el az is-
kolába otthonról? A távolságok azért fontosak az életedben, hogy idő-
ben érkezz a tervezett helyre. A térkép segít abban, hogy a magasság 
mellett távolságot is mérj. Hogyan? 

Egyrészt a kilométer-hálózat segíti a távolságmérést a térképen. Ez 
esetben a térképre úgy rajzolják rá a négyzetrácsos hálót, hogy a rács-
beosztás távolságot is jelent. A fenti kincses térkép esetében például 
egy rácsbeosztás a valóságban 2 km.

Olvasd le! Mekkora a sziget nyugat–keleti kiterjedése a Sár-
kány-hegység és a Kincses-barlang területén keresztül! Használd a 
kilométer-hálózatot! 

A távolságvonalzó

A vonalas aránymérték megmutatja, hogy a térképen lévő pontok a va-
lóságban milyen messze vannak egymástól. Azért nevezték el így, mert 
a beosztása hasonlít egy vonalzóhoz. Egy fekete vagy fehér vonalsza-
kasz a valóságban adott távolságnak felel meg, például az alábbi ábrán 
10 km-nek (4.2. ábra). Az atlaszban a térképek alsó részén találod meg. 
Segítségével leolvasható a térképen lévő két hely távolsága km-ben. 

0 2 4 6 8 10
km

4.2. ábra. Vonalas aránymérték

3.

4.

kilométer-hálózat
 távolságmérés

vonalas 
aránymérték

 távolságmérés
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Térképi távolságmérés vonalas mérték segítségével 

4.3. ábra. Távolságmérés a vonalas aránymérték segítségével

Hogyan olvasod le a térképről két pont távolságát? 
Határozd meg Szeged és Makó távolságát! 
• A fonal egyik végét illeszd Makó települést jelölő ponthoz!
•  Illeszd a fonal további részét kifeszítve a Szeged városát jelölő pont-

hoz!
• Vágd le a maradék fonalat!
•  Illeszd a fonaldarabot a vonalas aránymértékhez! A  fonal bal oldali 

vége pontosan a 0 ponthoz illeszkedjen!
•  Olvasd le, hogy mekkora távolságnál van a fonal jobb vége! Így tudod 

meghatározni a két pont távolságát.

Összefoglalás
A keresőhálózat segíti konkrét földrajzi helyek megtalálását a térképen.
A térképen a magasság mellett távolságot is mérhetünk. 
A távolságmérésben segít a térkép kilométer-hálózata és a vonalas aránymérték. 
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alaprajz, kicsinyítés, méretarány, vonalas aránymérték

Hogyan tudsz alaprajzot készíteni? 
Hogyan tudsz távolságot mérni a térképen?

Kedves Térképész! Az előző leckékben megismerted a térkép keresőhá-
lózatát. Találkoztál a távolságmérésre alkalmas kilométer-hálózattal és 
a vonalzóhoz hasonlító vonalas aránymértékkel is. Ebben a leckében 
elkészítjük a tantermed alaprajzát. Miért? Hogy lássuk, hogyan tudjuk a 
valóságot kicsinyítve ábrázolni. Az is kiderül, hogy mi az a méretarány- és 
hogyan tudsz mérni a méretarány segítségével a térképen. Tarts velünk!

Alaprajz vagy térkép?

Egyik rokonod szeretné, ha lerajzolnád neki az osztálytermed alap-
rajzát. Nehéz lenne valóságos méretben lerajzolnod, ugye? Ezért ará-
nyosan fogod lekicsinyíteni az ábrázolást, ahogyan a térkép is arányo-
san kicsinyítve ábrázolja a valóságot.

Mi a különbség az alaprajz és a térkép között? Nézd meg a QR-kód-
ban rejtőző feladatot!

Nézzünk egy példát! 
A következő téglalap alakú tanterem hosszúsága: 15 méter, szélessége 
6 méter (5.1. ábra). Ekkora méretben nem fér bele a füzetedbe. 
Mit tehetsz? Arányosan le kell kicsinyítened.

1.
2.

3.

Méretek a térképen5.

alaprajz 

arányos 
kicsinyítés

Valóságban 15 m (1500 cm)

Va
ló

sá
gb

an
 6

 m
 (6

00
 c

m
)

5.1. ábra. Tanterem alaprajza

Emlékszel?
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Rajzold le a fenti osztályterem alaprajzát a füzetedbe úgy, hogy a 
téglalap hosszúsága 5 cm, a szélessége pedig 2 cm legyen! 

Emlékszel? A füzetedben ábrázolt 5 centiméter a valóságban 15 méter, 
azaz 1500 centiméternek felel meg. Az 5 centiméter és az 1500 centimé-
ter adja meg a kicsinyítés mértékét, ami esetünkben 5:1500, azaz 1:300. 
Ez a méretarány. Vagyis ami az alaprajzon 1 centiméter, az a valóság-
ban 300 centiméter.

Nézzünk egy gyakorlati példát! 
•  Tanárod segítségével mérjétek le a tanterem hosszúságát és szélessé-

gét! Használjatok mérőszalagot! 
•  Készítsd el a tanterem alaprajzát a füzetbe! 
•  Határozd meg a kisebbítés mértékét!

A térkép méretaránya

Az atlaszodban lévő térképek mindegyikén találsz egy, a kicsinyítés 
mértékét jelző számpárt (5.2. ábra). Ez az adott térkép méretaránya. 
Megmutatja, hogy a térképen ábrázolt terület a valóságoshoz képest 
mennyire van lekicsinyítve. Például a térképen azt a számpárt látod: 
1:1 500 000. Ez azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban 
1 500 000 cm = 15 000 m = 15 km. A két érték a térképen mindig centi-
méterben van megadva.
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5.2. ábra. Méretarány és vonalas aránymérték a térképen

4.

méretarány

a valóság 
kicsinyítésének 
mértéke
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A hosszúság mértékegységei közötti váltószámokkal ki tudod számol-
ni, hogy a térképen centiméterben megadott távolság hány kilométer a 
valóságban. Amikor elutazol valahová, nem centiméterben adod meg a 
távolságot, hanem kilométerben (5.3. ábra). 

5.3. ábra. A hosszúság mértékegységei közötti váltószámok

Oldd meg a következő QR-kód alatt rejtőző példát!

A különböző területeket (a kontinenseket, a települések utcahálózatát) a 
térképek eltérő részleteséggel ábrázolják, így eltérő a térképek méretará-
nya is. Az atlaszodban is eltérő méretarányú térképek vannak. A nagymé-
retarányú térképek a felszínt nagy részleteséggel ábrázolják, de a méret-
arányszámuk kicsi. Ezeken a térképeken pontos mérés végezhető. Ilyen 
a munkafüzetedben szereplő térképek méretaránya is. A kisméretarányú 
térképek, például a világtérképek vagy a kontinensek térképei a felszínt 
kevésbé részletesen ábrázolják. Ezeknek nagy a méretarányszámuk.

Nagyméretarányú térkép Kisméretarányú térkép

Méretarányszám kicsi nagy

Példa 1:500 1:1 500 000

Ábrázolás részletessége nagy kicsi

Rajta végezhető mérés 
pontossága

pontos pontatlan

Példa térkép

5.4. ábra. A kis- és a nagyméretarányú térképek összehasonlítása

5.

nagy méretarányú 
térkép

kisméretarányú 
térkép

mm    <    cm    <    dm    <    m    <    km
10 10 10 1000

Összefoglalás
A térképek a felszínt arányosan kicsinyítve ábrázolják. 
A kicsinyítés mértékét a méretarány fejezi ki. Megmutatja, hogy ami a térképen 1 cm, az 
hány cm a valóságban. 
Az atlaszodban minden térképen van egy méretarányt jelölő szám. Jelölése például 
1:500 000 (egy aránylik az ötszázezerhez). 
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Térkép

Fogalmazzuk meg a térkép jellemzőit vázlatpontokba szedve! A következőket emeljük ki:
• a földfelszín egészét vagy egy részletét ábrázolja;
• a tárgyak körvonalát mutatja;
• felülnézetben ábrázol (alaprajz);
• arányosan kicsinyíti a valóságot (méretarány);
• egyezményes jeleket használ (jelmagyarázat).
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Vágsellye
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Veszprém

Érd

Székesfehérvár

(Bratislava)

Győr

BUDAPEST

6.1. ábra. Térkép

Megmutatom, mit tudok a térképről! 
– Rendszerezés6.

térkép, jelmagyarázat, vonalas aránymérték, méretarány

Az előző leckékben megismerted a térképpel kapcsolatos fogalmakat! 
Ebben a leckében vázlatosan összefoglaljuk az eddigieket, hogy el tudd 
készíteni a kalóztérképet.

Emlékszel?
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Világtájak

A térképen és a terepen a világtájak segítségével tájékozódunk.
Fővilágtájak:
• észak (É);
• dél (D);
• kelet (K);
• nyugat (Ny).

Helyezd el magadat a nagyvilágban!

Te a Föld nevű bolygó lakója vagy, és az Európa nevű kontinensen élsz. Magyarországon 
belül a lakóhelyedet még tovább tudod szűkíteni. Az ország nagyobb területi egysége a me-
gye, majd a település, és végül az utca, ahol az otthonod van (6.3. ábra).

PEST
BUDAPEST

HEVES

SZABOLCS-
SZATMÁR-
BEREG

HAJDÚ-
BIHARJÁSZ-

NAGYKUN-
SZOLNOK

BÉKÉS

CSONGRÁD

BÁCS-
KISKUN

BARANYA

TOLNA

FEJÉR

SOMOGY

KOMÁROM-
ESZTERGOM

VESZPRÉM

ZALA

VAS

GYŐR-MOSON-
SOPRON

NÓGRÁD

BORSOD-
ABAÚJ-
ZEMPLÉN

6.3. ábra. Magyarország megyéi

Te melyik megye lakója vagy? Írd fel a füzetedbe, hogy hol laksz: bolygó, kontinens, or-
szág, megye, település, utca neve!

1.

É

ÉKÉNY

DNY DK

KNY

D
6.2. ábra. Világtájak 
a szélrózsán
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Térképjelek

A domborzati térképen a magasság és a mélység ábrázolására színkulcsot használunk (6.4. 
ábra).

alföld zöld 0–200 m

dombság sárga 200–500 m

középhegység világosbarna 500–1500 m

magashegység sötétbarna 1500 m felett

6.4. ábra. A domborzati térkép színkulcsa

A felszínen megtalálható egységek jelölésére különböző térképjeleket használunk. Nagyon 
sokféle térképpel találkoztál, sokféle típusú jelmagyarázattal. 

Mérések a térképen

A térképen a következők alkalmasak a távolság meghatározására: 
• kilométer-hálózat;
• vonalas aránymérték;
• méretarány.

6.5. ábra. Távolság meghatározása térképen
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időszámítás, idő, nap, év

Milyen időmérő eszközöket ismersz és használsz?
Miért van nappal világos és éjszaka sötét?
Mihez viszonyítjuk az idő mérését?

Kedves Utazó! Az előző leckékben megismerted a térképen és terepen 
való tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. Viszont nem elég ismerni 
csak az út hosszát kilométerben, hanem érdemes tudni, hogy mennyi 
idő alatt lehet odaérni. Ehhez időegységeket szoktunk használni. A kö-
vetkező leckékben az idővel foglalkozunk. Tarts velünk! 

Az idő mérése

Az idő a te életedben is fontos fogalom. Hány perc alatt érsz be az is-
kolába? Mennyi ideig tart az edzés? Hány napot kell még aludnod a 
születésnapodig? Az időt különböző egységekre osztjuk és időmérő 
eszközökkel mérjük. Az időegységek: év, hónap, hét, nap, óra, perc, 
másodperc (7.1. ábra). 

Mértékegység Átváltása

1 perc 60 másodperc

1 óra 60 perc

1 nap 24 óra

1 év 365 nap

7.1. ábra. Az idő mértékegységei

Számolj! Egy nap hány órából és hány percből áll?
Eszter 5 perc alatt ér az iskolába. Hány másodperc alatt teszi meg az 
otthona és az iskola közötti utat?
Hány naponta van születésnapod?

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Hogyan mérjük az időt?7.

 
idő

időegységek

Emlékszel?
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Miért pont ennyi ideig tart egy nap?

Az időszámítás alapegysége a nap. Az emberek egy nap időtartamát a 
nappalok és az éjszakák váltakozása alapján számolják. Régen a napi 
időszámítás mérésére egyszerű eszközöket, például napórát és homok-
órát használtak. A napóra közepére helyezett rész jelöli ki az időt a Nap-
ból érkező fénysugarak segítségével úgy, hogy árnyékot vet a napóra 
számlapjára. Napjainkban nagyon sokféle eszközzel mérhetünk pontos 
időt, közöttük az általad is ismert hagyományos órával (7.2. ábra). 

7.2. ábra. Időmérésre használt eszközök   

Hogyan méri az időt a napóra? Nézz utána!
Oldd meg a QR-kód alatt rejtőző feladatot!

Egy nap hossza 24 óra. Gondolkoztál már azon, hogy miért pont eny-
nyi? Mi történik ennyi idő alatt? Földünk folyamatosan mozog. Boly-
gónk egyik mozgása a saját tengelye körüli forgás. A Föld tengelye egy 
képzeletbeli egyenes. A Föld e láthatatlan tengely körül folyamatosan 
forog, mindig ugyanabba az irányba. Egy nap addig tart, ami alatt a 
Föld egyszer megfordul a saját képzeletbeli tengelye körül.

Neked is van szimmetriatengelyed. Te is meg tudsz pördülni a saját 
tengelyed körül. Mutasd csak meg, hogyan!

7.
8.

9.

napi időszámítás

a Föld tengely 
körüli forgása

1 nap = 24 óra = 
a Föld egy 
körbefordulása

napóra analóg órahomokóra
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A Föld forgásának következménye a nappalok és az éjszakák, vagyis a 
napszakok (reggel, délelőtt, dél, délután, este, éjjel) folytonos váltako-
zása. A Nap mindig a Földnek csak az épp felé forduló oldalát világítja 
meg. Ott ilyenkor nappal van. Ugyanebben az időben a Föld másik ol-
dalát nem éri fény, ezért ott éjszaka van (7.3. ábra).

7.3. ábra. A Föld forgásának következménye

Játsszátok el az időt! Világítsd meg a földgömb egyik oldalát egy 
zseblámpával! Nézd meg, melyik oldalon van nappal, és hol kezdő-
dik az este! Forgasd el a földgömböt! Egy fő álljon arra az oldalra, 
ahol éjszaka, egy fő arra az oldalra, ahol nappal van!

7.4. ábra. A Föld megvilágítása zseblámpával

10.

napszakok 
váltakozása
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Miért 365 napból áll egy év?

Egy év hossza 365 nap. Gondolkoztál már azon, miért pont ennyi? Mi 
történik ez idő alatt? Ez az idő a Föld másik mozgásának az időtarta-
ma. Ennyi idő alatt kerüli meg bolygónk a Napot (7.5. ábra). A Föld Nap 
körüli mozgásának, azaz a keringésének következménye az évszakok 
váltakozása. Az évi időszámítást naptár ábrázolja.

7.5. ábra. A Föld Nap körüli keringése

Oldd meg a következő QR-kód alatt rejtőző, a Föld mozgásaival 
kapcsolatos feladatot!

11.

Összefoglalás
Az idő mérésének alapját a Föld mozgásai jelentik. 
Egy nap azt az időt jelöli, ami alatt a Föld egyszer megfordul a tengelye körül. Ez 24 óra. 
A Föld kering a Nap körül, ennek időtartama 365 nap (= 1 év). 

1 év = 365 nap

a Föld Nap körüli 
keringése

évszakok 
váltakozása
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idő, időrend, életkorok

Hogyan nevezzük az ember életszakaszait?
Vajon minden bolygón ugyanennyi éves lennél, mint itt, a Földön?
Milyen korokat különítünk el a történelemben?
Hány éves a Föld nevű bolygó?

Kedves Utazó! Az előző leckében megismerted, hogy az időt a Föld 
mozgásai szerint mérjük. Egy nap 24 óra, ennyi idő alatt fordul meg a 
Föld a tengelye körül. Egy év pedig az az időtartam, ami alatt a Föld 
egyszer körbejárja a Napot. Ebből a leckéből megismerheted a Föld ko-
rát, a természetföldrajzi és a történelmi folyamatok időbeliségét. Kezd-
jük veled!

Az emberi élet

Amennyi éves vagy, a Föld annyiszor járta körbe eddig a Napot az éle-
tedben. Sok esemény történt már veled. Az emberi életszakaszokat 
koroknak nevezzük. Eddig a következő életszakaszok voltak már az 
életedben: újszülöttkor, csecsemőkor, korai gyermekkor, kisgyer-
mekkor. Most, tizenegy-tizenkét évesen a gyermekkor és a kamaszkor 
határán vagy. Akik pedig már megélték ezeket, az ifjúkor, a felnőttkor 
vagy az időskor időszakában vannak. Az emberéletet években és év-
tizedekben mérjük. Az események időpontját, egymáshoz viszonyított 
sorrendjét általában időszalagon ábrázoljuk. 

Keresd meg az alábbi QR-kód alatt rejtőző keresztrejtvényben az 
ember életszakaszait!
Tedd sorrendbe a QR-kód alatt rejtőző emberi életszakaszokat az 
időskálán!
Kíváncsi vagy, hány éves lennél egy másik bolygón? Nézd meg a kö-
vetkező QR-kód segítségével!

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Mi mennyi idős?8.

 

Emlékszel?
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8.1. ábra. Emberi életszakaszok

Történelmi események

Ameddig a te életkorodat években, évtizedekben, addig a történelmi 
eseményeket az évek, évtizedek mellett évszázadokban mérjük. Tör-
ténelmünk időszámításának kezdetét Krisztus születésének időpont-
ja jelöli ki. Ez alapján elkülönítjük a Krisztus születése előtti időszakot 
(rövidítése: Kr. e.) a Krisztus születése utáni, időszámításunk szerinti 
időszaktól (rövidítése: Kr. u.). Ahol nem írnak az adott évszám elé rövi-
dítést, az mindig az időszámításunk szerinti időszakot jelöli. 

A történelmi időegységek a következők: őskor, ókor, középkor, újkor, 
jelenkor. Ezek hossza általában évszázadokat jelöl. Az őskor kivétel, 
mert bármennyire is hihetetlen, de évmilliókkal ezelőtt volt (8.2. ábra).
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8.2. ábra. Történelmi időegységek

8.3. ábra. A földtörténeti időskála

A földi folyamatok időbelisége

A Föld történetét évmilliókban mérjük. A Föld 4600 millió éves. A Föld 
életkorában a különböző szakaszokat földtörténeti időknek, idő-
szakoknak nevezzük. Nézd csak, így követik egymást sorban: ősidő, 
előidő, óidő, középidő, újidő (8.3. ábra)! A  földtörténeti időegységek 
hossza évmilliókat jelöl.

földtörténeti idők
(évmilliók)

Őskor

Ősidő

Ókor

Előidő

Középkor

Óidő
4600–2600 millió év
A Föld kialakulása

Kr. e. 6 millió – 3500 év
Az első emberfélék 

megjelenésétől az írás 
megjelenéséig

4600–2600 millió év
A kontinensek kialakulása

Kr. e. 3500 – Kr. u. 476 
Az írás megjelenésétől a 

Nyugat-Római Birodalom 
bukásáig

2600–570 millió év
A mai rögös szerkezet kiala-
kulása és az élővilág elterje-

dése a szárazföldeken

476–1492
A Nyugat-Római 

Birodalom bukásától 
Amerika felfedezéséig
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Összefoglalás
Az ember az idő segítségével adja meg, hogy az egyes események mikor történtek. 
Az emberi élet szakaszait korokra osztjuk, eseményeit években, évtizedekben mérjük. 
A történelmi időt szintén korokra osztjuk, azok éveket, évtizedeket és évszázadokat is jelöl-
hetnek: őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor. 
A Föld több milliárd éves. A földtörténeti időegységek évmilliókat jelölnek. 

Újkor

Középidő

Jelenkor

Újidő
235–65 millió év

A dinoszauruszok kora

1492–1914
Amerika felfedezésétől 

az I. világháborúig

65 millió évtől napjainkig
A mai gyűrthegységek, alföldek 

kialakulása, az ember megjelenése

1914-től napjainkig
Az I. világháborútól napjainkig
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égitest, bolygó, csillag, Nap, Föld, halmazállapot

Sorold fel az ismert égitesteket a Világegyetemben!
Te melyik égitest lakója vagy?
Hogyan mozog a Föld?
Oldd meg a Föld mozgásaival kapcsolatos, a QR-kód 
alatt rejtőző ismétlő feladatot!

Kedves Űrhajós! Az előző témakörben megismerted az idővel kapcso-
latos tudnivalókat. Tudod, miért 24 óra egy nap, és miért 365 napból 
áll egy év. Ismered a saját életed szakaszait, a történelmi és a földtör-
téneti korokat, időket is. Ebben a témakörben a Világegyetemben lévő 
égitestekkel fogsz megismerkedni. Ez a lecke egy űrutazásra hív téged 
(1.1. ábra). 

1.1. ábra. Űrhajós egy másik bolygón

1.
2.
3.
4.

Mi látható az égbolton?1.

 

Emlékszel?
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Milyen égitest a Nap?

Ha felnézel a derült éjszakai égboltra, sok-sok fénylő pontot láthatsz. 
Ezek legtöbbje egy-egy csillag. A csillag olyan égitest, amelynek saját fé-
nye van, világít. A Földről nézve a legfényesebb csillag a Nap (1.2. ábra). 
Gáz-halmazállapotú, magas hőmérsékletű égitest. Így fénye megvilá-
gítja a körülötte lévő égitesteket. Emlékszel? Földünk folyamatosan 
mozog. A Föld forgása során bolygónk Nappal szembeni oldalán a meg-
világítás miatt nappal, az árnyékban lévő oldalán pedig éjszaka van. 

Sorolj fel gáz-halmazállapotú anyagokat a környezetedből!

1.2. ábra. A Nap 1.3. ábra. Nagy Göncöl csillagkép

Régen az embereket a tájékozódásban a csillagok is segítették. Az em-
berek az egymáshoz közelinek látszó csillagok csoportját alakjuk sze-
rint egy-egy élőlényről vagy tárgyról nevezték el. Ezek csillagképek. 
Ilyen például a Nagy Göncöl (népiesen Göncölszekér) (1.3. ábra).

A Nap körül keringő égitestek

A Nap körül nyolc nagybolygó kering, közöttük a Föld is. A Naphoz leg-
közelebb a Merkúr kering. A Naptól számított második bolygó a Vénusz, 
ezt a Föld, majd a Mars követi. E bolygók különféle kőzetekből állnak, 
felszínük szilárd. Vannak olyan bolygók is, amelyek gáz-halmazállapo-
túak. Ilyenek a Földtől távolabbi bolygók: a Jupiter, a Szaturnusz, az 
Uránusz és a Neptunusz. Mind a nyolc bolygó a Naprendszerben talál-
ható (1.4. ábra). Nincs fényük. Mégis a csillagok mellett ezek is láthatók 
az égbolton, mert visszaverik a Nap fényét. 

5.

égitest

csillag
saját fénye van

Nap

csillagképek

nagybolygók

Nap körül 
keringenek

nincs fényük
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1.4. ábra. A Naprendszer nagybolygói

Tanulmányozd az 1.4. képet! Miről ismerhetők fel az egyes bolygók?
Tedd sorrendbe a bolygókat a Naptól való távolságuk szerint a QR-
kód megnyitásával!

A bolygók körül keringő égitestek

Az éjszakai égbolton nemcsak a csillagok, hanem egy nagy, világító, 
olykor gömb alakú égitest is látható. Ez a Hold (1.5. ábra). Holdja nem 
csak a Földnek van. A holdak a bolygók körül keringenek. Nincs saját 
fényük, de a Nap fényét visszaverik, ezért fényesnek látszanak. 

1.5. ábra. A Hold az égbolton, amikor korong alakú

6.
7.

holdak
bolygók körül 

keringenek

Összefoglalás
A Világegyetemben különböző égitestek vannak: csillagok, bolygók, holdak. 
A csillagoknak saját fényük van, mint például a Napnak. 
A bolygók egy csillag körül keringenek. 
A Naprendszerben található bolygók a Nap körül keringenek. A Naptól távolodó sorrend-
ben: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. 
A holdak a bolygók körül keringő, kisebb, szilárd halmazállapotú égitestek. 
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  égitestek, Nap, csillag, bolygók

Sorold fel a bolygókat! Kezdd a Naphoz legközelebbivel!
Mi a hullócsillag? 
Mit jelent az, hogy valaki modellt készít?

Kedves Űrhajós! Az előző leckékben megismerted a Naprendszerben 
lévő égitestek közül a csillagokat, a bolygókat és a holdakat. Ebben 
a leckében megtudhatod, hol helyezkedik el a Naprendszer, milyen 
egyéb égitestek vannak a Világegyetemben, s hogy hogyan kell model-
lezni. Tarts velünk!

Hol van a Naprendszer?

Gondolkoztál már azon, hogyan maradnak fent az égen az égitestek? 
Miért nem esnek le? Az égitestekre hat a Nap tömegvonzása. Ez tart-
ja az égitesteket a pályájukon. A  Naprendszer a Világegyetemnek az 
a része, ahol a Nap tömegvonzása érvényesül. A  Naprendszer a sok 
milliárd csillagot tartalmazó Tejútrendszer része, amit csak távcsővel 
figyelhetünk meg (2.1. ábra).

NAPRENDSZER

TEJÚTRENDSZER

VILÁGEGYETEM

2.1. ábra. A Naprendszer elhelyezkedése

Nézz utána, hol van csillagvizsgáló a lakóhelyed környékén!
Tedd sorrendbe a bolygókat képük alapján az alábbi QR-kód meg-
nyitásával! 

1.
2.
3.

4.
5.

A mi csillagrendszerünk2.

 

Világegyetem
Tejútrendszer
Naprendszer

 égitestek, Nap, csillag, bolygókEmlékszel?
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Milyen égitesteket rejt még a Naprendszer?

Már tudod, hogy a Nap, a Föld és a Hold a Naprendszer része. A Nap-
rendszer középpontjában csillagunk, a Nap van. A Nap és a Hold lát-
ványát már megszoktad. Távcső segítségével azonban az égbolt egyéb 
égitestei is tanulmányozhatók. 

A  Mars és a Jupiter között kisbolygók keringenek (2.2. ábra). Láttál 
már hullócsillagot? A  bolygók között különböző kisebb-nagyobb kő-
zetdarabok is előfordulnak. Ezek, ha a Föld felszínéhez közelednek, a 
levegőben felizzanak, fényjelenséget hoznak létre. Ezek a meteorok. 
Ezt nevezi a népnyelv hullócsillagnak (2.3. ábra). Az üstökösök olyan 
égitestek, amelyek jégszemekből és porból állnak. Ezek a Nap hatására 
átalakulnak, és fénycsóvát húznak az égen (2.4. ábra). 

2.2. ábra. Kisbolygók a Naprendszerből

2.3. ábra. Meteorhullás

kisbolygók

38



2.4. ábra. Üstökös 

A Naprendszer modellezése

Az emberek, azokról a dolgokról, amelyek túl nagyok vagy túl kicsik, 
modelleket készítenek. Számos területen találkozhattál már te is ilyen 
modellekkel. Például amikor játékautókkal versenyeztek, akkor autó-
modellekkel játszotok. Amikor várat építetek homokból, házat legóból, 
akkor épületmodell készül. Most egy Naprendszer-modell elkészítése 
lesz a feladatunk (2.5. ábra).

2.5. ábra. Naprendszer-modell

Oldd meg a QR-kód alatt rejtőző összefoglaló feladatot!
 
6.

Összefoglalás
Földünk a Tejútrendszerben, azon belül is a Naprendszerben helyezkedik el. 
A Naprendszer az a terület, ahol a Nap gravitációs hatása érvényesül.
A Naprendszerben található égitestek: csillag, nagybolygók, holdak, kisbolygók.
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Emlékszel? bolygó, Föld, hegység

Milyen alakú a Föld?
Mit rejt a Föld belseje? 
Mi az elképzelésed arról, hogyan alakultak ki a hegységek?
Hogyan képzeled az alföldek kialakulását?

Kedves Utazó! Az előző leckében megismerkedtél a Világegyetemben 
lévő égitestekkel: bolygó, csillag, hold, kisbolygó, üstükös. Tudod, hogy 
a Föld felszíne szilárd halmazállapotú. De vajon mi lehet a Föld belse-
jében? Ebben a leckében a Föld belső felépítésével és a felszínén lévő 
domborzati formák kialakulásával foglalkozunk. 

Mit rejt a Föld belseje?

A Föld belseje olyan, mint egy barack, különböző rétegekből épül fel, 
és magja is van. A legbelső része a belső mag. Ahhoz, hogy ide eljuss, 
a Föld felszínétől 6400 km-t kellene megtenned. Itt azonban még sen-
ki sem járt. Miért? Vizsgálatok alapján tudjuk, hogy fém (vas és nik-
kel) az anyaga, és nagyon magas a hőmérséklete. A belső magot bu-
rokszerűen fogja körül a többi gömbhéj: a külső mag, a földköpeny 
és a földkéreg (3.1. ábra). A  külső mag anyaga forró, folyékony fém. 

1.
2.
3.
4.

Utazás a Föld középpontja felé3.

a Föld gömbhéjai
belső mag

külső mag

3.1. ábra. A Föld belső felépítése

földkéreg

külső mag

földköpeny

belső mag

gyümölcshéj gyümölcshús

mag csonthéjcsonthéjmag
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A földköpeny felső része képlékeny. Innen származik a vulkánok anya-
ga, a magma. A kőzetburok felső része a földkéreg, ennek a részei a 
már megismert kontinensek és óceánok is. 

Hasonlítsd össze a barack és a Föld felépítését a 3.1. ábra segítségével!
Oldd meg a következő QR-kód alatt rejlő, a Föld belső felépítésével 
kapcsolatos feladatot!

Hogy alakultak ki a hegységek?

A Föld felszíne egyenetlen, és folyamatosan formálódik. Évmilliók alatt 
hegységek emelkednek ki, máshol medencék süllyednek be, alföldek 
töltődnek fel. A hegységek különbözőképpen keletkeznek. A kőzetbu-
rok nem egységes, különböző részekből áll. A kőzetburok darabjai mo-
zognak folyamatosan. Bármennyire hihetetlen, ebben a pillanatban 
is. Mi a következménye annak, ha a darabok egymás felé mozognak? 
Az, mint amikor egy sálat kiterítesz az asztalra, és a két végét elkezded 
egymás felé gyűrni (3.3. ábra). Próbáld ki! A valóságban az egymás felé 
mozgó darabok előbb-utóbb ütköznek egymással (3.4. ábra). A közöt-
tük lévő, a tenger fenekén halmozódó anyagot meggyűrik, és magasra 
nyomják. Így alakultak ki a Föld gyűrthegységei, például az Alpok és a 
Himalája. 

3.2. ábra. Az Alpok gyűrthegység

5.
6.

földköpeny
kőzetburok

hegységek 
keletkezése

oldalirányú 
nyomóerők

tengerben 
halmozódó 
anyagok 

 gyűrthegység
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3.3. ábra. Gyűrthegység kialakulásának modellezése

3.4. ábra. Gyűrthegységek kialakulása gyűrődéssel

A kőzetburokban a nagy törések mentén vulkánok jöhetnek létre. Ezek 
a Föld belsejéből feltörő izzó anyagból, a magmából keletkeznek. Az 
izzó anyag a földköpenyben lévő magmakamrából származik. A felszín 
alatt magmának, a felszínre érve lávának nevezzük. A magma a kürtőn 
át jut a felszínre, és a kráteren keresztül lávaként távozik (3.5. ábra). 
Magyarországon már nincsenek működő vulkánok, de egykor léteztek. 

Sorold fel a vulkán részeit a 3.5. ábra alapján!

3.5. ábra. A vulkán kialakulása és részei

7.

földköpeny: 
magma 

felszín: láva  
vulkáni hegység

kráterláva

kürtő magmakamra

kráterláva

kürtő magmakamra

törések  a felszín feldarabolódik  a rögök elmozdulnak  kiemelkedés
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A rögösödött hegységek idős gyűrthegységekből alakulnak ki. A szilárd 
kőzetekben ugyanis nagy törések keletkezhetnek (3.6. ábra). A törések 
mentén a kőzettömbök (rögök) felfelé és lefelé is elmozdulhatnak. Ma-
gyarországon rögösödött hegység például a Bükk és a Bakony. 

3.6. ábra. Rögösödött hegység kialakulása

Összefoglalás
Földünk belsejében az anyagok gömhéjakba rendeződtek. 
A Föld rétegei a felszíntől befelé: kőzetburok (ennek felső rétege a földkéreg), alatta a föld-
köpeny, a külső mag és a belső mag. 
A kőzetburok részei egymáshoz képest elmozdulnak. 
Az oldalról ható erők meggyűrik és kiemelik a képlékeny kőzeteket, így gyűrthegységek ke-
letkeznek.
A kőzetburokban törések is keletkezhetnek.
Törések következtében a magma felszínre jutva a lávából vulkáni hegységet épít.
A törések mentén a függőlegesen ható erők rögösödött hegységet hoznak létre. 

törések 
 függőlegesen 

ható erők 
 emelkedés, 

süllyedés 
 rögösödött 

hegység

törések  a felszín feldarabolódik  a rögök elmozdulnak  kiemelkedés

hegység

rög
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Emlékszel? napsugárázás, csapadék, szél, jég, alföld

Mit gondolsz, milyen folyamatok alakítják a felszínt? 
Mit nevezünk domborzatnak?

Kedves Utazó! Az előző leckében megismerted, mit rejt a Föld belseje, 
milyen rétegeket különböztetünk meg a föld alatt. Kiderült az is, hogy 
a kőzetburok olyan részekből áll, amelyek oldalirányba mozognak. 
Mozgásuk és a bennük kialakuló törések eredményeként alakultak ki 
Földünk hegységei. A  mostani leckéből kiderül, hogyan formálódik a 
hegységek felszíne, és hogyan alakultak ki a domborzat síksági terüle-
tei. Ehhez vizsgálódni fogsz.

Mi formálja a hegységeket?

Gondoltad volna, hogy az időjárási elemek a Föld felszínét is alakítják? 
Bizony, a napsugárzás, a hőmérséklet ingadozása, a csapadék és a szél 
formálják a felszínt, csakúgy, mint a rajta és a benne lakó élőlények, a 
jég és a folyók is (4.1. ábra).

Felszínt alakító tényezők

– napsugárzás
–  hőmérséklet- 

változás
–  csapadék- 

fagyás (jég)

–  élőlények a 
kőzeteken (pl. 
moha) és a 
talajban 

– szél – patakok, folyók

4.1. ábra. Felszínt alakító tényezők 

1.
2.

Mi formálja a hegységeket és 
az alföldeket?4.

 
időjárási elemek
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Hogy dolgoznak az időjárási elemek a felszínen?

A napsugárzás hatására a Föld felszíne felmelegszik, éjszaka pedig le-
hűl, ez a hőmérséklet ingadozása. Mi történik ekkor? A  hőmérséklet 
ingadozása miatt a felszínen lévő kőzetek kisebb-nagyobb darabokra 
esnek szét. Miért? Gondolkoztál már azon, hogy télen miért fedik le a 
szobrokat ponyvával, vagy miért zárják el a csapokat? 

Végezzünk egy vizsgálódást (4.2. ábra)!

Hogyan hat a felszínre a csapadék, a hőmérséklet ingadozása és a jég?

4.2. ábra. Vizsgálódás 

Hozzávalók:
•  általad összegyűjtött kőzetek;
•  2 db egyforma, félliteres műanyag palack;
•  víz;
•  fagyasztó.
Mit csináljak? 
a)  Önts csordultig vizet az egyik félliteres palackba! Csavard rá a kupa-

kot a palackra!
b)  Tedd a fagyasztóba annyi időre, hogy megfagyjon a víz!
c)  Önts vizet a kőzetdarabra is! 
d)  Tedd a fagyasztóba 2 órára a megöntözött kőzetdarabot! Majd tedd 

ki a napra 2 órára! Ezt ismételd meg legalább háromszor! 
e) Önts vizet a másik üres palackba is! De ezt ne tedd be a fagyasztóba!
f)  Figyeld meg a bekövetkezett változásokat! Hasonlítsd össze a két pa-

lack tartalmát! Mit tapasztalsz?

3.
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A vizsgálatban tapasztaltad, hogy a fagyasztóba betett palackban lévő 
és a kőzetbe beszivárgott víz is megfagyott. A víz, ha jéggé fagy, kitágul. 
Ezt onnan látod, hogy a fagyasztóba tett palack nagyobb lett, mint az, 
amiben nem fagyott meg a víz (4.2. ábra). A jég szétfeszítette a palackot. 
Ugyanez történt a kőzettel is. Hogyan? A kőzet repedéseibe beszivárgott 
víz megfagyott, így jéggé alakult. A jég kitágította, szétfeszítette a kőzet 
repedéseit. Így a kőzet szétrepedt. A kőzet kisebb darabokra esett szét 
(4.4. ábra). Ezt nevezzük aprózódásnak. A víz a kőzetek repedéseiben 
mozog, miközben kioldhat különböző anyagokat, a kőzetek elmálla-
nak. A csapadékvíz mállással pusztítja a hegységeket alkotó kőzeteket. 

4.3. ábra. A víz térfogata nő jéggé 
fagyva

4.4. ábra. Aprózódott kőzetek

Most már tudod a választ, hogy miért zárják el a kerti csapokat télen, 
és miért fedik le ponyvával a szobrokat! Beszéljétek meg!

Mi formálja még a felszínt?

Az élőlények is alakítják a felszínt. Gondolj csak a kőzetek feszínén élő 
növényekre (4.1. ábra), a növények gyökereire, a talajban élő állatokra 
és baktériumokra! Olyan anyagokat termelnek, amelyek oldják, mál-
lasztják a kőzeteket, vagy szétrepesztik azokat.
A szél homokszemeket, kőzetdarabokat sodor magával. Ezek a szemcsék 
koptatják a felszínt. Amikor a szél ereje lecsökken, akkor a homokot nem 
szállítja tovább, lerakja. A tájon homokbuckákat alakít ki, mint például a 
Duna–Tisza közén. A hegyoldalon leszaladó patakok és folyók talaj- és kő-
zetdarabokat sodornak magukkal. A víz nemcsak az erejével rombolja a fel-
színt, hanem a benne szállított kőzetdarabok csiszolják, koptatják azt. Így a 
folyók mélyítik a medrüket, V alakú völgyet vájnak a hegyekbe (4.5. ábra). 

4.

hőingadozás, 
víz fagyása
 aprózódás

víz  mállás

élőlények

szél

patakok, folyók

folyó 
 V alakú völgy
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4.5. ábra. Folyó által kialakított V alakú völgy

Oldd meg a QR-kódban rejtőző, a folyók pusztító munkájára vonat-
kozó feladatot!

Hogyan alakultak ki az alföldek? 

Amikor a hegységekből induló folyók alacsonyabban fekvő területekre 
érkeznek, csökken a sebességük, lassabban folynak. Ezért a magukkal 
szállított homokszemeket, kőzetdarabokat lerakják. Így a hegységek-
ből elhurcolt anyagok az alacsonyabb területeken felhalmozódnak. Ez 
a feltöltődés. Így alakulnak ki az alföldek (4.6. ábra). 

folyó

alföld

apró kőzet- és homok-
szemek felhalmozódása
apró kőzet- és homok-
szemek felhalmozódása

4.6. ábra. Alföldek kialakulása

5.

Összefoglalás
A Föld felszínét alakító folyamatok: napsugárzás, hőmérséklet-ingadozás, csapadék, szél, 
élőlények tevékenysége, folyóvíz és a szél munkája. 
Ezek a folyamatok megváltoztatják a kőzetek méretét, összetételét. 
Pusztító munkát végeznek a hegységek nagy lejtésű területein. Így jönnek létre a folyó-
völgyek. A folyóvizek által elszállított homokszemek és kőzetdarabok a kisebb lejtésű te-
rületeken felhalmozódnak, mert a folyó lerakja a szállított anyagokat. Így alakulnak ki az 
alföldek.

feltöltődés
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Emlékszel? kőzet, aprózódás, mállás, talaj

Mit gondolsz, honnan származik a hegységek anyaga? 
Mire használjuk a hegységek anyagait, a kőzeteket?

Az előző leckében megismerted, hogyan jönnek létre a hegységek és az 
alföldek. Gondolkoztál már azon, miért jó neked és minden embernek, 
hogy vannak a Földön ilyen domborzati formák? Mire és hogyan hasz-
nálja az ember a hegységek anyagát? Miért értékesek számunkra a fo-
lyók által feltöltött alföldek? Ebből a leckéből megtudhatod a választ! 
Tarts velünk! Hajrá, Utazó! 

Honnan származnak a kőzetek?

A  földkéreg és a hegységek anyaga is különböző típusú kőzetekből 
épül fel. A kőzetek eltérő anyagokból, különbözőképpen jöhetnek lét-
re. Származhatnak a Föld belsejéből, mint a vulkáni kőzetek, például 
a bazalt. Kialakulhatnak elpusztult és leülepedett tengeri élőlények 
(kagylók, csigák) mészvázából, például a mészkő. Létrejöhetnek a fo-
lyóvizek munkája révén a hegységek anyagaiból, például a homok és a 
kavics. Képzeld csak el, még a szél által szállított porból is képződhet 
kőzet! Ez a lösz. Az évmilliók alatt elpusztult és betemetett erdők ma-
radványából pedig a kőszén jött létre (5.1. ábra). 

Kőzettípusok

bazalt mészkő kavics

  

homok lösz kőszén

5.1. ábra. Kőzetek típusai keletkezésük szerint

1.
2.

Anyagok a talpunk alatt 5.

kőzet
vulkán  bazalt

tengeri mészvázú 
állatok  mészkő

folyók  kavics, 
homok

szél  lösz
növények  

kőszén
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Ismerd fel a kőzeteket a QR-kódban rejlő feladatban!

Mire használjuk a kőzeteket? 

A válaszhoz csupán körül kell nézned az iskola vagy a házatok környé-
kén. Vajon melyik kőzetből készülnek az épületek, a szobrok, az utak? 
A járdák, az épületek betonozásához használnak kavicsot, a falak va-
kolásához homokot. A homokból épülnek a homokvárak is (5.2. ábra)! 
A  szobrászok a jól megmunkálható mészkövet használják. Képzeld 
csak, ilyen kőzetből faragták a Lánchíd oroszlánjait (5.3. ábra)! Az uta-
kat nagy keménységű vulkáni kőzetekből építik. Ezek bírják a nagyobb 
gépjárművek (kamionok, autóbuszok, traktorok) terhelését. A kőszén-
nel pedig fűtünk. 

5.2. ábra. Homok mint építőanyag 5.3. ábra. Mészkőből faragott 
oroszlán a Széchényi lánchídon

Gyűjtsetek további ötleteket a kőzetek felhasználására!

Mi van a talajban?

Közületek, akinek volt lehetősége, biztosan kertészkedett már, vagy te-
vékenykedett a ház körül. Sőt, talán fogtál is talajt a kezedben. Ahhoz, 
hogy a boltban megvásárolható alma, zöldség, kenyér a polcra kerül-
jön, minden a talajjal kezdődik. Hogyan? A megművelése után a talajba 
a különböző növények magját elvetik (5.4. ábra). A növények megnő-
nek és termést hoznak.

3.

4.

kavics, 
homok  beton

vulkáni kőzetek 
 útépítés

kőszén  fűtés
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5.4. ábra. Talaj megművelése, kertészkedés

Sorolj fel kerti munkákat az 5.4. ábra alapján!
Beszéld meg a padtársaddal, hogy milyen kerti munkát végeztetek már!
Vajon hogyan és miből alakul ki a talaj? Mit gondolsz?

A talajok kőzetekből alakulnak ki. A kőzettől is függ, hogy azon milyen 
talajok képződnek (5.5. ábra). 

5.5. ábra. Barna erdőtalaj és mezőségi talaj

A  kedvenc almafád alatt a talajban különböző rétegek különülnek el 
(5.6. ábra). A kőzetet különböző folyamatok alakítják: a napsugárzás, a 
hőmérséklet-ingadozás, a csapadék, a szél, a jég, a felszínen és a talajban 
lakó élőlények. Kialakulásához nagyon hosszú idő szükséges. Ugyanis a 
kőzet csak nagyon lassan alakul át talajjá aprózódás és mállás hatására. 

5.
6.
7.

kőzet  talaj

mezőségi talaj pl. Körös–Maros közebarna erdőtalaj pl. Bakony
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A talaj legfelső rétegében sok növényi maradvány van, ezek összessége 
a humusz. A humusznak köszönhető a talaj termékenysége. Általában 
minél magasabb a talaj humusztartalma, annál sötétebb. 

Hasonlítsd össze az 5.5. ábra kétféle talajtípusát! Gondolj a humusz-
tartalmukra, színükre és termőképességükre!

5.6. ábra. Talajszintek

8.

Összefoglalás
Földünk kőzetei sokfélék: bazalt, homok, kavics, lösz, kőszén. 
A kőzeteket sokféleképpen hasznosítjuk: utak, házak építésére, fűtésre. 
A kőzetek az ember számára táplálékot biztosító talaj kialakulásában is szerepet játszanak. 
A talaj a kőzet aprózódásával és mállásával alakul ki. 
Magyarországon sokféle talajtípus fordul elő. Lösz alapkőzeten mezőségi talaj, lombos er-
dők alatt barna erdőtalaj jön létre.

növények 
humusz

humusz 
termékenység

humusz réteg

felső talajréteg

alsó talajréteg

aprózódott kőzet

kőzet
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Emlékszel? időjárás, napsugárázás, szél, csapadék, hőmérséklet

Milyen időjárás van ma? Mutasd be!
Sorold fel az időjárási elemeket!
Miről beszél az időjárás-jelentésben a bemondó?

Kedves Időjárás-jelentő! Ebben a leckében az időjárással és az éghaj-
lattal kapcsolatos ismeretekkel foglalkozunk. Az előző témákban lát-
hattad, hogyan dolgozik az időjárás a felszínen. Ebben a leckében kide-
rül, hogy mi jellemző az időjárási elemekre, mit jelent a víz körforgása, 
s miért fontos az emberi élet szempontjából. Hajrá, Meteorológus!

Az időjárás és az éghajlat elemei

Bizonyosan láttál már időjárás-jelentést a tévében, vagy olyan telefo-
nos alkalmazást, amiben tájékoztatnak, melyik napon milyen idő vár-
ható. Te is tapasztalhattad már, hogy egyik percben még süt a nap, utá-
na hirtelen elkezd fújni a szél, és csökken a hőmérséklet. Máskor elkezd 
esni az eső, majd újra kisüt a nap. Ez a változás az időjárás (6.1. ábra). 

6.1. ábra. Budapest és Miskolc település várható időjárása 

1.
2.
3.

Tél szele hóval, faggyal jő6.

 

időjárás
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Játsszátok el a padtársaddal az időjárás-jelentő szerepét! Először  
egyikőtök mutassa be a várható időjárást Budapesten a 6.1. ábra 
alapján! Majd másikótok Miskolcon!

Ha egy terület időjárását hosszú időn át megfigyelik, akkor ismétlődé-
seket fedeznek fel benne. Például melyik időszakban esik több csapa-
dék, hogyan változik a hőmérséklet a különböző évszakokban, melyik 
hónap esős, melyik száraz. Ez alapján megállapítják egy terület átlagos 
időjárását. Ez az éghajlat. Az időjárást és az éghajlatot ugyanazokkal 
az elemekkel jellemezzük: napsugárzás, hőmérséklet-változás, csa-
padék, szél (6.2. ábra).

Mondjatok jelzőket az egyes 
idő járási elemekre! Például 
gyenge szellő, ragyogó napsü-
tés. Próbáljatok minél többfé-
le jellemzőt felsorolni!
Játsszátok el az időjárási ele-
meket! Például fújjon a szél! 
Próbáljátok meg!

A napsugárzás felmelegíti a Föld felszínét. A felszín átadja a hőt a felet-
te lévő levegőnek, így az is felmelegszik. A kőzet-, a víz- és a jégfelszín 
eltérően melegszik fel. Az időjárási jelenségek a levegő felmelegedésé-
vel, lehűlésével és áramlásával (szél) magyarázhatók. 

A folyton mozgó víz

A víz állandó körforgásban van. Mit is jelent ez? Nézzük meg! A nap-
sugárzás következtében az óceánok, folyók, tavak vize felmelegszik, 
ezért folyamatosan párolog. Ez azt jelenti, hogy a vízrészecskék fo-
lyékony halmazállapotból gázzá (vízpára) alakulnak. A  napsugárzás-
nak köszönhetően a levegő is felmelegszik. Eközben a felmelegedett 
levegő és a vízpára felfelé áramlik. Mi történik eközben a levegővel? 
Biztos láttál már olyan filmet, amiben repülő száll a felhők felett. 

4.

5.

6.

éghajlat
időjárás és 
éghajlat elemei

időjárási 
jelenségek

víz körforgása
felmelegedés
párolgás

6.2. ábra. Az időjárás és az éghajlat 
elemei
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Milyen a hőmérséklet ebben a magasságban? Nagyon hideg. Így az ide 
felszálló meleg levegő és a vízpára lehűl. A  levegő páratartalma ki-
csapódik, és létrejönnek a felhők. A felhőkből csapadék hullik az óce-
ánokba és a szárazföldekre. A szárazföldekre hullott csapadék beszivá-
rog a talajba, bejut a folyókba, és velük visszakerül az óceánok vízébe. 
Így a víz körforgása kezdődik elölről (6.3. ábra). 

felhőképzés csapadék

folyó

óceán

6.3. ábra. A víz körforgása

Honnan kerül a levegőbe víz? Hogyan nevezzük a levegőbe lépő, gáz- 
halmazállapotú vizet? 
Mi a következménye a magasabb légrétegekben a víz kicsapódásá-
nak? Válaszolj a 6.3. ábra alapján!

Modellezd a víz körfogását!
Hozzávalók: befőttesüveg, melegvíz, jég-
kockák
Hogyan? 
•  Öntsd bele a melegvizet a befőttes 

üvegbe!
•  Fedd le zsugorfóliával az üveget!
•  Tegyél a fedő tetejére néhány jégkoc-

kát! Figyeld meg, hogy mi történik!

7.

8.

lehűlés
kicsapódás 

 felhők 
 csapadék

6.4. ábra. A víz körforgá-
sának modellezése

Modellezd a víz körfogását!
Hozzávalók: befőttesüveg, melegvíz, jég-
kockák
Hogyan?
• Öntsd bele a melegvizet a befőttes
üvegbe!
• Fedd le zsugorfóliával az üveget!
•  Tegyél a fedő tetejére néhány jégkockát! 

Figyeld meg, hogy mi történik!
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Nézd meg a víz körfogása mesét a QR-kód segítségével!
Beszéld meg a padtársaddal, hogy a 6.5. ábra képei milyen időjá-
rási jelenségeket ábrázolnak! Milyen veszélyei lehetnek az egyes 
jelenségeknek?

 9.
10.

Összefoglalás
Az időjárás és az éghajlat elemei: napsugárázás, hőmérséklet-változás, csapadék, szél. 
A víz körforgásának szakaszai: párolgás → meleg levegő és a vízpára felemelkedése → a leve-
gő és a vízpára lehűlése → felhő képződése → csapadék. 

6.5. ábra. Időjárási jelenségek
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Emlékszel? világtájak, halmazállapotok, csapadékfajták, időjárás, időjárási elemek

Sorold fel a világtájakat!
Milyen halmazállapotú a levegő?
Mitől mozog a meleg radiátor fölött lógó függöny? 

Kedves Időjárás-jelentő! Az előző órán megismerted a víz körforgását. 
Ebben a leckében a széllel és a csapadékkal foglalkozunk. Kiderül, mi-
ért száll a papírrepülő a levegőben, és mi van az üres pohárban. Arról is 
szó lesz, hogy különböző időjárási helyzetekben mi a teendő vészhely-
zet esetén. 

Hogyan alakul ki a szél?

Amikor szellőztetni szeretnél, akkor kinyitod a szobád vagy a tanterem 
ablakát. Ekkor az ablakon át friss levegő áramlik be a terembe. Mi tör-
ténik? Kisebb szellő jön létre. A teremben az elhasznált, meleg levegő 
helyére az ablakon át hidegebb levegő jut. Ugyanis a levegő a különbö-
ző hőmérsékletű helyek között áramlik. Ez az áramlás a szél, amikor is 
a levegő az egyik helyről a másik felé mozog (7.1. ábra). 

7.1. ábra. A szél keletkezése

1.
2.
3.

Időjárási jelenségek 7.

 

levegőáramlás = 
szél

hidegebb levegő

melegebb levegő

szél
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Ha szeles idő várható, az időjárás-jelentők közlik, hogy milyen irányból 
fog fújni a szél. Az északi szél azt jelenti, hogy a szél észak felől fúj (7.2. 
ábra). Azt is megadják, hogy mekkora lesz a szél sebessége. Ezt kilomé-
ter per órában mérik, mint az autók sebességét. Jele: km/h.

A szél iránya

7.2. ábra. Szélirány

Olvasd le a padtársaddal a 7.2. ábráról, merről fúj a szél! Használd 
a világtájakat!

A levegő mindig körülötted van, most is. Nem csak akkor tudjuk, hogy 
körülvesz minket a levegő, ha fúj a szél. Mutassuk ki egy megfigyeléssel 
(7.3. ábra)! 

Mutasd ki, hogy van levegő körülötted!
Hozzávaló: fecskendő
Hogyan csináljam? 
•  Tedd a bal kezed mutatóujját a 

fecskendő nyílásához! Tartsd ott!
•  Kezdd el benyomni a fecskendőt a 

jobb kezeddel!
Nem fogod tudni benyomni teljesen. Miért? Mi van a fecskendő belse-
jében? 
A fecskendő belsejében levegő van. 

Időjárási jelenségek

Az időjárás egyik pillanatról a másikra változhat. Az időjárás-előrejel-
zés előre figyelmeztet a pusztító viharokra, a rossz időre is. Ekkor meg-
mondják, hogy milyen veszély várható. Mikor jelent veszélyt az időjá-
rás az emberre és az épületekre? Nézzük meg! 

4.

szélirány

szélsebesség
km/h

időjárás-
előrejelzés

veszélyes 
időjárási 
jelenségek

7.3. ábra. A levegő kimutatása
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Szélvihar esetén nagy erejű szél várható, ami a fákat is kicsavarhatja. 
Jégesőben jégdarabok hullanak az égből. A  jéghullás nagy károkat 
okozhat az épületekben, a járművekben, és tönkreteheti a termést. 
A zivatar mennydörgéssel és villámlással kísért záporeső. Villámláskor 
azonnal menj be egy épületbe! Tilos fa alá állni! Ha hőség van, húzódj 
a hűvös szobába, és igyál sok vizet! Sűrű ködben az ember nem lát el 
messzire. Ezért lassabban kell közlekedni biciklivel, gyalog és autóval 
is. Hófúváskor a szél hóval torlaszolhatja el az utakat. 

7.4. ábra. Veszélyes időjárási jelenségek

Mutassátok be egymásnak a 7.4 ábra alapján, mi történik zivatar-
kor, jégesőben és hófúváskor!
Miért veszélyes a sűrű köd, a hőség és a szélvihar?
Mit gondolsz, milyen színnel jelölik a térképen azt a helyet, ahol na-
gyon veszélyes időjárási jelenség várható?

Az időjárás-jelentőktől azt is megtudhatod, hogy hol milyen erősségű 
veszélyre kell számítani. Ezt térképen jelölik. Azt a területet, ahol nem 
várható veszély, zöldre, ahol kevésbé nagy a veszély, sárgára színezik. 
A nagyobb károkkal fenyegető időjárás helyét narancssárgával, a leg-
veszélyesebb területeket piros színnel jelölik. 

5.

6.
7.

szélvihar
jégeső

zivatar
hőség

köd

hófúvás

veszély erőssége

hőség hófúvás szélvihar

jégeső zivatar sűrű köd

7.4. ábra. Veszélyes időjárási jelenségek
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Nézzünk egy példát szélvihar esetén! Biztosan láttál már autóversenyt 
a tévében. Az autók ilyenkor nagyon gyorsan haladnak, akár 250 km/h 
sebességgel is. Az emberek lakóhelyen kívül, nem autópályán 90 km/h 
sebességgel haladhatnak. Ehhez képest mennyire erős a piros jelzésű 
szélvihar? Nézzük meg a 7.5 ábrán!

Szélvihar előrejelzése
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3

zöld citromsárga (1) 
elsőfokú

narancssárga (2) 
másodfokú

piros (3) 
harmadfokú

nincs veszély enyhe veszély közepes veszély erős veszély

enyhe szél erős szél 
(70 km/h)

erősebb szél 
(90 km/h)

legerősebb 
(110 km/h)

7.5. ábra. Veszélyes időjárási helyzet jelölése a térképen egy 2017-es szélviharnál

Mit kell tenni, ha veszélyes időjárási helyzetet tapasztalsz? Beszéljé-
tek meg!

8.

Összefoglalás
A szél a levegő mozgása. 
A szél iránya az, amelyik égtáj felől fúj a szél. 
A szél erősségét km/h-ban adják meg, mint az autók sebességét. 
A veszélyes időjárási jelenségek közé tartozik: a szélvihar, a jégeső, a zivatar, a hőség, a sűrű 
köd és a hófúvás. 
Az időjárás-jelentők az embereket előre figyelmeztetik, ha veszélyes időjárási jelenség várható. 
Az enyhe veszélyt citromsárgával, a közepes veszélyt narancssárgával, a legpusztítóbbat 
pirossal jelölik az időjárási veszélytérképek. 
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Égitestek

A Föld a bolygók közé tartozó égitest. A Nap körül kering, ahogy a többi bolygó is. A bolygóknak 
nincs saját fényük, felszínüket a Nap világítja meg. Földünk a többi nagybolygóval együtt a 
Világegyetemben helyezkedik el (8.1. ábra). Ebben több csillagrendszer is van, a mi csillagrend-
szerünk a Tejútrendszer. A Naprendszer a Tejútrendszer része, központja a Nap. A Nap körül a 
nagybolygók keringenek: Merkúr (1), Vénusz (2), Föld (3), Mars (4), Jupiter (5), Szaturnusz (6), 
Uránusz (7), Neptunusz (8). 

8.1. ábra. A Naprendszer részei és helye a Világegyetemben

Sorold fel a bolygókat a Naptól távolodó sorrendben!
Mi jellemző egy csillagra? 
Bolygónk melyik csillag körül kering?
Melyik égitestnek köszönhetően van nappal világos a Földön?
Oldd meg a következő QR-kód segítségével a Naprendszer milliomos játékot!

1.
2.
3.
4.
5.

Jelenségek égen, földön – Összefoglalás8.

1 2 3 4 5 6 7 8

TEJÚTRENDSZER
NAPRENDSZER

VILÁGEGYETEM

NAP

Kedves Utazó! Ebben a fejezetben a Világegyetemmel és a benne lévő égi-
testekkel foglalkoztunk. Köztük is legfőképpen lakóhelyünkkel, a Földdel. 
Megismerted a Föld belső felépítését és a földfelszínen működő erőket. 
Az is kiderült, hogy a napsugárzás, a hőmérséklet-változás a szél és a csa-
padék időjárási jelenségek. Így az időjárási jelenségeket is megismerhet-
ted. Tekintsük át most e témákat egy-egy ábrával! Tarts velünk! 
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A Föld belső szerkezete 

A Föld belső rétegei a legbelsőtől kezdve a következők: 
• belső mag – szilárd;
• külső mag – képlékeny;
• földköpeny – eltérő halmazállapotú részek;
• földkéreg – szilárd.

8.2. ábra. Föld belső felépítése

Oldd meg a következő QR-kód alatt rejtőző feladatot!

A Föld hegységeinek kialakulása

Hogyan alakulhatnak ki a hegységek? Beszéljétek meg a 8.3. ábra alapján!

Vulkáni hegység Gyűrthegység Rögösödött hegység

Keletkezése vulkánkitörés
(a láva a felszínre kerül)

a tengerben halmozódó 
anyagok felgyűrődnek

idős gyűrthegységek 
kőzettömbjei törések 

mentén kiemelkednek

Példa Stromboli Alpok Bükk

8.3. ábra. A hegységek kialakulása

6.

7.
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A kőzetektől a talajig

kőzet neve bazalt mészkő kavics

kőzet eredete vulkáni tengeri üledék hegységek 
anyagából

felhasználása útépítés épületek, szobrok építkezés

kőzet neve homok lösz kőszén

kőzet eredete hegységek 
anyagából

szálló porból növényi 
maradványokból

felhasználása építkezés építkezés fűtés

8.4. ábra. Kőzetfajták

Beszélgessetek a 8.4. ábráról! Miről ismerhetők fel az egyes kőzetek? Mire használjuk azokat? 
Mely folyamatok hatnak a földfelszínre, és így a kőzetekre? Beszéljétek meg a 8.5. ábra alapján!

jég

nap-
sugárzás

folyóvizek

élőlények

szél

csapadék

KŐZET

8.5. ábra. Felszínre ható folyamatok

8.
9.
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Melyek a talajképződés lépései? Mutasd be a 8.6. ábra segítségével!

8.6. ábra. Talaj kialakulása

Soroljátok fel az időjárás, éghajlat elemeit!
Miért veszélyesek egyes időjárási jelenségek? Beszéljétek meg! 

10.

11.
12.

mezőségi talaj pl. Körös–Maros közebarna erdőtalaj pl. Bakony

Kőzet •  lösz
•  homok

Kőzettörmelék

Talaj • mezőségi talaj
• barna erdőtalaj
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Emlékszel? népesség, lakóhely, település

Ha egy lakatlan szigetre kerülnél, mire lenne szükséged ahhoz, hogy 
megélj?
Mikor érkeztek őseink a Kárpát-medencébe? Vajon miért itt teleped-
tek le? 
Mit gondolsz, a Föld melyik részén élnek a legtöbben? Mi lehet az oka?

Kedves Utazó! Az előző órákon megtudtad, hogy mely folyamatok 
alakítják a tájakat, hogyan lesz a kőzetből talaj, és mi befolyásolja az 
időjárást. Ebben a leckében megismerheted, hogy hol telepedtek le az 
emberek. Miért laknak egyes területeken nagyon sokan, máshol pedig 
nagyon kevesen. 

Az emberek összessége

Különböző területeken (településen, megyében, kontinensen) eltérő 
számú ember él. Az itt élő emberek összessége a népesség. Hogy egy 
területen mennyien élnek, az attól függ, hányan születnek ott, és há-
nyan költöznek oda. Az emberek tanyákon, falvakban és városokban 
élnek (1.1. ábra). Vannak olyan területek, ahol nagyon sok ember él, és 
vannak olyanok, ahol szinte senki. Miért van ez így? Nézzük meg! 

Oldd meg a következő QR-kód alatt rejtőző, településtípusokról szóló 
feladatot!

 tanya falu (Hollókő) város (Budapest)

1.1. ábra. Településtípusok

1.

2.

3.

4.

Hol élnek az emberek? 1.

népesség
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Miért élnek valahol kevesen, valahol többen?

A  Földön rengeteg ember él. Az emberek letelepedését sok tényező 
befolyásolja (1.2. ábra). Vegyük sorra ezeket! Az egyik az éghajlat. Bi-
zonyosan láttál már olyan mesét, ami olyan területen játszódik, ahol 
nincs talaj, és nem nőnek növények sem. Ilyenek a sivatagok (például 
a Szahara) és a jeges Északi-sark és Déli-sark vidéke. Az alacsony dom-
borzatú tájakon többen élnek, mint a magashegységekben. A folyók és 
tavak mellett sokan laknak. Gondolj csak bele! Az embernek az életben 
maradáshoz, a növénytermesztéshez, az állattartáshoz, az ipari terme-
léshez talajra, élelemre és vízre van szüksége. Az alföldeken a talaj, a 
vízpartok mellett a víz és a benne lévő növények, állatok táplálékot ad-
nak az embereknek. A tengerpartokra a tengeri közlekedés lehetősége 
is vonzza az embereket.

1.2. ábra. Miért laknak sokan vagy kevesen egyes területeken?

éghajlat

domborzat

folyók, tavak 
partja

tengerpart

állandóan fagyos
területek

nem kedvező éghajlat nem kedvező domborzat

sivatagok magas 
hegyvidékek

Kevés ember él a tájon

alföldek

kedvező domborzat vizek közelsége

folyók, tavak partja tengerpartok

Sok ember él a tájon
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Nézz utána! Mennyien élnek a Földön? 
Oldd meg a QR-kódban rejtőző, „Hol élnek az emberek?” feladatot!

Zsúfoltság van

Ha egyszerre nagyon sok ember van egy helyen, akkor azt zsúfoltnak 
érezzük. Biztos tapasztaltad már, amikor busszal utaztál, hogy ha keve-
sen voltak, akkor sok volt az ülőhely. Akkor az emberek sűrűsége kicsi 
volt. De amikor már nem volt szabad hely a buszon, akkor az emberek 
sűrűn álltak. Mit is jelent ez? Azt, hogy mennyi ember lakik egy területen, 
a népsűrűséggel fejezzük ki. A népsűrűség megmutatja, hogy egy négy-
zetkilométeren átlagosan hány ember él. Ezt úgy számoljuk ki, hogy a 
lakosok számát elosztjuk a terület nagyságával. Nézzünk egy példát! 

Egy település lakossága 24 000 fő, a területe pedig 4000 km2 (úgy mond-
juk: négyzetkilométer).

népsűrűség = 
terület népessége (fő)

település területe (km2)
    → népsűrűség

népsűrűség = 24 000 fő : 4000 km2 = 6 fő/km2

Ahhoz, hogy a területek népességszámát össze tudjuk hasonlítani, 
a népsűrűséget színekkel ábrázolják a térképeken. Minden szín egy 
népsűrűségi értéket jelöl. Például az 1.3. ábra térképén a sárga színnel 
azokat a területeket jelölik, ahol 1 km2-en 50–100 ember él.

1.3. ábra. Kontinensek népsűrűsége

5.
6.

népsűrűség

Népsűrűség
(fő/km2)

25 alatt
25–50
50–100
100–200
200 felett
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Összefoglalás
Az emberek különböző településeken élnek: tanya, falu, város. 
A települések elhelyezkedését befolyásolja: az éghajlat, a domborzat, a természeti erőfor-
rások közelsége (víz, talaj, élelem). 
Egy terület népességszámát a népsűrűséggel jellemezzük. 

Olvasd le az 1.3. ábráról, hol a legnagyobb, hol közepes és hol a leg-
kisebb a népsűrűség!

A népsűrűségre a Föld éjszakai fényei segítségével is következtethetünk 
(1.4. ábra). Ahol az éjszakai közvilágítás fényei láthatóak, ott általában 
többen laknak.

1.4. ábra. A Föld fényei

Olvasd le az 1.3. és az 1.4 ábráról, hol élnek a legtöbben a Földön! 
Használd a kontinensek és a világtájak nevét!

7.

8.
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Emlékszel? nyelv, beszéd, testbeszéd, vallás

Hogyan tudod kifejezni a gondolataidat, érzéseidet a beszéden kívül?
Miért jó, ha valaki több nyelven beszél?

Kedves Utazó! Az előző órán megismerted, hogy miért pont ott laknak 
az emberek, ahol. Ebben a leckében azzal foglalkozunk, hogyan értik 
meg egymást az emberek a világban. Megtudod, hogy a különböző kul-
túrákban milyen vallások jellemzőek. 

Hogyan beszélnek egymással az emberek?

Az emberek gondolataikat, közléseiket a nyelv segítségével, beszéd-
del fejezik ki. Kialakulásához nagyon hosszú időre volt szükség. Őseink 
érzelmeiket, gondolataikat morgás, hümmögés és mutogatás formá-
jában fejezték ki. Idővel és az agy fejlődésével kialakult a beszéd és a 
nyelv (2.1. ábra). A Földön közel 3000-féle nyelv van. 

2.1. ábra. Az emberi nyelv folyamatosan változik, fejlődik

Az ember a beszéd mellett arckifejezésekkel, gesztusokkal mutatja ki 
érzéseit, gondolatait. Ez a testbeszéd. Minden ember arcán láthatjuk a 
hat alapérzelmet: öröm, bánat, düh, meglepődés, undor, félelem.

Játsszátok el a padtársaddal az érzelmeknek megfelelő arckifejezése-
ket! Próbáljátok kitalálni, hogy épp melyik érzelmet mutatja a másik!

1.
2.

3.

Nyelvek és vallások színes világa 2.

nyelv
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Nyelvek a nagyvilágban

Azokat a nyelveket, amelyek egy közös ősi nyelvből fejlődtek ki, egy 
nyelvcsaládba soroljuk. Ha ezt a könyvet olvasod, akkor biztos lehetek 
abban, hogy te beszélsz magyarul. A magyar nyelv az uráli nyelvcsa-
ládba, azon belül a finnugor nyelvek közé tartozik. Viszont Európában 
a legtöbb nyelv az indoeurópai nyelvcsalád része. Ilyen például az an-
gol, a német, a spanyol és az olasz. Mivel az európai emberek eljutot-
tak Afrikába és Amerikába, így ezeken a kontinenseken az indoeurópai 
nyelvek is jellemzőek (2.2. ábra). Napjainkban szinte mindenhol talál-
kozhatsz az angol nyelvvel, a reklámokban, a számítógépes játékokban 
egyaránt. Talán van kedvenc angol nyelvű zenéd is. A Földön az embe-
rek nagy része az angol, a spanyol, a német és a kínai nyelvet beszéli.

Afrika

Ázsia
EurópaÉszak-

Amerika

Dél-
Amerika

Ausztrália

2.2. ábra. Az indoeurópai nyelvcsalád elterjedése a Földön

Mely kontinensek melyik részén terjedtek el az indoeurópai nyelvek 
(2.2. ábra)? Beszéljétek meg!
Képzeld, el hogy külföldre utazol a családoddal, de nem beszélitek 
az ottani nyelvet. Milyen nehézséget okozhat ez? Beszéljétek meg!

4.

5.

nyelvcsalád

uráli nyelvcsalád

indoeurópai 
nyelvcsalád
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Hit az emberfelettiben

Az emberek életét meghatározza, hogy mi a világnézetük, miben hisz-
nek. Sok ember hisz valamilyen emberfeletti lény létezésében, aki be-
folyásolja az életüket. Az ilyen hitet nevezzük vallásnak. Sokféle vallás 
alakult ki a Földön. A  legtöbb híve a kereszténységnek van. Főleg ez 
jellemző Európa legtöbb országában, Amerikában és Afrika déli részén. 
A keresztény emberek hite szerint Isten teremtette a világot. A jó embe-
rek haláluk után a mennyországba kerülnek, a rosszak pedig a pokol-
ba. Szent könyvük a Biblia. Legfontosabb ünnepeik a Megváltó, Jézus 
születésnapja (karácsony), kereszthalálának napja (nagypéntek) és 
mennybe menetele (húsvét). 

Afrika északi, Ázsia középső és délnyugati részén az iszlám vallás jel-
lemző. Hívei, a muszlimok nem fogyaszthatnak sertéshúst, nem ihat-
nak alkoholt. Naponta ötször imádkoznak szent városuk, Mekka irá-
nyába. A  muszlim nők eltakarják a hajukat, néha még az arcukat is. 
A  kereszténység és az iszlám egyaránt az egyik legrégebbi vallásra, a 
zsidó vallásra vezethető vissza. A zsidó vallás követői a zsidók. Ők Izra-
elben élnek, de máshol is előfordulnak a világban. A hívő zsidók szom-
baton nem dolgozhatnak. Ezen a napon nem használhatják az elektro-
mos berendezéseket sem, és nem vehetik igénybe a tömegközlekedési 
eszközöket (autóbusz, troli, metró, vonat). 

 
2.3. ábra. A világvallások hívői

vallás
kereszténység

iszlám

zsidó vallás

keresztény nő muszlim nő zsidó hívők

buddhista férfihindu nő
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Összefoglalás
Az emberek a beszéd és a nyelv segítségével közlik egymással gondolataikat, érzéseiket. 
A Földön nagyon sok nyelvet használnak. Ezek nyelvcsaládokba tartoznak. 
Európában főleg az indoeurópai nyelvcsalád jellemző. 
A magyar nyelv az uráli nyelvcsaládba, a finnugor nyelvek közé tartozik.
A világvallások: kereszténység, iszlám, zsidó vallás, hinduizmus, buddhizmus.

hinduizmus

buddhizmus

világvallás

Az Indiában élők fő vallása a hinduizmus. Rengeteg istent és istennőt 
tisztelnek. Úgy gondolják, hogy a halál után az ember lelke egy új testbe 
költözik. Ezt nevezzük lélekvándorlásnak. Hitük szerint a tehenek szent 
állatok, ezért húsát nem ehetik meg. Délkelet-Ázsiában a buddhizmus 
jellemző. Azt tanítja, hogy az élet célja a vágyaktól való megszabadulás, 
mert az ember így juthat el a tökéletes ürességbe (2.3. ábra). 

Keress jellegzetességeket a különböző hívők öltözködésében a 
2.3. ábra alapján!

A kereszténység, a zsidó vallás, az iszlám, a hinduizmus és a buddhiz-
mus világvallások (2.4. ábra). A különböző vallások hívői általában tö-
rekednek arra, hogy békésen éljenek egymás mellett, de sajnos a törté-
nelem során már sokszor tört ki háború vallási ellentétek miatt.

Jelmagyarázat
 keresztény 

 iszlám 

 zsidó 

 hinduizmus 

 buddhizmus

2.4. ábra. A Föld vallásainak elterjedése

Oldd meg a következő QR-kódban rejtőző, vallások elterjedésére vo-
natkozó feladatot!

6.

7.
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Emlékszel? éghajlat, domborzat, talaj, energia, gazdaság, termelés 

Sorolj fel természeti értékeket!
Sorold fel a gazdaság működéséhez szükséges természeti tényezőket! 
A természeti tényezőkön kívül mi szükséges még a termeléshez? 

Kedves Utazó! Az előző órákon a különböző nyelvekkel és vallásokkal 
ismerkedtél meg. Ebben a leckében megismered, minek köszönhetően 
tud a gazdaság megtermelni általad is használt eszközöket. Megtudod, 
mi a természeti értékek szerepe a társadalom működésében. 

A termeléshez szükség van a természetre!

Mi is a termelés? Nézzük meg a te esetedben! A reggelihez, a fogmo-
sáshoz, a tanuláshoz, a házi munkához, a szórakozáshoz a gazdaság 
által készített eszközöket használod. Tehát a tányérod, a fogkeféd, a 
tankönyved, a kedvenc játékod mind-mind a termelésnek köszönhető. 
Ahhoz, hogy ezek az eszközök létrejöjjenek, szükség van a természet 
értékeire. Ugyanis a gazdaság a termékek elkészítéséhez a természet-
ben található anyagokat használja fel (3.1. ábra). A természeti adottsá-
gok befolyásolják, hogy mit és hol állíthat elő a gazdaság. A természeti 
adottságok közé tartozik az éghajlat, a domborzat, a talaj és a víz. 

mezőgazdasági 
cikkek energia hordozók ipari 

nyersanyagok
ipari 

termékek

3.1. ábra. A gazdaság a természetben található anyagokat használja fel

Milyen anyagokat ábrázol a 3.1. ábra? Mit gondolsz, ezeket mire 
használja fel a gazdaság? Beszéljétek meg!

1.
2.
3.

4.

A természeti értékek és a gazdaság 3.

természeti 
adottságok:

éghajlat
domborzat 

talaj
víz
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Az időjárás és a termelés

A napsugárzás, a hőmérséklet és a csapadék hat a termelésre. Vannak 
olyan területek, amelyeknek az éghajlata egyáltalán nem alkalmas 
földművelésre. Például ahol túl alacsony a hőmérséklet: az állandóan 
fagyos Északi- és Déli-sarkvidék vagy a magashegységek. Emlékszel a 
Dzsungel könyve című mesére? Ebben Maugli olyan területen él, ahol 
egész évben nyár van. Ez kedvez a növénytermesztésnek. Itt az embe-
rek évente többször tudják leszedni a termést. Nálunk rövidebb az az 
időszak, amikor növények termeszthetők szabadföldön. A Föld külön-
böző területein eltérő ideig süt a nap. Ahol kevesebbet süt a nap, ott 
jellemző a rozs és az árpa termesztése. A Földközi-tenger partvidékén 
déligyümölcsöket termesztenek. A növények fejlődéséhez csapadékra 
is szükség van. A sivatagokban a kevés csapadék miatt nem jellemző a 
mezőgazdasági tevékenység, csak az oázisokban (3.2. ábra). 

sivatagi oázis Földközi-tenger partvidéke hideg területek

3.2. ábra. A termelés különböző éghajlatú területeken

Mely területek kedvezőek a mezőgazdasági termelés számára a 3.2. ábra 
alapján? Beszéljétek meg! Nézz utána, melyik területen mit termesztenek!

Az időjárástól függ az állattenyésztés is. A hidegebb területeken más 
állatokat tenyésztenek (például rénszarvast), mint a melegebb terüle-
teken (ahol például tevét). A levegő alacsonyabb páratartalma kedve-
zőbb az állatok számára, mint a magas. 

A napsütötte, meleg tengerpartok nyáron vonzzák a turistákat, ahol 
számos szolgáltatás várja a kikapcsolódni vágyókat. Az időjárás a köz-
lekedést is befolyásolja. Az emberek egyre gyakrabban választják kül-
földi utazásnál a repülőt. De viharos időjárási helyzet esetén törlik a 
repülőjáratokat, mert ilyenkor nem biztonságos az utazás. 

5.

földművelés

tengerpartok –
turizmus, 
szolgáltatások
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A domborzat, a talaj és a termelés

A középhegységek területein nagyon fontos természeti érték a fa. Eze-
ken a területeken a fakitermelés, erdőgazdálkodás a főtevékenység. 
Hazánkban a dombságok területén a legelők fontos természeti értékek. 
Itt az emberek legeltető állattenyésztéssel foglalkoznak. Növényter- 
mesztésre leginkább az alföldek alkalmasak. Azokon az alföldi tájakon, 
ahol jó minőségű a talaj, több termést tudnak betakarítani. Ám vannak 
a növénytermesztés számára nem hasznosítható, talajnélküli alföldek 
is, gondolj csak a beépített területekre!

3.3. ábra. A domborzat és a mezőgazdaság kapcsolata

Milyen természeti értékek találhatók a különböző domborzati terü-
leteken? 

A domborzat befolyásolja az ipari tevékenységeket is. Általában sík te-
rületre épülnek a gyárak. A vasút- és közúthálózatot is egyszerűbb meg-
építeni ezeken a felszíneken. A hegységek gyönyörű látnivalói, sípályái, 
túraútvonalai télen-nyáron várják a turistákat. 

A termeléshez víz és energia kell

A termeléshez vízre is szükség van! A folyók, tavak mellett fekvő telepü-
léseken a víz könnyen elérhető. Ez azért fontos, mert a növények öntö-
zéséhez, az állatok itatásához, az ipari termékek előállításához nagyon 
sok víz kell. A tej, a cukor, a papír gyártásához, a hűtéshez, de legna-
gyobbrészt a villamos energia előállításához. 

6.

középhegységek 
– erdő-

gazdálkodás,
legeltetés

alföldek – 
növény-

termesztés

víz – ipar

alföld, növénytermesztés 
(búzamező)

dombság
legeltető állattenyésztés

középhegység
erdőgazdálkodás

74



Összefoglalás
Egy terület gazdasági tevékenységét többféle természeti tényező határozza meg: az éghaj-
lat, a domborzat, a talaj és a rendelkezésre álló víz. 
A nagyon meleg vagy nagyon hideg, a száraz, a rossz talajú területek, a magashegységek 
nem alkalmasak gazdasági tevékenységre. 

fogyó 
energiaforrások
megújuló 
energiaforrások

termelési 
eszközök

A  természetben megkülönböztetünk elsődleges energiahordozókat. 
Idetartoznak a különféle kőzetek (kőszén, földgáz, kőolaj) és az urán érc. 
Az ezekben tárolt energia nem használható fel közvetlenül. Át kell ala-
kítani. Így hozzák létre a hőenergiát és a villamos energiát. Ezt használ-
ják fel a háztartások és a gazdaság is. Az elsődleges energiahordozók-
ból kevesebb van, mint amennyi kellene. Ezek fogyó energiaforrások. 
Ezért egyre inkább a megújuló energiaforrásokból nyernek ki energi-
át. Idetartozik a vízenergia, a szélenergia és a napenergia (3.4. ábra). 
Az energiával takarékoskodni kell, mert nagyon drága!

Víz mint 
nyersanyag

Energiaforrások

Minden gaz-
dasági tevé-
kenységhez 
szükséges

fogyó energia megújuló energia

kőszén földgáz, 
kőolaj uránérc víz-

energia
szél-

energia
nap-

energia

3.4. ábra. A termelés működésének alapja az energia

Milyen típusú energiákat használ a termelés? Beszéljétek meg a 
3.4. ábra segítségével!

Természetesen a gazdasági termeléshez a természetben található 
anyagok mellett különböző termelési eszközökre is szükség van.  Ezek 
azok a gépek, eszközök, amelyekkel az adott terméket (asztal, ruha) 
létrehozzák. Például egy asztal elkészítéséhez fúróra, fűrészre, egy 
ruha esetében ollóra, varrógépre is szükség van. A termékek gyártásá-
hoz szükség van épületekre is, ezek a gyárak, ahol a termékek elkészül-
nek. Sokszor egy termék, például autó elkészítéséhez különböző más 
gyárokból érkeznek az alkatrészek. Ahhoz, hogy biztonságos, jól műkö-
dő, megfelelő minőségű termékek (autó, telefon) készüljenek, nagyon 
fontos a hozzáértő munkaerő.

7.
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Emlékszel? népesség, lakóhely, foglalkozás, mezőgazdaság, ipar

Milyen foglalkozásokat ismersz? Sorold fel!
Mit dolgoznak az emberek a mezőgazdaságban? 
Kik dolgoznak az iparban?

Kedves Utazó! Az előző leckében a környezeti értékekkel ismerkedtél 
meg. Védjük és óvjuk a földtani csodákat, a szomjoltó vizeket, a nö-
vény- és állatvilágot! Ebben a leckében kiderül, hogyan tudja az ember 
felhasználni a természeti erőforrásokat. Megnézzük, hogy ki mivel fog-
lalkozik. Te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? 

Mivel foglalkoznak az emberek?

Az emberek különböző munkahelyeken dolgoznak, eltérő a munkájuk. 
Megfigyelted már, hogy a körülötted élőknek mi a foglalkozásuk? Elég 
csak átgondolnod egy napodat. Találkozhatsz reggelente a forgalmat 
irányító rendőrrel, a buszt vezető sofőrrel, az üzletben a kedvenc édes-
ségedet, gyümölcsödet árusító eladóval is. Az iskolában is sokféle mun-
kát végző emberrel találkozhatsz, például a téged tanító tanárokkal, a 
könyvtárossal, a karbantartóval, a takarítóval, a szakáccsal és még so-
rolhatnánk. A különböző foglalkozások a gazdaság különböző területe-
ihez kapcsolódnak. Nézzük is, ki milyen gazdasági területen dolgozik!

Írjátok össze a táblán, hogy az osztályban ki mi szeretne lenni! Me-
lyik a legkedveltebb foglalkozás?

Az emberek dolgozhatnak a mezőgazdaságban. De mi is a mezőgaz-
daság? Benne van a szóban, hogy mező. Milyennek képzeled a mezőt? 
Ugye most alacsony, gyenge szárú növények (pipacs, fű) vannak előt-
ted? A  füves területeken szarvasmarhát, juhot legeltetnek. A  legelők-
höz közel találhatóak a gazdasági épületek, ahol az állatok éjszakáz-
nak. A  mezőgazdaság egyik ága az állattenyésztés. A  mezőgazdaság 

1.
2.
3.

4.

Ki mit és hol dolgozik? 4.
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egy másik ága a halászat. A halászok halakat tenyésztenek a tavakban, 
a folyókban, és kifogják azokat. Azt már tudod, hogy az Alföld a me-
zőgazdaságnak kedvező táj. Miért? Emlékszel? Az Alföldön sokat süt 
a nap, ami kell a jó terméshez. Vannak bő termést adó, jó minőségű 
mezőségi talajok is. A  gazdák felszántják a talajt. Tavasszal magokat 
vetnek, palántát ültetnek a szántóföldeken, ősszel pedig betakarítják 
a termést. Ezek a munkák a növénytermesztéshez kapcsolódnak. Nö-
vénytermesztéssel foglalkoznak azok is, akiknek szőlőföldjük, gyümöl-
csösük van. A növénytermesztés is a mezőgazdaság része.

Ismered már a Föld kőzeteit is, azt is tudod, hogy ezeket építkezésre 
használják. Az anyagokat  a hegységi bányákból szerzik be. A gazdaság-
nak ez az ága a bányászat (4.1. ábra). A mezőgazdaság és a bányászat a 
természeti erőforrásokból nyersanyagokat hoz létre. 

4.1. ábra. Nyersanyagokat előállító gazdasági ágak

Válassz a 4.1. ábra alapján egy gazdasági ágat! Beszéld meg a pad-
társaddal, mivel foglalkoznak azon belül az emberek!

5.

állattenyésztés növény termesztés

halászat bányászat
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Készítsünk valami finomat, hasznosat!

A nyersanyagokat különböző területeken dolgozók használják fel. Az élel-
miszerüzletben nem csak frissen szedett zöldségekkel, gyümölcsökkel 
találkozhatsz. Hogyan és kinek köszönhetően kerül a konzervbe a bab, a 
borsó, a barack és a hal, a szilvásgombóc a fagyasztott áruk közé? A ter-
mesztett növényeket az élelmiszeripar dolgozza fel. Természetesen nem-
csak konzerveket, hanem kenyeret, reggeli gabonapelyhet, margarint és 
tejet is készítenek. A hentesnél és az élelmiszerboltokban megvásárolha-
tó húsok pedig a húsiparban dolgozóknak köszönhetően kerülnek a pol-
cokra. A tejet a tejipar, a termesztett gabonát pedig a malomipar dolgoz-
za fel. A húsipar, a tejipar és a malomipar is az élelmiszeriparba tartozik. 
A bányászok által kitermelt nyersanyagokat (például homokot, mészkö-
vet, gipszet) az építőipar dolgozói használják fel. Ezek az iparágak tehát a 
nyersanyagokat dolgozzák félkész termékké (4.2. ábra).

tejipar húsipar
építőanyag-ipar
(cementgyártás)

4.2. ábra. Nyersanyagokat feldolgozó iparágak

Mely nyersanyagokat használják fel a 4.2. ábrán látható iparágak?
Nézd végig a QR-kódban rejtőző „A kenyér útja a termőföldtől az asz-
talig” kisfilmet!

Túlteng bennem az energia

Képzeld el a következőt! Mi lenne, ha hirtelen megszűnnének az erő-
forrásaink? Este nem tudnál világítani, bekapcsolni a tévét, feltölteni a 
telefont. A gépek működéséhez az energiát a természetből nyerjük. Az 
elektromos energiát különféle kőzetek (kőszén, kőolaj) átalakításával 
vagy a napsugárzás, a szél és a víz energiájának átalakításával hozzák 
létre. Az energiát eljuttatják a lakásokba, a gyárakba, az intézmények-
be. Az itt dolgozó szakemberek az energiagazdaságban dolgoznak.

6.
7.
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Gondold végig egy napodat! Mi az, amihez energiát használsz fel? 

Milyen területen dolgozhatnak még az emberek? 

Azok az emberek, akikről eddig nem esett szó, különféle szolgáltatá-
sokban dolgoznak. Hogy mi a szolgáltatás? Például az, amikor kiszol-
gálnak a boltban, amikor moziban levetítenek neked egy filmet. Vagy 
amikor az iskolában vagy, és tanáraid segítenek tanulni, eligazodni az 
ismeretek világában. Ha megbetegszel, az orvos megvizsgál és gyógy-
szert ír fel, segít neked a gyógyulásban, a buszsofőr segít eljutni az isko-
lába. Az eladó a kereskedelemben, a tanár az oktatásban, az orvos az 
egészségügyben, a buszsofőr pedig a közlekedésben dolgozik. 

4.3. ábra. A gazdaság területei

Mit használnak fel az egyes gazdasági ágak? Olvasd le a 4.3. ábráról!

8.

9.

Összefoglalás
Az emberek különböző területeken dolgoznak. 
Aszerint, hogy ki mivel foglalkozik, a gazdaságnak három nagy területét különböztetjük meg. 
Az első a nyersanyagokat előállító mezőgazdaság (állattenyésztés, növénytermesztés) és bá-
nyászat. A második az ipar, idetartozik többek között az élelmiszeripar (malomipar, húsipar). 
A harmadik terület a szolgáltatás. Idetartozik az oktatás, az egészségügy, a kereskedelem 
és a közlekedés. 

Mit használ fel?

természeti erőforrások

nyersanyagok

késztermékek
(pl. kenyér, tégla, e

lektromos áram)

épületek, közlekedés, 
intézmények,

pénz, emberi tudás

Melyik gazdasági ág?

mezőgazdaság,
bányászat

élelmiszeripar,
építőanyagipar
energiagazdaság

szolgáltatások
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Emlékszel? gazdaság, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások

Mely gazdasági területeken dolgoznak az emberek?
Mit gondolsz, honnan kerül az üzletekbe a banán, a narancs és a kó-
kuszdió?
Miért tartunk haszonállatokat?
Családtagjaid a gazdaság melyik területén dolgoznak? Melyik terü-
leten dolgoznak a legtöbben?

Kedves Utazó! Az előző leckében a különböző gazdasági területekkel 
és a hozzájuk tartozó foglalkozásokkal ismerkedtél meg. Most kiderül, 
hogy a kontinenseken mely növényeket termesztik, milyen állatokat 
tenyésztenek. Megtudod, honnan jut el hozzánk a banán és a kedvenc 
csokid alapanyaga. Ugye kíváncsi vagy? 

Gazdaság a nagyvilágban

Az emberek a gazdaság különböző területein dolgoznak. Emlékszel? 
Foglalkozásuk a mezőgazdasághoz, az iparhoz és a szolgáltatásokhoz 
kötődhet (5.1. ábra). A különböző országok lakossága eltérő arányban 
dolgozik ezeken a területeken. Vannak olyan országok, ahol a lakosság 
főleg mezőgazdasággal foglalkozik. De vannak olyanok is, ahol a legtöb-
ben az iparban vagy a szolgáltatásokban keresik a pénzt. Nézzük meg!

5.1. ábra. A gazdaság fő területei

1.
2.

3.
4.

Földrészek és országok főbb termékei 5.

szolgáltatásokiparmezőgazdaság
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Mely foglalkozásokat mutatják be az 5.1. ábra rajzai? Beszéljétek meg!

Mezőgazdaság a nagyvilágban

A  természeti tényezők leginkább a mezőgazdaságot befolyásolják. Ez 
azt jelenti, hogy nem mindenhol lehet ugyanazokat a növényeket ter-
meszteni és állatokat tenyészteni. Magyarországon például nem terem 
meg a banán, a narancs, a kókuszdió. Ezek más országokból kerülnek 
hozzánk. Európa északi részein kevesebb napsütést igénylő növényeket 
termesztenek, például burgonyát és takarmánynövényeket. Európa, 
Amerika középső tájain a gabonanövények a legfontosabbak. Európa 
déli részéről kerülnek hozzánk a jól ismert déligyümölcsök: a narancs, 
a mandarin, a citrom. Délkelet-Ázsiából a kókuszdió, a banán, a rizs és a 
cukornád érkezik. A cukornádból készül a cukor, amivel a teádat ízesíted. 
A  csokoládé alapanyaga a kakaó. A  kakaófa a nagyon meleg időjárást 
kedveli, ezért Afrikában és Dél-Amerika északi részén jellemző (5.2. ábra). 

Mik a gabonanövények? Mik készülnek belőlük? Nézz utána! 

5.2. ábra. Élelmiszernövények termesztése és háziállatok tenyésztése a világban

Melyik kontinensről származik a kakaóbab, a banán, a kivi, a ká-
poszta és a sárgarépa? Olvasd le az 5.2. ábráról! 

5.

6.

7.
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Az egyes kontinenseken különböző háziállatokat tenyésztenek 
(5.2. ábra). Európában sokféle állatot tartanak, például szarvasmarhát, 
házi sertést, lovat, juhot és szárnyasokat. A csapadékszegény tájakon 
teherhordásra használják a tevét Afrikában és Ázsiában, Dél-Amerika 
hegyeiben pedig a lámát. Ezeket az állatokat haszonállatoknak nevez-
zük, mert hasznot hoznak, például élelmet, alapanyagokat biztosíta-
nak az embernek.
A világ lakosságának fele a mezőgazdaságban dolgozik, de nem min-
denhol ugyanolyan arányban. Afrika középső részén a legtöbben a me-
zőgazdaságban dolgoznak. Viszont Európában és Észak-Amerikában a 
lakosságnak csak kis része foglalkozik ezzel. 

Nyersanyagokból késztermékek

A mezőgazdasági nyersanyagokat főleg az élelmiszeripar dolgozza fel. 
Azonban gyakran nem ott dolgozzák tovább, ahol termelték. Elszállít-
ják más országok ipari üzemeibe. Maradjunk a már említett kakaófá-
nál! A kakaóbabot Afrikában termesztik, de a megszárított kakaóbab 
őrleményét Európába és Amerikába szállítják. Ott az édesipari gyárak-
ban készítenek belőle csokoládét .



autógyártás

textilipar

szolgáltatások

ban az Amerikai Egyesült Államok és Japán a legjelentősebb. Ezekben 
az országokban és Európa sok országában az autógyártás is jellem-
ző. Egy autó nagyon sokféle anyagból készül, sokféle iparág (például 
gépipar, textilipar, vegyipar) terméke (5.4. ábra). 

volfrám izzószál 
↓

lámpa

acél
↓

karosszéria

textil, bőr
↓

ülések, autóbelső

kaucsuk
↓

autógumi

műanyag
↓

lökhárító

rozsdamentes acél
↓

kipufogó

5.4. ábra. Az autógyártás kiindulási anyagai

Nézzünk egy textilipari példát is! A rajtad lévő póló növényi anyagból, 
gyapotból készülhetett. Az Indiában és Kínában leszedett gyapotból 
pamutfonalat fontak. A  fonalból pamutanyagot szőttek, majd meg-
varrták a pólódat. 

Nézd meg a pólód címkéjét, hogy miből készült! (Angolul a pamut 
cotton.)

Szolgáltatások szolgálják a termelést is

Már tudod, hogy a szolgáltatásokhoz nagyon sokféle tevékenység (ok-
tatás, közlekedés, egészségügy, banki szolgáltatások) tartozik. Az em-
berek nagy hányada dolgozik a szolgáltatások területén, főleg a fejlett 
európai és amerikai országokban. 

9.

Összefoglalás
Az emberek különböző területeken dolgoznak, ahol különböző termékeket állítanak elő. 
A Földön az országokban nem ugyanolyan arányban dolgoznak az egyes gazdasági terüle-
teken. Afrikában főleg a mezőgazdaságban dolgoznak. Amerika, Európa, Ázsia és Ausztrália 
országaiban az emberek főleg az iparban és a szolgáltatásokban dolgoznak.
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Emlékszel? gazdaság, munka, pénz 

Mit gondolsz, mire használja az ember a pénzt?
Milyen nemzetközi összefogások vannak a világban? 

Kedves Utazó! Az előző leckében a gazdaság különböző termékeivel is-
merkedtél meg. Ebben a leckében a pénzzel foglalkozunk, és az is kide-
rül, hogy milyen társadalmi, gazdasági szervezetek segítik az emberek 
életét. 

Ha sok pénzem lesz…

A  pénz mindennapi életünk része. A  gazdaság különböző területein 
dolgozó emberek a munkájukért pénzt kapnak. Ezzel vásároljuk meg a 
szükséges élelmiszereket, ruhákat, szolgáltatásokat, ha pedig eladunk 
valamit, akkor mi kapunk pénzt. A pénz nélkül nehezen képzelhető el a 
világ működése. Talán amikor a barátaiddal boltost, bankost játszotok, 
szoktatok játék pénzzel fizetni. Az is lehet, hogy a szüleidtől kapsz zseb-
pénzt, amit egy malacperselyben gyűjtesz (6.1. ábra). A pénz olyan fi-
zetőeszköz, amiben a termékek és a szolgáltatások árát mérjük. Gyűjt-
hetjük és elkölthetjük.

6.1. ábra. Malacperselyben gyűjtött pénz

1.
2.

A pénz világa 6.

pénz

Mire gyűjtesz vagy gyűjtenél 
zsebpénzt? Beszéld meg a 
padtársaddal!
Oldd meg a QR-kód alatt rej-
tőző, „Hogyan tudok spórol-
ni?” feladatot!

3.

4.
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A pénz formái

Régen az emberek különböző tárgyakat használtak pénzként, példá-
ul kagylókat és köveket. A  mai pénz formája a bankjegy és az érme. 
A  bankjegyeket a mindennapokban papírpénznek nevezzük. A  papír-
pénz és az érme együtt a készpénz. Az emberek manapság nem otthon, 
hanem bankszámlán tartják a pénzüket. Ezt a számlát a bankoknál 
igényelhetik. Képzeld el azt, amikor a vállalatok nagyon sok pénzért 
adnak-vesznek dolgokat! Ekkor nem papírpénzzel, hanem pénzátuta-
lással fizetnek. Bizonyosan a te családodban is van bankkártya. Hiszen 
sokan ezzel fizetik a villanyszámlát, a gázszámlát, a telefonszámlát, és 
a napi bevásárlásnál is használják. Az emberek többsége a fizetését 
nem kézbe, hanem a bankszámlájára kapja. Bankban tárolják a pén-
züket. Amikor a szüleid a boltban bankkártyával fizetnek, akkor a bank 
átteszi a pénzt a számlájukról a bolt bankszámlájára (6.2. ábra). 

bankszámlapénz – bankkártyakészpénz

6.2. ábra. A pénz formái

Szerinted készpénzzel vagy bankkártyával könnyebb fizetni? Vitas-
sátok meg!

Magyarországon a forintot használjuk fizetőeszközként. Külföldön 
mást használnak. Az egyes országokban használt fizetőeszközök közös 
neve a valuta. Angliában a valuta az angol font, az Amerikai Egyesült 
Államokban az amerikai dollár, Németországban az euró. 

Nézz utána! Milyenek a következő valuták: euró, dollár, angol font?

5.

6.

bankjegy, érme

készpénz

bankszámla

bankkártya

valuta
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A hitelnek ára van!

A pénzügyi és gazdasági szervezetek segítik a világ pénzügyeinek inté-
zését, a pénz értékének a megőrzését. Több intézmény is foglalkozik 
ezzel. Most csak egyet említünk. A Világbank egy olyan bankcsoport, 
amely segíti a gazdaságilag elmaradott országokat. Hogyan teszi ezt? 
Például pénzt kölcsönöz az afrikai országoknak. A kölcsönvett pénz a 
hitel, amit a bank ad. Természetesen nem ajándékba adja, ez is egy 
szolgáltatás. A hitelt vissza is kell fizetni, de többet, mint amit kölcsön-
adtak. Azért többet, mert a hitelnek is ára van. Az az összeg, amivel 
többet kell visszafizetni, a kamat. A helyi bankok is adnak hitelt az em-
bereknek is. Biztos láttál már a tévében olyan reklámot, ahol azt mond-
ták, hogy egy televíziót vagy laptopot hitelre is meg lehet venni. Ez azt 
jelenti, az elektronikai üzlet biztosítja a vevőnek, hogy részletekben fi-
zethessen havonta.

Alakítsatok háromfős csoportokat! Mindegyikben legyen egy apa, 
egy anya és egy gyerek! Az apa szeretné kifestetni a házat. Az anya 
családi nyaralást szeretne a Balatonon. A  gyerek új számítógépes 
játékot vásárolna. Tartsatok családi tanácskozást, hogy mire fordít-
sátok a család megtakarított pénzét! 

Társadalmi szervezetek

Vannak olyan értékek, melyek a Földön élő összes ember számára fon-
tosak. Ezért létrejöttek olyan nemzetközi intézmények, szervezetek, 
amelyek az értékekkel foglalkoznak. Számodra is fontos, hogy ahol 
élsz, ott nyugodt körülmények legyenek, ne törjön ki háború, béke le-
gyen. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) gondoskodik a világon 
a béke megőrzéséről, a konfliktusok békés rendezéséről. A Föld szinte 
minden állama tagja. Ahhoz, hogy életben maradjunk, ételre van szük-
ségünk. Van egy olyan szervezet, aminek feladata megszervezni, hogy 
mindenhová elegendő élelmiszer kerüljön. Ez a Mezőgazdasági és Élel-
mezési Szervezet. A világon nagyon sokféle betegség van. A betegeknek 
az orvosok segítenek a gyógyulásban. Az Egészségügyi Világszervezet 
feladata az egészségügyi tanácsadás, a betegségek elleni küzdelem. 

7.

Világbank

hitel

kamat

nemzetközi 
szervezetek
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Összefoglalás
A gazdaság működéséhez fizetőeszközre, pénzre van szükség. 
A pénz egyik formája a készpénz, ami bankjegyekből és érmékből áll. 
A pénz másik formája a bankszámlán lévő pénz. 
Az egyes országok más-más fizetőeszközt használnak, ez a valuta. 
Az emberek úgy is vásárolnak, hogy a banktól vesznek kölcsön pénzt, ez a hitel. A kölcsön-
vett pénznek ára van, ez a kamat. 
A  világgazdaság működését nemzetközi pénzügyi (Világbank) és társadalmi szervezetek 
(ENSZ) is segítik.

A szervezeteknek, cégeknek általában van egy jellegzetes emblémája, 
mely az adott szervezetet jelképezi (6.3. ábra).

Egyesült Nemzetek 
Szervezete

Mezőgazdasági és 
Élelmezési Szervezet

Egészségügyi 
Világszervezet

6.3. ábra. Társadalmi szervezetek jele

Mit gondolsz, mit jelképeznek az egyes szervezetek emblémái? 
Beszéljétek meg!

6.4. ábra. Egy kisgyereket vizsgál az Egészségügyi 
Világszervezet dolgozója Afrikában

8.
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A világ különböző népsűrűségű területei 

Emlékszel? A Földön nagyon sok ember él. Vannak területek, ahol többen, és vannak, ahol 
kevesebben élnek. Hogy hol mennyien élnek, azt befolyásolja az éghajlat, a domborzat és 
a természeti erőforrások közelsége (víz, talaj, élelem) (7.1. ábra).

7.1. ábra. A Föld eltérő népsűrűségű területei

Következtess a képek alapján, melyek a Föld sűrűn és ritkán lakott területei! Használd a 
kontinensek nevét és a világtájakat!
Nézz utána az atlaszodban, hogy a 7.1. ábra vonalai mely tájakra és országokra mutat-
nak!
Magyarázd meg, hogy mely természeti tényezők befolyásolják a népsűrűséget az egyes 
területeken!

1.

2.

3.

A társadalom és a gazdasági élet – 
Összefoglalás7.

Kedves Utazó! Ebben a fejezetben a népességgel és a gaz-
dasággal foglalkoztunk. Megtudtad, hogy miért élnek egyes 
területeken sokan, máshol kevesen. Hol élnek a Földön a legtöbben, 
milyen kulturális és vallási szokások alakultak ki az egyes területeken. 
Tekintsük át most e témákat egy-egy ábrával! Tarts velünk!
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Vallások a nagyvilágban

A Földön sokféle vallás terjedt el. A világvallások azok, amiknek a legtöbb híve van. Idetar-
tozik a kereszténység, a zsidó vallás, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus.

Kereszténység Zsidó vallás Iszlám Hinduizmus Buddhizmus

Hívők keresztények zsidók muszlimok hinduk buddhisták

Hány istenben 
hisznek?

egy isten egy isten egy isten sok isten sok isten

Elterjedése Európa, Ameri-
ka, Dél-Afrika

Izrael Észak-Afrika, 
Közép-Ázsia, 
Délnyugat -
-Ázsia

India Délkelet-Ázsia

Szokások, 
ünnepek

Jézus szü-
letésének 
megünneplése 
(karácsony), 
Jézus menny-
bemenetele 
(húsvét hétfő)

szombaton 
nem dolgoz-
hatnak, nem 
használhatják 
az elektromos 
eszközöket

a nők eltakar-
ják arcukat, 
napi ötszöri 
ima Mekka 
irányába, tilos 
sertéshúst 
enni

az emberek 
halála után lel-
kük egy új test-
be költözik, 
szent állatuk a 
tehén

a vágyakról 
való lemondás

7.2. ábra. Világvallások jellemzői

Hasonlítsd össze a világvallásokat a 7.2. ábra segítségével! Használd a táblázat szem-
pontjait!

A termelés és a természet

A körülötted levő termékek létrehozásához a természetben megtalálható anyagokat használ-
juk fel. Azt, hogy egy terméket hol tudnak létrehozni, nagyon sokféle tényező befolyásolja.

A D EB C

7.3. ábra. A termelést befolyásoló tényezők

Hogyan hatnak a termelésre a 7.3. ábra tényezői? Mutasd be egy-egy példával!

4.

5.

89



Gazdasági ágazatok és termékeik

Már tudod, hogy a gazdaság különböző területein dolgoznak az emberek. Sok ember dol-
gozik a nyersanyagokat előállító mezőgazdaságban és a bányászatban. Többen dolgoznak 
az iparban is, olyan gyárakban, ahol különböző termékeket állítanak elő: élelmiszeripar 
(malomipar, húsipar), textilipar és más iparágak (gépgyártás, elektronikai ipar, energiagaz-
daság). Az ipar által előállított félkész és késztermékeket a szolgáltatásban dolgozók hasz-
nálják fel, értékesítik tovább (7.4. ábra). 

Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások

Növényter-
mesztés

Állatte-
nyésztés

Bányászat Élelmiszer-
ipar

Textilipar Más 
iparágak

termések: 
alma, 
gyapot,
növényi 
részek,
kaucsukfa 
nedve 

hús: 
sertés,
szarvas-
marha,
baromfi,
tej,
toll,
bőr

kőzetek: 
homok, 
mészkő, 
kőszén,
ércek: 
rézérc, 
uránérc

almalé, 
felvágott, 
tejföl, 
kakaó

ruha,
kispárna,
ágynemű

energia,
izzó,
tégla,
autógumi,
telefon,
cipő

oktatás

egészségügy

kereskedelem

közlekedés

természeti erőforrásokból
nyersanyagokat hoz létre

nyersanyagokat dolgozzák fel, félkész 
vagy késztermékeket állít elő

felhasználja az ipar 
által előállított 
termékeket

7.4. ábra. A Gazdaság működési területei

Beszéljétek meg a 7.4. ábra alapján!
a) Melyek a gazdaság nagy területei?
b) Milyen termékeket hoznak létre az egyes gazdasági ágak?
c) Milyen anyagokat használnak fel az egyes gazdasági ágak?

7.5. ábra. Vásárlás

6.
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Válasszatok ki a 7.5. ábrából egy-egy terméket! Mutassátok be a terméket: Miből készül? 
Hol állítják elő? Játsszátok el, hogyan kerül a termék a vásárlókhoz!

Kontinensek termékei és a pénz világa

A Föld különböző országaiban a lakosság eltérő arányban dolgozik a gazdasági területeken. 
A fejletlen országok lakossága főleg mezőgazdasággal foglalkozik. Más országokban a leg-
többen az iparban vagy a szolgáltatásokban keresik a pénzt.

7.6. ábra. Kontinensek termékei

Milyen termékeket állítanak elő az egyes gazdasági terültek a Föld különböző kontinensein? 
Mely országok, kontinensek foglalkoznak inkább mezőgazdasággal? Milyen terményeik 
vannak?
Mely országokban dolgoznak sokan az iparban és a szolgáltatásokban?
Sorold fel a megismert gazdasági-társadalmi szervezeteket! Mely kontinenseken talál-
hatóak a központjaik? 

7.

 8.
 9.

10.
11.
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Emlékszel? érték, természeti érték, épített környezeti érték, műemlék

Sorolj fel természeti és épített környezeti értékeket!
Milyen természeti és épített környezeti értékei vannak településednek? 
Mit gondolsz, miért fontosak az ember számára a környezeti érté-
kek?

Kedves Utazó! Az előző témakörben megismerkedtél a gazdaság terü-
leteivel, azok jellemzőivel. Ebben a leckében kirándulásra hívunk. Meg-
ismerheted, hogy milyen környezeti értékeket használ fel az ember nap 
mint nap, és milyen természeti értékeink vannak. Tarts velünk!

Környezetünk értékei

Reggelente az iskolába menet vagy egy kirándulás, utazás, városi séta 
alkalmával biztosan sok értékkel találkoztál már. Mi az, ami érték a 
számunkra? Az, ami szükséges a társadalom fenntartásához, működé-
séhez és ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. A környezetünkben termé-
szeti értékek és az ember által épített értékek is vannak. 

A természet élettelen értékei

Először vegyük sorra a természeti értékeket! Ezek a természet részei, 
nem az ember által jöttek létre. Vannak közöttük élők és élettelenek is. 
Élettelenek például a kőzetek, a barlangok, egy-egy szikla, a tájak. Gon-
dolj csak bele! A kőzetekből építjük házainkat. A barlangok csodálatos 
cseppkövekkel gyönyörködtetnek. A felszínen is találkozhatunk külön-
leges tájképi formákkal, például szigetekkel, sziklaformákkal. Ezek mind 
földtani értékek. Mennyire jó érzés egy meleg nyári napon a csaphoz 
futni, tiszta vizet engedni a pohárba, és meginni! A forrás vize, a folyó, 
a tó, a mocsár és a vízesés víztani érték. Egy kirándulás, utazás során 
jólesik élvezni a táj szépségét. Azok a tájak, amiket az ember még csak 
kismértékben formált át, a tájképi értékek közé tartoznak (1.1. ábra).

1.
2.
3.

Védett hazai értékeink1.

érték

földtani értékek

víztani értékek

tájképi értékek
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1.1. ábra. Élettelen természeti értékek

Keresd meg a térképen az 1.1. ábrán látható helyeket! Beszélj ezek-
ről a képekről! Mondd el, hogy milyennek látod a tájakat, miért érde-
kesek neked!

Élő természeti értékeink

A természeti értékek másik részét az élőlények jelentik. A talajt növény-
termesztésre is használjuk. A  talajban és a barlangokban különböző 
állatok és növények élnek. Az asztalodra került zöldség- és gyümölcs-
félék mind-mind növények részei. Ezeket nemcsak megesszük, hanem 
jólesik a nyári erős napsütésben a magas almafa vagy tölgyfa árnyéka 
alá behúzódni. A vizek, az erdők és a rétek növényei növénytani érté-
kek (1.2. ábra). A növények és az állatok együtt élnek a természetben, 
egymás nélkül nem tudnának létezni. Az erdőkben, a réteken, a vizek-
ben igen sokféle állattani érték van. A Föld a mi lakóhelyünk, s hogy 
élhető maradjon, vigyáznunk kell rá! Minden embernek kötelessége 
óvni az értékeinket. A  természetvédelemben dolgozók folyamatosan 
ellenőrzik az értékek állapotát. 

Nézz utána, mi a magyar természetvédelem címermadara! Melyik 
pénzérménken szerepel? 

4.

5.

növénytani 
értékek

állattani értékek

A Baradla barlang cseppkövei

FertőBalaton

fülöpházi homokbuckák
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Növénytani értékek Állattani értékek

vízi növények –
fehér 

tündérrózsa

rétek növényei –
pipacsos rét

erdők fái –
bükkerdő 
tavasszal

állatfajok –
nagy 

szarvasbogár

1.2. ábra. Élő természeti értékeink

Gondolod át, hogy lakóhelyeden és környékén milyen természeti ér-
tékek találhatók! Versenyezzetek, ki tud többet felsorolni!
Nézz utána, hogy mely élőlények veszélyeztetettek Magyarországon!

1.3. ábra. Környezeti értékek hazánkból

Keresd meg az atlaszban a 1.3. ábrán látható környezeti értékeket! 
Mi lehet az értékük? Fogalmazd meg!

6.

7.

8.

Bükk, 
Szalajka-völgy, Fátyol-vízesés

Kőszeg, Hősök tornya

Badacsony, 
Szent György -hegyi bazaltorgonák

Pannonhalma, bencés főapátság
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történeti 
műemlék

régészeti 
emlékek

Épített környezeti értékeink

Környezeti értékeink másik nagy csoportjába az ember által épített ér-
tékek tartoznak. Ilyenek például a műemlékek. Kirándultál már vala-
melyik magyarországi várban? Akkor egy történeti műemlék területén 
jártál. Ezek a helyek hazánk történeleméhez, csatákhoz, hősi harcok-
hoz, eseményekhez kötődnek, mint például az egri vár. Mindenképp 
menj el egyszer az Országházba Budapesten! Ez a gyönyörű épület a 
legújabb kori műemlékek egyike. A régészeti emlékek közé tartoznak 
az állam alapítása előtti római kultúra maradványai, például Óbudán 
az Aquincum (1.4. ábra). 

Nézz utána! Mikor épültek a 1.4. ábra műemlékei? Mi lehet az értékük?9.

Összefoglalás
Az értékeket az emberek az életben maradásukhoz felhasználják, hasznosítják. 
Egy területen természeti és épített értékek lehetnek. 
A természeti értékek: földtani, víztani, tájképi, növénytani és állattani értékek. 
Az épített környezeti értékek: épületek, műemlékek, régészeti értékek. 

Történeti műemlék: 
egri vár

Legújabbkori 
műemlék: Országház

Régészeti műemlék:
Aquincum római kori romjai

1.4. ábra. Épített értékeink, a műemlékek
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Emlékszel? magyarság, őshaza, utazó, felfedező, űrhajós

Mit gondolsz, melyik kontinensen jártak elsőként magyar felfedezők?
Ki volt az első magyar űrhajós?

Kedves Utazó! Az előző leckében hazánk természeti és épített környe-
zeti értékeivel ismerkedtél meg. Ebben a leckében egy kalandra hívunk 
téged. Magyar utazókkal, felfedezőkkel és tudósokkal ismerkedhetsz 
meg. 

Magyar felfedezők a nagyvilágban

Őseink hosszú utat jártak be, 895 körül telepedtek le a Kárpát-meden-
cében. Ekkortájt bejárták egész Európát. Gondoltad volna, hogy volt 
olyan vándor, aki már az 1200-as években felkutatta az őshazát? Ő 
volt Julianus barát, aki a Volga folyóig utazott. Sőt olyan is volt, akit 
királlyá koronáztak Afrika legnagyobb szigetén, Madagaszkáron. Ő volt 
Benyovszky Móric. Előtte bejárta Oroszországot és Japánt is. Az 1800-as 
években Kőrösi Csoma Sándor eljutott Indiába, hogy a magyarok ere-
detét kutassa. Teleki Sámuel pedig Afrikába utazott, ahol felfedezte a 
Rudolf-tavat és a róla elnevezett Teleki-vulkánt. Azóta is ez az egyetlen 
magyar eredetű földrajzi név Afrika térképén.  A magyarok a világ többi 
részére is eljutottak, 1980-ban az űrbe is! Farkas Bertalan volt az első 
magyar űrhajós, aki láthatta Földünket a Világegyetemből (2.2. ábra). 

Julianus barát

Benyovszky Móric

Kőrösi Csoma Sándor

Reguly Antal

Teleki Sámuel

Almásy László

2.1. ábra. Ki hová jutott el a nagyvilágban?

1.
2.

Magyar utazók és feltalálók nyomában2.

felfedezők
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2.2. ábra. Farkas Bertalan az űrhajóban

Magyar tudósok, feltalálók

Ki ne használt volna már golyóstollat, ugye? A golyóstollat egy kiváló 
magyar feltalálónak, Bíró Lászlónak köszönhetjük. Biztos volt vagy van 
is otthon játék helikoptered. A helikopter egyik típusát Asbóth Oszkár 
találta ki. A körhintát Gábor Dénes találta fel, aki villamosmérnök volt. 
Irinyi János vegyészként, egy mindennapi használati tárgyat köszönhe-
tünk neki, a gyufát (2.3. ábra). 

Asbóth Oszkár Bíró László Gábor Dénes Irinyi János

helikopter golyóstoll körhinta gyufa

       

    

2.3. ábra. Magyar feltalálók és találmányaik

Szeretsz játszani a számítógépen? Ez a csodálatos szerkezet Neumann 
János nevéhez fűződik. A  paprikának, a citromnak vagy a csipkebo-
gyó-teának magas a C-vitamin-tartalma. Szent-Györgyi Albert a szege-
di paprikából állított elő C-vitamint a világon elsőként. 

feltalálók

Kíváncsi vagy, hogy melyik 
utazó milyen volt, hova ju-
tott el? Oldd meg a QR-kód 
alatti feladatot!
Oldd meg a „Ki merre járt?” 
térképes feladatot is!

3.

4.
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Neumann János Szent-Györgyi Albert Szilvay Kornél

számítógép C-vitamin poroltó

    

2.4. ábra. Híres magyar feltalálók és találmányaik

Nézz utána, miért fontos a C-vitamin! 
Játsszátok el! Mutasd be magad a megismert feltalálóként!
Oldd meg a QR-kód alatt rejtőző feladatot is!

A magyarság értékei

Talán hallottad már a hungarikum szót. Ezt olyan magyar termékekre 
használjuk, amelyek a magyarságra jellemzően egyediek, különlege-
sek. Kapcsolódhatnak a mezőgazdasághoz, az iparhoz, az egészséges 
életmódhoz és a kulturális örökséghez. Nézzük példaként néhány hun-
garikumot! Ilyen a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény és a piros arany, 
amikkel ételeinket ízesítjük. A  sokak által kedvelt Pick téliszalámi, 
amit Szegeden gyártanak. A magyar akácméz, a makói hagyma, a Tör-
ley pezsgő, a bajai halászlé, az alföldi kamillavirágzat. Amikor tűz van, 
akkor az égés egyik feltételét kell megszüntetni. Szilvay Kornélnak kö-
szönhető a tűzoltásoknál használt poroltó.

5.
6.
7.

hungarikum

Összefoglalás
Magyar utazók a világ sok részére eljutottak.
A magyarok számos, világszerte használt találmányt hoztak létre: gyufa, poroltó, helikop-
ter, számítógép, C-vitamin. 
A magyarság által előállított hungarikumok a nemzeti értékeink. 
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Emlékszel?  kontinens, táj, alföld, dombság, hegység

Melyik kontinensen fekszik hazánk? Határozd meg hazánk helyzetét 
a kontinensen belül!
Mit gondolsz? Mely országok hazánk szomszédai? 
Sorold fel a domborzati formákat és a hozzájuk tartozó magasságokat!

Kedves Utazó! Az előző leckében híres magyar utazókkal és feltalálók-
kal ismerkedtél meg. Ebben a leckében hazai tájakra utazunk, megnéz-
zük Magyarország nagytájait. Egy hőlégballonra szállva ellátogatunk az 
alföldi, a dombsági és a hegységi területekre.

Helyezzük el hazánkat a térképen!

Képzeletben tekintsünk le hazánkra egy hőlégballonról, a magasból! 
Magyarországot könnyen megtaláljuk Európa közepén, mert magas-
hegységek ölelik. Hazánk a Kárpát-medencében fekszik. Északról a 
Kárpátok, nyugatról pedig az Alpok hegyláncai határolják (3.1. ábra). 

Azonosítsd atlaszod segítségével hazánk határait a 3.1. ábrán!

3.1. ábra. Magyarország elhelyezkedése

1.

2.
3.

4.

Itthon vagyok: Magyarország nagytájai 3.

Európa közepén

Kárpát-medence
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A magasból körbetekintve az nem látható, hogy hazánk hét országgal 
is határos. 

Sorold fel, hogy az egyes szomszéd országok melyik világtáj felé fek-
szenek!

Hazánk nagytájai

A magasból láthatjuk, hogy hazánk domborzata nem egységes. Így hat 
nagytájat különítünk el a területén (3.2. ábra). 
Nagytájaink: 
• Alföld,
• Kisalföld,
• Alpokalja,
• Dunántúli-dombvidék,
• Dunántúli-középhegység,
• Északi-középhegység. 

Oldd meg az alábbi QR-kódba rejtett, Magyarország nagytájairól 
szóló feladatot!

Alföldi tájaink

Hőlégballonunk Magyarország legnagyobb területű és legmelegebb 
tájáról emelkedik a magasba. Művelt földeket és réteket láthatsz min-
denfelé. Ez a táj az Alföld. Felszínét a folyók formálták. A Duna és a Ti-
sza három részre osztja a területét (3.3. ábra). Délre még a szomszé-
dos országok területén is folytatódik a síkvidék. Nyáron itt meleg van, 
felhőket alig látunk. A csapadék egész évben kevés, gyakori az aszály. 
Az aszály az a hosszú meleg időszak, amikor nem esik az eső. Így a gaz-
dáknak sokat kell öntözni. A domborzat és a talaj kedvez a növényter-
mesztésnek (búza, kukorica, napraforgó, zöldség, gyümölcs) és az ál-
lattenyésztésnek is. 

Milyen színnel jelölik a domborzati térképek az alföldeket?  
Milyen magasságban fekszenek az alföldi tájak? 

5.

6.

7.
8.

hat nagytáj

Alföld
Duna
Tisza

3.2. ábra. Hazánk nagytájai

BudapestGyőr (Gönyű)
Sopron

Székesfehérvár

Baja

Kecskemét

Nagykanizsa Szeged

Debrecen
Szolnok

(Nagytétény)

(Csepel)

(Soroksár)

Békéscsaba

Miskolc Záhony

Nyíregyháza

A L F Ö L D

DUNÁNTÚLI-
DOMBVIDÉK

ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG

DUNÁNTÚLI-

KÖZÉPHEGYSÉG

KISALFÖLD

AL
PO

KA
LJ

A

TISZA

BAL
ATO

N

DUNA
FERTŐ

VELENCEI-TÓ

TISZA-TÓ
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TISZA

DUNA

Mezőföld Duna–Tisza köze
Tiszántúl

3.3. ábra. Alföldi tájak 3.4. ábra. Alföldi gazdálkodás

Ha az ország északnyugati részén emelkedünk a magasba, szintén al-
földi tájat látunk magunk alatt. Ez a Kisalföld. Felszínét a Duna és a 
Rába folyók formálták. Csapadékosabb, szelesebb és hűvösebb ég-
hajlatú, mint az Alföld. Itt is mezőgazdasági területek felett utazunk, 
látunk búza- és árpatáblákat, takarmánynövényeket. Nézd csak, szar-
vasmarhát, sertést és baromfit is tenyésztenek! Északnyugati részén 
feltűnik alattunk a természetjárók által sűrűn látogatott, Európa-szerte 
híres tó, a Fertő. 

Hullámos dombok között

Nyugatabbra haladva az Alpokalja területére érünk. Ugye már érzed 
is a levegőben, hogy magas a páratartalom? Nemsokára esni fog, ez 
hazánk legcsapadékosabb tája. Lábunk alatt szerteszét erdőségek te-
rülnek el. Már tudod, hogy az ilyen tájakon a legeltető állattartás és 
az erdőgazdálkodás jellemző. Elérünk a két legmagasabb részéhez is, 
a Kőszegi- és a Soproni-hegység fölé. A táj szépsége nagyon vonzza az 
embereket, sok-sok kiránduló járja (3.5. ábra).

Soproni-hegység, tv-toronyKőszegi-hegység, Írott-kő kilátó

3.5. ábra. Az Alpokalja csodálatos tájai

Kisalföld

Fertő

Alpokalja
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Dunántúli-
dombvidék

Mecsek

Dunántúli-
középhegység

Északi-
középhegység

Kékes

Előbb keletre halad léghajónk, majd délre fordulunk. Alattunk a Bala-
ton. A tótól délre a Dráva folyóig elterülő nagytáj, a Dunántúli-domb-
vidék van alattunk. Felszínét folyók és patakok szabdalták. Délen a 
dombvidékből a Mecsek hegység magasodik ki. 

Hegyek között, völgyek között

Hőlégballonunk visszafordul északra, hazánk hegyvidéki nagytájai 
közül elsőnek a Dunántúli-középhegység területére érkezünk. A  Ba-
latontól északra húzódik. Több hegység alkotja, részei: a vadregényes 
Bakony, keletre a Vértes lankás rögei felett repülünk, északkeletre a 
Dunazug -hegységen át eljutunk a Dunakanyarba, dél felé a lapos 
Velencei-hegységet látjuk. 

Hegyestű – bazaltorgonákBakony – erdő

3.6. ábra. Dunántúli-középhegység

Milyen kikapcsolódásra alkalmas az Északi-középhegység? Beszél-
jétek meg!

Bizonyosan kirándultál már hazánk legészakibb nagytáján, az Északi- 
középhegységben is. A  hegyek tetején néhol várromok ülnek. Itt ta-
lálható hazánk legmagasabb pontja, a Kékes. A  középhegység részei 
nyugatról keletre: a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra, a Bükk és a Zemplé-
ni-hegység. 

9.

Összefoglalás
Hazánk hat nagytája: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-közép-
hegység, Északi-középhegység. 
      A legmelegebb nagytáj az Alföld, a legszelesebb a Kisalföld és a legcsapadékosabb az Alpokalja.      A legmelegebb nagytáj az Alföld, a legszelesebb a Kisalföld és a legcsapadékosabb az Alpokalja.

102



Emlékszel?   érték, alföld, mezőségi talaj, nemzeti park, 
 mezőgazdaság, Alföld, Kisalföld

Nevezd meg hazánk nagytájait!
Fogalmazd meg a világtájak segítségével, hogy hol fekszik az orszá-
gon belül az Alföld és a Kisalföld!
Milyen magasak az alföldi nagytájak?
Mely magyarországi nemzeti parkokról hallottál már? 

Kedves Utazó! Az előző leckében hőlégballonra szálltunk, és körbeutaz-
tuk országunk nagytájait. Ebben a leckében elidőzünk az Alföld és a 
Kisalföld területén. Le is szállunk a hőlégballonról, és megnézzük köze-
lebbről a természeti és gazdasági értékeket.

Az Alföld természeti értékei

A képzeletbeli utazásunk első állomása az Alföld (4.1. ábra). A folyószabá-
lyozások és a mezőgazdasági művelés előtt itt sok ártéri erdő és mocsár 
volt. Az árvíz is gyakori volt. Majd a folyókat új medrekbe terelték, és pró-
bálták megfékezni az árvizeket. Így újabb termőterületekhez jutottak. 
Miért jelent ez értéket? Szállj csak ki a hőlégballonból, és tapintsd meg 
ezt a talajt! Humuszban gazdag, jó minőségű termőtalaj. Emlékszel? Az 
alföldi mezőségi talajok a legtermékenyebbek hazánkban. Ezért itt ter-
mesztik a sokféle élelmiszeripari nyersanyag nagy részét. 

A L F Ö L D
KISALFÖLD

TISZA

DUNA
FERTŐ

VELENCEI-TÓ

TISZA-TÓ

4.1. ábra. Alföldi tájaink

1.
2.

3.
4.

Értékek hazánk alföldi tájain4.

termőterületek

mezőségi talaj
élelmiszer-
nyersanyag
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Az alföldi nemzeti parkok mutatják be a hagyományos pusztai életfor-
mát, a természetes növénytakarót és az egykor gazdag állatvilágot. Ka-
landozzunk el ezeken a tájakon is! Vissza a ballonra! Az Alföld északke-
leti részéről indulunk. Az itteni Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első 
nemzeti parkja. Képzeld csak el, itt egykor a pásztorok a szarvasmar-
hákat egész nap a szabadban legeltették! Nem csak ezért utaznak so-
kan ide. Híres a madárvilág is. Védett faja a túzok és a park címerében 
látható daru is. Az őszi madárvonulás idején több tízezer daru érkezik 
a tájra. Megcsodálhatjuk a végtelen puszta szépségét, és az innen nem 
messze található Kilenclyukú hidat is (4.2. ábra). A híd a Hortobágy jel-
képe, már a középkorban fontos kereskedelmi út volt Debrecen és Pest 
között. 

4.2. ábra. A Kilenclyukú híd Magyarország leghosszabb közúti kőhídja

Hallgasd meg a QR-kóddal elérhető kisfilmet! Milyen haszonállato-
kat tartanak a Hortobágyon?
Nézz utána! Mit ábrázolnak, mit jelentenek az egyes nemzeti parkok 
címerében lévő rajzok?

Délre tartunk a Körös–Maros Nemzeti Park területére. Itt a halastavak 
számos vízimadárnak nyújtanak költőhelyet. A tavak között száraz szi-
kes puszták vannak. Nézd csak, ott egy túzok! Keletebbre a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park homokbuckavidéke terül el. Kicsit leszállunk. Érzed? 
A közeli sziken kamillavirágtól illatozik a levegő. A bugaci pusztán épp 
lovasbemutató zajlik, karikás ostort csattogtatnak. Ugye hallod?

5.

6.

pusztai életforma

szikes puszta
homok-

buckavidék
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Az Alföld gazdasági és kulturális értékei

Számos csodát rejt még az Alföld területe. Nézzük csak! A Hortobágytól 
keletre fekszik az Alföld egyik ipari központja, Debrecen. Ebben az egye-
temi városban rendezik meg a híres virágkarnevált is. Nyugatra megál-
lunk egy pillanatra, itt a Tisza-tó várja a horgászokat és a vízi sportok 
kedvelőit. Képzeld, ez egy mesterséges tó! Azért építették, hogy a ta-
vaszi hóolvadáskor keletkező sok vizet tárolják. Mivel ez hazánk egyik 
leszárazabb vidéke, a tó vizével a mezőgazdasági területeket öntözik. 
Emlékszel? Az itt épült vízerőműben elektromos áramot termelnek. 

Délebbre az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban a magya-
rok Kárpát-medencébe való megérkezését ábrázoló híres festmény, a 
Feszty-körkép és az egykori gazdasági épületek (malmok, jurták) vár-
nak bennünket. Kecskemét nevezetessége a Cifrapalota épülete. Az or-
szág délkeleti részén már messziről feltűnik a gyulai vár! A vártúrán kor-
hű ruhákba bújhatunk és lúdtollal is írhatunk. A Dél-Alföld egyik fontos 
egyetemi és ipari városa Szeged. A városban működő Pick szalámigyár 
sok embernek ad munkát. A Pick szalámi hungarikum, az egész világon 
ismert.

Debrecen belvárosa

Gyula, vár

Tisza-tó

Kecskemét, Cifrapalota

Ópusztaszer

Szeged, dóm

4.3. ábra. Az Alföld csodálatos értékei

Debrecen

Tisza-tó

Kecskemét

Szeged
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Győr

Komárom

Botond 8 éves, Julcsi természetrajongó, Attila pedig múzeumkedve-
lő. Kinek melyik alföldi kirándulóhelyet ajánlanád? Beszéljétek meg!

A Kisalföld értékei

A nyugaton fekvő Kisalföldön több csapadék hullik, mint az Alföldön, 
és egyenletesebben is oszlik el. A folyók által cipelt, majd lerakott ho-
mokon és iszapon termékeny talaj fejlődött. Hazánk északnyugati része 
felett szállva a Fertő–Hanság Nemzeti Park természeti csodái tárulnak 
elénk. Alattunk a Fertő vize csillog. Emlékszel? A  Kisalföld Magyaror-
szág legszelesebb tája. A szél energiáját felhasználva számos szélturbi-
na termel elektromos áramot. 
A Kisalföld városai fontos ipari központok és közlekedési csomópon-
tok. Képzeld csak, Győrben motorokat és alkatrészeket is gyártanak 
az autókhoz! Komárom történelmi város, hatalmas erődrendszer biz-
tosította egykor az ország északi határán a védelmet. Fertődön az 
Eszterházy-kastélyt csodálhatjuk meg (4.4. ábra).

Fertő Fertőd, 
Eszterházy-kastély

Komárom, 
erődrendszer

4.4. ábra. A Kisalföld értékei

Nézz utána, hogy milyen termékeket gyártanak a Kisalföldön! Hasz-
náld az atlaszt!

7.

8.

Összefoglalás
Az alföldi tájak jó termőtalaján sokféle élelmiszer-alapanyagot termesztenek.
Alföldi tájainkon négy nemzeti park található: Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemze-
ti Park, Fertő–Hanság Nemzeti Park és Körös–Maros Nemzeti Park. 
Az Alföld jelentős városai: Debrecen, Szeged, Kecskemét. 
A Kisalföld fontos ipari és közlekedési központja: Győr és Komárom.
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Emlékszel?

Fogalmazd meg a világtájak segítségével, hogy hol fekszik az orszá-
gon belül a Dunántúli-dombvidék és az Alpokalja!
Hogyan jelöli a térkép a dombsági tájakat? 
Milyen magasak a dombsági nagytájak?

Kedves Utazó! Az előző leckében az alföldeken utaztunk hőlégbal-
lonunkkal. Ebben a leckében a dombsági tájakon kalandozunk. Le is 
szállunk a hőlégballonról, és megnézzük közelebbről a természeti és a 
gazdasági értékeket.

A Dunántúli-dombvidék természeti értékei

Hőlégballonunk a Dunántúli-dombvidék területén jár. Esőfelhők gyü-
lekeznek. Itt kevesebb a napsütés, mint az Alföldön. A dombvidék több 
dombságra tagolódik (5.1. ábra). Délen kiemelkedik belőle  a lankás 
oldalú Mecsek (5.2. ábra). A hegység déli oldala melegebb az országos 
átlagnál. Képzeld csak, tavasszal itt virágoznak elsőként a mandulafák! 
Tőle délre felbukkan a Villányi-hegység. Egy tanösvény vezeti a láto-
gatókat a kőbe zárt egykori élőlényeket rejtő lelőhelyre. A tájat délről a 
Dráva folyó zárja le. A folyó menti alföldön és a domb vidéken található 
a Duna–Dráva Nemzeti Park. Szálljunk le, és nézzük meg az Abalige-
ti-barlangot! 

DUNÁNTÚLI-
      DOMBVIDÉK

AL
PO

KA
LJ

A

BAL
ATO

N

5.1. ábra. Dombsági tájaink

1.

2.
3.

Értékek hazánk dombsági tájain5.

dombvidék

Mecsek 

dombság, természeti érték, kulturális és gazdasági érték, nyers-
anyag, Dunántúli-dombvidék, Alpokalja, Mecsek, Balaton
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Nézz utána, hogyan nevezzük a Mecsek hegység legmagasabb pont-
ját! Hány méter magas? 
Milyen az 5.3. ábra tája? Sorolj fel jelzőket! Milyen érzéseket kelt benned?

A Dunántúli-dombvidék kulturális és gazdasági értékei

A  Dunántúli-dombvidéken a növénytermesztés és az állattenyész-
tés a hagyományos foglalkozás. Például burgonyát, rozst, cukorrépát 
termesz tenek. A mecseki napsütötte hegyoldalakon gyümölcsfákat és 
szőlőt gondoznak. A  terményeket élelmiszeripari üzemek dolgozzák 
fel. Kaposváron van például hazánk egyetlen cukorgyára. 
A dombvidék nyugati részének mélyén kőolaj rejtőzik. A kőolajat Zala-
egerszegen dolgozzák fel. A Mecsekben egykor sok szénbánya műkö-
dött. A kőszénből villamos energiát termelnek. Délen fekszik a Dunán-
túl egyik legnagyobb városa, Pécs (5.4. ábra). A Zsolnay porcelángyár 
világhírű termékeket állít elő. A város főterén áll egy dzsámi. Az egykori 
iszlám templom ma már katolikus templomként működik. 

4.

5.

élelmiszeripar

kőolaj

kőszén
Pécs

5.3. ábra. Dunántúli-dombvidék

Siklós, vár Pécs, dzsámi Pécs, Zsolnay porcelángyár

5.2. ábra. A mecseki középhegységi táj

5.4. ábra. A Dunántúli-dombvidék nevezetességei
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Keresd meg az atlaszban a szövegben szereplő földrajzi helyeket! 
Melyiken jártál már? 
Mutasd be az 5.4. ábra alapján, hogy milyen a siklósi vár! Beszéljétek 
meg, hogy vajon miért ilyen!

Északra utazva már messziről látjuk a Balaton partját. Épp nagyon so-
kan fürdenek Siófok város strandjain. A környéken sok meleg vizű für-
dő várja az ideérkezőket, például Bükfürdőn és Sárváron (5.5. ábra). 
Keszthelynél a Festetics-kastély tűnik fel a szemünk előtt. 

Siófok
Keszthely, 

Festetics-kastély Bükfürdő

5.5. ábra. A Dunántúli-dombság értékei

Keresd meg az atlaszodban Siófok, Keszthely és Bükfürdő városát!

Az Alpokalja természeti értékei

Magyarország legnyugatibb és legcsapadékosabb nagytája az Alpokal-
ja, az Alpok hegység lealacsonyodó vége. Itt a fenyőerdők csodálatos 
világa tárul elénk. Két magasabb része a Soproni- és a Kőszegi-hegy-
ség. Délebbre repülve az Őrségi Nemzeti Park területén járunk. Ha be-
megyünk az erdőbe, vörös áfonyát látunk, és előfordul, hogy egy vidra 
vagy alpesi gőte kúszik elénk. 

6.

7.

8.

Siófok

meleg vizű fürdők

Soproni-hegység
Kőszegi-hegység
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erdőgazdálkodás

textilipar

Sopron

Kőszeg

Az Alpokalja gazdasági-kulturális értékei

Napjainkban az Alpokalja területén főleg erdőgazdálkodással foglal-
koznak. A dús füvű legelőkön pedig szarvasmarhát legeltetnek. A juh 
szerényebb fűvel is beéri. Szőréből gyapjút, ruhákat és egyéb textíliá-
kat készítenek. A textilipar központja Szombathelyen van, ahol cipő-
ket, szőnyeget gyártanak. Az őrségi falumúzeumban elénk tárulnak a 
középkorra jellemző gazdasági tevékenységek, a fazekasház és a ko-
vácsműhely világa. 

Látnivaló az Alpokalja területén is akad bőven. Sopronban, a hűség vá-
rosában magaslik a Tűztorony. Tőle délre Kőszeg városát láthatod a Ju-
risics-várral. A vártól délre helyezkedik el a csodálatos Jáki templom. 
Szentgotthárd városában jellemző a bevásárlóturizmus. Ez azt jelenti, 
hogy Ausztriából sokan járnak át ide vásárolni, mert itt olcsóbbak a ter-
mékek. A településen autómotorokat is gyártanak. 

Összefoglalás
A Dunántúli-dombvidék és az Alpokalja hazánk dombsági nagytájai. 
Területükön két nemzeti park van: Őrségi Nemzeti Park és Fertő–Hanság Nemzeti Park. 
A Dunántúli-dombvidék jelentős kulturális és ipari központja Pécs. 
Kedvelt kirándulóhely Sopron és Kőszeg környéke. 
Fürdővárosok: Bükfürdő és Siófok.

Sopron, Tűztorony Kőszeg, Jurisics-vár Jáki templom

5.6. ábra. Az Alpokalja látnivalói
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Emlékszel?   hegység, vulkán, mészkő, cseppkő, Északi-közép 
  hegység, Dunántúli-középhegység

Hol húzódnak hegyvidéki tájak hazánkban?
Fogalmazd meg a világtájak segítségével, hol fekszik az országon 
belül az Északi- és a Dunántúli-középhegység!
Olvasd le Magyarország domborzati térképéről az Északi- és a Du-
nántúli-középhegység tagjait! Nyugatról kelet felé haladj!
Mit gondolsz, milyen nevezetességek találhatók a hegységi tájakon? 

Kedves Utazó! Az előző leckében hőlégballonnal fedeztük fel a domb-
sági tájakat. Ebben a leckében a hegységek fölé szállunk. Közelebbről 
is megnézzük a hegyvidéki tájak természeti és gazdasági értékeit.

A Dunántúli-középhegység természeti értékei

A  Dunántúli-középhegység területén is számos természeti és kultu-
rális csoda vár bennünket. A  táj hosszan elnyúlik a Balatontól a Du-
nakanyarig. Vigyázz, épp a lábad mellett van a lisztes kankalin, ami a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik természeti értéke! Szálljunk fel 
a hőlégballonra! Csodálatosak fentről nézve az egykori vulkáni műkö-
dés során létrejött bazaltorgonák. Ha tovább repülünk északkelet felé, 
elérünk a Velencei-tóhoz. Majd a nagytáj legkeletibb pontjára, a fenn-
séges Dunakanyarhoz (6.2. ábra). A hegyvidék egy részén van a Duna–
Ipoly Nemzeti Park, ami átnyúlik az Északi-középhegység területére is. 
Alattunk a vulkáni eredetű Rám-szakadék. A tanösvényre sokan kirán-
dulnak, mert lenyűgözőek a természeti látnivalói.

Nézz utána az atlaszodban, milyen magas a Bakony és a Duna-
zug-hegyvidék!

1.
2.

3.

4.

5.

Értékek hazánk hegyvidékein6.

Dunakanyar
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BAL
ATO

N

ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG

DUNÁNTÚLI-

KÖZÉPHEGYSÉG

DUNA

6.1. ábra. Hegyvidéki nagytájaink

6.2. ábra. A Dunántúli-középhegység természeti értékei

A Dunántúli-középhegység gazdasági-kulturális értékei

A Dunántúli-középhegység területén többféle ásványkincset bányásznak, 
például kőszenet és bauxitot. Egy részüket helyben fel is dolgozzák. Ajkán 
a homokból üveget, a bauxitból pedig alumíniumot készítenek. Az alumí-
niumot különböző gépek gyártásához használják fel Tatabányán. A déli 
hegyoldalakon szőlőt termesztenek, sok világhírű bor kerül innen az üz-
letek polcaira. Az erdők felett repülve láthatjuk, hogy nagyon sokan kirán-
dulnak a tájon. Hallod, a tihanyi apátságban éppen harangoznak!

ásványkincsek

Hegyestű, bazaltorgonák Rám-szakadék
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Északabbra Veszprém, a királynék városa tűnik fel előttünk (6.3. ábra). 
Innen egyenesen Visegrádig utazunk. Itt emelkedik a Visegrádi Felleg-
vár, ami viszont királyaink lakhelye volt egykor. 

6.3. ábra. A Dunántúli-középhegység kulturális értékei

Kinek és miért ajánlanád a 6.3. ábra kirándulóhelyeit? Beszéljétek meg!
Mi a tihanyi visszhang? Nézd meg a következő kisfilmet a QR-kód segít-
ségével!

 
Az Északi-középhegység természeti értékei

A  Duna–Ipoly Nemzeti Park északi-középhegységi részére érve Ipoly-
tarnóc felett utazunk el épp. Nagyon izgalmas, látod a megkövesedett 
fákat, a növénylenyomatokat, az őskori élőlények lábnyomait? Kele-
tebbre pedig, nézd, milyen csodálatos barlang! Ez az Aggteleki-csepp-
kőbarlang (Baradla barlang) az Aggteleki Nemzeti Park területén. 
A  cseppkövek kialakulásához nagyon hosszú idő szükséges. 1 mm 
cseppkő kialakulásához 15–20 év is kell. Gondolj csak bele! Ha egy bar-
langban egy egészen kicsiny, 2 cm-es cseppkő letörik, akkor a természet 
közel 350 éves munkája megy tönkre. Vigyázz az értékekre! Felismered 
a foltos szalamandrát a park címerében? A Bükki Nemzeti Park terüle-
tén, Szilvásvárad mellett megcsodálhatjuk a Fátyol-vízesést (6.4. ábra). 

6.
7.

Veszprém

Tihanyi apátság Veszprémi vár
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ásványkincsek

Miskolc
Eger

6.4. ábra. Az Északi-középhegység természeti értékei

Az Északi-középhegység gazdasági és kulturális értékei

Az Északi-középhegység különböző ásványkincseket (kőszenet, kőola-
jat, vasércet) rejt, amit az iparban használnak fel. A terület egyik fontos 
városa Miskolc. Eger történelmi jelentőségű város, várába sokan láto-
gatnak el felidézni a törökök elleni hősi küzdelmet. A világhírű tokaji 
borhoz szükséges szőlőket is itt művelik.

6.5. ábra. Az Északi-középhegység gazdasági-kulturális értékei

Összefoglalás
Magyarország hegységi tájai a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység. 
A területükön három nemzeti park található: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park, az Aggteleki 
Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park. 
Jelentős történelmi város: Veszprém és Eger. 
Kulturális látnivalók: várak, kastélyok. 
A középhegységek jelentősebb városai: Miskolc, Ajka és Székesfehérvár. 

Szilvásvárad, Fátyol-vízesés Aggteleki-cseppkőbarlang

Egri vár Tokaj
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Magyar utazók

A  magyar utazók a világ számos helyére eljutottak, és sokféle tudomány fejlődéséhez
járultak hozzá.

Sorold fel a megismert magyar utazókat! Melyik kontinensen jártak? Mit gondolsz, miért 
oda utaztak?

Magyar találmányok

A világ sokféle találmányt köszönhet a magyaroknak. Számos világszerte használt dolgot 
hoztak létre, például helikopter, poroltó, gyufa, C-vitamin. Tekintsük át ezeket (7.1. ábra)!

Asbóth Oszkár Bíró László Gábor Dénes Irinyi János

Neumann János Szent-Györgyi Albert Szilvay Kornél

7.1. ábra. Feltalálók és találmányaik

1.

Barangolás hazánk tájain 
– Összefoglalás 7.

Kedves Utazó! Az előző leckékben Magyarország természeti, 
kulturális és gazdasági értékeivel foglalkoztunk. Megismer-
kedtünk magyar utazókkal, tudósokkal, hazánk tájaival, azok jelleg-
zetességeivel, a hungarikumokkal. Végigjártuk a nemzeti parkokat, el-
időztünk természeti és városi nevezetességeknél. Nézzük meg, merre 
is jártunk!
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Beszéljétek meg a 7.1. ábra segítségével, hogy kinek a nevéhez milyen találmány fűződik!
Miért jelentősek ezek a találmányok a te életedben? Melyiket használtad már te is? Mire 
használtad? 
Oldd meg a QR-kód feltalálókra és találmányaikra vonatkozó feladatát!

Értékeink között

Az értékeket az emberek felhasználják és hasznosítják az életben maradásukhoz, és ahhoz, 
hogy ők és a következő nemzedékek jól érezzék magukat. Az értékek között nagyon sokfé-
lét különböztetünk meg (7.2. ábra).

Természeti értékek
Épített környezeti 

értékekÉlettelen természeti értékek Élő természeti
 értékek

Földtani érték:
kőzet és 
ásvány, 
ásványkincs,
barlang, 
cseppkő

Víztani 
érték:
mocsár, 
tó, 
folyó

Tájképi érték:
Dunakanyar,
Tapolcai -medence

Ritka 
növény- vagy 
állatfaj,
életközösség

Régészeti érték:
Aquincum

Történeti érték:
sümegi vár

Kulturális 
érték, világ örökség:
Országház

7.2. ábra. Értékeink csoportosítása

Sorold fel, milyen típusú értékeket különböztetünk meg!
Mondj egy-egy példát minden értéktípusra!

Magyarország tájai

Emlékszel? Hazánkban hat nagytájat különítünk el (7.3. ábra). 
Nagytájaink: 
• Alföld;
• Kisalföld;
• Alpokalja;
• Dunántúli-dombvidék;
• Dunántúli-középhegység; 
• Északi-középhegység. 

2.
3.

4.

5.
6.

BudapestGyőr (Gönyű)
Sopron

Székesfehérvár

Baja

Kecskemét

Nagykanizsa Szeged

Debrecen
Szolnok

(Nagytétény)

(Csepel)

(Soroksár)

Békéscsaba

Miskolc Záhony

Nyíregyháza

A L F Ö L D

DUNÁNTÚLI-
DOMBVIDÉK

ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG

DUNÁNTÚLI-

KÖZÉPHEGYSÉG

KISALFÖLD

AL
PO

KA
LJ

A

TISZA

BAL
ATO

N

DUNA
FERTŐ

VELENCEI-TÓ

TISZA-TÓ

7.3. ábra. Hazánk nagytájai
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Keresd meg hazánk négy legnagyobb tavát a fenti térképen! Melyek ezek? 
Oldd meg az alábbi QR-kódba rejtett, Magyarország nagytájairól szóló fela-
datot!

Alföldi tájak Dombsági tájak Hegységi tájak

Időjárás meleg nyár, 
nyugaton több, keleten 
kevesebb csapadék;
nyugaton enyhe tél, csa-
padékosabb

hűvösebb és csapadéko-
sabb, mint az Alföld

hűvös és csapadékos 
nyár; hideg és csapadé-
kos tél

Természetes 
növényzet

füves puszta (rét) Alpokalján lombos és 
tűlevelű erdő;
a többi tájon lombhullató 
erdő és rét

lombhullató erdő

Gazdálkodás szántóföldi művelés;
állattenyésztés (sertés, 
szarvasmarha, baromfi)

legeltető állattartás;
erdőgazdálkodás

erdőgazdálkodás

Nagyobb 
városok

Szeged,
Kecskemét,
Debrecen,
Győr,
Komárom

Kőszeg,
Sopron,
Pécs,
Siófok

Veszprém,
Székesfehérvár,
Eger,
Miskolc

Természeti 
értékek

puszta,
homokbuckavidék

Kőszegi-hegység,
barlang (Abaliget)

bazaltorgonák (Hegyes-
tű),
cseppkőbarlang (Aggte-
lek)

Épített értékek 
(például)

gyulai vár,
Kilenclyukú híd,
Cifrapalota

pécsi dzsámi,
siklósi vár

történelmi óváros és vár 
(Veszprém),
egri vár

7.4. ábra. Magyarország nagytájainak jellemzői

Hasonlítsd össze Magyarország nagytájait a 7.4. ábra szempontjainak felhasználásával!

8.
9.

10.
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Hazánk nemzeti parkjai

Hazánkban összesen tíz nemzeti park van:
 1. Hortobágyi Nemzeti Park
 2. Kiskunsági Nemzeti Park
 3. Bükki Nemzeti Park
 4. Aggteleki Nemzeti Park
 5. Fertő–Hanság Nemzeti Park

 6. Duna–Dráva Nemzeti Park
 7. Körös–Maros Nemzeti Park
 8. Balaton-felvidéki Nemzeti Park
 9. Duna–Ipoly Nemzeti Park
10. Őrségi Nemzeti Park

1

7

4

2
8

10

9

6

5

3

7.5. ábra. Magyarország nemzeti parkjai

2. Kiskunsági Nemzeti Park1. Hortobágyi Nemzeti Park
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3. Bükki Nemzeti Park

5. Fertő–Hanság Nemzeti Park

7. Körös–Maros Nemzeti Park

9. Duna–Ipoly Nemzeti Park

4. Aggteleki Nemzeti Park

6. Duna–Dráva Nemzeti Park

8. Balaton-felvidéki Nemzeti Park

10. Őrségi Nemzeti Park
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