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Bevezető
Kedves Gyerekek!
Nagy utazásra hívlak benneteket! Idén a földrajzórákon felkeressük az óceánokat, a legnagyobb folyókat; képzeletben elmegyünk az Egyenlítőtől egészen a sarkokig. Kisebb és nagyobb városokat, falvakat és tanyákat látogatunk meg. Még a föld alá is bekukkantunk, és
megismerkedünk sokféle ásványkinccsel. Kalandozásainkhoz a térképet is használni fogjuk. Megnézzük, hogy a különböző tájakon hogyan élnek, hogyan gazdálkodnak az emberek. Megtanuljuk, hogy hogyan lehet úgy végezni a gazdasági és a mindennapi tevékenységeket, hogy minél jobban védjük a környezetünket. Bizony, ez mind a földrajz témakörébe
tartozik!
Elkészítetted már a szobád alaprajzát, vagy bejelölted már a kalózok térképén a kincsesládák helyét? Utánanéztél már annak, hogy milyen napszak van Amerikában akkor, amikor
nálunk dél van? Megvizsgáltad már a gránit tulajdonságait? Készítettél már tablót településed nevezetességeiről? Követted már a térképen az áruk útját Kínából hazánkba? Ha nem,
akkor a munkafüzetben ezt mind megteheted!
Jó gyakorlást, jó tanulást kívánok!
A szerző
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1.

Mire használjuk a térképeket? –
Ismétlés

Emlékszel?

tájékozódás, világtájak, térkép, kicsinyítés, térképtípusok

1. Dobáljatok egymásnak kislabdát! Aki megkapja a labdát, az mondjon egy-egy szót a térképpel kapcsolatban!

térképek

Emlékszel Térképész, hogy hatodik osztályban sokat foglalkoztatok a
térképekkel? Lehet, hogy meg is szeretted, és szívesen nézegeted a különböző térképeket. Talán már használtad is kirándulás vagy utazás során. Idén még jobban megismerkedünk a térképekkel, de előbb ebben
a leckében felelevenítjük a tavaly tanultakat.
2. Sorolj fel az 1.1. ábra segítségével olyan helyeket, ahol találkozhattál térképekkel!

1.1. ábra. Különböző térképek – különböző helyeken
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Mi a térkép?
A térkép a Föld felszínét ábrázolja kicsinyítve, síkban, különböző jelekkel. Az a célja, hogy nagy területeket is láthassunk egy kisebb papírlapon. A térképek mindig síkban ábrázolják a Föld felszínét. Olyanok,
mint egy alaprajz, mintha a gömb alakú Földet kiterítve ábrázolnák.
A kicsinyítés miatt a térkép a Föld felszínét nem tudja olyannak mutatni, amilyen a valóságban, ezért jeleket használ.

a földfelszín sík
rajza
alaprajz
kicsinyít
jelekkel ábrázol

3. Mi az a gömb alakú tárgy, amely kicsinyítve mutatja a Föld felszínét?
4. Olvass le az atlaszod térképről különböző jeleket!

Miért van szükség térképekre?
A térképeket gyakran használjuk tájékozódásra, vagyis arra, hogy meghatározzuk a saját helyünket az éppen ábrázolt területen. Ehhez keresnünk
kell a közelünkben egy jellegzetes tárgyat, például egy épületet, amit a
térképen is megtalálunk. Amikor szeretnénk eljutni egy úti célhoz, sokszor
a térkép segítségével tervezzük meg az útvonalat. Ebben manapság
sokat segítenek az okostelefonokra is letölthető navigációs rendszerek.
Néha csak azt szeretnénk tudni, hogy valami hol, merre található a Földön, ekkor keresésre használjuk a térképet. A mérnökök, a városvezetők
új házak, parkok tervezésekor is térképpel dolgoznak.
Te leggyakrabban itt az iskolában tanulásra használod a térképeket:
országok, folyók, tavak, városok elhelyezkedését tudod megtanulni
a segítségükkel.

tájékozódás

útvonaltervezés

keresés
építménytervezés
tanulás

5. Ismerd fel az 1.2. ábrán, hogy milyen célból használunk térképeket!

1.2. ábra. Több célból használhatunk térképeket
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Világtájak

világtájak

A tájékozódásban az iránytű segít minket,
ami megmutatja, hogy merre van észak.
Az északi irányból kiindulva a többi világtáj is könnyen meghatározható.

É
ÉK

ÉNY

NY

K
DK

DNY

6. Hogyan lehet iránytű és térkép segítségével tájékozódni kirándulás közben?
7. Gyakorolhatod a világtájakat a
QR-kóddal megtalálható feladattal!

D

1.3. ábra. Fő- és mellékvilágtájak

Különböző típusú térképek
térképtípusok

Tavaly tanultad, hogy sokféle térképtípus van (1.4. ábra). Ilyen például
a Föld felszínét bemutató domborzati vagy a kirándulókat segítő turistatérkép.
8. Nézd meg az 1.4. ábra térképeit! Melyik térképfajta mire való?
domborzati térkép

tematikus térkép

..

..

..
...

közigazgatási térkép
BorsodAbaújZemplén
Nógrád
Győr-Moson- KomáromEsztergom
Sopron
Vas

Veszprém

Pest
Fejér

Zala
Somogy

Heves
Budapest

Tolna

Békés
Csongrád

Baranya

1.4. ábra. Térképtípusok
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SzabolcsSzatmárBereg
HajdúBihar

JászNagykunSzolnok

BácsKiskun

turistatérkép

9. Olvass el az atlaszban néhány térképcímet! Beszéljétek meg, hogy
mi mindent ábrázolhatnak a térképek!

Kontinensek és óceánok
Földünk felszínén hat kontinenst különböztetünk meg, amelyeket öt
óceán ölel körül (1.5. ábra).

kontinensek
óceánok

Jeges-óceán
Európa

Amerika
Atlantióceán
Csendesóceán

Ázsia
Csendesóceán

Afrika

Amerika
Indiaióceán

Ausztrália

Déli-óceán
Antarktisz
1.5. ábra. Kontinensek és óceánok

10. Sorold fel a kontinenseket és az óceánokat a térkép segítségével!
Melyik a legnagyobb kontinens? Mi melyik kontinensen élünk?
11. Gyakorolhatod a kontinensek és óceánok elhelyezkedését az interneten is!

Összefoglalás
A térkép a földfelszín kicsinyített, síkban, jelekkel ábrázolt rajza.
Használjuk: tájékozódásra, tervezésre, tanulásra, hely keresésére stb.
Világtájak: észak, dél, kelet, nyugat, északkelek, északnyugat, délkelet, délnyugat.
Kontinensek: Amerika, Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália, Antarktisz.
Óceánok: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-óceán, Déli-óceán.

9

2. A térképek és a valóság kapcsolata
Emlékszel?

kicsinyítés, méretarány

1. Miért kell a térképnek kicsinyítenie a valóságot?

A térkép kicsinyít
kicsinyített
ábrázolás

Minden térkép kicsinyítve ábrázolja a Föld felszínét, hiszen valós méretben csak nagyon kis részlet kerülhetne egy térképlapra. Ha az utcád
vagy a városod térképét szeretnéd elkészíteni, már az sem férne el egy
lapon valós méretében. Sőt, még a szobád sem! Minél nagyobb területet ábrázol egy térkép, annál jobban kell kicsinyítenie.

2.1. ábra. Magyarország és Európa domborzati térképe

2. A 2.1. ábra két térképe közül melyik kicsinyítette le jobban a valóságot?
3. Keresd meg az atlaszban az Afrikát és a Föld egészét ábrázoló térképet! Melyik térkép kicsinyítette jobban a felszínt?
4. Egy térképre a szobádat akarod lerajzolni, egy másikra az egész lakást. Mikor kell jobban kicsinyítened a valós méreteket?
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Méretarány
A kicsinyítés mértékét a méretarány mutatja meg. Ez egy számpár, amely
minden térképen szerepel. Ilyen például az 1 : 100 000. Ezt úgy kell kimondani, hogy egy aránylik a százezerhez. Azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban 100 000 cm. Vagyis a valóság 100 000-szer
nagyobb, mint a térképen. Úgy is mondhatjuk, hogy a térkép százezredére kicsinyítette a valóságos méreteket.

méretarány

1 : 100 000 = ami a térképen 1 cm, az a valóságban 100 000 cm
Ha valamit a tényleges méretében akarunk lerajzolni, akkor ahhoz
ugyanakkora papír kell, mint maga a tárgy. Így még egy nagy papírra is
csak elég kis méretű tárgyak férnének rá. Játékok dobozain előfordul,
hogy a valóságnak megfelelő méretben rajzolják rá a tartalmát. Ebben
az esetben a méretarány 1 : 1, vagyis egy aránylik az egyhez (2.2. ábra).

valós méret
1:1

1:1

2.2. ábra. A valóságnak megfelelő méretarány
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Méretarány 1 : 1

Méretarány 1 : 2
Méretarány 1 : ?
Méretarány 1 : ?
2.3. ábra. A kicsinyítés mértéke

5. Olvasd le a 2.3. ábráról a ceruza kicsinyítésének mértékét! Mekkora
a méretarány a legalsó rajzon?
6. Keresd meg az atlaszban a Föld domborzata térképet! Olvasd le a
méretarányát! Hányszor nagyobbak a kontinensek a valóságban,
mint ezen a térképen?
7. Keresd meg Magyarország domborzati térképét is! Méretaránya
alapján mondd meg, hányszor nagyobb a valóságban hazánk, mint
ezen a térképen!

A kicsinyítés és a méretarány
Minél nagyobb területet szeretnénk ábrázolni egy térképen, annál
jobban le kell kicsinyíteni a földfelszín igazi méreteit. Minél nagyobb
a kicsinyítés, annál kisebb a térkép méretaránya (2.4. ábra). Vagyis
egy 1 : 100 000 méretarányú térképnek kisebb a méretaránya, mint egy
1 : 50 000 méretarányúnak. Egy 1 : 20 000 méretarányúnak pedig még
kisebb. Ha megfigyeled, minél nagyobb szám szerepel a méretarányban a kettőspont mögött, annál kisebb méretarányról beszélünk.
1 : 20 000 > 1 : 50 000 > 1 : 100 000
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2.4. ábra. Növekvő méretarányú térképek

Összefoglalás
A térkép arányosan kicsinyíti a valóságot.
A kicsinyítés mértékét a méretarány mutatja meg.
Minél nagyobb a kicsinyítés, annál kisebb a méretarány.
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A VALÓSÁGTÓL A TÉRKÉPIG

Tájrészlet látképe

3. Távolságmérés a térképen
Emlékszel?

alaprajz, kicsinyítés, méretarány, aránymérték

1. Mit mutat a méretarány?
2. Miért kell kicsinyíteni a földfelszínt a térképeken?
3. Mikor kell jobban kicsinyíteni: ha egy országot vagy egy egész kontiTájrészlet térképe
nenst ábrázol a térkép?
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3.1. ábra. Mérés a térképen

Nézzünk egy példát részletesen!
Egy tanárnő hétvégi kirándulást szervez az osztályának a Budai-hegyekbe. A tervezéshez szeretné tudni, hogy a budapesti János-hegy és
a Sas-hegy milyen messze vannak egymástól.
Mit tudunk ehhez? A Budapest és környéke című térkép méretaránya
az atlaszban 1 : 200 000. Vagyis ami ezen a térképen 1 cm, az a valóságban 200 000 cm. Ezen a térképen a János-hegy és a Sas-hegy távolsága
pontosan 3 cm.
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A számolás lépései:
1. A térképen mért 3 cm-t megszorozzuk a méretarányban szereplő
200 000-rel. Így megkapjuk a két hegy valódi távolságát.
3 cm x 200 000 = 600 000 cm
Vagyis a két hegy távolsága 600 000 cm.
2. A 600 000 cm-t átszámoljuk kilométerbe, mert a földfelszínen mért
távolságokat méterben vagy kilométerben szokták megadni.
Segítség: 1 km = 1000 m;

1 m = 100 cm;

1 km = 100 000 cm

Ez alapján a 600 000 cm = 6 km.
3. Megállapíthatjuk, hogy a János-hegy és a Sas-hegy távolsága a valóságban 6 km.

Mérd le a valódi távolságot!

távolság mérése

A térképeken a méretarány mellett legtöbbször van egy fekete-fehér
csík is, ami rajzosan mutatja a méretarányt. Ez a vonalas aránymérték (3.2. ábra). Azt mutatja meg, hogy egy bizonyos távolság a térképen
hány kilométer a valóságban. Segítségével könnyebben megállapíthatod a valós távolságot, mint számítással.
0

1

2

3

4

5

vonalas
aránymérték

km

3.2. ábra. Vonalas aránymérték

Tegyük fel, meg akarod mérni a budai Várnegyed térképén a Mátyás-templom és a Lánchíd budai hídfőjének távolságát (3.3. ábra)!
A mérés lépései:
1. Fogj egy 10 cm-es papírcsíkot!
2. Tedd rá a papírcsíkot a térképre, pontosan a két keresett pont alá!
3. Jelöld be mindkét pont helyét a papíron egy-egy vonalkával!
4. Tedd a papírcsíkot az aránymértékhez úgy, hogy a bal oldali jelölés a
0-hoz illeszkedjen! Olvasd le, hogy a jobb oldali jelölés az aránymérték melyik számánál van! Ez azt mutatja, hogy a Mátyás-templom és
a Lánchíd a valóságban hány méterre vannak egymástól.

távolságmérés
papírcsíkkal
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3.3. ábra. Mérés vonalas aránymértékkel – papírcsíkkal

távolságmérés
fonállal

16

Nemcsak papírlappal, hanem fonállal is lehet távolságot mérni a térképen. Ezzel a módszerrel a görbe szakaszok hosszát is könnyű leolvasni.
Most megmérjük így a Mátyás-templom és a Lánchíd budai hídfője közötti távolságot. Próbáld ki te is! Kövesd a lépéseket (3.4. ábra)!
1. Vegyél a kezedbe egy darab fonalat!
2. Egyik végét tedd a térképen a Mátyás-templom jeléhez, és tartsd ott!
3. A másik kezeddel fogd meg a fonalat a hüvelyk- és a mutatóujjaddal
a Lánchíd jelénél!
4. Emeld fel a fonalat a térképről! Vigyázz, hogy ne mozduljon el a
Lánchidat jelölő ujjad!
5. Illeszd a fonalszakaszt a vonalas aránymértékre úgy, hogy az egyik
vége a 0-nál legyen!
6. Olvasd le az aránymértékről, hogy a fonalon kimért távolságnál hány
métert jelölt az aránymérték! Ekkora távolságra van egymástól a Mátyás-templom és a Lánchíd.

3.4. ábra. Mérés vonalas aránymértékkel – fonallal

Összefoglalás
A méretarány alapján kiszámíthatjuk, hogy a térképen mért távolságok mekkorák a valóságban.
A térképi távolságból meg tudjuk állapítani a valóságos távolságot a vonalas aránymérték
segítségével.
Térképen távolságot papírcsíkkal vagy fonallal is mérhetünk.
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4. Hogyan ábrázolnak a térképek?
Emlékszel?

jelrendszer, domborzat, síkság, dombság, hegység, tematikus térkép

Domborzati formák
1. Mi a domborzat?
2. Építsetek homokasztalon olyan tájat, ahol alföldek, dombságok és
hegységek is vannak!
3. Mutassátok meg, hogy miben különbözik az alföld a dombságtól!
4. Hasonlítsátok össze a homokasztalon a dombságot a hegységgel!
Azt már tudjuk, hogy az alföldek, a dombságok és a hegységek eltérő
magasak. Magasságukat a tenger vízszintjétől mérik.

alföld
mélyföld
fennsík

A síkságok lapos területek, ahol nincsenek nagy kiemelkedések. Már
ismered a hazánkban legjellemzőbb síkságot, az alföldet. Az alföldek a tenger szintje felett, de 200 méternél alacsonyabban fekszenek.
A mélyföldek a tenger szintje alatt fekvő síkságok. A fennsíkok is síkságok, de azok 200 méternél magasabban fekszenek.

4.1. ábra. Felszínformák alkotása a homokasztalon
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A dombságok hullámos felszínek, amelyek 200 méternél magasabbak,
de nem nyúlnak 500 méter fölé. Az 500 méter fölött magasodó felszínformákat hegységeknek nevezzük. Ezeken belül az 500 és 1500 méter
közötti magasságban fekvők a középhegységek. Az 1500 méternél is
magasabbak pedig a magashegységek.

dombság

középhegység
magashegység

5. Készítsetek a tengerszint feletti magasságot jelző mérőrudat a homokasztali tájatokhoz!

A térkép ábrázolása
6. Fogalmazd meg, hogy mi a térkép!
7. Miért használ jeleket a térkép?
Azt már tudod, hogy a térkép felülnézetből (alaprajzszerűen) és kicsinyítve ábrázol. Emiatt nem olyannak mutatja a Föld felszínét, amilyen
az a valóságban. Színeket, jeleket és feliratokat használ. A jelek és a
színkódok összessége a jelrendszer. Általában a fontosabb helyeket,
utakat, épületeket, természeti látnivalókat egyszerű kis rajzokkal jelölik a térképek.

jelrendszer

A domborzati térkép színei
A domborzati térképeken jól láthatod, hogy a Föld felszíne egyenetlen.
A különböző magasságú területeket, vagyis a különböző domborzati
formákat minden térkép ugyanazzal a színnel jelöli (4.2. ábra). Nézd
meg a domborzati térképet! Elevenítsd fel, hogy milyen színe van a térképen az alföldeknek, a dombságoknak és a hegységeknek!

domborzati
térkép
színkódok

8. Milyen színnel jelöli a térkép a vizeket?
9. Igaz-e a következő állítás: minél magasabb egy hegység, annál sötétebb barnával ábrázolja a térkép?
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Tengerszinthez
viszonyított
magasság

1500 m

1500 m <
magashegység
500–1500 m
középhegység
200–500 m
dombság

500 m

0–200 m
alföld

200 m
0m

<0m
tenger, óceán

4.2. ábra. Domborzati szelvény színezéssel

10. Keress Magyarország domborzati térképén alföldet, dombságot és
középhegységet!
11. Európa egyik legnagyobb mélyföldje a Holland-mélyföld. Keresd
meg az atlaszodban! Milyen színnel jelöli a térkép?
12. Keress magashegységet a Kárpát-medence domborzati térképén!

A térkép jelmagyarázata

jelmagyarázat
(jelkulcs)

Azt már tudod, hogy a domborzati térképek színei mit jelentenek, így
könnyen értelmezni tudod ezeket. De mi a helyzet azokkal a kis rajzokkal vagy színekkel, amiket ránézésre nem tudunk megfejteni? Ebben az
esetben segít a térkép jelmagyarázata (másképp jelkulcsa).
étterem
horgászhely
kemping
kikötő
papírgyár
parkoló
repülőtér
strand
vízierőmű
víztorony

4.3. ábra. Térkép jelkulccsal
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13. Olvasd le az atlaszod jelmagyarázatából, hogyan jelölik az utakat,
a vasútvonalakat, az országhatárokat, a működő vulkánokat, a feketekőszén-lelőhelyeket!
A tematikus térképek nem a felszínt ábrázolják, hanem valamilyen térbeli jelenséget, egy témát mutatnak be. Például a levegő szennyezettségét vagy a természetes növényzetet. Ezek a térképek bármilyen színt
vagy jelet használhatnak, akár lilával is lehet rajtuk színezni egy területet.

tematikus
térképek

14. Milyen térképtípusokat ismersz?
15. Keress az atlaszban tematikus térképet! Fogalmazd meg, mit ábrázol! Nézd meg a jelkulcsát!

Számok a térképen
A domborzati térképen megjelenő számok a felszín magasságát jelzik.
Gyakran kiírják feketével például egy hegység legmagasabb pontjának
magasságát a neve mellé. A kék színű számok a tavak, tengerek, óceánok mélységét jelzik.

magassági
számok
(fekete)
mélységi számok
(kék)

16. Magyarország legmagasabb pontja a Kékes, a Mátra nevű hegységben. Keresd meg a térképen, és olvasd le a magasságát! A Mátra magashegységnek számít? Mivel indokolod?
17. Keress egy mélységi számot a Csendes-óceánban!

Összefoglalás
A térkép jelrendszere: színek, feliratok, jelek.
A térkép jelkulcsa megmutatja, mit jelentenek a térkép színei és ábrái.
A domborzati térképen megjelenő számok a felszín magasságát vagy a vizek mélységét jelzik. A magasságot és mélységet a tenger szintjéhez viszonyítják.
domborzati formák
mélyföld
0 m alatt

alföld
0–200 m

dombság
200–500 m

középhegység
500–1500 m

magashegység
1500 m fölött
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5. Keresés a térképen
Emlékszel?

térkép, földgömb, gömb alak, világtájak, keresőhálózat

1. Milyen a Föld alakja?
2. Miben különbözik a földgömb a térképtől?
3. Merre vannak a fővilágtájak a térképen?

Emlékszel még a térképi keresőhálózatra?
Ismered a torpedó játékot? Ebben a betűkkel jelzett oszlopok és a számokkal jelzett sorok alapján meghatározhatjuk az elrejtett hajók helyzetét (5.1. ábra). Ugyanígy állapíthatjuk meg, hogy a sakktábla melyik
négyzetén áll egy bábu (5.2. ábra).

1

A

B

C

D

E

F

8
7

2

6

3

4

5

4

3

5

1

65.1. ábra. Torpedójáték – a legfelső
hajó helye: B2 és C2.

2
A

B C D E F G H

5.2. ábra. A sakktáblán a fekete
huszár helye: F6

Széltében a gömbön
De jó lenne könnyen megtalálnunk a térképen mindent, amit keresünk!
A térképkészítők erre is gondoltak, és úgy rajzolták meg a legtöbb térképet, hogy legyenek rajta olyan vonalak, melyek segítik az eligazodást.
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Először is a Földet felosztották két-két félgömbre vízszintesen és függőlegesen is. Ha magad elé teszed a Föld térképét, látod, hogy egy vastag
vízszintes vonal, az Egyenlítő fut végig rajta. Ez északi félgömbre és
déli félgömbre osztja a Földet (5.3. ábra). Az Egyenlítő egy szélességi
kör, mert széltében körbe megy a Földön, mintha a szélességét mérné
meg. Még sok ilyen szélességi kör van, de az Egyenlítőn kívül csak négynek van neve, ezek a nevezetes szélességi körök (5.4. ábra). Ahogy közeledünk a sarkok felé, a szélességi körök egyre rövidebbek.

Egyenlítő
északi félgömb
déli félgömb
szélességi kör
nevezetes
szélességi körök

Északi sarkkör

északi félgömb
Egyenlítő

Ráktérítő
Egyenlítő
Baktérítő

déli félgömb
Déli sarkkör
5.3. ábra. Északi és déli félgömb az
Egyenlítővel

5.4. ábra. Nevezetes szélességi
körök

4. Magyarország melyik félgömbön van az Egyenlítőhöz viszonyítva?
5. Fogj egy labdát vagy egy almát, és rajzold rá a nevezetes szélességi
köröket az 5.4. ábra szerint!
6. A sarkkörök hosszabbak vagy a térítőkörök? Az Egyenlítő hosszabb
vagy a térítőkörök?

Hosszában a gömbön
A hosszúsági körök nagyjából függőlegesek, ezért keresztezik a szélességi köröket. Minden hosszúsági kör egyenlő hosszú, az Északi-sarktól
a Déli-sarkig húzódik. A fő hosszúsági kört kezdő hosszúsági körnek
nevezik. Európában, London városán húzódik keresztül. Ez keleti félgömbre és nyugati félgömbre osztja a Földet (5.5 ábra).

hosszúsági körök
kezdő
hosszúsági kör
keleti félgömb
nyugati félgömb
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kezdő hosszúsági kör

nyugati
félgömb

keleti
félgömb

5.5. ábra. Keleti és nyugati félgömb a kezdő hosszúsági körrel

Hálóba fogott Föld

északi szélesség
déli szélesség

Hogyan tudjuk megkülönböztetni az egyes szélességi vagy hosszúsági
köröket? Úgy, hogy meg vannak számozva. Az Egyenlítő a 0° (nulla fok)
földrajzi szélesség. Az Egyenlítőtől északra az északi félgömbön húzódnak az északi szélességek, a déli félgömbön pedig a déli szélességek.
Az Északi-sark és a Déli-sark értéke 90°.
7. Olvasd le a térképről a térítőkörök és a sarkkörök számértékét! Melyik szélességi kör halad át a Balatonon?

keleti hosszúság
nyugati
hosszúság

A kezdő hosszúsági kör értéke 0°. A keleti és a nyugati félgömbön is 180°ig számozzák a hosszúsági köröket. A keleti félgömbön vannak a keleti
hosszúságok, a nyugati félgömbön pedig a nyugati hosszúságok.
8. A keleti vagy a nyugati félgömbön fekszik hazánk? Melyik hosszúsági
kör halad el Budapest közelében?

helymeghatározás

Helymeghatározás a térképen
A szélességi és a hosszúsági körök segítségével könnyebben tudunk a
térképen tájékozódni. Ha meg akarjuk határozni egy keresett pont helyét a Földön, akkor elég megmondanunk, hogy mely körök közelében
található.
9. Határozd meg a térkép segítségével, melyik félgömbökön van Európa, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália és az Antarktisz!
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10. Keresd meg az atlaszban a Föld domborzata című térképet! Keresd
meg azt a nagy szigetet, amelyik az északi és a nyugati félgömbön
van és keresztülmegy rajta az Északi sarkkör!

Keresés a térképen a fokhálózattal
A szélességi és a hosszúsági körök hálózata a térképen olyan mintázatot ad, mintha egy sakktáblát látnánk, csak nincsenek kiszínezve a
négyzetek. Számok és betűk viszont itt is vannak a sorok és az oszlopok
elején (5.6. ábra). Ezért ugyanúgy le tudjuk olvasni egy pont helyét a
térképen, mint a bábuét a sakktáblán vagy a hajóét a torpedó tábláján.
A keresőhálózat a térképen megjelenő vízszintes és függőleges vonalak négyzethálója, szélükön betűkkel és számokkal.

keresőhálózat

5.6. ábra. Leolvasás a keresőhálózat segítségével

Összefoglalás
A szélességi körök vízszintesen futnak körbe a Földön.
Az Egyenlítő északi félgömbre és déli félgömbre osztja a Földet.
A hosszúsági körök az Északi- és a Déli-sarkot kötik össze.
A kezdő hosszúsági kör keleti félgömbre és nyugati félgömbre osztja a Földet.
A térképen a szélességi körök és a hosszúsági körök keresőhálózatot alkotnak.
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6.

Hogyan használjuk a térképeket?
– Összefoglalás

Emlékszel?

térkép, tájékozódás, világtájak, térképtípusok, méretarány, vonalas aránymérték, jelrendszer, jelkulcs, keresőhálózat, szélességi és hosszúsági körök, domborzat, alföld, mélyföld, fennsík, dombság,
középhegység, magashegység, kontinensek, óceánok

Miért van szükség térképekre?
Már tudod, hogy a térkép arányosan kicsinyítve, síkban, színekkel és jelekkel ábrázolja a
Föld felszínét.
1. Miben különbözik a térkép a földgömbtől?
2. Miért kell kicsinyíteni a felszínt a térképen?
tájékozódásra

tanulásra
a térképet
használjuk

útvonaltervezésre

tervezésre

keresésre

6.1. ábra. Mire használjuk a térképeket?

3. Hogyan lehet tájékozódni térkép segítségével?
4. Képzeld el, hogy autóval útnak indultok egy távoli városba! Milyen térképet használnál
az utazáshoz?
5. Milyen órán szoktál térképeket használni az iskolában a földrajzórán kívül?
6. Egy új út építésekor is szükség van térképre. Mondj még példákat arra, amikor tervezésre
használják a térképet!
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Térképtípusok
Térképek
Turistatérképek

Földrajzi
térképek

Domborzati
térképek

Tematikus
térképek

Közigazgatási
térképek

Kontúrtérképek

7. Keress az atlaszodban domborzati, tematikus és közigazgatási térképet! Versenyezzetek! Ki tud többet összegyűjteni az
egyes csoportokból?

6.2. ábra. Térképtípusok

Méretarány
A kicsinyítés mértékét a méretarány mutatja. Minél nagyobb a kicsinyítés, annál kisebb a
méretarány.
8. Olvasd ki a következő méretarányt: 1 : 20 000! Hányad részére kicsinyíti a valóságot?
Mondj ennél nagyobb méretarányt!
9. Melyik az 1 : 20 000-nél kisebb méretarány: 1 : 10 000, 1 : 40 000, 1 : 100 000?

Mérés a térképen
Ha lemérjük két pont távolságát a térképen, a méretarány segítségével ki tudjuk számolni a
valódi távolságukat. A vonalas aránymérték segítségével is mérhetünk távolságot a térképen. Használhatunk hozzá papírcsíkot vagy fonalat is.

6.3. ábra. Távolságmérés a térképen

10. Papírral vagy fonallal könnyebb lemérni egy görbe vonal hosszát?
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A térkép jelrendszere
jelrendszer

színek

jelek

feliratok

6.4. ábra. Térképi jelrendszer

11. Milyen színekkel ábrázolnak a domborzati térképek? Milyen színei lehetnek egy tematikus térképnek?
12. Miért van szükség jelekre a térképen? Hol tudod leolvasni, mit jelentenek egy térkép
jelei?
13. Mit jelentenek a domborzati térkép fekete és kék számai?

Domborzati formák
domborzati formák
dombság
200–500 m

síkság

mélyföld
0 m alatt

fennsík
200 m felett

alföld
0–200 m

6.5. ábra. A domborzati formák
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hegység

középhegység
500–1500 m

magashegység
1500 m fölött

Hálózatok a térképen

I I

A keresőhálózat a térképen megjelenő vízszintes és függőleges vonalak négyzethálója,
szélükön betűkkel és számokkal. Segít abban, hogy a térképen megtaláljunk egy adott földrajzi helyet.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I I

I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I I I
I

76

Fonyód

I

I

I

I

I

I
I

I
I I

I

I
I

I I

I

I

Sió

61

I

Balatonlelle
Balatonboglár

Sárbogárd

I I
I I
I I

Balatonföldvár

64

L

Tab

Simontornya
65

Lengyeltóti

M6
61

Zalakaros

Paks

Gyönk

T O L N A

I

S O M O G Y
M61

Nagybajom

61

Kaposvár

66

6

61
65

Dombóvár

I

61

63

Igal
68

2

Tamási

67

Marcali

Nagykanizsa
I

L

I

I I I I

7

L L

I

a

B
I I

76

l

L

I

71

a

Badacsonytomaj

Keszthely

Zamárdi

Enying

Siófok

L L

t

I

Pacsa

84

71

I

Hévíz

I

76

75

7

Tapolca

62

F E J É R

M7

o

CAba

víz
Sár

A L A

Zalaszentgrót

n

Balatonfüred

77

Zala

I I
I I I I I I I

1

I I

I

73

Sümeg

63

Balatonfűzfő
Polgárdi
Balatonkenese

B di
Balaton
Balaatonalmá
Bal
almádi

I I
I I

A

I

Ajka
Aj

I

84

os

Kap

Tolna
Mágocs

611

Szekszárd

Sió

6.6. ábra. Keresőhálózat a térképen

14. A 6.6. térkép melyik négyzetében van Sümeg, Marcali, Siófok, Tapolca?

A Föld felosztása
A szélességi körök vízszintesen szelik körbe a Földet, a sarkok felé rövidülnek. A leghoszszabb az Egyenlítő, amely északi és déli félgömbre osztja a Földet (5.3. ábra). A hosszúsági
körök a sarkokat kötik össze, egyenlő hosszúak (5.5. ábra). A kezdő hosszúsági kör keleti és
nyugati félgömbre osztja a Földet. A szélességi és a hosszúsági körök összesége a földrajzi
fokhálózat. A szélességi köröket 0°-tól 90°-ig számozzuk. Az Egyenlítő 0°, az Északi-sark és a
Déli-sark 90°. A hosszúsági körök számozása 0°-tól 180°-ig tart.
15. Ismételd át a 5.4. ábra segítségével a nevezetes szélességi köröket!
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1.

Mit tudunk az időszámításról? –
Ismétlés

Emlékszel?

nap, hónap, évszak, év, óra, naptár

1. Mondd meg pontosan, milyen dátum van ma (év, hónap, nap)!
2. Mennyi az idő most pontosan (óra, perc)!
3. Álljatok sorba a születésnapotok dátuma szerint! A legidősebb álljon
legelőre!
4. Változtassatok a születésnapi sorrenden aszerint, hogy ki mikor kelt
fel ma reggel! Aki legkorábban kelt fel, az álljon legelőre!

Miért fontos az idő számítása?
idő
időszámítás

Az idő meghatározza az egész életünket. Az időtől függ, mikor kelünk,
mikor fekszünk, mikor megyünk nyaralni, mikor ünnepelünk. Az időszámítás azóta fontos része az életünknek, amióta emberek élnek a
Földön. Mivel mérjük az időt? Miért mérjük? Ebben a leckében az időszámítással fogsz megismerkedni.
5. Olvasd el a versrészletet!
Válaszd ki azokat a szavakat, amelyek az időre utalnak!
6. Mely szavak tartoznak a következő számokhoz: 365, 7,
52, 12? Segítségül: nap, hét,
hónap, év.

Bezerédj Amália:
Az év tizenkét hónapja (részlet)
Háromszáz hatvanöt nap van
Egy leforgó esztendőben.
Hét napot egy hétbe téve
Épen ötvenkét hét lészen.
Ezt tizenkét felé osztva
Az év tizenkét hónapja.

Mivel mérjük az időt?
óra
naptár
természeti
jelenségek
változásai
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Az óra a napi időszámítás eszköze, a naptár az évi időszámításé. Amíg
az emberek nem találták fel az órát és nem alkották meg a naptárat,
addig a természeti jelenségek változásához kötötték az idő múlását.
Nézték, hol áll a Nap az égen nyáron és télen, mikor nyílnak ki az első
virágok vagy mikor költöznek a madarak melegebb vidékre (1.1. ábra).

1.1. ábra. Időmérő eszközök: óra, lemenő Nap, vándorló madarak

1.2. ábra. Híres órák

7. Keresd meg az interneten, hogy hol találhatók az 1.2. ábra órái!

Az emberi élet szakaszai
Az idő múlását saját magukon is érzik az emberek. Az élet egyes szakaszaiban más és más tevékenységek jellemzőek (1.3. ábra). Korunktól
függően teszünk vagy nem teszünk bizonyos dolgokat. Például gyerekkorunkban nem dolgozunk napi nyolc órát a munkahelyünkön, felnőttkorunkban pedig nem hintázunk a játszótéren.
A

B

C

D

E

F

G

H

életszakaszok

1.3. ábra. Az emberi élet szakaszai

8. Párosítsd az 1.3. ábra képeit az életszakaszokkal: magzat, csecsemőkor,
kisgyermekkor, kisiskoláskor, kamaszkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor!
9. Alkossatok három csoportot, és oldjátok meg a feladatokat az 1.4.
ábrának megfelelően!
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A csoport tagjai

Feladat
Írjatok legalább öt olyan tevékenységet,
amely az adott életszakaszra jellemző!

1. csoport

akiknek mutatós
karórájuk van

gyerekkor

2. csoport

akiknek kijelzős
karórájuk van

felnőttkor

3. csoport

akiknek nincs
karórájuk

időskor

1.4. ábra. Mik a jellemző tevékenységek az egyes életszakaszokban?

Az idő múlásának tudománya: a történelem
történelem
történelmi korok

Az emberiség múltbeli eseményeivel a történelem foglalkozik. Az ember megjelenése óta nagyon sok idő telt el, ezért az emberiség történetét különböző korokra osztjuk. Az egymást követő történelmi korokban máshogy éltek az emberek, más-más események történtek.
A

B

C

D

1.5. ábra. Történelmi idők

10. Melyik történelmi korhoz kapcsolódnak az 1.5. ábra képei? Válassz:
őskor, ókor, középkor vagy újkor?
11. Mi jellemezte a történelmi korokat? Hogyan éltek az emberek,
milyen ruhát hordtak? Válaszolj a képek alapján (1.5. ábra)!
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Az idő természete
Az idő mindig előre halad. Jelenlegi tudásunk szerint nem lehet visszafelé forgatni az időt és nem lehet benne előre és hátra utazni. Időutazás csak a kitalált történetekben létezik.

az idő nem
visszafordítható

12. Ismertek olyan regényeket, filmeket, amelyben időutazást tettek
a szereplők? Soroljatok fel néhányat!

1.6. ábra. Időutazás a múltba és a jövőbe

13. Ha tudnál utazni az időben, kivel találkoznál a múltból?

Összefoglalás
Az időszámítás fontos az ember életében, sok tevékenységet meghatároz az idő.
Az időt mérhetjük órával, naptárral, a természeti jelenségek megfigyelésével.
Az emberi élet szakaszai is jelzik az idő múlását.
Az emberiség történetének időbeli változásával a történelem foglalkozik.
Az idő csak előre halad, nem lehet visszafordítani és utazni benne.
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2. Napi időszámítás
Emlékszel?

óra, perc, másodperc, napszakok, nap, Föld forgása, forgástengely

1. Hány órából áll egy nap?
2. Milyen mozgást végez a Földünk egy nap alatt?

Mivel mérjük a napi időt?

napi idő
óra

A napi idő múlását a nap során órával tudjuk mérni. A legtöbb óra
percre pontosan megmutatja az időt. Erre néha nagy szükségünk van.
Gondolj bele: nem mindegy, hogy a vonat indulása előtt vagy után egy
perccel érkezünk az állomásra!
3. Hányszor járja körbe a kismutató az óra számlapját egy nap alatt?
4. Gyakorold az óra használatát! Oldd meg a QR-kód alatt rejtőző feladatot!

idő
megállapítása
a Nap állása
alapján

Ha éppen nincs nálunk óra, akkor is meg tudjuk állapítani nagyjából
az időt. Ehhez elég megnéznünk, hogy milyen magasan jár a Nap az
égen. Ezt tették őseink is, amikor még nem találták fel az órát. A természetben élő népek a Nap állása alapján egész pontosan tudták, hogy
mennyi az idő. Vajon neked ez hogy megy? Próbáld kitalálni, hogy hány
óra lehet a 2.1. rajzokon!
reggel

délben

este

2.1. ábra. A Nap állása az égen, különböző napszakokban
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éjjel

A napóra olyan szerkezet, amely megmutatja a Nap állása szerinti időt.
Egy árnyékvető rúdból és egy számlapból áll. A rúd árnyéka rávetül a
számlapra, ahonnan le lehet olvasni az órák számát.

napóra

5. Mikor nem működik a napóra?
6. Szeretnél napórát szerkeszteni? Tanárod vagy szüleid segítségével
megteheted a következő honlap (QR kód) útmutatása alapján!

Hogyan osztható részekre a nap?
Arról már ebben a leckében is beszéltünk, hogy egy nap 24 órából áll.
Az órákat tovább bonthatjuk percekre: egy óra 60 percből áll. Minden
percen 60 másodperc osztozik. Nagyon pontos órák még tizedmásodperceket is tudnak mérni.

napi időegységek
1 nap = 24 óra
1 óra = 60 perc
1 perc = 60
másodperc

7. Számold ki: hány másodperc másfél perc?
8. Milyen versenyeken lehet szükség a tizedmásodpercek mérésére?
Az óráknál nagyobb időegységek a napszakok. Ilyen a délelőtt és a
délután is, amelyeket a 12 óra (dél) választ el egymástól. Egy nap két
alapvető része a nappal és az éjszaka. Nappal fönt van az égen a Nap,
éjszaka viszont lenyugszik, eltűnik a szemünk elől. A napszakok mindig
ugyanabban a sorrendben követik egymást.
éjszaka

napfelkelte

napszakok

nappal

2.2. ábra. Napszakok

9. Mondd el, hogyan zajlik egy átlagos hétköznapod a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig! Használd a napszakokat a beszámolódhoz!
Melyek azok a tevékenységek, amiket mindennap körülbelül ugyanabban az időben csinálsz?
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Miért váltakoznak a napszakok?
a Föld forgása
a Föld tengelye

Földünk folyamatosan forog a saját tengelye körül. Ez a tengely egy képzeletbeli rúd, amely az Északi- és a Déli-sarknál szúrja át bolygónkat. Egy
fordulatot a Föld 24 óra alatt tesz meg, ez határozza meg egy nap időtartamát. A forgás nyugatról keletre tart (szemből nézve balról jobbra).

2.3. ábra. A megvilágítás
megfigyelése

Figyeld meg!
Fogj egy földgömböt és egy elemlámpát! Az
elemlámpa lesz most a Nap. Tartsd a lámpát
egy helyben úgy, hogy mindig a földgömbre
világítson!
Forgasd a földgömböt nyugatról keletre!
Figyeld meg, hogy a földgömb egyik fele
mindig árnyékban van, a másikat pedig
megvilágítja a lámpa!

Játsszátok el a Föld forgását!
Valaki legyen a Nap, aki képzeletben világít minden irányba! Te leszel a
Föld, aki a saját tengelye körül forog!
Képzeld el, hogy pont az orrodnál
van a lakóhelyed!
Milyen napszak van a lakóhelyeden akkor, amikor szembefordulsz a Nappal? És amikor hátat
fordítasz neki?
Mennyi idő alatt tesz meg a Föld
2.4. ábra. A Föld forgása
pontosan fél fordulatot?

a Nap
keleten kel,
nyugaton
nyugszik
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A forgás iránya miatt a keletebbre fekvő területek korábban kapnak
fényt, mint a nyugatabbra fekvők. Vagyis a Nap keleten kel. Este pedig
nyugaton látjuk lenyugodni.

1.

2.

3.

4.

2.5. ábra. Napszakok váltakozása a Föld forgása miatt

A 2.5. ábrán piros nyíl jelöli Magyarországot.
Az 1. képen épp előbújik hazánk az árnyékos területről, ekkor reggel van.
A 2. képen a Nappal szemben vagyunk, vagyis dél van.
A 3. képen újra bekerülünk az árnyékba, ekkor van este.
A 4. képen teljesen a Föld árnyékos részén vagyunk: éjszaka van.

A Nap látszólagos napi járása az égen
Mi úgy látjuk a Földről nézve, hogy a Nap keletről nyugatra jár az égbolton. Tudjuk, hogy valójában nem a Nap mozog a Föld körül, hanem a
Föld forog ezzel ellentétes irányban. Amit látunk, az a Nap látszólagos
napi járása (2.6. ábra).

Kelet

reggel

délben

este

a Nap látszólagos
napi járása

Nyugat

2.6. ábra. A Nap látszólagos napi járása az égen

Összefoglalás
A napi időszámítás eszköze az óra.
A Nap állásából is meg lehet állapítani az időt.
Egy nap 24 órából áll, az órák percekre, másodpercekre és tizedmásodpercekre oszthatók.
A napszakok meghatározott sorrendben váltják egymást.
A Föld 24 óra alatt fordul meg a tengelye körül. A forgás iránya Ny → K.
A Földről nézve a Nap látszólag keletről nyugatra vándorol az égen.
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3. Évi időszámítás
Emlékszel?

év, évszak, hónap, naptár, Föld keringése

1. Sorold fel a hét napjait! Sorold fel a hónapokat is!
2. Milyen sorrendben követik egymást az évszakok?
3. Mennyi idő alatt járja körbe a Föld a Napot?

Hogyan követjük az évi idő múlását?

naptár

Az évi időszámításban a naptár van a segítségünkre. Ebben szerepel az
év összes napja, így napról napra követni tudjuk, hogy hányadika van és
milyen nap. A naptárt tervezésre is tudjuk használni. Meg tudjuk nézni
benne, hogy egy jeles nap vagy tervezett program milyen napra esik.
4. Nézd meg a naptárban, hogy milyen napra esik idén a születésnapod!
5. Milyen napok vannak pirossal írva a naptárban?
6. Szeretnéd tudni, milyen napon születtél? Nézd meg a QR-kód alatt
rejlő honlapon!

Mely szakaszokra osztható az év?
nap
hét
hónap
évszak

Egy évet rövidebb-hosszabb időszakokra bonthatunk. Vannak benne
napok, hetek, hónapok, évszakok. Miből mennyi van egy év során?
Olvasd le a 3.1. ábráról!
nap

hét

hónap

évszak

365

52

12

4

3.1. ábra. Az év szakaszai

hónapok hossza
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A Hold egy év alatt körülbelül tizenkétszer kerüli meg a Földet, ezért
osztjuk az évet tizenkét hónapra. A hónapok hossza változó: van 28, 30
és 31 napos hónap is. Könnyebben megjegyezheted a hónapok hoszszát, ha a kézfejeden próbálod kiszámolni (3.2. ábra)!

Október
November
December

Augusztus
Szeptember

Április
Május
Június
Július

Március

Január
Február

3.2. ábra. A hónapok hossza az ujjainkon

7. Számold ki, hány óráig tart egy hét!
8. Melyik a legrövidebb hónap?
9. Gyakorold az évi időszámítást! Oldd meg a QR-kód alatt rejlő feladatot!

Évszakok
A mi hazánkban és a környező vidékeken négy évszak követi egymást
minden évben. Minden évszakra más hőmérséklet, más időjárás jellemző (3.3. ábra). A növények és az állatok évszakonként eltérően viselkednek. Ezekhez az évről évre ismétlődő változásokhoz népi megfigyelések is kapcsolódnak.

Tavasz
A nappalok hoszszabbá válnak,
egyre többet süt a
nap. A fák virágozni kezdenek.

Nyár
A nappalok hoszszabbak, mint az
éjszakák. Sokat
süt a Nap, meleg
van. Megérnek a
gyümölcsök.

Ősz
A nappalok rövidülnek, gyakoribb
a szeles idő és
többet esik az
eső. A levelek
elsárgulnak és
lehullanak.

évszakok

Tél
A nappalok rövidebbek, mint az
éjszakák. Hideg
van, sokszor van
fagy és hull a hó.
A fák kopaszak.

3.3. ábra. Az évszakok váltakozása
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10. Alkossatok négy csoportot! Minden csoport egy-egy évszak lesz.
Azok tartoznak a csoportba, akik abban az évszakban születtek. Írjatok össze csoportonként legalább öt olyan tevékenységet, ami az
évszakotokra jellemző!
11. Járj utána, milyen népi megfigyelés kapcsolódik az alábbi mondókákhoz, megnevezéshez! Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák
a meleget. Ha Katalin kopog, a karácsony tocsog. Fagyosszentek.

Miért váltakoznak az évszakok?
a Föld keringése
1 év = a Föld
egyszer
megkerüli a
Napot

Földünk nemcsak forog a saját tengelye körül, hanem eközben a Napot is megkerüli. Ez a mozgás a keringés. Azt az időtartamot nevezzük
évnek, ami alatt a Föld egyszer körbekerüli a Napot. Keringés közben a
Föld forgástengelye nem függőleges, hanem kicsit ferde. Ezért a felszínre néha ferdén, néha majdnem merőlegesen érkeznek be a napsugarak
(3.4. ábra). Ha szinte merőlegesen érik a napsugarak a felszínt, akkor
nyár van, ha nagyon ferdén, akkor tél.

március
június
Nap
december

szeptember

3.4. ábra. A Föld keringése a Nap körül

12. Játsszátok el a Föld Nap körüli keringését! Valaki legyen a Nap! Aki
a Földet játssza, annak keringenie kell a Nap körül és egyszerre forognia is kell a saját tengelye körül!
13. Születésed óta hányszor kerülte meg a Föld a Napot?
14. Próbáljátok ki egy elemlámpával és egy földgömbbel, hogy télen és
nyáron hogyan érkezik a fény a Föld felszínére!
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Az év során változik a Nap útjának magassága az égen (3.5. ábra). Ezt
nevezzük a Nap látszólagos évi járásának. Azért látszólagos, mert nem
a Nap vonul végig a Föld körül, hanem a Föld kering a Nap körül (és
közben forog is a tengelye körül).

a Nap látszólagos
évi járása

n
áro
ny

té

tav
as

l
ssze
ső
é
al
sz
len

Kelet

Nyugat

3.5. ábra. A Nap látszólagos évi útja az égen

15. Télen vagy nyáron van magasabban a Nap az égen?

A naptárak fejlődése
Az egyes évszakokhoz tartozó természeti jelenségeket már nagyon régen, az őskorban is megfigyelték az emberek. A megfigyelések alapján
készítették az első naptárakat is. Később a Nap, a Hold és a csillagok
állását is feljegyezték, és egyre pontosabb naptárakat készítettek.
Az ókorban rájöttek, hogy a keringés ideje nem pontosan 365 nap, hanem nagyjából 8 órával több. Ezért bevezették minden negyedik évben
a 366 napos szökőéveket. A középkorban tovább pontosították a naptárat. Így jött létre a Gergely-naptár, amelyet ma is használunk.

szökőév

16. Melyik hónapba került bele a szökőnap? Hány napos lett az a hónap a szökőévekben?

Összefoglalás
Hazánkban négy évszak váltakozik, mindegyikre más-más időjárás jellemző.
Az évet évszakokra, hónapokra, hetekre és napokra oszthatjuk.
Az évszakok a napsugarak változó ferdesége miatt alakulnak ki.
A Föld egy év alatt megkerüli a Napot, ez az évi időszámítás alapja.
Az évi idő múlását a naptárban követhetjük.
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4. Miért nem azonos mindenhol az idő?
Emlékszel?

óra, nap, évszak, Föld forgása, Föld keringése

1.
2.
3.
4.

Mennyi idő alatt tesz meg egy fordulatot a Föld a tengelye körül?
Milyen irányban forog a Föld?
Mennyi idő alatt kerüli meg a Föld a Napot?
Mi okozza az évszakok kialakulását?

Napi időeltolódás
Képzeld el, hogy szuperhős vagy, aki percek alatt körbe tudja repülni
a Földet! Kezdd a repülést kelet felé! Nappal indulsz el Magyarországról, de amikor a Föld másik felére érsz, akkor ott már éjszaka van. Közben este, éjszaka és reggel váltják egymást az alattad elterülő tájakon.
Ugyanabban az időpontban a Föld különböző területein nyugat–keleti
irányban különböző napszakok vannak, az órák különböző időt mutatnak (4.1. ábra).

London

Peking

Los Angeles
Mogadishu
Sydney

Rio de Janeiro

LOS ANGELES RIO DE JANEIRO

LONDON

MOGADISHU

4.1. ábra. Különböző idők különböző helyeken
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PEKING

SYDNEY

5. Olvasd le a 4.1. ábráról, hogy mennyi az idő az egyes városokban!
Melyik kontinensen vannak ezek a városok?
A napszakok nyugat–keleti irányban változnak. Ha pontosan észak–déli
irányban haladunk, akkor ugyanaz a napszak van és ugyanannyi időt
mutatnak az órák. A napszakok váltakozásának a Föld forgása az oka.

4.2. ábra. Nappal és éjszaka a Földön

napszakok
eltérése
Ny–K irányban

6. Játsszátok el a szuperhős
repülését! Világítsátok meg
a földgömböt egy elemlámpával! A lámpa lesz a Nap,
ezért az ne mozogjon! Egy
toll legyen a szuperhős!
Induljon a repülés Európa
felől kelet, vagyis Ázsia felé!
Állapítsátok meg a lámpa fényéből, hogy melyik napszak
van a Föld egyes pontjain!

Időzónák
Most már tudod, hogy nyugatról keletre változik az idő a Földön.
Az egyszerűbb időszámítás érdekében a Földet 24 időzónára osztották
(4.3. ábra). Ezekben ugyanazt az időt mutatják az órák. Egy időzónához
tartozó idő a zónaidő. A szomszédos időzónák között általában egy óra
az időeltolódás. Mivel a Föld nyugatról keletre forog, a Nap látszólag
keleten kel és nyugaton nyugszik. Ez azt jelenti, hogy kelet felé haladva
egyre többet mutatnak az órák, vagyis egyre később van.

24 időzóna
zónaidő
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4.3. ábra. Időzónák

Magyarország teljes területe egy időzónába tartozik. Ugyanannyi időt
mutatnak az órák Debrecenben, Budapesten és Sopronban is. Sőt, Európa nagy részén is ugyanannyi az idő, mint Budapesten. Vannak viszont olyan nagy országok, melyeket több időzónára is felosztottak.

4.4. ábra. Időzónák Oroszországban és az Amerikai Egyesült Államokban

7. Hány óra az időeltolódás Oroszországban és az Amerikai Egyesült
Államokban a keleti és a nyugati országrész között? Olvasd le a
4.4. ábráról!
8. Keresd meg Oroszországot és az Amerikai Egyesült Államokat az atlaszban! Magyarországhoz képest Oroszországban többet vagy kevesebbet mutatnak az órák? És az Amerikai Egyesült Államokban?
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Az évszakok eltolódása
Az évszakok az északi és a déli félgömbön mindig ellentétesek egymással. Ha az északi félgömbre merőlegesen érkeznek a napsugarak,
akkor ott nyár van. Ugyanekkor a déli félgömbön tél van, mert oda csak
nagyon ferdén érnek el a napsugarak (4.5. ábra). Mivel a naptári időszámítás az egész Földön ugyanaz, ezért a déli félgömbön december,
január és február a nyári hónapok.
nyár

ellentétes
évszakok
az északi és a déli
félgömbön

tél
Nap

tél
június 21

nyár
december 1

4.5. ábra. Évszakok váltakozása az északi és a déli félgömbön

9. Európában éppen tél van. Nevezz meg egy kontinenst, ahol ekkor
nyár van!
10. Milyen évszak van júliusban Ausztráliában?

4.6. ábra. Karácsony az északi és a déli félgömbön

11. Hogyan szoktátok ünnepelni a karácsonyt? Mik azok, amiket máshogy kellene csinálnod, ha a déli félgömbön laknál?
12. Nálunk tavasszal van húsvét. Milyen évszak van ekkor Dél-Amerikában?

Összefoglalás
A Földön nyugat–keleti irányban a különböző területeken különböző napszakok vannak.
Ennek a Föld forgása az oka.
Nyugatról kelet felé haladva visszafelé kell állítanunk az óránkat.
24 időzóna van, amelyekben mindenhol ugyanazt a zónaidőt mérik.
Amikor az északi félgömbön nyár van, a déli félgömbön tél.
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5. Gyakoroljuk az időszámítást!
Emlékszel?

perc, óra, nap, hónap, évszak, év, keringés, forgás, szökőév,
naptár, hónap, időeltolódás, időzónák

Az előző négy leckében az időszámítás több részletével megismerkedtél. Most már kész időszámítási szakértő vagy! Itt az ideje segítened
azoknak, akik nem igazodnak el úgy a napi és az évi időszámításban,
mint te! Olvasd el a feladatokat, majd írd le a füzetedbe a válaszokat!

Péter mozgalmas napja
Péternek holnap nagyon sok dolga lesz. Jól kell beosztania az idejét,
ha mindent el akar intézni. Viszont kicsit nehezen igazodik ki az órán.
Segíts neki!
1. Péternek reggel korán fel kell kelnie, mert
lesz egy fontos megbeszélése a munkahelyén 8 órakor. Fél óra alatt ér a munkahelyére, és 45 perc alatt készül el otthon.
Mikorra kell felhúznia az ébresztőóráját,
hogy odaérjen? (Használhatod segítségként a munkafüzet 2. leckéjéből kivágott
órát!)
2. Péter azt tervezi, hogy mielőtt beér
a munkahelyére, a közeli parkban a
napórán ellenőrzi, hogy nincs-e késésben. Az időjárás-előrejelzés szerint viszont a reggeli órákban borús lesz az idő.
Ha tényleg felhős lesz az ég, tudja-e használni a napórát? Indokold a válaszodat!
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3. Az előrejelzések szerint 10 óra után már nem lesz
felhő az égen. Erre az esetre Péter azt a feladatot
kapta a főnökétől, hogy mérje meg a munkahelye előtt álló zászlórúd árnyékát pontosan akkor,
amikor az a leghosszabb.
Péter sajnos nem tudja, mikor kellene megmérnie az árnyékot. Áruld el neki!
4. Péter megbeszélte a feleségével, hogy
13:15 órakor együtt ebédelnek. Péternek viszont hagyományos mutatós órája van. Kicsit bizonytalan abban, mit is
kell mutatnia az órájának 13:15-kor.
Mutasd meg neki! (Használd a munkafüzet 2. leckéjéből kivágott órát!)
5. Délután Péternek el kell mennie a fiáért
az iskolába. A fiúnak viszont 14:30-kor
kézműves szakköre kezdődik. A szakkör
50 perces.
Hány órára kell Péternek az iskola elé
érnie?
6. Amikor hazaérnek az iskolából, Péternek segítenie kell a fia házi feladatában.
Az egyik feladatban ki kell számolniuk,
hány másodpercig tart egy 5 perces
sakkjátszma. Segíts nekik!
7. A házi feladat másik részében egy képzeletbeli bácsi kérdésére kell válaszolni. A bácsi a folyóparton üldögél, és
pont a folyó túlpartján látja lenyugodni
a Napot. A bácsi azt kérdezi, hogy merrefelé van ekkor kelet?
Válaszold meg a kérdést!
8. A feladathoz kapcsolódóan Péternek és a fiának egy fotót kell készíteniük a naplementéről. Sajnos ők nem tudják, hogy melyik napszakban következik be a naplemente. Mondd el nekik!
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9. Este Péter szeretne telefonálni a testvérének, aki New Yorkban, az Amerikai
Egyesült Államokban lakik. Nem tudja
eldönteni, hogy vajon hívhatja-e őt, amikor Magyarországon már 20 óra van.
Nézz utána, hogy ekkor milyen napszak
és hány óra van New Yorkban!

Eszter tervezi a családi programokat
Eszter, a kétgyermekes anyuka a család sok programját tervezi meg
előre. Segíts neki, mert nehezen igazodik ki a naptárban! Használd a
munkafüzetben található naptárat!
1. Április 15-én beadott a tisztítóba két öltönyt. Azt mondták neki, hogy pontosan
két hét múlva mehet a ruhákért.
Hányadikán kell mennie? Milyen napon?
2. Eszter fiának a születésnapja május
7-én lesz. Nagy bulit szerveznek neki.
Azon a hétvégén nem érnek rá, csak a
rákövetkező hét vasárnapján.
Hányadikára írja be Eszter a naptárba
a bulit?
3. Május 15-én rendelni fognak a férjével
egy új könyvespolcot. A polc kereken 30
nap múlva lesz készen.
Mikor fogják szállítani nekik az új bútort?
4. A következő év februárjában születik a testvérének gyermeke Ausztráliában. Szeretne a kicsinek ruhákat küldeni. Nem tudja eldönteni,
milyen évszaknak megfelelő ruhákat küldjön. Segíts neki, válaszd ki
a rajzok közül a megfelelőket!
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5. Idén Eszter lánya szeretne elkezdeni kertészkedni. Nem tudja, melyik
évszakban mit kell csinálni a kertben. Az anyukája be szeretné írni
neki a feladatokat a naptárba. Segíts neki! Sorold a kerti tevékenységeket az évszakokhoz!
virághagymák
elültetése

a lehullott levelek
összegereblyézése

pihenő időszak

melegkedvelő
növények bevitele

6. Egy barátnője a messzi Amerikából
2021. február 29-én szeretné Esztert
meglátogatni. Tudnak akkor találkozni? Indokold a válaszodat!
7. A férje egyik kedvenc fényképe, amikor
a kerítésük lécein átszűrődő napsugarakat fotózta le a felesége. Az a fotó
júliusban készült. Arra kéri a férje Esztert, hogy készítsen még egy ilyen képet
neki. Most viszont január van.
Tud-e ugyanolyan fotót készíteni Eszter?
8. Szeretné lefoglalni a nyaralásukra a
szobát. A hotelben azt mondták, hogy
már csak a nyár utolsó hónapjában
vannak üres szobáik.
Melyik hónapban fognak nyaralni Eszterék?
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6.

Időszámítás az emberiség és
a Föld történetében

Emlékszel?

év, évtized, évszázad, évezred, történelem, történeti kor, földtörténet

1.
2.
3.
4.

Mely életszakaszokra osztható egy ember élete?
Mely történeti korokat ismered?
Tudod-e, milyen állatok éltek az ember megjelenése előtt a Földön?
Hallottál már a jégkorszakokról? Milyen volt akkor a Földünk?

Az előző leckékben a napi és az évi időszámítás részleteit ismerted meg.
Ezekhez az óra és a naptár kezelését is megtanultad. Ebben a leckében
tovább tanulmányozzuk az időszámítást. Olyan folyamatokkal fogunk
foglalkozni, amik egy-két évnél jóval tovább tartanak.

Az emberi élet hossza
emberi
életszakaszok
1 évtized = 10 év

Az egymást követő életszakaszokról már tanultál. Azt is tudod, hogy az
ember élete általában hosszú éveket ölel fel a csecsemőkortól az időskorig. Ezt a hosszú időszakot nemcsak években, hanem évtizedekben
is szokták mérni (6.1. ábra).
5. Mennyi ideig élnek általában az emberek?
6. Olvasd le a 6.1. ábra időszalagjáról, hogy hány éves kortól nevezünk
valakit felnőttnek! Melyik nagy életszakaszba soroljuk a kamaszkort? Melyik életszakaszban jellemző a nyugdíjas élet?

csecsemőkor

gyerekkor
1 év

6.1. ábra. Emberi életszakaszok
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felnőttkor
18 év

időskor
65 év

Az emberiség története
Az emberiség történetével a történelem foglalkozik. Az egymás után
élt közösségek történetét veszi számba. A történelem akkor kezdődött,
amikor az első emberek megjelentek a Földön. Ez az időszak olyan
hosszú, hogy abban az évek és évtizedek mellett évszázadokban és évezredekben mérjük az időt.

történelem
1 évszázad =
100 év
1 évezred =
1000 év

7. Hányadik évezredben élünk? És hányadik évszázadban?

A Föld története
A Földön nem éltek mindig emberek. Bolygónk története sokkal, de
sokkal hosszabb az emberiség történeténél. Olyan hosszú, hogy itt már
nem elég évezredekről beszélni, hanem évmilliókat és évmilliárdokat
kell használnunk.
Bolygónk kialakulásával és fejlődésével a földtörténet foglalkozik.
A Föld 4,6 milliárd, vagyis 4600 millió éves. A felszíne folyamatosan
változik a kezdetek óta. Régen a kontinensek sem ott voltak, ahol napjainkban elhelyezkednek, és alakjuk, területük is folyton változott.
Eleinte nemcsak emberek, hanem más élőlények sem éltek a Földön.
Először a tengerekben jelent meg az élet, majd később a szárazföldön
is. Biztos sokat hallottál már a dinoszauruszokról. Még az ő idejükben
sem éltek emberek! Az emberiség története a Föld történetének csak
az utolsó, nagyon rövid szakasza (6.2. ábra).
a Föld
keletkezése

4600

ősidő

szilárd földfelszín, légkör,
ősóceán kialakulása

a kontinensek
kialakulása

2500

az élet megjelenése

a dinók kora

előidő

570

a Föld története
1 millió év =
1 000 000 év
1 milliárd év =
1000 millió év
földtörténet

jégkorszakok

óidő

élet
a szárazföldön

középidő
250
65

újidő

az ember
megjelenése

6.2. ábra. Földtörténeti szakaszok. (A számok az idővonalon millió éveket
jelentenek.)
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8. Olvass a 6.2. ábra földtörténeti időszalagjáról! Melyik földtörténeti idő
volt a leghosszabb? Melyik földtörténeti időben játszódik az emberiség története? Nézz utána, mi okozhatta a dinoszauruszok kihalását!
Egy ember életéhez képest az egész emberiség története rendkívül
hosszú. Ha visszagondolunk nagyszüleink vagy dédszüleink korára,
még akkor is csak nagyjából egy évszázadot ugrottunk vissza az időben. Ha az első emberek időszakára tekintünk, akkor már millió éveket
léptünk vissza gondolatban. De még ez is szinte semmi a Föld egész
történetéhez képest (6.3. ábra)!
ősidő

4600
millió éve
2 millió éve

őskor

csecsemőkor
gyerekkor
1 év

A Föld története

óidő
középidő újidő
570
250
65
millió éve millió éve millió éve
Az emberiség története
legújabb
ókor
középkor
kora újkor újkor kor
Kr.e. 4000
Kr.u. 476
1492
1789 1914 2020
2500
millió éve

előidő

Egy ember élete

18 év

felnőttkor

65 év

időskor

6.3. ábra. Az ember, az emberiség és a Föld története

Mi mennyi idős a Földön?
Nézz körül gondolatban a bolygónk felszínén! Nézz be a hegyek belsejébe is! Természetes számunkra, hogy hegyek, alföldek, erdők vesznek
körül minket, hogy van kibányászható szén, kőolaj, gyémánt, mészkő
és más ásványkincsek. De belegondoltál már abba, hogy ezeknek az
élettelen anyagoknak a nagy része jóval az ember megjelenése előtt
kialakult? Sokkal idősebbek még az emberiség történeténél is!
alacsony, legömbölyített
felszínű hegység
300–400 millió éves

gyémánt
500–1000 millió éves

feketekőszén
300 millió éves

6.4. ábra. Mi mennyi idős a Földön?
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magas, meredek
lejtőjű hegység
60–200 millió éves

kőolaj
50 millió
éves

dinómaradvány
100–200 millió éves

Mennyi idő kell a felszíni változásokhoz?
A Föld felszíne napjainkban is folyamatosan változik. A változások egy
része nagyon lassú, más részük viszonylag gyorsan zajlik le (6.5. ábra).
Az ember is képes beavatkozni a felszíni folyamatokba. Néha az emberi tevékenység hatására gyorsan elpusztulnak olyan képződmények,
amelyek kialakulásához nagyon sok időre volt szükség.

lassú változások
gyors változások

9. Körülbelül hányszor tovább tart újratelepíteni az esőerdőket, mint elbontani egy hegyet bányászat közben? Számold ki a 6.5. ábra segítségével!
Lassú folyamatok

Gyors folyamatok

a folyó kanyont vág a
sziklába
pl. Grand Canyon
17 millió év

földrengés során
megreped a földfelszín
10 perc

1 méter cseppkő
képződése
1500 év

vulkáni kúp kiemelkedése
10–20 nap

PET-palack
lebomlása
450 év

a talaj pusztulása az
erdő kiirtása után
5–6 év

esőerdő
újratelepítése
50–100 év

a hegyoldal
lebontása
a bányászat során
5–10 év

6.5. ábra. Gyors és lassú környezeti folyamatok

Összefoglalás
Az emberi élet hosszát évek mellett évtizedekben is mérjük.
Az emberiség történetével a történelem foglalkozik.
A Föld 4600 millió éves. Közben folyamatosan változott a felszíne.
A földtörténetet időkre osztjuk: ősidő, előidő, óidő, középidő, újidő.
A Föld élettelen anyagai jóval idősebbek lehetnek az emberiségnél.
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7.

Hogyan számítjuk az időt?
– Összefoglalás

Emlékszel?

másodperc, perc, óra, nap, hónap, napszak, évszak, év, évtized,
évszázad, évezred, naptár, Föld forgása, forgástengely, Föld keringése, történelem, történeti kor, földtörténet

Végére értünk az időszámítással foglalkozó fejezetnek. Nem maradt
más hátra, mint az ismétlés, összefoglalás. Biztosak vagyunk benne,
hogy már nagyon jól eligazodsz a napok, hónapok, évek időszámításában, és jobban átlátod az emberiség és a Föld történetét is. Kezdjük is
az ismétlést néhány gyakorlati kérdéssel! A kérdésekre írd le a válaszaidat a füzetedbe!
1.
2.
3.
4.

Hány tanórát töltöttünk el az időszámítás tanulásával?
Ez hány napot és hány hetet jelent?
Melyik hónapban (hónapokban) tanultunk az időszámításról?
Melyik évszakhoz tartozik ez a hónap?

A napi időszámítás
Miért fontos számunkra, hogy pontosan tudjuk az időt? Mondj egy-két példát!
különböző órák vannak,
pl. toronyóra, zsebóra,
napóra
1 nap = 24 óra
1 óra = 60 perc
1 perc = 60 másodperc

a napi időszámítás
eszköze az óra

két fő napszak:
nappal – fent van a Nap
az égen
éjszaka – nem látszik a
Nap az égen

a Nap délben van
a legmagasabban az égen

a nappalok és éjszakák
váltakozásának a Föld
forgása az oka
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a napszakokat a Nap
állása alapján is meg
lehet különböztetni

A Föld forgása és az időeltérés
a forgás ideje 24 óra
a Föld nyugatról
keletre forog
NY → K

a forgás
egy képzeletbeli tengely
körül történik

a Föld egyik felén mindig
éjszaka, a másikon
mindig nappal van

24 időzóna van
a Földön

egy időzóna területén
ugyanannyi
az idő – ez a zónaidő

kelet felé haladva előre
kell állítani az órát

5. Magyarországon hány időzóna van? Nevezz meg egy olyan országot, ami több időzónára
oszlik!

Az évi időszámítás
az évi időszámítás
eszköze a naptár

napjainkban a pontosított Gergely-naptárat
használjuk

egy év 365 napból áll

az évet 12 hónapra osztjuk

négyévente 366 napos
szökőévek vannak

négy évszak váltja egymást
egy évben, mindegyikben
három hónap van

az évi időszámítás
alapja a Föld Nap körüli
keringése

az évszakok ellentétesek
az északi
és a déli félgömbön

nyáron magasabban, télen alacsonyabban látjuk
a Napot az égen

6. Melyik a legrövidebb hónap?
7. Nyáron vagy télen érkeznek a napsugarak ferdén az északi félgömbre?
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Életszakaszok
az emberi életet évtizedekben is
szokták mérni

minden életszakaszra más tevékenységek jellemzőek

18 éves kortól számít
valaki felnőttnek

a csecsemőkor
1 éves korig tart

8. Nevezd meg a képen látható figurákhoz tartozó életszakaszokat!

Történelem
a történelem az emberiség
történetével foglalkozik
Krisztus születésétől számítjuk
a mai időszámítást
Kr. e.
i. e.

a történelem az első emberek
megjelenésével kezdődött

Kr. u.
i. sz.

a történelmet egymást követő korokra osztjuk

évszázadokat és évezredeket is használunk a
történelmi időszámításban

9. Nevezd meg az egymást követő történelmi korszakokat!
10. Mi melyik korban élünk? Ez mikor kezdődött?
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Földtörténet
a Föld 4600 millió éves

a Föld felszíne folyamatosan változik

a Föld történetét időkre
osztjuk

jelenleg a földtörténeti
újidő zajlik
a kontinensek vándoroltak a földtörténet során

a középidőben éltek a dinoszauruszok

az újidőben jégkorszakok voltak a Földön

11. Mikor kezdődött a földtörténeti újidő?
12. Melyik földtörténeti időben keletkezett a feketekőszén?
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1.

Nyersanyagok a felszínen és
a mélyben – Ismétlés

Emlékszel?

kőzetburok, földköpeny, külső mag, belső mag, magma, láva,
ásvány, kőzet, nyersanyag, energiahordozó

1.
2.
3.
4.

Sorold fel a Föld belső rétegeit a felszíntől a belseje felé haladva!
Hogy nevezzük a magmát, ha kitör a felszínre?
Milyen kőzeteket ismersz? Sorolj fel néhányat!
Hogyan jutunk hozzá a felszín alatt rejtőző nyersanyagokhoz?

Kedves Bányász! Hatodik osztályban már megismerkedtél a legfontosabb ásványokkal és kőzetekkel. Ebben a fejezetben számba vesszük
az egyéb különböző hasznos nyersanyagokat is. Megnézzük, hogy mire
lehet használni azokat, sok vagy kevés van belőlük, és vajon károsítjuk-e a környezetet a felhasználásukkal.

A Föld kívül és belül

kőzetburok

földköpeny
magma
láva
belső mag
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Mi, emberek a Föld felszínén élünk. Vannak olyan állatok, amelyek a
felszín alatt rendezik be a lakóhelyüket, de igazán mélyen a Föld belsejében már nem találunk élőlényeket. A Föld belső rétegei ugyanis nagyon forróak. Fúrjunk csak le képzeletben a Föld mélyébe (1.1. ábra)!
Először azért lesz nehéz, mert a felszínen egy viszonylag vékony, de szilárd réteg van. Ez a kőzetburok. Ezen alakult ki az élővilág: az emberek,
az állatok, a növények. Ahogy a nevében is benne van, ez a réteg kőzetekből áll. Azután egy sűrű, kásaszerűen képlékeny réteg következik,
a földköpeny felső része. Gondolhatnánk, itt könnyebb dolgunk lesz.
Azonban anyaga a forró magma. Ha a magma a felszínre kerül, lávának
nevezzük. A Föld belsejében lévő külső mag képlékeny, a belső mag
pedig szilárd. Az ember csak a kőzetburokból tud értékes nyersanyagokhoz jutni.

kőzetburok (szilárd)
felső köpeny (képlékeny)

alsó köpeny (szilárd)
külső mag (képlékeny)
belső mag (szilárd)

1.1. ábra. A Föld szerkezete

5. Tanulmányozd az 1.1. ábrát! Igaz-e, hogy a rétegek felváltva szilárdak és képlékenyek?
6. A Föld szerkezete hasonlít egy barackéhoz. Nézzetek meg egy felvágott barackot! A barack mely részeinek felel meg a Föld egy-egy rétege?

Természeti erőforrások
Az ember nemcsak a kőzetburok anyagait hasznosítja, hanem például
a felszínen lévő növényeket, vizeket, de még a napsugárzást és a szelet
is. Minden természetes anyagot, jelenséget, amit az ember fel tud használni, természeti erőforrásnak nevezünk (1.2. ábra).

természeti
erőforrás

kőzetek

napsugárzás

Természeti
erőforrások

növények

szél

víz
talaj

1.2. ábra. Természeti erőforrások
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7. Melyik természeti erőforrás található többségében a felszín alatt?
8. Mely természeti erőforrásokra van szükség a növénytermesztéshez?

Nyersanyagok
ásványi
nyersanyagok
energiahordozók
→ energia
ércek → fémek
ipari
nyersanyagok →
termékek

A kőzetek szilárd, kézzel fogható természeti erőforrások. Ezek ásványi nyersanyagok (1.3. ábra). A kőzeteket a kőzetburokból bányásszuk
ki. Több fajtájuk is van attól függően, hogy mire használjuk azokat.
Az energiahordozókból energiát nyerünk, az érceknek a fémtartalmát
hasznosítjuk. Az ipari nyersanyagokat feldolgozzuk és különféle termékeket állítunk elő belőlük.
Nyersanyagok

energiahordozók
pl. kőszén, kőolaj

ércek
pl. vasérc, bauxit

ipari nyersanyagok
pl. mészkő, homok

1.3. ábra. Nyersanyagok csoportosítása

9. Mi mindenre lehet használni a homokot?
10. Milyen fémet tartalmaz a vasérc és a rézérc?
11. A feketekőszén vagy a kőolaj keletkezett régebben? Nézz utána a
2. fejezet 6. leckéjében!
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Hogyan jutunk hozzá a nyersanyagokhoz?
A kőzetburok nyersanyagait a felszínről vagy a felszín alól bányásszák
ki (1.4. ábra). Azonban a bányászat rombolja a természeti környezetet. Néha a bányászattal valósággal elbontják a hegyeket. Sokszor előfordul, hogy bányászat közben szennyező anyagok jutnak a földbe és a
vizekbe.
12. Hogyan lehetne visszaállítani a táj természetes állapotát a bányászat után?

1.4. ábra. Bányászat a felszínen és a mélyben

Összefoglalás
A Föld legkülső, szilárd rétege a kőzetburok.
A kőzetburok alatt a képlékeny felső köpeny helyezkedik el.
A felszínre kerülő magma a láva.
A Föld belső magja szilárd.
A természeti erőforrások természetes anyagok, jelenségek, melyeket az emberek hasznosítanak. A kőzetek nyersanyagok. A nyersanyagok lehetnek energiahordozók, ércek és ipari
nyersanyagok.
A nyersanyagokat kibányásszuk a kőzetburokból.
A bányászat a természet rombolásával jár.
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2. Ásványok és kőzetek
Emlékszel?

kőzetburok, magma, láva, nyersanyag, ásvány, kőzet

1.
2.
3.
4.

A Földünk melyik rétege a kőzetburok?
Mi a különbség a magma és a láva között?
Hogyan jutnak hozzá az emberek a kőzetekhez?
Nevezz meg három kőzetet! Nevezz meg két ásványt!

Biztosan te is láttál már szépséges ásványokat bemutató ásványbörzét
vagy ásványokkal díszített ékszereket. Talán nektek is vannak otthon
érdekes ásványaitok. Ebben a leckében felidézzük az ásványokról és a
kőzetekről tanultakat, majd kicsit többet is megtudunk róluk, kedves
Bányász.

Ásványok
ásvány
kőzet
kvarc

Az ásványok természetes eredetű, szilárd anyagok, a kőzetek alkotórészei. A kőzetburokban találjuk meg őket. Nagyon változatos színűek
és formájúak. A leggyakoribb ásvány a kvarc, aminek többféle típusa is
van (2.1. ábra).
hegyikristály

ametiszt

rózsakvarc

achát

2.1. ábra. A kvarc különböző típusai

5. Milyen színe lehet a kvarcnak? Mondd el a 2.1. képek alapján!
6. Törj szét otthon egy kavicsdarabot! A benne lévő csillogó, kristályos
rész a kvarc.
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Az ásványtárakban rendszerezve tárolják és mutatják be az érdekes ásványokat. Ilyen ásványtárat
találsz például a Magyar
Természettudományi Múzeumban (2.2. ábra).

2.2. ábra. Ásványok a Magyar Természettudományi Múzeumban

Ásványok az életünkben
Vannak olyan ásványok, amelyekkel mindennap találkozunk, sőt szüksége van rájuk a szervezetünknek. Ilyen a kősó, amiből az étkezési só
készül. Sok ásványból készítenek ékszereket szépségük miatt.

2.3. ábra. Ásványok a mindennapi életben

7. Hol találkozhatsz ásványokkal a mindennapokban? Segít a 2.3. ábra!
Miből készülhetett a gyűrű köve?
A drágakövek különösen szép és ritka ásványok (2.4. ábra). A gyémánt
a szén egyik változata, szintén drágakő.
gyémánt

rubin

zafír

drágakő

smaragd

2.4. ábra. Csiszolt drágakövek
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8. Mondd el a 2.4. képek alapján, milyen színűek a drágakövek! Neked
melyik drágakő tetszik a legjobban? Milyen ékszert készítenél belőle?
9. Készíts sókristályt tanárod vagy szüleid segítségével!
Oldj fel konyhasót fél liter vízben, majd kezdd el melegíteni! Mindaddig adj hozzá sót, amíg már több nem tud feloldódni, ekkor válik
telítetté az oldat. Ezt az oldatot öntsd egy üvegbe, és lógass bele két
fonalat! Az egyik fonalat fél óra múlva, a másikat egy óra múlva vedd
ki! A fonalon sókristályok válnak ki. Hasonlítsd össze a kivált kristályok méretét!

Kőzetek

magmás kőzetek
üledékes kőzetek
átalakult kőzetek

A kőzet elnevezés is utal arra, hogy ezek az anyagok szilárdak, kemények, mint a kő. De nagyon sokféle kőzet van, és nem mind ugyanolyan
kemény. Gondoltad volna például, hogy a homok is kőzet? A kőzetek
a kőzetburok alkotói. Minden kőzet különböző ásványokból épül fel.
A kőzeteket három csoportba soroljuk (2.5. ábra). A magmás kőzetek
a magmából vagy a lávából keletkeznek vulkáni működés során. Ezek
általában kemények és kristályosak. Az üledékes kőzetek apróra darabolódott kőzettörmelékből szilárdulnak össze. Vannak közöttük könynyen morzsolható, laza kőzetek is, például a homok. Az átalakult kőzetek magmás vagy üledékes kőzetekből alakulnak át.
Kőzetek

magmás
pl. bazalt

üledékes
pl. kavics

2.5. ábra. Kőzetek csoportosítása
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átalakult
pl. pala

A mészkő olyan üledékes kőzet, amely a tengerekben keletkezett hosszú
évmilliók alatt. Anyagának egy része mészvázú állatok maradványaiból
származik. Ilyen állatok például a tengeri csigák, kagylók, rákok. Ezért
sok mészkőben fel lehet fedezni ezeknek a maradványait (2.6. ábra).

mészkő

10. Melyik kőzettípusba tartozik a mészkő?
11. Mi a közös az agyagban, a homokban és a mészkőben?

Kőzetek felhasználása
A kőzetek nagyon fontos nyersanyagok az emberek számára. Az emberek már az ókorban elkezdték bányászni a különböző kőzeteket. Sőt,
már az ősember is fegyvereket, eszközöket készített a kövekből.
bazalt

andezit

nyersanyag

mészkő, márvány

2.6. ábra. A kőzetek felhasználási lehetőségei

12. Sorold fel a 2.6. ábra alapján, hogy mi mindenre lehet használni a
kőzeteket!
13. Milyen kőzetet találunk a vasúti sínek mentén?
14. Tudod mi a macskakő? Nézz utána, hogy milyen kőzetből készül!

Összefoglalás
Az ásványok természetes eredetű, szilárd anyagok.
A leggyakoribb ásvány a kvarc. Az étkezési só is ásvány. A drágakövek szép és ritka ásványok.
A kőzetburok alkotói a kőzetek. A kőzetek ásványokból épülnek fel.
magmás, pl. bazalt, andezit
kőzetek

üledékes, pl. agyag, homok, mészkő, kavics, kőszén
átalakult, pl. pala, márvány

A mészkő mészvázú tengeri állatok maradványaiból keletkezett.
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3. Milyen anyagokból dolgozik az ipar?
Emlékszel?

ásvány, kőzet, érc, mészkő, ipari nyersanyag, ipar

1. Mire használjuk az ipari nyersanyagokat?
2. Mik az ércek?
3. Mivel foglalkozik az ipar?
Kedves Bányász! Nézz csak körbe magad körül! Körülvesznek olyan
használati tárgyak, melyeket a kőzetburok anyagaiból állítottak elő. A
fémből készült eszközök alapanyaga például valamilyen fémtartalmú
kőzet. A műanyagok egy részét pedig kőolajból készítették.
4. Nézzetek körül az osztályban! A bal padsor keressen fémből készült
tárgyakat, a jobb padsor műanyagokat! Írjátok fel ezeket a táblára
két csoportra osztva! Próbáljátok meg kitalálni, hogy milyen fémből
készültek a fémtárgyak!

Ipari felhasználás
ipar

gyárak, üzemek

Az ipar a gazdaságnak az az ágazata, amelyik feldolgozza a nyersanyagokat és kézzel fogható termékeket állít elő belőlük. Ehhez a folyamathoz gyakran nagyon sok energia és különleges eljárások szükségesek.
Az ipari termelés helyszínei a gyárak, üzemek.
5. A 3.1. ábra alapján mondd el lépésről lépésre, hogyan kerül egy
nyersanyagból készült termék az üzletekbe!

bánya

nyersanyag

3.1. ábra. A bányától az üzletekig
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gyár

üzlet

Fontos ipari nyersanyagok
Napjainkban az egyik legfontosabb ipari nyersanyag a kőolaj. Rengetegféle különböző terméket készítenek belőle. Kőolaj az alapanyaga
például a benzinnek, a gyógyszereknek, a műanyagoknak (3.2. ábra).

kőolaj →
benzin, műanyag,
gyógyszer

3.2. ábra. A kőolaj felhasználása

6. Milyen tulajdonságai vannak a kőolajnak?
7. Olvasd le a 3.2. ábráról, hogy milyen termékeket állítanak elő kőolajból!
8. Nézz körül otthon a szobádban! Gyűjtsd össze azokat a játékaidat,
használati tárgyaidat, amelyek műanyagból készültek! Mit gondolsz, mely műanyag tárgyakat lehetne más anyagból is elkészíteni?
Másik fontos ipari nyersanyag napjainkban a szilícium. Az elektronikai
berendezések gyakori alapanyaga. A számítógépek chipjeit, processzorait készítik belőle. Napelemekben, televízióban is megtaláljuk.

szilícium

Ércek
Az ércek olyan kőzetek vagy ásványok, amikben fém van. Ahhoz, hogy a
fémet ki tudjuk nyerni az ércekből, óriási hőmérséklet kell. Ezt a műveletet a kohókban végzik. A kohászathoz rengeteg energiára van szükség, amit legtöbbször a hőerőművekből nyernek (3.3. ábra).

érc → kohó → fém
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bánya

hőerőmű

kohó

gyár

fémtermék

érc

3.3. ábra. Az érctől a használati tárgyig

9. Hogyan lesz az ércből fémtermék? Mondd el a 3.3. ábra alapján lépésről lépésre!

vasérc → vas

nemesfém

bauxit →
alumínium

A vasat már az ókorban is használták, és napjainkban is az egyik legelterjedtebb fém. Vasércből nyerik ki. Használják épületek, hidak szerkezeténél, kerti szerszámok készítéséhez. A rézércből származó rezet
csövek gyártásánál és az elektronikában sokat használják.
Az arany és az ezüst a nemesfémek közé tartozik. Elsősorban ékszerekben találkozunk velük. Az ezüstöt egészségügyi eszközök gyártásához,
az aranyat az elektronikában is felhasználják. A számítógépekhez és a
telefonokhoz sok olyan ritka fém szükséges, amiből csak kevés van a
Földön.
A bauxit az alumínium érce. Az alumíniumból használati tárgyakat,
például evőeszközöket, alufóliát, fém italosdobozokat készítenek.
1

2

3

4

3.4. ábra. Fémből készült használati tárgyak

10. Milyen tulajdonságai vannak a vasnak? Miben különbözik a vastól
az alumínium?
11. Miből készültek a 3.4. ábra tárgyai? Kapcsold a képekhez a következő fémeket: arany, vas, alumínium, réz!

68

Az építőipar nyersanyagai
Biztosan láttál már építkezést. Idézd fel gondolatban, hogy milyen agyagokkal dolgoznak ott! Az építőipar az utak, házak építéséhez sokféle kőzetet használ fel. Ilyen például a homok, a mészkő, a kavics és a gránit.
12. Milyen típusú kőzet a mészkő, a homok, a kavics és a gránit?
13. Nézz utána, miből készül a beton! Ezek közül melyik kőzet? Segít a
QR-kód alatt rejlő honlap!

Nyersanyagok a világban
Sok olyan ipari nyersanyag van, amelyből világszerte csak kis készletek
vannak. Ezek nagyon drága anyagok. Készleteik idővel ki fognak merülni. Ezért igyekeznek újrahasznosítani ezeket az anyagokat. A legtöbb ásványkincs nagyon elszórtan található meg a Föld felszínén.

Nyersanyagok Magyarországon
Hazánk területén legnagyobb mennyiségben üledékes kőzeteket bányásznak. Ezeket főleg az építőipar hasznosítja. Magyarországon építőipari nyersanyagokból nagy mennyiség található. Azonban a ritka és
drága nyersanyagokból nincsenek készleteink.

Összefoglalás
Az ipar feldolgozza a nyersanyagokat és késztermékeket állít elő belőlük.
Fontos ipari nyersanyagok:
– kőolaj: műanyagot, gyógyszert, benzint stb. állítanak elő belőle;
– szilícium: elektronikai berendezések alapanyaga.
Az ércek olyan kőzetek vagy ásványok, amikben fém van.
Legfontosabb ércek: vasérc, rézérc, aranyérc, ezüstérc, bauxit (az alumínium érce).
Az építőipar is sok nyersanyagot használ, például: homok, kavics, gránit.
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4. Miből nyerjük az energiát?
Emlékszel?

kőzet, kőszén, kőolaj, földgáz, érc, energiahordozó

1. Mire használjuk az energiahordozókat?
2. Milyen anyagokkal lehet fűteni? Sorolj fel néhányat!
3. Mivel fűtöttek nagyszüleitek? Ti mivel fűtitek otthon a lakást?
Kedves Bányász! Te már sokféle kibányászható anyagot ismersz. Ebben
a leckében az energiahordozókról lesz szó. Ide tartoznak azok a nyersanyagok is, amikkel fűteni tudunk.

Mik az energiahordozók?
energiahordozók
→ energia
hőenergia
mozgási energia

fogyó
energiahordozók
megújuló
energiahordozók

Az energiahordozók olyan nyersanyagok vagy természeti jelenségek,
amelyekből energiát nyerhetünk (4.1. ábra). Néhány energiahordozót
el lehet égetni, ekkor hőenergia, vagyis meleg keletkezik. Ilyen például
a szén. Vannak olyan energiahordozók is, amelyeknek mozgási energiájuk van, ezért mozgásba tudnak hozni tárgyakat. Például a szél a
szélmalom lapátjait hajtja.
Sokféle energiahordozó van. Egy részük ásványi nyersanyag. Ezeket
fogyó energiahordozóknak nevezzük, mert a készleteik egyszer ki fognak merülni. Ide tartozik a kőszén, a kőolaj, a földgáz és az uránérc.
Az energiahordozók másik csoportját a megújuló energiahordozók alkotják. Ezek sohasem merülnek ki, mert használat során nem fogyasztjuk el azokat. Ilyen a napsugárzás, a szélenergia, a vízenergia és a Föld
belső hője (földhő).

Mi-

energiahordozók
fogyó energiahordozók

megújuló energiahordozók

kőszén

napsugárzás

kőolaj

szélenergia

földgáz

vízenergia

uránérc

földhő

4.1. ábra. Energiahordozók csoportosítása
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Ahogyan a 4.1. ábrán is láthattad, a kőszén, a kőolaj, a földgáz és az
uránérc fogyó energiahordozó. Mindegyik kőzet. A kőszénnek több típusa is van. A lignit fiatalabb, kisebb fűtőértékű szénféle. A barnakőszén már idősebb és nagyobb a fűtőértéke. A feketekőszén idős, nagyon magas fűtőértékű szénféle. A kőolaj és a földgáz általában együtt
találhatók a felszín alatt. A kőolaj fekete színű, folyékony anyag. A földgáz légnemű, vagyis gáz halmazállapotú.

uránérc
kőszenek:
lignit
barnakőszén
feketekőszén
kőolaj
földgáz

Hogyan keletkezik a szén és a kőolaj?
A kőszén üledékes kőzet. Évmilliókkal ezelőtt elpusztult rengeteg növény maradványából keletkezett, mialatt egyre vastagabb kőzetrétegek temették be (4.2. ábra).
1. dús növényzet

2. az elpusztult
növények
maradványai
felhalmozódnak

3. egyre több
kőzetréteg
rakódik a növényi
maradványokra

4. a kőszenet
a mélyből
kibányásszák

4.2. ábra. A kőszén keletkezése és típusai

4. Magyarázd meg a 4.2. ábra alapján, miért van a legtöbb feketekőszén a Föld mélyén!
5. Melyik szénfajtának a legnagyobb a fűtőértéke?
A kőolaj és a földgáz az egykor a tengerben élő rengeteg apró növény
és állat maradványából keletkezett a rájuk rakódó kőzetrétegek súlya
alatt (4.3. ábra).
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1. tengerben élő
2. egyre több
apró élőlények
kőzetréteg
maradványai
rakódik rájuk
a mélybe süllyednek

3. a kőolaj és
a földgáz
összegyűlik
a rétegekben

4. fúrókkal felszínre
hozzák a mélyből
a kőolajat és
a földgázt

4.3. ábra. A kőolaj és a földgáz keletkezése

6. A kőolajkészlet egy része ma is a tengerek mélyén található. Mit gondolsz, miért?
7. Mikor keletkezett a kőolaj? Keresd meg a 2. fejezet 6. leckéjében az
52. oldalon!

Hogy használjuk fel a fogyó energiahordozókból
nyert energiát?

hőerőmű
uránérc →
atomerőmű

napsugárzás →
napelem

szél →
szélkerék
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A kőszenet, a kőolajat és a földgázt közvetlenül is használhatjuk fűtésre. Hazánkban is eljut a vezetékes földgáz a lakások többségébe, ebből
készítenek meleget a kazánok. A szénben, a kőolajban és a földgázban
rejlő energiát hőerőművekben égetik el. Az uránérc urántartalmát
atomerőművekben égetik el.

Megújuló energiahordozók
A napsugárzás hőenergiáját napelemekkel fogják fel. (4.4. ábra) Ezekkel néha egész nagy mezőket lefednek. A szél útjába régen szélmalmot
építettek, és a szél energiájával őrölték a gabonát. Napjainkban szélkerekeket emelnek. Ezeket mozgatja meg a szél, és így termelnek áramot. Vannak sok száz szélkerékből álló szélparkok.

8. A napelemek és a szélkerekek
nem tudnak mindig működni.
Mit gondolsz, mikor nem termelnek energiát?

4.4. ábra. Napelemek

A sebes folyású vizekre vízerőművet érdemes telepíteni. Vannak a Földnek olyan részei, ahol vékony a kőzetburok. Itt közel van a felszínhez a
felső köpeny forró magmája. Ennek melege a földhő. Ezt az energiát
földhőerőművekben hasznosítják vagy fűtenek vele.
A hőerőművekben keletkező hőenergiából és a megújuló energiahordozókra épült erőművekben felfogott energiából elektromos áramot
tudunk fejleszteni. Az elektromos áram vezetékeken keresztül jut a városokba, a falvakba, a lakásokba.

folyó → vízerőmű
földhő →
földhőerőmű

hőenergia →
elektromos áram

9. Nézzetek körül az osztályban! Írjatok fel a táblára legalább öt eszközt, amely elektromos árammal működik!
Amikor elégetjük a fogyó energiahordozókat, akkor szennyező anyagok kerülnek a levegőbe. Ezek nemcsak a légkört szennyezik, hanem
károsítják az élővilágot is. A megújuló energiahordozók felhasználása viszont sokkal kevesebb káros anyagot bocsát ki. Összességében a
megújuló energiahordozók felhasználása környezetkímélőbb.

levegőszennyezés

környezetkímélő

Összefoglalás
Az energiahordozók olyan nyersanyagok vagy természeti jelenségek, amelyekből energiát
nyerhetünk.
Az energiahordozók csoportosítása:
– fogyó energiahordozók (pl. kőszén, kőolaj, földgáz, uránérc);
– megújuló energiahordozók (pl. napsugárzás, szél, víz, földhő).
Az erőművekben elektromos áramot állítanak elő, ami vezetékeken keresztül jut a lakossághoz.
A megújuló energiahordozók használata környezetkímélőbb, mint a fogyó energiahordozóké.
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5. Mitől termékeny a talaj?
Emlékszel?

kőzet, kőzetburok, talaj, humusz

1. Hogyan keletkezik a talaj?
2. Mi a humusz?
3. Milyen talajokat ismersz?

kőzet ≠ talaj

A Föld felszínén nem mindenhol van talaj a lábunk alatt. Sok helyen
csak a puszta kőzeten lépkedünk, például a hegyek szikláin vagy a homokos vízparton.

Mi a talaj?
talaj
humusz

A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege (5.1. ábra). Termékenységét a humusz adja. A humusz növényi maradványokból áll, ezért tápanyagban gazdag, sötét színű anyag. A humusznak köszönhető, hogy a
növények növekedni tudnak a talajban.

5.1. ábra. Talaj és talaj nélküli kőzetfelszín

4. Kirándulás közben a sziklák között fűcsomókat látsz. A fűcsomók
alatt van-e talaj?
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Hogyan keletkezik a talaj?
A felszínen lévő kőzetrétegek a csapadék, a napsugárzás, a szél, az élőlények hatására mállanak és aprózódnak. A felszínen elpusztult növényi maradványok lebomlanak. Ebből lesz a humusz. A bomlást apró
élőlények is segítik. A humusz keveredik az aprózódott és a mállott kőzettel. Így keletkezik a talaj (5.2. ábra).

mállás
kőzet

apró élőlények lebontják
az elpusztult növényi
maradványokat
aprózódott,
humusz
mállott kőzet

növények →
humusz
humusz + kőzet
→ talaj

talaj

5.2. ábra. A talaj keletkezése

5. Otthon is készíthettek humuszt. Ez a folyamat a komposztálás. Nézd
meg a QR-kód alatt rejlő videót a kerti komposztálásról!

Milyen talaj jó a növényeknek?
A humusz adja a tápanyagot a növényeknek. Ezért annál jobb minőségű
a talaj, minél több humusz van benne. A sötét talajokban általában több
humusz van, mint a világosabb színűekben. A növényeknek vízre és levegőre is szükségük van. Ha nagyon tömör a talaj, akkor nincs benne
elég levegő. Ezért kell időnként fellazítani a talajt, például kapálással.
talajnedvesség

gyökér

humuszos
talajszemcse
víz
levegő

talajlevegő

humuszréteg
felső talajréteg
alsó talajréteg
aprózódott kőzet
kőzet

5.3. ábra. A talaj alkotói

5.4. ábra. A talaj szintjei

6. Mely kerti munkákkal lehet javítani a talaj minőségét?
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A talaj felső részében a legtöbb a humusz, ezért ott a legsötétebb. Lefelé hatolva egyre csökken a humusz mennyisége, míg el nem érünk a
talaj alapjáig, a kőzetig (5.4. ábra).

Milyen talajtípusok vannak?
A talaj minőségét nem csak a humusz mennyisége befolyásolja. A talaj
típusa függ a kőzettől is, amiből keletkezett. Hat rá a csapadék menynyisége, a szél, a hőmérséklet, vagyis általában az éghajlat is. A körülményektől függően rossz és jó minőségű talajok is kialakulhatnak (5.5.
ábra).

mezőségi talaj
barna erdőtalaj
vörösföld

Az egyik legjobb minőségű a mezőségi talaj. Magas humusztartalma
miatt kiválóan alkalmas növénytermesztésre. Hazánkban is nagy területeken fordul elő. Erdőink alatt általában közepes minőségű barna
erdőtalajok találhatóak. Az Egyenlítő környékén az esőerdők alatt trópusi vörösföldek keletkeznek. A sivatagokban nagy a szárazság, ezért
alig van növényzet. A ritka növényzet miatt alig képződnek talajok.
7. Melyik talajtípus a legsötétebb az 5.5. ábra talajai közül? Mire következtetsz ebből?

mezőségi talaj

5.5. ábra. Talajtípusok
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barna erdőtalaj

vörösföld

talajkezdemény
a sivatagban

Hogyan pusztul a talaj?
A talaj keletkezéséhez nagyon hosszú idő kell, de sajnos elég gyorsan
tönkremehet. Ha egy területen sokáig nem esik eső, akkor a talaj kiszárad. A domboldalakon fekvő talajok egy heves esőtől lemosódhatnak,
a szél elfújhatja a termékeny réteget. Ez ellen növények ültetésével lehet védekezni, mert a gyökerek meg tudják tartani a talajt. Az erdők
irtása után is lemosódik a talaj. A szemetelés, a szennyező anyagok
talajba kerülése és az erdőirtás is pusztítja a talajt.

kiszárad
lemosódik
szennyező
anyagok

8. Mit tudunk tenni a talaj védelmében? Tegyél javaslatokat az 5.6.
ábra alapján!
erdők irtása

heves esőzés

kiszáradás

Talajpusztulás

ipari szennyezés

szemetelés

5.6. ábra. A talajpusztulás okai

Összefoglalás
A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege. Termékenységét a humusz adja.
Kőzet → talaj. A talaj részei: talajszemcse humusszal, víz, levegő.
A kőzettől, az éghajlattól és más körülményektől függően különböző talajtípusok keletkezhetnek.
Az egyik legjobb talaj a mezőségi talaj. Hazánk erdőségei alatt barna erdőtalaj jellemző.
A talaj könnyen pusztul a csapadék, a szárazság, a szél és a szennyező anyagok hatására.
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6.

Takarékoskodjunk a nyersanyagokkal és az energiával!

Emlékszel?

nyersanyag, fogyó és megújuló energiahordozó, kőszén, kőolaj,
földgáz, áramtermelés

1. Mit nevezünk fogyó és megújuló energiahordozónak? Mondj példát
mindegyikre!
2. Milyen erőművekben égetik el a fogyó energiahordozókat?
Már tudod, hogy milyen anyagokat dolgoz fel az ipar és miből nyerjük
az energiát. Most azt nézzük meg, hogy a gazdaságban milyen pazarlással lehet találkozni. Megmutatjuk, hogyan tudsz takarékoskodni a
nyersanyagokkal, az energiával. Figyelj csak!

Miért kell takarékoskodnunk a nyersanyagokkal?
fogyó
energiahordozók

elfogynak

Az energia nagy részét a fogyó energiahordozók elégetéséből nyerjük. Emlékszel még, hogy milyen sok idő kellett a kőszén, a kőolaj és
a földgáz keletkezéséhez? Ha ezeket kibányásszuk és elégetjük, akkor
hamarosan elfogynak a készleteink (6.1. ábra). Új készletek persze
napjainkban is képződnek, de roppant lassan. Sok millió évet kellene
várnunk rájuk. Nemcsak az energiahordozók, hanem az egyéb ásványi
nyersanyagok is elfogynak a feldolgozás során.
3. Olvasd le a 6.1. ábráról, hogy mikor fogynak el az energiahordozó
ásványkincsek készletei! Melyik tarthat ki legtovább?
kőolaj

földgáz

kőszén

40-50 év

60-70 év

200-250 év

6.1. ábra. Fogyó energiahordozók várható kimerülése
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Mennyi energiát használunk?
Szinte észre sem vesszük, de nap mint nap rengeteg tevékenységhez
használunk hőenergiát vagy elektromos áramot. Télen fűtenünk kell a
lakásokat. Ezt általában vezetékes földgázzal oldjuk meg. Elektromos
energiát használunk például a telefonok feltöltéséhez, a porszívóhoz,
a fűnyíróhoz.

hőenergia
elektromos áram
fogyasztás

4. Alkossatok párokat! Gondold végig, hogy felkeléstől lefekvésig egy
átlagos napon milyen elektromos eszközöket használsz! Meséld el a
párodnak! Hallgasd meg őt is! Beszéljétek meg, mely tevékenységeket tudnátok megoldani elektromos eszköz nélkül is!
5. A QR-kód alatt rejlő honlapon meg tudod nézni, melyik háztartási
eszköz mennyi áramot fogyaszt. Ennek tudatában próbálj meg takarékoskodni az árammal!
A gazdaság a lakosságnál sokkal több energiát használ. Gondolj csak
bele, mennyi különböző terméket állítanak elő a gyárakban! Az ipari
termeléshez rengeteg energia kell (6.2. ábra). Egy cipő előállításához
például körülbelül annyi energia szükséges, mint amennyit egy átlagos
magyar család egy nap alatt fogyaszt el.

ipari termelés

6.2. ábra. Nagy energiafogyasztók: vaskohászat és cipőgyártás

A világ energiafogyasztása az utóbbi években folyamatosan nőtt.
A szakemberek szerint a következő években is egyre nőni fog (6.3. ábra).
Ez azért van, mert egyre több terméket állítanak elő világszerte.

nő a világ
energiafogyasztása

79

7,2

1980
1990
2000
2010
2020
2030
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12

14

14,6

16,9 energiafelhasználás
16 18 (milliárd tonna)

6.3. ábra. A világ energiafogyasztása 1980 és 2030 között

6. Olvasd le a 6.3. ábráról, nőtt vagy csökkent az energiafogyasztás
1980 és 2010 között? Az előrejelzések szerint hogyan fog változni az
energiafogyasztás 2030-ig?

szállítás

A kitermelt nyersanyagot gyakran nem helyben, hanem más országokban dolgozzák fel. Ha körülnézel otthon, sok olyan tárgyat fogsz találni,
amit nem Magyarországon gyártottak. A nyersanyagok és a termékek
országok közötti szállítása is sok energiát igényel, mert a kamionok,
a teherhajók és a repülőgépek szinte mind kőolajból készített üzemanyaggal működnek.
7. Miért érdemes Magyarországon gyártott terméket vásárolni? Vitassátok meg!

Hogyan takarékoskodjunk?
vásárolj
kevesebbet!

használj
környezetbarát
energiahordozót!

Néha vásárolunk olyan dolgokat is, amikre nincs is igazán szükségünk.
Veletek előfordult már ilyen? Ha világszerte kevesebbet vásárolnánk,
akkor a termelés is csökkenne. Ezáltal kisebb lenne az energiafogyasztás. Így jobban tudnánk takarékoskodni a nyersanyagokkal. Sőt, az
erőművek kevesebb szennyező anyagot bocsátanának ki, amivel védenénk a környezetet is. Jó lenne, ha egyre több környezetbarát megújuló energiahordozót használnánk energiatermelésre.
8. Mit gondolsz, miért nevezik a megújuló energiahordozókból nyert
energiát „zöld energiának”?
9. Világszerte március 30-án tartják a Föld órája nevű kezdeményezést.
Nézz utána az interneten, hogy miről szól ez a felhívás!
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Te is tudsz takarékoskodni az energiával!
Csak egy kis odafigyelés kell, és mindannyian tudunk tenni valamit az
energiatakarékosságért (6.4. ábra). Próbáljunk meg csak szükséges
dolgokat vásárolni! Használjunk energiatakarékos izzókat és háztartási készülékeket! Ne fogyasszuk feleslegesen az áramot! Mindezzel
nemcsak a Föld tartalékait óvjuk, hanem a környezetet is védjük, és
még pénzt is spórolunk.

energiatakarékos

10. Gondold végig a 6.4. ábra alapján, hogyan lehetnétek az iskolában
is energiatakarékosabbak!
használjunk
energiatakarékos gépeket

ne fűtsük túl a lakást,
inkább öltözzünk fel

közlekedjünk többet
biciklivel vagy gyalog

Takarékoskodjunk
az energiával!

ne használjunk feleslegesen
elektromos készülékeket

ne égessük feleslegesen
a lámpát

használjunk
energiatakarékos izzót

6.4. ábra. Energiatakarékosság otthon

Összefoglalás
Az ásványi nyersanyagok készletei kimerülnek a felhasználás következtében.
Sok energiát használunk fűtésre, elektromos áram termelésére, az iparban és a szállításához.
Fontos takarékoskodnunk az energiával, mert azzal óvjuk a környezetet.
Hogyan takarékoskodjunk?
– Ne vásároljunk felesleges árut!
– Ne használjunk feleslegesen áramot!
– Ne fűtsük feleslegesen a lakást!
– Közlekedjünk minél többet autó nélkül!
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7.

A kőzetburok kincsei –
Összefoglalás

Emlékszel?

kőzetburok, földköpeny, belső mag, nyersanyag, ásvány, kőzet,
érc, energiahordozó, talaj, humusz

A fejezet végére értünk, kedves Bányász! Most már tudod, hogy mi mindent rejt a Föld mélye. Azt is tudod, hogyan lehet csoportosítani ezeket az anyagokat. Sőt, azt is tudod, hogy takarékoskodnunk kell a Föld
minden nyersanyagával.
1. A névsorban első helyen álló osztálytársatok fogjon egy kislabdát!
Dobja oda egyik társának! Aki megkapta a labdát, annak mondania
kell egy bányászható nyersanyagot. Ha nem jut eszébe, a többiek
segítsenek neki! A következő mondjon egy olyan nyersanyagot, ami
még nem hangzott el! Jusson el a labda mindenkihez!
A Föld szerkezete
2. Eljutott-e valaha az ember a Föld belső magjához? Mi lehet az oka?
kőzetburok:
– szilárd
– innen bányásszuk ki
a nyersanyagokat

földköpeny felső része:
– képlékeny
– forró
– anyaga a magma → a felszínre
kerülve: láva

a Föld szerkezete

belső mag:
– szilárd

A nyersanyagok csoportosítása
energiahordozók: energiát nyerünk belőlük
például: kőszén, kőolaj, földgáz
ércek: fémet tudunk kinyerni belőlük
például: vasérc, rézérc
ipari nyersanyagok: termékeket állítunk elő belőlük a gyárakban
például: mészkő, homok
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3. Hogyan, mivel rombolja a bányászat a környezetet?
4. Mely nyersanyagokat használja az építőipar? Sorolj fel néhányat!
Ásványok
5. Hol találkozol ásványokkal a mindennapokban?
természetes eredetű,
szilárd anyagok

a drágakövek szép és
ritka ásványok
pl. gyémánt, rubin

ásvány

az étkezési só is
ásvány

Kőzetek
a kőzetek
alkotórészei
az ásványok

magmás kőzetek:
magmából vagy lávából keletkeznek
pl. bazalt

nyersanyagként
felhasználják azokat
például
az építőiparban
kőzet

üledékes kőzetek:
kőzettörmelékből
keletkeznek
pl. homok, kavics

átalakult kőzetek:
magmás vagy
üledékes kőzetekből
keletkeznek
pl. márvány

6. Mire lehet használni a gránitot, a bazaltot, a homokot, a márványt? Mondj példákat!
7. Mi a különbség a magma és a láva között?
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Ipari nyersanyagok
az ipari termelés
gyárakban történik

fontos nyersanyagok:
kőolaj, szilícium

kőolajból készítenek benzint,
műanyagot, gyógyszereket

ipari
nyersanyagok

a szilícium az elektronikai
berendezések gyakori alapanyaga

8. Mit készítenek még kőolajból? Sorolj fel további példákat!
9. Nevezz meg egy elektronikai eszközt, amelyben van szilícium!
Ércek
az ércek fémet
tartalmaznak
fontos ércek:
vasérc, rézérc,
aranyérc, ezüstérc

a fémet kohókban
nyerik ki az ércekből

a bauxit
az alumínium érce

érc

Az építőipar sok nyersanyagot használ, például homokot, kavicsot, mészkövet.

10. Hol találkozol a mindennapokban arannyal és ezüsttel?
11. Milyen tárgyakat készítenek alumíniumból?
12. Mire használja az építőipar a sok ásványi nyersanyagot?
Energiahordozók
energiát nyerünk belőlük
→ elektromos áram
energiahordozók

fogyó energiahordozók:
kőszén, kőolaj, földgáz
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megújuló energiahordozók:
szél, víz, napsugárzás, földhő

13. Hogyan jut el az erőművekből az elektromos áram a lakásokba, gyárakba?
14. Mit égetnek el egy atomerőműben?
Energiatakarékosság
a fogyó
energiahordozók és
egyéb nyersanyagok
ki fognak merülni

sok energiát
használunk

szállításhoz,
közlekedéshez
ipari
termeléshez
háztartásokban

energiatakarékosság
Takarékoskodnunk
kell az energiával!

Ne vásároljunk
feleslegesen!

Ne fogyasszuk feleslegesen
az áramot!

Használjunk több
megújuló energiahordozót!

15. Miből készítik a benzint?
16. A fogyó vagy a megújuló energiahordozók használata környezetbarát?
17. Te hogyan tudsz takarékoskodni az energiával?
Talaj
talaj nem egyenlő
a kőzettel
a földkéreg legfelső
termékeny rétege

termékenységét a
humusz adja

a humusz növényi maradványokból áll, sötét színű

a kőzeten keletkezik

az egyik legjobb minőségű
talaj a mezőségi talaj
talaj

könnyen lepusztul, például
lemossa a víz vagy a szél,
tönkreteszi a szennyezés

víz és levegő is
van benne

18. A talaj melyik részén a legnagyobb a humusztartalom?
19. Hogyan lehet védeni a domboldalon fekvő talajokat a víz és a szél pusztítása ellen?
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1. Körös-körül víz – Ismétlés
Emlékszel?

víz, vízpára, jég, víz körforgása, párolgás, kicsapódás, csapadék

1. Mit jelent a víz körforgása?
2. Hogyan keletkezik a csapadék?
Ebben a fejezetben a vízzel fogunk ismerkedni. Megvizsgáljuk a víz különböző formáit és tulajdonságait. Megnézzük, hol találkozhatunk vízzel a Földön. Mire a fejezet végére érünk, igazi vízügyi szakember leszel,
kedves Búvár!
3. Egy nagy író ezt mondta a vízről: Nincsen se íze, se szaga, se színe.
Ha megízlelik, akkor is nehéz meghatározni. Sorold fel a víz tulajdonságait az idézet alapján!
4. Miért szükséges a víz az élethez?
5. Játsszatok az osztállyal! Mindenki álljon fel! Tanárotok fogalmakat
fog sorolni. Ha olyan fogalmat hallotok, ami a víz egyik formája, akkor maradjatok állva! Ha olyat hallotok, ami nem víz, akkor üljetek
le! Fogalmak: eső – folyó – homok – tenger – kőzet – óceán – patak
– szekrény – tó – pocsolya

Mindenben víz van
víz

Bárhová nézel, szinte mindenben van víz (1.1. ábra). A Föld felszínének nagyobb részét víz borítja. Az élet is az óceánokban fejlődött ki.
A kontinenseken is van víz a tavakban, a folyókban. Sőt, a felszín alatt,
a kőzetekben és a talajban is találunk vizet. A levegőben csapadék vagy
pára formájában található. Az állatok, a növények és az emberek is sok
vizet raktároznak.
6. Miért fontos a talaj víztartalma?
7. Mi történik a növényekkel, ha sokáig nem jutnak vízhez?
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növényekben

felhőben
levegőben
emberekben
állatokban

felszín alatt

1.1. ábra. Szinte mindenben van víz körülöttünk

A víz halmazállapotai
Víz – vízpára – jég. Mindhárom esetben a vízről beszélünk, de három különböző halmazállapotban. A víz szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú. Ezzel mosakszunk, ezt isszuk, ezzel fürdünk és locsolunk
a kertben. Meleg hatására a víz párolog és vízpárává (vízgőzzé) válik. Ez
gáz halmazállapotú víz. A vízpára elkeveredik a levegő többi anyagával. Ha vizes ruhák száradnak a szobában, akkor a belőlük elpárolgott
víz miatt nő a levegő páratartalma. Eső előtt és eső után is több pára
van a levegőben. Ha például levest főzünk, addig melegítjük a vizet,
amíg felforr. Ekkor a víz hőmérséklete 100 °C (Celsius-fok). Ez a víz forráspontja, amikor a vízből pára lesz.
A szilárd halmazállapotú víz a jég. A víz 0 °C-on válik jéggé, vagyis megfagy. Ez a víz fagyáspontja. A mélyhűtőben átlagosan –18 °C (mínusz
18 Celsius-fok) van, vagyis 0 °C-nál hidegebb. Ezért tudsz benne a vízből jégkockát készíteni. Ha kiveszed a jégkockát a mélyhűtőből, akkor
elkezd melegedni. Ha eléri a 0 °C-ot, akkor a jég megolvad. Ez az olvadáspontja. A jégnek nagyobb a térfogata, mint a víznek, vagyis több
helyet foglal el.

folyékony
halmazállapot
– víz
gáz
halmazállapot –
vízpára

forráspont
100 °C

szilárd
halmazállapot
– jég
fagyáspont
0 °C
olvadáspont
0 °C

8. Mi fog történni egy pohár italba dobott jégkockával?
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9. Vegyél ki otthon a mélyhűtőből két jégkockát! Egyiket tedd árnyékos helyre, a másikat a tűző napra! Figyeld meg, melyik olvad el
hamarabb! Vajon miért?
10. Tegyél vizet egy műanyag pohárba! Filctollal jelöld meg a pohár
oldalán a víz magasságát! Tedd a mélyhűtőbe a poharat, és várd
meg, amíg megfagy benne a víz! Vedd ki a poharat, és vizsgáld
meg, meddig terjed a jég a bejelölt vonalhoz képest!
Amikor a vízből jég vagy vízpára lesz, azt mondjuk, megváltozott a halmazállapota. Halmazállapot-változás történik akkor is, ha a jég megolvad vagy a pára kicsapódik.

A víz körforgása
körforgás

halmazállapotváltozás
párolog
lehűl
kicsapódik
felhő
csapadék

A Földön a víz állandó körforgásban van (1.2. ábra). Ebben részt vesz a
víz minden formája, például a tengerek, a felszín alatti vizek, a csapadék. A körforgás következtében a vízkészletek kicserélődnek, például
a folyók vizéből tengervíz lesz. A folyamat együtt jár a víz halmazállapot-változásával. A napsugárzás hatására a tengerek, tavak, folyók vize,
a növényekben és a talajban lévő víz is párolog. A vízpára felfelé száll a
magasabb légrétegekbe. A magasság emelkedésével fokozatosan lehűl.
Mikor már elég hideg a levegő, kicsapódik belőle a pára. Ekkor felhő
keletkezik, amiből csapadék formájában visszahullik a víz a felszínre.

felhő
csapadék

párolgás

1.2. ábra. A víz körforgása
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11. Hogyan változik a levegő hőmérséklete, ha a felszíntől egyre magasabbra emelkedünk?
12. Hogyan változik meg a víz halmazállapota kicsapódáskor?
13. Figyeld meg! Lehelj rá az ablakra! A szádból érkező melegebb levegő páratartalma kicsapódik a hideg ablakokon. Zuhanyozás közben is így párásodik be a fürdőszobai tükör.

A víz szerepe
A víz maga az élet – ahogyan mondani szokták. Valóban, víz nélkül nem
lenne élet a Földön. Minden élőlénynek szüksége van rá. Mi, emberek például megisszuk, használjuk főzéshez, fürdéshez, mosáshoz. Az ipari termeléshez és a növények termesztéséhez is nagyon sok vízre van szükség.
vízimalom működése

mosás

öntözés

1.3. ábra. A víz felhasználása

14. Gondold végig egy napodat! Meséld el a padtársadnak, hogy te
mire szoktad használni a vizet egy átlagos napodon!
15. A víz fontos szerepét jelzi a minden évben megtartott víz világnapja.
Hogy mi az? Olvass utána az interneten!

Összefoglalás
A víz megtalálható a felszínen, a felszín alatt, a levegőben és az élőlényekben is.
Víz – folyékony; jég – szilárd; vízpára – gáz.
0 °C – olvadáspont és fagyáspont; 100 °C – forráspont.
Párolgás: víz → pára; kicsapódás: pára → víz; olvadás: jég → víz; fagyás: víz → jég.
A víz folyamatos körforgásban van.
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2. Óceánok és tengerek
Emlékszel?

tenger, óceán, kontinens

1. Tavaly tanultad már a kontinensek és az óceánok nevét. Azt is tudod,
hogy hol helyezkednek el a Földön. Ismételjétek át a térkép segítségével!
2. Milyen színnel jelöli a térkép az óceánokat és a tengereket?
3. Keress a térképen számokat az óceánban! Ezek a víz mélységét jelzik. A sötétkékkel vagy a világoskékkel jelölt területeken mélyebb az
óceán?
Földünket kék bolygónak is szokták nevezni – nem véletlenül. Ebben a
leckében a legnagyobb összefüggő vízfelületekkel: az óceánokkal és a
tengerekkel ismerkedünk.

Óceánok a kontinensek között
óceánok
állóvizek

Földünk felszínének több mint kétharmad részét víz borítja. Vagyis a
kontinensek területe kisebb, mint az óceánoké. Az óceánok nagyméretű állóvizek, amelyek elválasztják egymástól a kontinenseket. Azt már
tudod, hogy a Földön 5 óceán van: a Csendes-óceán, az Atlanti-óceán,
az Indiai-óceán, a Jeges-óceán és a Déli-óceán (2.1. ábra). Közöttük a
legnagyobb méretű a Csendes-óceán. Ebben található a Föld legmélyebb pontja, a Mariana-árok.
4. Keresd meg az atlaszban a Mariana-árkot! Olvasd le, hogy milyen
mély!
5. Fogj egy földgömböt! Próbáld úgy fordítani, hogy szinte csak óceán
látszódjon rajta!
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Jeges-óceán
Európa

Amerika
Atlantióceán
Csendesóceán

Ázsia
Csendesóceán

Afrika

Amerika
Indiaióceán

Ausztrália

Déli-óceán
Antarktisz
2.1. ábra. Kontinensek és óceánok

Tengernyi vizek a kontinensek partján
A tengerek kisebbek az óceánoknál, és sokkal több van belőlük. Európa
és Afrika között található a Földközi-tenger, ami a legközelebb fekszik
Magyarországhoz. A Fekete-tenger Európa keleti szélén helyezkedik el.
Ebbe ömlik legnagyobb folyónk, a Duna.
p

ó

r

Duna

E
ö

z

z

i t e n g e r

i

a

r
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i

f

Fekete-tenger

s

A

a

Magyarország

u

F ö l d
k

tengerek

k

a

2.2. ábra. A Fekete-tenger és a Földközi-tenger elhelyezkedése

6. Melyik országokon keresztül tudunk eljutni autóval a Földközi-tengerig? A válaszhoz használd az atlaszt!
7. Keresd meg az atlasz térképén a Dunát Budapestnél, és kövesd végig az útját az ujjaddal egészen a Fekete-tengerig!
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A tengervíz tulajdonságai
8. Voltál már tengerparton? Emlékszel, milyen a tenger vize?
9. Tegyetek egy pohár vízbe egy késhegynyi sót! Mártsátok bele az ujjatokat, és kóstoljátok meg! Ilyen íze van a tengervíznek is.
sós víz

hullámzás

Az óceánok és a tengerek vize sós. Olyan só van benne, amit az ételeinkbe is beleteszünk, vagyis konyhasó.
Az óceánok és a tengerek állóvizek, vagyis nem folynak, mint egy folyó. Mégis mozognak! Egyik fő mozgásuk a hullámzás, amit a szél okoz (2.3. ábra).
10. Álljatok fel és fogjátok meg
egymás kezét! Csináljatok úgy
a kezetekkel, mintha hullámozna a víz! Hogyan hullámzik a víz, ha csak enyhe szél fúj
a tenger fölött? És amikor szélvihar van?

2.3. ábra. Hullámzó tenger

11. Mi jut eszedbe a tengerről? Mondd el az osztálytársaidnak! Írjátok
fel a táblára az elhangzottakat!

A tengervíz szerepe

üdülőhely
halászat
közlekedés –
hajók
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Az óceánok és a tengerek vizét sokféleképpen használják az emberek.
A tengerpartokon üdülőhelyek jöttek létre, ahová sokan járnak nyaralni. A tengerben élő állatokat az emberek évszázadok óta halásszák és
fogyasztják. A vízen közlekedni is lehet: óriási hajókkal sok árut lehet
elszállítani egyik kontinensről a másikra. A tengervízből ki tudják nyerni a sót is.

Az óceánok mélyén sok ásványkincs található. Sok kőolajat és földgázt
bányásznak ki az óceánok fenekéről. Emlékszel? Ezeket elégetik az emberek és áramot termelnek belőlük.
halászat

áruszállítás

olajbányászat

bányászat:
kőolaj
földgáz
só

sólepárlás

fürdőzés

2.4. A tengervíz szerepe az emberek életében

12. Sorold fel a tengerek és óceánok szerepét az emberek életében az
2.4. képek alapján!
13. Vajon mit csinálnak azzal a tengervízzel, amiből kivonták a sót?
14. Milyen árukat szoktak hajókon szállítani?

Összefoglalás
Tengervíz tulajdonságai: sós és hullámzik ← szél
A tengervíz szerepe:
üdülés

hajózás

halászat

tengerek, óceánok

sókitermelés

bányászat

Óceánok: Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Indiai-óceán, Jeges-óceán, Déli-óceán
Legnagyobb a Csendes-óceán. Legmélyebb pont: Mariana-árok a Csendes-óceánban
Tengerek: Földközi-tenger: Afrika és Európa között. Fekete-tenger: ide ömlik a Duna
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3. Folyók és tavak
Emlékszel?

folyó, tó, tenger, óceán, víz körforgása

1. Mi a különbség a folyó és a tó között? Miben hasonlítanak?
2. Mi hazánk legfontosabb folyója és legnagyobb tava?
A folyók és a tavak összes vízmennyisége eltörpül a tengerek és az óceánok vize mellett. Mégis nagyon fontos szerepet töltenek be az emberek életében. Hogy miért? Azt fogjuk megnézni ebben a leckében.

Folyók a forrástól a tengerig
forrás
vízfolyás

folyómeder
torkolat

A kőzetekbe beszivárgott víz a repedéseken keresztül tud a felszínre
bukkanni. Ez a forrás, a folyók születési helye. A források vize kisebb
vízfolyásokban, patakokban folyik tovább. Amikor a patak medre
szélesebb, akkor már folyónak nevezzük. A patak és a folyó állandóan mozgásban van, vizük vonalszerű mederben áramlik. A magasabb
területekről az alacsonyabbak felé folynak. A folyók útjának vége a
torkolat. Egy folyó egy másik folyóba, egy tóba vagy a tengerbe torkollik (3.1. ábra).
forrás

patak

folyó

torkolat

3.1. ábra. A folyó útja

3. Dolgozzatok homokasztalon! Készítsetek homokból hegységeket és
síkvidéket! Öntsetek vizet a hegységre, és figyeljétek meg a víz útját!
4. Hegyvidékre vagy síkvidékre érdemes vízerőművet építeni? Indokold
a válaszodat!
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A folyók kétféle torkolattal ömlenek a tengerbe. A tölcsértorkolatban a
meder kiszélesedik, mint a tölcsér szája. Deltatorkolatban a folyó több
ágra válik szét, mielőtt a tengerbe ömlene.
tölcsértorkolat
folyó

tenger

tölcsértorkolat
deltatorkolat

deltatorkolat
folyó
tenger

3.2. ábra. Folyók torkolata a tengerben

5. Keresd meg az atlaszban a Duna és az Elba torkolatát! Állapítsd
meg, milyen torkolatuk van!
6. Melyik tengerbe ömlik a Duna és melyikbe az Elba?

A változékony folyó
A folyók medrében néha több, néha kevesebb víz van. A víz magasságát
vízszintnek nevezzük. A vízszint megnő, ha sok csapadék esett vagy
sok hó olvadt el a folyó mentén. Ha olyan nagyra nő a víz szintje, hogy
a folyó kilép a medréből, akkor árvíz van.

vízszint
árvíz

7. Az év melyik szakaszában lehet hóolvadás miatt árvízre számítani?

3.3. ábra. A Duna Budapesten árvízkor és alacsony vízállásnál
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A folyó jobb és bal partját könnyen meghatározhatod. Fordulj arccal a
folyásirány felé! Ekkor a jobb kezed felé a folyó jobb partja, bal kezed
felé a bal partja van (3.4. ábra).
Földünk leghosszabb folyói az Amazonas és a Nílus. Hazánk legfontosabb folyója a Duna.

jobb part

fo
l

yá
s

bal part

irá

ny

3.4. ábra. A folyó jobb és bal partja

Tó vize, tó vize…
állóvíz
tómedence

A tavak állóvizek, vagyis nem folynak. Medencéjük minden oldalról
zárt, tálszerű mélyedéshez hasonlít. Vannak egészen kicsi és tengernyi
méretű tavak is. A világ legnagyobb tava a Kaszpi-tenger, amit csak a
mérete miatt neveznek tengernek. Hazánk legnagyobb tava a Balaton,
nem messze tőle fekszik a Velencei-tó (3.5. ábra).
8. Keresd meg az atlaszban a Balatont és a Velencei-tavat! Olvass le
egy-egy várost, ami a partjuknál fekszik!
Tómedencék keletkezhetnek a felszín besüllyedésével, így jött létre
például a Balaton vagy a világ legmélyebb tava, a Bajkál. A jég vagy a
szél pusztító munkája nyomán is kialakulhatnak mélyedések. A folyók
kanyarulatai néha elszakadnak a vízfolyástól. Ekkor tavak keletkeznek
a folyók mentén, amiket holtágaknak nevezünk. Az ember által kialakított tavak a mesterséges tavak. A Tisza-tó is mesterséges tó.
9. Mit gondolsz, miért van hosszúkás formája a Balatonnak és a Bajkál-tónak? Gondolj a keletkezésükre!
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A tavak élete
A tavak viszonylag rövid életűek. Medencéjük feltöltődhet a szél vagy a
folyók által szállított anyagoktól. Száraz vidékeken könnyen kiszáradnak. Akkor is eltűnhet egy tó, ha túl sok növény telepedik meg benne.
Mikor a vízfelület nagy részét már növényzet fedi, akkor a tó már mocsárrá alakult.

kiszárad
mocsárrá válik

A folyók és tavak szerepe
A folyók és a tavak természetes élőhelyek, amelyekben sok állat és növény él. Az emberek szívesen töltik a szabadidejüket vízpartokon: fürdőznek, vízi sportokat űznek, horgásznak. A folyókból és a tavakból
kavicsot is ki lehet nyerni, lehet rajtuk hajózni, szállítani, vizükben halakat tenyészteni. Sok város épült vizek partjára.
fürdőzés

szállítás

kavicsbányászat

vízi sportok

horgászat

természetes élőhely

3.5. ábra. A folyók és a tavak szerepe

Összefoglalás
Forrás → patak → folyó → torkolat
Torkolhat a folyó tengerbe, tóba vagy másik folyóba.
A folyó vízszintje függ a csapadék mennyiségétől. Árvíz: ha a folyó kilép a medréből.
Tómedencék keletkezhetnek természetes és mesterséges módon.
A tavak feltöltődhetnek, kiszáradhatnak, mocsárrá válhatnak.
Folyók: Duna, Amazonas, Nílus
Tavak: Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó, Kaszpi-tenger, Bajkál
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4. Vizek a felszín alatt és jéggé fagyva
Emlékszel?

forrás, folyó, csapadék, jég, fagyáspont, víz körforgása

1. Hogy történik a víz körforgása?
2. Milyen hőmérsékleten fagy meg a víz?
3. Milyen tulajdonságai vannak a jégnek?
Ott is van víz a kontinenseken, ahol nem látjuk: a lábunk alatt. Nem is
kevés! A felszínen pedig nemcsak folyékony halmazállapotban találhatunk vizet, hanem nagy területeket borít be összefüggő jégtakaró. Nézzük meg ezeket közelebbről!

Víz a talpunk alatt

felszín alatti vizek

A kőzetrétegekben repedések, kisebb és nagyobb üregek találhatók.
A felszínről beszivárgott víz feltölti ezeket, és bennük raktározódik (4.1.
ábra). Az emberek már nagyon régen rájöttek, hogy a felszín alatti vizeket is fel lehet használni, ezért fúrnak kutakat. A felszín alatti vizek
helyenként maguktól is a felszínre törnek. Emlékszel? Ezt nevezzük forrásnak.

csapadék

beszivárgás

folyó
víz
víz

víz

4.1. ábra. Vizek a felszín alatt
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4. Hogyan kerül a víz a
felszín alá?
5. Hogyan nyerik ki az
emberek a felszín alól
a vizet?

Különféle felszín alatti vizek
Gondoltad volna, hogy gyakran találkozol különböző felszín alatti vizekkel? Pedig így van! A palackokban árult ásványvizek is a felszín
alól kerülnek elő. Ezekben oldott ásványi anyagok (például magnézium, kalcium) vannak. Talán voltál már valamelyik termálfürdőben is.
Ezekben a fürdőkben termálvíz, más néven hévíz kerül a medencékbe, szintén a felszín alól. A hévíz olyan felszín alatti víz, amely 30 °C-nál
(Celsius-foknál) melegebb. Azok az ásványvizek, amelyeknek gyógyító
hatásuk van, a gyógyvizek. Ezek egy részét meg is lehet inni. Más részük
meleg, és a gyógyfürdőkben fürdenek benne a betegek. Magyarország
bővelkedik hévizes és gyógyvizes fürdőkben.

ásványvíz

hévíz

gyógyvíz

6. Ismersz gyógyvizes vagy termálvizes fürdőket? Nevezz meg néhányat!
7. Olvasd el egy ásványvizes palack oldalán, hogy milyen anyagokat
tartalmaz a víz!

Hogyan hozzuk a felszínre a vizeket?
A felszín alatti vizeket ivóvízként is használjuk. Tisztítás és ellenőrzés
után bekerül a vezetékes ivóvízhálózatba, vagyis ez folyik otthon a
csapból. A mélyből artézi kutak hozzák a felszínre a vizet. Régebben
sok kerekes kutat és gémeskutat is használtak vidéken, ami csak a
felszínhez közeli vizeket tudta elérni. Ezek a vizek szennyezettebbek,
ezért ma már nem használják ivóvízként.
artézi kút

kerekes kút

ivóvíz

8. Milyen különbségek vannak
a kerekes kút és az artézi kút
között?
9. Miért szennyezettebbek a felszínhez közeli vizek?

4.2. ábra. Kerekes kút és artézi kút
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utcai artézi kút

kerekes kút

gémeskút

4.3. ábra. Különböző kutak

10. Beszéljétek meg, hogyan működik a kerekes kút és a gémeskút!

Víz a mészkőben
karsztvíz

A mészkő repedéseibe került víz a karsztvíz. A mészkőhegységekben a
víz gyakran barlangokat hoz létre, amelyekben a víz barlangi tóvá, patakká gyűlik össze. A barlangokban cseppkövek keletkeznek a karsztvízből.

4.4. ábra. A karsztvíz útja

4.5. ábra. Cseppkőbarlang

11. Mondd el a 4.4 ábra alapján, hogyan kerül a víz a mészkőhegységbe, és hogyan jut ki onnan!
12. Emlékszel, milyen lassan képződik egy cseppkő? Nézz utána a Földtörténet című leckében (2. fejezet 6. lecke)!
13. Hazánk legnagyobb cseppkőbarlangja a Baradla barlang az Aggteleki-hegységben. Keresd meg a térképen!

Jéggé fagyott vizek
Minél inkább közelítünk az Északi- és a Déli-sarkhoz, annál alacsonyabb az átlagos hőmérséklet. Vannak olyan területek, ahol mindig
0 °C-nál hidegebb van. Ilyen hidegben a víz szilárd halmazállapotban,
vagyis jég formájában van.
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Az Északi-sarkvidéken a nagy hideg miatt megfagyott a tenger vize, és
vastag jégpáncélt képez. Az egybefüggő jégborításról leszakadhatnak
jégtömbök, jéghegyek, amik veszélyeztetik a hajókat.
Az Északi-sarkvidék jellegzetes állata a jegesmedve. Délen az Antarktiszt borítja összefüggő jégtakaró. Ez elsősorban összetömörödött hóból képződött. Pingvinek, fókák, rozmárok lakhelye.

víz → jég

14. Az Északi- vagy a Déli-sarkvidék alatt van kontinens?
15. Mely óceánok terülnek el az Északi- és a Déli-sarkvidék körül?
A magashegységek csúcsain is találkozhatunk állandó hóval és jéggel.
Miért? Mert minél magasabbra megyünk egy hegyoldalon, annál hidegebb van. A leesett hó összetömörödik a hegycsúcson és jég lesz belőle. A jég csúszik lefelé a hegyoldalon, mint egy megfagyott folyó. Ezeket
a jégárakat gleccsernek nevezik (4.6. ábra).

gleccser

4.6. ábra. Gleccser a hegy lábánál

16. Mi történik a gleccserrel, ha a hegy lábánál melegebb környezetbe ér?

Összefoglalás
A kőzetrétegek között felszín alatti vizek rejtőznek.
Fajtái: ásványvíz – ásványi anyagokat tartalmazó víz; hévíz – 30 °C-nál melegebb felszín
alatti víz; gyógyvíz – gyógyhatású víz; artézi víz – mély rétegekből a felszínre törő víz; karsztvíz – a mészkő repedéseibe kerülő víz.
Összefüggő jégtakaró a sarkvidékeken és a magashegységekben van.
Gleccser: hegyről lecsúszó jégár.
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5. Védjük a vizeinket!
Emlékszel?

csapadék, tenger, óceán, folyó, tó, felszín alatti vizek, árvíz, ivóvíz

1. Honnan származik a csapból folyó ivóvíz?
2. Mit jelent az árvíz?
Fürdés, öntözés, ivás, úszás, szállítás, mosás, horgászat – és még sorolhatnánk, mennyi mindenhez használunk vizet. Ráadásul sok természetes folyamathoz egyenesen nélkülözhetetlen a víz – ilyen az emberi
élet is. Ezért a vizek védelmére fokozottan oda kell figyelnünk. Lássuk,
hogyan!

Miért kell védeni a vizeket?

sós víz
édesvíz

Kérdezhetnéd azt is, hogy ugyan miért is kell annyira óvnunk a vizet,
hiszen olyan sok van belőle! A földfelszín nagy része vízzel borított.
Az óceánokban mérhetetlen mennyiségű víz van. Igen ám, de az sós
víz! Az pedig a legtöbb tevékenységhez nem használható fel. Például
ivásra, öntözésre, de még ipari víznek sem jó. Édesvízből viszont jóval
kevesebb van a Földön. Ráadásul ezek nagyon egyenetlenül oszlanak
el az országok között.
óceánok és tengerek
97,2%

gleccserek,
felszín
jégtakarók alatti vizek
2,1%
0,66%

tavak
és folyók
0,03 %

légkör
0,01%

5.1. ábra. A földi vízkészletek eloszlása

3. Milyen halmazállapotban van a legtöbb édesvíz? Olvasd le az 5.1.
ábráról!
4. Gondolkozz! Hogyan lehet az, hogy rengeteg víz van a Földön, mégis
vannak vízhiánnyal küzdő országok?
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Hogyan szennyezzük a vizeket?
Az ipari termelés, a közlekedés, a szállítás és a lakosság is szennyezi a
vizeket. A gyárakból sokszor megfelelő tisztítás nélkül kerül a szennyezett víz a folyókba, a tavakba. Időnként hajóbalesetek történnek a folyókon vagy a tengereken, és a hajók szállítmánya beszennyezi a vizet.
Különösen veszélyes, ha olaj kerül a vízbe. Az ugyanis a víz felszínén
marad, és elzárja az oxigént az élőlények elől, rátapad a testükre.
Rengeteg szabálytalanul lerakott műanyag és egyéb hulladék halmozódik fel a vizekben és a partokon. A belőlük kioldódó anyagok is szennyezik
a vizet. A felszín alatti vizekhez is beszivárog a szennyeződés. Sok állat
azért pusztul el, mert megeszi a vízbe dobott szemetet, vagy belegabalyodik abba. A légkörbe kerülő káros anyagok a csapadékkal együtt visszahullanak a felszínre, így bekerülnek a felszíni és felszín alatti vizekbe is.
műanyag szemétbe
gabalyodott teknős

szennyezett víz
ömlik a folyóba

gyárak
hajóbalesetek

hulladék

kiömlött olaj
a tengeren

5.2. ábra. Felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése

5. Mondd el az 5.2. ábra alapján, milyen veszélyek fenyegetik a tengerek vizét és élővilágát!
6. Hogyan veszélyezteti a vizeket az erdő szélére lerakott hulladék?

Mit tehetünk a vízszennyezés ellen?
Mindenki tehet valamit a vizek védelmében, mi magunk is! Az egyik legfontosabb, hogy ne pazaroljuk a vizet! Gondoljunk arra, hogy a tiszta
ivóvíz nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre! Soha ne szemeteljünk!
Sok országban már nagyon komolyan szabályozzák a természetbe viszszaengedett ipari vizek és a szennyvíz tisztítását. Víztisztító berendezésekkel kiszűrik a vízben oldott és úszkáló szennyeződéseket.

ne pazarolj!
ne szemetelj!

víztisztítás
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7. Hogyan jut a szennyvíz a lakásokból a szennyvíztisztító telepre?

Honnan van az ivóvíz?
Hazánkban az ivóvíz döntő része a felszín alatti vizekből származik.
A felszínre hozott vizet először megtisztítják és ellenőrzik a minőségét. Ezután nagy víztározókba kerül. A víztornyokban is tárolnak vizeket. A víztornyok teszik lehetővé, hogy az ivóvíz a magas házakba is fel
tud jutni. Innen vezetékeken keresztül a házakba kerül a víz. A háztartásokban elfogyasztott vizet a csatornák vezetik a szennyvíztisztítókba.
Innen tisztítás után visszaengedik a vizet a természetbe (5.3. ábra).

a víz kitermelése

víztisztítás

víztározó medence

víztorony

vissza
a természetbe

szennyvíztisztító

háztartások

5.3. ábra. A víz útja a lakásokba és vissza a természetbe

9. Hogyan termelik ki a felszín alatti vizeket?
10. Mondd el a víz útját a kitermeléstől a természetbe való visszajutásig az 5.3. ábra alapján!

Amikor veszélyessé válik a víz

árvízvédelem
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Árvízkor a medréből kilépő folyó hatalmas pusztítást tud végezni
(5.4. ábra). Elmoshat hidakat, utakat, fákat, házakat. A szántóföldeknek is árt, ha sokáig víz alatt vannak. Ezért a folyóknál az egyik kiemelt
feladat az árvízvédelem. Célja, hogy árvízkor minél kisebb legyen a
pusztítás. A folyók mindkét partján hosszan elnyúló, dombszerű árvízvédelmi gátakat és töltéseket építenek (5.4. ábra). Ezek megakadályozzák a víz terjedését. Az ártér az a terület, melyet elöntene a víz, ha

nem védenék a gátak. Gyorsabban levonul az árvíz, ha tisztán tartják a
medret vagy ha kiegyenesítik a kanyargó folyókat. A Tisza kanyarulatainak nagy részét is levágták.

töltések, gátak

11. Mi okozhat árvizet?
12. Árvizek idején az épületeket, utakat homokzsákokkal is védik. Miért
és miben segíthetnek a homokzsákból emelt falak?

árvízvédelmi gát
ártér
folyómeder

5.4. ábra. Árvízvédelmi építmények a folyó mentén

Összefoglalás
A földi vízkészletek nagy része sós víz.
Vizeket szennyezzük:
– a gyárakból kikerülő ipari vízzel;
– a tengerbe kerülő olajjal;
– a hulladék szabálytalan lerakásával (főleg a műanyagszeméttel);
– a légkörből visszakerülő káros anyagokkal.
Víztisztító berendezésekkel szűrik ki a szennyeződéseket.
Az ivóvíz útja: kitermelés → tisztítás → víztározó → víztorony → háztartások → szennyvíztisztító → természet.
Árvíz ellen töltésekkel, árvízvédelmi gátakkal védekeznek.
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6.

Összefoglalás – avagy mese az
Esőcseppekről

Emlékszel?

víz körforgása, tenger, óceán, folyó, tó, forrás, torkolat, árvíz,
mocsár, kút, ásványvíz, hévíz, gyógyvíz, karsztvíz, sarkvidék,
gleccser, vízszennyezés, árvízvédelem

Ők itt az Esőcsepp testvérek. Hatan együtt születtek meg esőcseppként. Ezután azonban elváltak egymástól, és különböző utakat jártak be.
Nagyon izgalmas dolgok történtek velük. Gyere,
elmesélem a történetüket!

Esőcseppek születése
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl volt az Atlanti-óceán. Ennek az
óceánnak a vize erősen párolgott, és sok vízpára került a levegőbe. A páracseppek haladtak egyre magasabbra felfelé. Közben annyira lehűltek, hogy úgy döntöttek, kicsapódnak.
Vízcseppekké válva felhőt alkottak. Mikor már szép nagyra híztak, elhatározták, hogy lezuhannak a földfelszínre. Így születtek meg az Esőcseppek.
1. Te szereted az esőt? Ha igen, mondd el, mit szeretsz benne!

Első Esőcsepp – óceánokon át
Első Esőcsepp a Csendes-óceán kellős közepébe esett. Elkeveredett a körülötte
lévő sok-sok vízcseppel, így maga is sóssá vált. Csodálatos víz alatti élőlényeket
és képződményeket látott. A legjobban azt élvezte, amikor hullámozni kezdett
a többi vízcseppel együtt. Járt a Föld összes óceánjában, még a világ legmélyebb tengeri árkát is látta. Sajnos műanyag szemetek is úszkáltak a vízben.
Végül eljutott az Északi-sarkvidékre. Ott olyan hideg volt, hogy meg is megfagyott, és egy
jégtáblában úszott tovább (6.1. ábra).
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hullámzó óceán

hulladék az óceánban

jégtábla a sarkvidéken

6.1. ábra. Képek az óceánról

2. Milyen tulajdonságai vannak a tengervíznek? Sorold fel a szöveg alapján!
3. Emlékszel még? Melyik a legmélyebb tengeri árok?
4. Minek a hatására hullámzik a tenger vize?

Második Esőcsepp – egyik folyóból a másikba
A második testvér a Tisza nevű folyóba pottyant, közel a forrásához. Nagyon
érdekes útja volt. A hegyvidéken át sebesen haladtak – ezt nagyon élvezte. A
síkvidéken lelassultak, lerakták a hordalékot, és nagyokat kanyarogtak. Egyszer aztán rengeteg új esőcsepp érkezett a folyóba. Annyira sokan lettek, hogy
nem fértek el a mederben, hanem kiöntöttek. Az emberek ekkor megijedtek, és
azt kiabálták, hogy árvíz! Szerencsére később visszatértek a mederbe. Második Esőcsepp
utazott tovább, mígnem egyszer csak beletorkollott a Dunába (6.2. ábra).
forrás

kanyarog az Alföldön

találkozás a Dunával

6.2. ábra. A Tisza élete

5. Melyik tengerbe torkollik a Duna?
6. Milyen torkolata van a Dunának?
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Harmadik Esőcsepp – irány a Balaton!
Harmadik Esőcsepp egy Balaton nevű tóba hullott. Körbejárta, és megállapította, hogy a víz egy mélyedésben gyűlt össze. A Balaton vize édes volt, és nyáron jól felmelegedett. Ilyenkor rengetegen érkeztek a tóhoz fürdőzni. Hajók is
jártak a tavon, és sokan horgásztak a vizében. A tómedence egyik szélén nagy
nádas terült el. Az öreg vízcseppek azt mondták, hogy ha megnő a nádas területe, akkor
végül mocsár lesz a Balatonból.
fürdőzés

horgászok

nádas

6.3. ábra. Balatoni életképek

7. Hogyan alakult ki a Balaton medencéje?
8. Mondj egy példát mesterségesen kialakított tóra!
9. Hogyan tud feltöltődni egy tómedence?

Három testvér útja a felszín alatt
A testvérek közül hárman tovább együtt maradtak, mint a többiek. Ők lepottyantak a földre, és a repedéseken keresztül beszivárogtak a felszín alá.

Negyedik Esőcsepp – palackba zárva
Negyedik Esőcsepp csak ment-ment egyre mélyebbre a felszín alá, míg végül
egy nagy üregbe jutott. Az üreg tele volt finom, tiszta vízzel, amelyben ásványi
anyagok oldódtak fel. Esőcsepp elkeveredett ebben a vízben. Egyik nap egy cső
fúródott az üregbe a felszínről, és a többi vízzel együtt őt is felszívta a kút. A felszínen egy gyárba vitték, ahol kis palackokba töltötték a vizet.
10. Nevezz meg egy hazai ásványvizet!
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Ötödik Esőcsepp – aki a meleget szereti
Ötödik Esőcsepp egy darabig a testvérével tartott, és jó mélyre került a felszín
alá, de aztán ő másfelé vette az útját. Valahonnan kellemes meleget érzett.
Nemsokára meg is találta azt a föld alatti üreget, ahol egészen meleg víz gyűlt
össze. Gyorsan elkeveredett benne. Nagyon élvezte a meleget! Egy nap viszont
őt is kiszivattyúzták. Egy nagy medencébe került, ahol emberek fürdőztek benne. Néhányan azt mondták, hogy gyógyító hatása is van a vizüknek.
11. Mi a különbség a hévíz és a gyógyvíz között?
12. Sorolj fel legalább három magyar gyógyfürdőt!

Hatodik Esőcsepp – a felszín alól a vízcsapba
Hatodik Esőcseppnek nagyon kalandos útja volt. Miután jó mélyre hatolt a felszín alá, összekeveredett egy adag tiszta vízzel. Aztán felszívták egy kútba. Később egy nagy víztározóban kellett várakoznia, majd egy csövön keresztül egy
házba került. A háznak csak a fürdőszobáját látta. Mikor kinyílt a vízcsap, valaki
kezet mosott. Az egész csak pár másodpercig tartott, aztán Esőcsepp eltűnt a csatornában.
Újabb hosszú utazás következett nagy csövekben, míg a szennyvíztisztító telepre érkezett.
Itt jól megtisztították, végül beleengedték egy tóba.
13. Hol tárolják a vizet, ha magas házakba is el akarják juttatni?
14. Mire használjuk a vizet a lakásban? Mondj néhány példát!
ásványvíz

gyógyvíz

csapvíz

6.4. ábra. Vizek a felszín alól
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1. Ha esik, ha fúj – Ismétlés
Emlékszel?

időjárás, éghajlat, szél, csapadék, hőmérséklet, napsugárzás,
levegő felmelegedése

1.
2.
3.
4.

Mi a különbség az időjárás és az éghajlat között?
Mik az időjárási (éghajlati) elemek?
Hogyan melegszik fel a levegő?
Hogyan alakul ki a szél?

Kedves Meteorológus! Hatodik osztályban tanultál az időjárásról, az
éghajlatról és az ezeket alakító elemekről is. Ebben a fejezetben ismétlünk egy kicsit, aztán alaposan megismerjük az éghajlatokat. Mire a
fejezet végére érünk, tudni fogod, miért alakultak ki a sivatagok és az
esőerdők. Kezdjük hát!
5. Olvasd el az időjárás-előrejelzést! Válaszd ki az időjárási elemekhez
kapcsolódó szavakat!
A túlnyomóan napos idő mellett északkeleten válik erőteljesebbé a gomolyfelhő-képződés, és ott a délutáni, esti órákban néhol előfordulhat
zápor, zivatar. Emellett még az Alpokalja térsége fölé sodródhatnak be
zivatarok. A délkeleti szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Késő estére
22 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.

Időjárás és éghajlat – mik alakítják?
időjárás
éghajlat
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Ha azt kérdezi valaki, hogy milyen az időjárás, akkor nem azt mondjuk,
hogy télen hideg van, nyáron pedig meleg. Az időjárás fogalma rövid
időre, legfeljebb néhány napra vonatkozik. Az éghajlat a hosszú időszakra jellemző időjárási viszonyok összessége. Mindkettőt ugyanazok
az elemek határozzák meg.

időjárás = az időjárási tényezők változásai néhány napon belül
éghajlat = egy terület átlagos időjárása hosszú idő alatt
időjárási elemek = éghajlati elemek = napsugárzás, hőmérséklet-változás, csapadék, szél

Az éltető napsugárzás
A Földre érkező napsugarak felmelegítik a felszínt, az pedig felmelegíti a
felette levő levegőt. Azt szokták mondani, hogy a levegő alulról melegszik fel (1.1. ábra). Ezért a hegyoldalon felfelé haladva egyre hűvösebb
van. A felmelegedés attól is függ, hogy mennyi ideig süt a nap. Felhős
időben kisebb a felmelegedés. Emlékszel, hogy télen ferdén érkeznek a
napsugarak az északi félgömbre nyáron pedig merőlegesen? Minél nagyobb szögben éreznek a napsugarak a felszínre, annál nagyobb a felmelegedés. A Nap azonban nem csak éltető energiát ad. A káros UV-sugaraitól védeni kell a bőrünket. Ne tartózkodj kint a tűző napon!

napsugarak
hajlásszöge
→ felmelegedés
UV-sugarak

3. A levegő
felmelegedése

1. Nap sugárzása
2. A felszín felmelegedése

1.1. ábra. A levegő felmelegedése

6. Melyik napszakban nincs napsugárzás?
7. Mikor erősebb a felmelegedés: reggel vagy délben? Mi az oka?

Hideg vagy meleg?
Ha reggel tudni akarjuk, mit vegyünk fel, legtöbbször azt kérdezzük:
meleg van-e. A hőmérséklet az egyik legfontosabb időjárási elem.
Nemcsak a ruházatunkat határozza meg, hanem például azt is, hogy el
lehet-e vetni a növényeket, vagy hogy mit lehet egy építkezésen csinálni. A hőmérsékletet hőmérővel mérjük, mértékegysége a Celsius-fok
(°C). A 0 °C a víz olvadás-, illetve fagyáspontja. Az ennél alacsonyabb
hőmérsékletet mínusz fokokban fejezzük ki.

hőmérséklet

Celsius-fok
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8. Mérd meg otthon a kinti hőmérsékletet reggel, délben és este! Írd fel a füzetedbe a leolvasott értékeket!
Számold ki, mennyi volt a különbség a reggeli és a
déli hőmérséklet között! Számold ki a déli és az esti
hőmérséklet közötti különbséget is!
9. Gondolkozz! A tűző napra vagy az árnyékba érdemes tenni a kinti hőmérőt?
1.2. ábra. Hőmérők

kánikula

Sokan szereik a meleg időt, de a több napig tartósan magas hőmérséklet, vagyis a kánikula megviseli az élőlények szervezetét. Ilyenkor
hőségriasztást szoktak kiadni. A harmadfokú hőségriasztás a legerősebb. Ebben az időben fokozottan kell figyelni arra, hogy sok folyadékot igyunk.

Győr-Moson- KomáromEsztergom
Sopron

Vas

Veszprém

Budapest
Pest

Fejér

Zala
Somogy

Borsod-AbaújZemplén
Szabolcs-SzatmárNógrád
Bereg
Heves

Tolna

HajdúJász-Nagykun- Bihar
Szolnok
Békés

BácsKiskun
Csongrád

Baranya

nincs

elsőfokú

másodfokú harmadfokú

10. Olvasd le az 1.3. térképről, hogy az ország
mely részein van éppen másodfokú hőségriasztás!
11. Hogyan lehet védekezni a nagy meleg ellen?
Sorolj fel tanácsokat!

1.3. ábra. Hőségriasztás hazánkban – térképen

A csapadék nem csak eső!
eső
hó
jégeső
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Nálunk legtöbbször eső formájában hullik a csapadék. Ha azonban
a felszín közelében a levegő hőmérséklete fagypont alatti, akkor az
esőcseppek hópelyhekké fagynak. Érdekes, de a jégeső pont a nagy
melegek idején jellemző. A nagyra duzzadt jégszemek hullása komoly
pusztítást okozhat. A lehullott csapadék mennyiségét milliméterekben
adják meg.

A felszín közelében is kicsapódhat a pára: fagypont alatti hidegben dér
vagy zúzmara, melegben harmat keletkezik a leveleken, kerítéseken.
A dér, a zúzmara és a harmat is csapadék, csak nem hullik.
hópehely

jégeső

harmat

dér
zúzmara
harmat

zúzmara

1.4. ábra. Csapadékfajták

12. Elverte a jég a termést – előfordul, hogy halljuk a hírekben. Melyik
évszakban jellemző leginkább a jégeső? Milyen károkat okozhat a
jégeső?
13. Milyen típusú csapadék az ablakon megjelenő jégvirág?

Az áramló levegő
A különböző hőmérsékletű helyek között áramló levegő a szél. Mindig
arról a világtájról nevezik el, ahonnan fúj. Irányát régebben szélkakassal, napjainkban szélzsákkal állapítják meg. Mértékegysége km/h (kilométer per óra). Különböző erősségű szelek alakulhatnak ki. Amikor
szinte nem is mozdul a levegő, akkor szélcsend van. Időnként viszont
erős szélvihar támad. Magyarországon nem jellemzőek a pusztító forgószelek, de előfordulhatnak.

szél

km/h

Összefoglalás
Időjárási elemek = éghajlati elemek = napsugárzás, hőmérséklet-változás, csapadék, szél.
A levegő felmelegedését befolyásolja a napsugárzás ideje és a napsugarak felszínnel bezárt
szöge.
A hőmérsékletet hőmérővel mérjük, mértékegysége a Celsius-fok (°C).
Kánikulakor hőségriasztást adnak ki.
A csapadék fajtái: eső, hó, jégeső, zúzmara, dér, harmat.
A szélerősség mértékegysége: km/h. Irányát szélzsákkal állapítják meg.
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2. Hogy alakultak ki az övezetek?
Emlékszel?

nevezetes szélességi körök, napsugárzás, felmelegedés, Föld
keringése, évszakok váltakozása

1. Milyen évszak van a déli félgömbön, ha az északi félgömbön tél van?
2. Mitől függ a felmelegedés?
Azt már tudod, hogy mi alakítja az éghajlatot a Földön. Ebben a leckében a Föld három nagy éghajlati övezetével ismerkedünk meg. Azt is
megnézzük, hogy miért alakultak ki ezek az övezetek. Lássuk!

Felmelegedés a Földön
napsugarak
beesési szöge
→ felmelegedés

Az előző leckében is tanultad, hogy minél nagyobb szögben érkeznek
a napsugarak a felszínre, annál nagyobb a felmelegedés. Ez ezért van,
mert a ferde napsugarak hőenergiája nagyobb területen oszlik el, mint
a merőlegesen érkező sugarak ugyanakkora energiája.
Figyeld meg!
1. Fogj egy elemlámpát, egy fekete kartonlapot és egy fehér krétát! Világítsd meg merőlegesen a kartont a lámpával! Rajzold körbe a megvilágított részt (2.1. ábra)!
2. Ismételd meg úgy is, hogy ferdén tartod a lámpát!

2.1. ábra. A napsugarak szöge és a felmelegedés kapcsolatának megfigyelése

114

A Föld gömb alakja miatt a sarkok közelében ferdén érkeznek a napsugarak a felszínre, az Egyenlítőnél viszont merőlegesen. Ezért az Egyenlítő mentén erősen felmelegszik a levegő, a sarkoknál pedig hideg van.
Az eltérő felmelegedés alapján három övezetet különböztetünk meg: a
forró, a mérsékelt és a hideg övezetet. Az övezetek határai a nevezetes
szélességi körök (2.2. ábra).
Északi sarkkör

három övezet
nevezetes
szélességi körök

hideg övezet
mérsékelt övezet

Ráktérítő
Egyenlítő

forró övezet

Baktérítő

mérsékelt övezet
Déli sarkkör

hideg övezet

2.2. ábra. A beérkező napsugarak és az övezetek

3. Olvasd le a 2.2. ábráról, hogy mely nevezetes szélességi körök határolják az egyes övezeteket!
Földünk egy év alatt megkerüli a Napot. Mivel a Föld forgástengelye
ferde, a felszín ugyanazon pontján az év során változik a napsugarak
szöge. Így alakultak ki az évszakok. Nyáron az északi félgömbre érkeznek nagyobb szögben a napsugarak, télen a déli félgömbre (2. fejezet
3. lecke).

A legforróbb övezet
A legmelegebb övezetet forró övezetnek nevezzük. Itt egész évben forróság van. Jellemző szele a keleties passzát. A passzátszél a térítőktől
fúj az Egyenlítő felé, az északi félgömbön északkeletről, a déli félgömbön délkeletről. Az Egyenlítőnél folyton a magasba áramlik a meleg
levegő, ezért ott szinte minden nap felhők képződnek, és esik az eső.
A térítőknél viszont lefelé száll a levegő, ezért szinte sosem képződik
felhő, eső nagyon ritkán esik.

forró övezet
passzátszél
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egyenlítői
éghajlat
esőerdők
forró övezeti
sivatagi éghajlat
sivatagok
szavannaéghajlat
szavanna

Láthatod, hogy ha távolodunk az Egyenlítőtől, csökken a csapadék
mennyisége. Ez alapján a forró övezetben háromféle éghajlat van.
Az Egyenlítőnél nagyon sok az eső, egyenlítői éghajlat jellemző. A meleg és a sok eső miatt dús esőerdők alakultak ki. A térítőknél nagy a
szárazság, forró övezeti sivatagi éghajlat van. Itt hatalmas sivatagok
vannak. Az egyenlítői éghajlat és a forró övezeti sivatagi éghajlat közötti átmeneti területen szavannaéghajlat van. Itt is egész évben meleg
van, de csak az év egyik felében jellemző az eső. Emiatt fákkal tarkított
füves puszták, a szavanna alakult ki.
esőerdő

szavanna

forró övezeti sivatag

2.3. ábra. Tájak a forró övezetben

Forró övezet
– A Ráktérítő és a Baktérítő között húzódik.
– Itt érkeznek a felszínre legnagyobb szögben a napsugarak → itt a
legnagyobb a felmelegedés.
– Egész évben meleg van.
– 1 vagy 2 évszak van.
4. Milyen lehet az élet az esőerdőben? Mondd el, hogyan képzeled!
5. Jellemezd a szavanna növényzetét a 2.3. ábra alapján!
6. Mi a sivatag jellegzetes állata?

A mérsékelt övezet

mérsékelt övezet
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Az Egyenlítő és a sarkok között félúton nincs sem túl meleg, sem túl
hideg. Ez a mérsékelt övezet, amelyben mi is élünk. Az övezet a déli és
az északi félgömbön is megtalálható.

Mérsékelt övezet
– A térítők és a sarkkörök között található.
– A napsugarak nem merőlegesen, de nem is nagyon ferdén érkeznek a felszínre.
– A felmelegedés mérsékelt.
– 4 évszak váltakozik.
7. Nézd meg a térképen, hogy Magyarország a mérsékelt övezet melyik
részén helyezkedik el!

A leghidegebb övezet
A legzordabb körülmények a hideg övezetben alakultak ki, ahol a napsugarak már csak nagyon ferdén érkeznek a felszínre. Ezért az átlagos
hőmérséklet a legtöbb helyen fagypont alatt van. Hó és jég borítja
a felszín nagy részét. A sarkkörökön túl vannak olyan napok, amikor
a Nap nem is kel fel, illetve nem nyugszik le.

hideg övezet

Hideg övezet
– A sarkkörökön túl található.
– A napsugarak nagyon ferdén érkeznek a felszínre → kicsi a felmelegedés.
– Egész évben hideg van.
– 1 vagy 2 évszak alakult ki.
8. Milyen lehet az élet a hideg övezetben? Mondd el a társaidnak, hogyan
képzeled!

Összefoglalás
A Föld gömb alakja miatt a napsugarak eltérő szögben érkeznek a felszín különböző pontjaira.
Három övezet alakult ki: forró, mérsékelt és hideg.
Az Egyenlítőtől a sarkok felé csökken a felmelegedés.
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3. Mi befolyásolja az éghajlatot?
Emlékszel?

levegő felmelegedése, övezetek, éghajlat, éghajlati elemek

1. Mitől függ a felmelegedés mértéke a gömb alakú Földön?
2. Mely övezetek alakultak ki a Földön?
3. Melyik övezetben a legerősebb a felmelegedés? Melyikben a leggyengébb?
Az előző leckében megállapítottuk, hogy az Egyenlítőtől távolodva egyre gyengébb a felmelegedés, vagyis egyre hidegebb van. De az övezeteken belül az éghajlat ennél sokkal változatosabb. A napsugárzáson
kívül ugyanis egyéb tényezők is hatnak az éghajlatok kialakulására.
Lássuk, mik ezek!
távolság az
Egyenlítőtől
éghajlatmódosító
tényezők

Az éghajlatok elsősorban az Egyenlítőtől való távolság szerint alakulnak, de vannak egyéb éghajlat-módosító tényezők is:
– a domborzat;
– a felszín anyaga és színe;
– az óceántól való távolság.

Hegyen-völgyön más éghajlat
Nap iránya
szélirány

A napsugaraknak a felszínnel bezárt szöge a domborzattól is függ.
A hegy Nappal szembeni oldalára meredekebben érkeznek a sugarak,
ezért ott jobban felmelegszik a levegő. A szélirány felőli hegyoldal csapadékosabb. Ennek az az oka, hogy a hegynek ütköző és ezért felemelkedő levegő lehűl. Lehűléskor kicsapódik belőle a pára. A hegy túloldala viszont szárazabb. A hegyekkel körülvett medencékben általában
gyengébbek a szelek.
4. Gondolkozz! A hegyek melyik oldalára ültetnéd a napsütést kedvelő
szőlőt?
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a Nappal szembeni hegyoldalra
meredekebben érkeznek a sugarak

a hegyek szél felőli oldala
csapadékosabb

3.1. ábra. A domborzat hatása az éghajlatra

Különböző felszín – különböző felmelegedés
Észrevetted már, hogy napsütésben a fekete pólód jobban felmelegszik, mint a fehér pólód? A földfelszín is hasonlóan működik. Általában
minél sötétebb a felszín, annál jobban felmelegítik a napsugarak.
A melegebb felszín fölött pedig a levegő is melegebb lesz. Például a sötétbarna szántóföld sokkal jobban felmelegszik, mint a frissen esett hó.

a sötét jobban
felmelegszik

Vizsgálódj!
Eszközök: 2 db üvegpohár, 2 db hőmérő, 2 db erős fényű lámpa
Anyagok: 1 db fehér kartonlap, 1 db fekete kartonlap
1. Tegyetek magatok elé 2 üvegpoharat!
2. Vonjátok be az egyiket fehér, a másikat fekete kartonlappal!
3. Tegyetek mindkét üvegpohárba egy-egy hőmérőt!
4. Melegítsétek 5 percig egy nagy teljesítményű lámpával a poharakat!
5. Beszéljétek meg, hogy mit tapasztaltatok!

5. Mit gondolsz, mi melegszik fel jobban: a sötét szántóföld vagy a sárgás homok?
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Az óceán közelsége
az óceán
lassabban
melegszik és hűl

Nagy különbség van a víz és a szilárd felszín felmelegedése között is.
A víz lassabban melegszik fel, de lassabban is hűl le. Nyáron a napsugarak gyorsabban felmelegítik a szárazföldet. Az óceán vize lassabban
melegszik fel, ezért nyáron fölötte hűvösebb a levegő, mint a szárazföld
fölött. Télen a szárazföld gyorsabban hűl, az óceán viszont tovább tartja a meleget. Az óceán feletti levegő nyáron hűti a szárazföld levegőjét
is, télen pedig melegíti (3.2. ábra). Emiatt az óceánokhoz közel nincs
olyan nagy különbség a nyári és a téli hőmérsékletek között, mint a
kontinens belsejében.
Tél

melegebb
levegő

óceán

fűt

Nyár

hidegebb
levegő

szárazföld

hidegebb
levegő

óceán

hűt

melegebb
levegő

szárazföld

3.2. ábra. Az óceán hűtő-fűtő hatása

Vizsgálódj!
Eszközök: 2 db lábos, 2 db hőmérő, 2 db erős fényű lámpa
Anyagok: víz, talaj
1. Tegyetek az egyik lábosba vizet, a másikba pedig talajt!
2. Állítsatok mindkét lábosba egy hőmérőt!
3. Melegítsétek a vizet és a talajt 5 percig egy-egy nagy teljesítményű
lámpával! Figyeljetek arra, hogy azonos távolságból és egyenlő ideig
melegítsétek azokat!
4. Írjátok fel a mérési eredményeket!
5. Beszéljétek meg, hogy mit tapasztaltatok!

óceán közelében
csapadékosabb
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Az óceán közelsége a csapadék mennyiségét is befolyásolja. Minél közelebb vagyunk a nagy víztömeghez, annál több csapadék hullik.

A mérsékelt övezet változatossága

nő az átlagos hőmérséklet

Az éghajlat-módosító tényezők hatását a mérsékelt övezetben Európa
példáján vizsgáljuk meg. Európa majdnem teljes egészében az északi
mérsékelt övezetben fekszik. Az éghajlata azonban korántsem egységes (3.3. ábra). A legmelegebb területek az Egyenlítőhöz közelebb eső
Dél-Európában, a Földközi-tenger partján vannak. Észak-Európában,
a sarkkörhöz közel kicsi a felmelegedés. A kontinens középső részén
az éghajlatok nyugatról keletre, az óceántól távolodva változnak. Kelet felé tartva egyre kevesebb a csapadék, egyre melegebbek a nyarak
és hidegebbek a telek. A kontinens belsejében már a térítők közelében
fekvőhöz hasonló, nyáron forró sivatagok alakultak ki. A hegységekben
az éghajlat a magassággal változik, hiszen minél feljebb jutunk, annál
kisebb a felmelegedés.

I I

egyre melegebb nyarak és hidegebb telek
I

I

I

I

nő a csapadék mennyisége

6. Olvass a 3.3. ábráról!
– Hogyan változik az átlagos
hőmérséklet észak felé?
– Hogyan változik a csapadék mennyisége kelet felé?
– Hogyan változik a tél és a
nyár hőmérséklete közötti különbség kelet felé?

3.3. ábra. Az éghajlati elemek változása Európában

Összefoglalás
Az éghajlatot befolyásolják:
a domborzat, a felszín anyaga, színe, az óceántól való távolság.
A hegyek Nappal szembeni oldala jobban felmelegszik, a széllel szembeni oldal csapadékosabb.
Az óceán télen melegíti a tengerpart levegőjét, nyáron hűti.
Az óceántól távolodva csökken a csapadék mennyisége.
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4. A változatos mérsékelt övezet
Emlékszel?

mérsékelt övezet, napsugárzás, felmelegedés, óceán hűtő-fűtő hatása

1. Hogyan változik a hőmérséklet a mérsékelt övezetben északról dél felé?
2. Hogyan változik a csapadék mennyisége az óceántól távolodva?
Az előző leckében megtanultad, hogyan és miért módosul az éghajlat
a mérsékelt övezetben délről észak felé és nyugatról kelet felé. Ismerd
meg most részletesebben az övezet éghajlatait, köztük hazánkét is!

Mérsékelt, mégis meleg

mediterrán

turisták

A mérsékelt övezet széles sáv mindkét félgömbön, ezért nem mindenhol egyformán melegszik fel. A térítőkhöz legközelebb eső területek a
legmelegebbek. Ezért nyáron szárazság és nagyon meleg van. A csapadék főleg télen hullik, de ekkor sincs igazán hideg. A hó igazi ritkaságnak számít. Ilyen a mediterrán éghajlat. Európában a Földközi-tenger
partján mindenhol ez jellemző. Itt a természetes növényzet a szárazságtűrő keménylombú erdő. Déligyümölcsöket (narancsot, mandarint), olajbogyót és szőlőt termesztenek. A Földközi-tenger partjára
tömegesen érkeznek nyaralni a turisták.

4.1. ábra. Az ember által átformált mediterrán táj

3. Jellemezd a mediterrán tájat a 4.1. ábra alapján!
4. Nevezz meg európai országokat, ahol mediterrán az éghajlat!
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Az óceán hatása alatt
A mérsékelt övezetben az óceáni éghajlaton a legkisebb a különbség
a tél és a nyár között. Ez az óceán hűtő-fűtő hatásának köszönhető.
A nyár hűvös, a tél enyhe. Az esernyő viszont mindig jól jön, mert szinte
bármikor lehet esőre számítani a párás levegőben. Az óceáni éghajlatú
tájakon a lombhullató erdő volt a természetes növényzet. Az erdőket
nagyrészt kiirtották a faanyag miatt. Helyét ma főképp dús, zöld rétek
vagy szántóföldek foglalták el (4.2. ábra). A szántókon rozst, árpát, burgonyát termesztenek, a legelőkön juhot, szarvasmarhát legeltetnek.

óceáni éghajlat

lombhullató erdő
→ rétek

4.2. ábra. Óceáni éghajlatú táj

5. Mit vinnél magaddal, ha óceáni éghajlatú tájra utaznál?

A tengerpart és a szárazföld belseje között
Az óceáni éghajlat szomszédságában még nedves kontinentális éghajlat van. Itt még viszonylag sok a csapadék. Nyáron jó meleg van, télen
pedig fagyok is lehetnek. Itt is lombhullató erdők, alattuk barna erdőtalaj van.
Még keletebbre a csapadék kevesebb, néha komoly szárazság van,
ezért öntözni kell. Itt már száraz kontinentális éghajlat jellemző. A zárazság miatt erdők már nincsenek, füves puszták uralják. A puszták
alatt jó minőségű mezőségi talaj van. Ezért a szántóföldek fő terménye
a búza, a kukorica és a napraforgó.

nedves
kontinentális
éghajlat
lombhullató erdő
száraz
kontinentális
éghajlat
füves puszta
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lombhullató erdő
a nedves kontinentális éghajlaton

végtelen füves puszta
a száraz kontinentális éghajlaton

4.3. ábra. Kontinentális éghajlatú tájak

6. Fogalmazd meg a 4.3. ábra alapján a nedves kontinentális és a száraz kontinentális éghajlatú tájak közötti különbségeket!
7. Jellemezd saját településed éghajlatát! (Milyen a hőmérséklet télen
és nyáron? Mikor, mennyi és milyen csapadék jellemző?)

A kontinens belsejében
mérsékelt övezeti
sivatagi éghajlat

Az óceántól távolra, a kontinens belsejébe már csak kevés páradús levegő jut el. Itt alakul ki a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat. A nyár
forró, a tél pedig fagyos. A növényzet nagyon gyér, homok- és kősivatagok alakultak ki (4.4. ábra). Emberek csak ott tudtak letelepedni,
ahol van víz. A földeken is csak öntözéssel tudnak rizst és gyapotot termeszteni. A kecske- és juhnyájak vándorolva legelnek.

4.4. ábra. Mérsékelt övezeti sivatag

8. Nézz utána az atlaszban, hol vannak sivatagok a mérsékelt övezetben!
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Hideg a mérsékelt övezetben
A mérsékelt övezetben az északi sarkkör közelében a legkisebb a felmelegedés. Itt tajgaéghajlat uralkodik. A nyár rövid és hűvös, a tél hosszú,
és nagyon zord. Ezért gyakran borítja jég a felszínt, a folyók is sokszor
befagynak. Természetes növényzet a fenyőerdő, vagyis a tajga (4.5.
ábra). Az erdőben a hideget jól tűrő prémes állatok élnek. Az emberek
erdőgazdálkodással és prémes állatok tenyésztésével foglalkoznak.

tajgaéghajlat
tajga

4.5. ábra. A tajga, a végtelen fenyőerdő

9. Miben különbözik a fenyőerdő a lombhullató erdőtől?
10. Tajgaéghajlat nincs a déli félgömbön. Az atlasz segítségével magyarázd meg, hogy miért!

Összefoglalás
nedves
kontinentális
éghajlat

száraz
kontinentális
éghajlat

mérsékelt
övezeti sivatagi éghajlat

– hűvös nyár
– enyhe tél
– egész évben
sok csapadék

– meleg nyár
– hideg tél
– sok csapadék

– meleg nyár
– hideg tél
– kevés
csapadék

– forró nyár
– hideg tél
– alig esik eső

– rövid, hűvös
nyár
– hosszú, zord
tél
– kevés
csapadék

lombhullató
erdők → rétek

lombhullató
erdők

füves puszta

nincs összefüggő növényzet

tajga
(fenyőerdő)

barna erdőtalaj

mezőségi talaj

alig van talaj

búza, kukorica,
napraforgó

búza, kukorica,
napraforgó

rizs, gyapot,
juh, kecske

mediterrán
éghajlat

óceáni
éghajlat

– forró, száraz
nyár
– enyhe, esős
tél

keménylombú
erdők → bozótos
déligyümölcsök, szőlő,
olajbogyó

rozs, árpa,
burgonya,
szarvasmarha

tajgaéghajlat

erdőgazdálkodás
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5. A földrajzi övezetesség
Emlékszel?

övezetek, éghajlat, óceántól való távolság, talaj, felszínformálás, aprózódás, mállás

1. Milyen éghajlatok vannak a forró és a mérsékelt övezetben?
2. Hogyan változik a levegő hőmérséklete a hegyen felfelé haladva?
Most már tudod, miért és hogyan alakultak ki az éghajlatok. Az éghajlathoz kapcsolódóan sok más környezeti elem is változik, sőt az emberek gazdálkodása, életmódja is. Ezek példáit láthattad a mérsékelt
övezetben. A többi övezet példáival most ismerkedünk meg.

Mi az éghajlat következménye?

földrajzi
övezetesség

Az éghajlattal együtt változik az élővilág, a talaj, a felszínformálódás
is, hiszen mindegyiket az éghajlati elemek határozzák meg. A termesztett növények, a tenyésztett állatok, az építkezés módja és az emberek szokásai is eltérőek a különböző éghajlatokon. Az éghajlat és a többi természeti, a gazdasági és a társadalmi elemek együttes változását
a Földön földrajzi övezetességnek nevezzük. A földrajzi övezetesség a
szélességi körökhöz kapcsolódik.

Az éghajlat és a természeti környezet kapcsolata
A sivatagokban a szárazság és a hőség határozza meg a környezetet.
A kevés víz miatt nagyon ritka a növényzet, és csak kevés állatfaj él
meg ilyen körülmények között. Csak kezdetleges talaj tud kialakulni.
A sivatagokban a szél formálja a felszínt. Ahol viszont bőséges csapadék hullik, ott dús növénytakaró (erdő) alakul ki, például az egyenlítői
éghajlaton és az óceáni éghajlaton. Az erdők változatos állatvilágnak
adnak otthont. A sok eső miatt bővizűek a folyók. A sok eső azonban
gyakran le is mossa a talaj felső rétegét.
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az eső lemossa a
felszínt; mállás
sok csapadék

dús növényzet

aprózódás
szárazság

szárazságtűrő
növényzet

gyengén
termő talaj

szárazságtűrő
állatok

bővizű folyók

5.1. ábra. Az éghajlat és a természeti környezet néhány összefüggése

3. Mit gondolsz, milyen hőmérsékleten jellemzőek a vastag bundájú
állatok?

Gazdálkodás különböző éghajlatokon
Hiába szeretjük a kakaót, a kakaófa sajnos valószínűleg nem sokáig
élne a kertünkben. Annak ugyanis nem megfelelő a mi éghajlatunk.
A legtöbb kakaót a forró, párás egyenlítői éghajlaton, óriási ültetvényeken termesztik a banánnal együtt. Az ültetvényeken hatalmas területeken egyféle növényt termesztenek, amit aztán eladnak a világ
minden részén. A kávé, a földimogyoró és a pamut alapanyagát adó
gyapot a kevésbé csapadékos szavannaéghajlaton terem.
A se nem túl meleg, se nem túl csapadékos kontinentális éghajlatokon búzát, kukoricát és napraforgót termesztenek a szántóföldeken.
Az óceánok közelében szarvasmarhákat legeltetnek. A juhok és a kecskék jobban tűrik a szárazságot, ezért a szavanna gyér növényzetén is
megélnek. A pásztorok itt az állatokkal együtt vándorolnak: ha egy helyen lelegelték az állatok a füvet, akkor új legelőkre hajtják őket.
banánültetvény az egyenlítői éghajlaton

ültetvény

szántóföld

vándorló
legeltetés

gyapotültetvény a szavannán

5.2. Gazdálkodás a forró övezetben
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szőlőültetvény

napraforgómező a száraz
kontinentális éghajlaton

5.3. ábra. Gazdálkodás a mérsékelt övezetben

4. Milyen termékeket állítanak elő napraforgóból? Járj utána!

Hogyan alkalmazkodnak az emberek az éghajlathoz?
ruházat
háztetők
házak szigetelése
építőanyagok

pihenőidő

Szeretsz nyáron napozni? A forró övezetben élők legszívesebben elrejtőznek a napsütés elől. Bőrüket hosszú, vékony ruházattal védik az
erős sugárzástól. A házakat is máshogyan építik a különböző éghajlatokon. A mi éghajlatunkon érdemes szigetelni a házakat a téli hideg
ellen. Még az építőanyagok is eltérőek az éghajlattól függően. A forró
övezetben sokszor csak nádból épülnek a kunyhók. A hideg tájakon
viszont szükség van a jól szigetelő téglára. A meleg nyarú mediterrán
éghajlaton délidőben pihenőt tartanak munka közben az emberek, és
inkább este, a hűvösebb időben dolgoznak tovább.
testet védő öltözet a sivatagban

nádból készült afrikai kunyhó

5.4. ábra. Alkalmazkodás az éghajlathoz

5. A hosszú ruházat a sivatagban nem csak a napsütéstől véd. Mit gondolsz, mitől még?
6. Meleg éghajlaton gyakran fehérre festik a házakat. Mit gondolsz, miért?
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7. A forró övezetben a házak nem a hidegtől védenek. Mitől védik akkor
az embereket?

A magassággal változó környezet
A hegységekben felfelé haladva csökken a hőmérséklet, és nő az átlagos csapadékmennyiség. A magassággal változik az élővilág és a
gazdálkodás is. A hegy lábánál sok helyen megművelik a földet. Magasabban már erdők vannak, amelyek felfelé egyre ritkábbak, és fái egyre alacsonyabbak. Az erdők faanyaga nagy kincs a gazdaság számára.
Az erdőket felfelé hegyi rétek váltják, ahol sokfelé szarvasmarhát, juhot legeltetnek. Ha elég magas egy hegy, akkor a hó egész évben megmarad a tetején (5.5. ábra).

hóval fedett terület
rét
fenyőerdő
lombhullató erdő
mezőgazdasági terület

5.5. ábra. A hegyvidéken a magassággal változik a növényzet

8. Keress az atlaszban hegységeket, ahol a magassággal változik az
éghajlat!

Összefoglalás
Földrajzi övezetesség = az éghajlat és a hozzá kapcsolódó többi természeti, gazdasági és
társadalmi elem együttes változása az Egyenlítőtől a sarkok felé.
Az éghajlathoz igazodik a természetes növényzet, az állatvilág, a talaj, a felszínformálódás,
a termesztett növények, a tenyésztett állatok, az építkezési módok, a ruházkodás és egyéb
szokások.
A hegységekben felfelé haladva a hőmérséklet csökkenésével a többi természeti és társadalmi tényező is változik.
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6. Lakóhelyünk jellemzői
Emlékszel?

népesség, népsűrűség, település, tanya, falu, város

1. Mondj tájakat, ahol nagyon sokan élnek! Mi az oka? Milyen tájakon
élnek nagyon kevesen?
2. Mit jelent a népsűrűség? Hogyan számoljuk ki?
3. Milyen településtípusok vannak?
Sok mindent tudsz már a különböző éghajlatokról. Arról már tavaly is
tanultál, hogy az éghajlattól is függ egy táj népsűrűsége. Ahol kellemesebb az éghajlat, ahol jobban lehet gazdálkodni, ott sokan telepedtek
le. De az egyes településeken is eltérő számban élnek emberek. Ez vajon mitől függ? Ebben a leckékben megnézzük a város, a falu és a tanya
közötti sok különbséget és hasonlóságot.
tanya

falu

kisváros

nagyváros

6.1. ábra. Településtípusok

4. Jellemezd egy-két szóval a különböző településtípusokat a 6.1. ábra
képei alapján!
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Mi jellemzi a lakóhelyedet?
5. Alkossatok négy csoportot! Minden csoport egy településtípust képvisel. Mutassák be a csoportok a többieknek, hogy mi jellemző az
egyes településtípusokra! A 6.2. ábra segít.

tanya

falu

kisváros

nagyváros

6.2. ábra. Településtípusok
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Falu vagy város?
település

falu
város

A településeket leggyakrabban a népességszámuk szerint csoportosítjuk (6.3. ábra).
aprófalu

500 főnél
kevesebben lakják

kisfalu

500–1000 fő

közepes falu

1000–2000 fő

nagyfalu

2000–5000 fő

óriásfalu

5000 főnél többen lakják

kisváros

25 000 főig

középváros

25 000–100 000 fő

nagyváros

100 000 főnél
többen lakják

6.3. ábra. Települések csoportosítása
népességszámuk szerint

6. Hányan laknak a településeden? Nézz utána!
7. Olvasd el a 6.3. ábráról,
hogy melyik csoportba tartozik a te településed!
8. Képzelj el egy 400 fős aprófalut és egy 120 000 fős
nagyvárost! Hányszor laknak többen a nagyvárosban, mint az aprófaluban?

Gondolhatnánk, hogy azok a települések a falvak, ahol kevesen laknak. Ha pedig már elég sokan élnek a faluban, akkor város lesz belőle.
Ez viszont nem ilyen egyszerű. Nem csak a népesség számától függ a
várossá válás. Vannak olyan kisvárosok, ahol kevesebben laknak, mint
egy nagy népességű faluban. A falvak és városok különbségeiről, a várossá válásról részletesebben a következő leckékben tanulsz.

Falu és város kapcsolata
A települések kapcsolatban állnak egymással. Láthattad, hogy falu
és város között sok különbség van. A város és a környező falvak kapcsolata azért különleges, mert mindegyik mást tud nyújtani a másik
számára. A faluból bejárnak a városba dolgozni, tanulni, vásárolni, moziba, színházba. A városiak vidékre mennek kikapcsolódni, kirándulni
(6.4. ábra).
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FALU

élelmiszer, víz
és más források
munka

hulladék,
környezetszennyezés

tanulás

migráció

VÁROS
kulturális
tevékenység

vásárlás,
kereskedelem
sport
feltöltődés

turizmus

6.4. ábra. Kapcsolat falu és város között

9. Sorold fel a 6.4. ábra alapján, hogy falusiként miért mennél be a
városba! Városiként miért utaznál falura?
10. Mik kötik össze a településeket? Hogyan lehet eljutni egyik településről a másikra?

Összefoglalás
A települések fő típusai: tanya, falu, város.
A falu és a város sok mindenben különbözik egymástól (pl. a házak típusa, a szolgáltatások
sokfélesége).
A településeket népességszám alapján is csoportosítjuk. Nem népességszám alapján lesz
város egy faluból.
A falvak és a városok között szoros kapcsolat van.
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7. A tanya és a falu világa
Emlékszel?

település, tanya, falu, város

1. Milyen különbségek vannak falu és város között? Próbáljatok minél
többet közösen összegyűjteni!
Ha tanyán vagy falun élsz, ebben a leckében biztosan sok ismerős dolgot fogsz olvasni. Ha városi vagy, akkor most jobban megismerheted a
kisebb települések jellegzetességeit.

Ha tanyán vagy
tanya
szórványtelepülés

közművek

A tanyák szórványtelepülések. A szó arra utal, hogy a többi településtől
elkülönülve, elszórtan helyezkednek el (7.1. ábra). Hazánkban elsősorban az Alföldön jellemzőek. A legtöbb tanya önállóan, magányosan áll,
csak egyetlen család (néha csak egyetlen ember) lakja. A lakóépületet
néhány melléképület és nagy földek veszik körül. Sok tanya van rossz,
leromlott állapotban. Egy részükre a közművek sincsenek bevezetve.

elektromos áram
vezetékes gáz
közművek:
vezetékes ivóvíz
csatornahálózat

7.1. ábra. Magányos tanya

2. Képzeld el egy napodat egy olyan tanyán, ahol nincs áram és vezetékes víz! Hogy oldanád meg a napi feladatokat felkeléstől lefekvésig?
3. Mit gondolsz, miért hiányoznak a közművek a tanyákról?
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A tanyán lakók többsége műveli a földjét, sokan kifejezetten a mezőgazdaságból élnek. Ma már előfordul, hogy panziókat, fogadókat, lovas tanyákat rendeznek be a turisták számára. Vannak, akik csak nyaralóként használják a tanyájukat. A tanyasi lakosok egy része egész
életét a tanyán töltötte, de sokan választják felnőttkorukban a tanya
világát. Ők nyugalmat, csendet, a természet közelségét keresik. A rászorulókat a tanyagondnok segíti. Ha kell, iskolába viszi a gyerekeket,
bevásárol, gyógyszert hoz.
4. Mi mindenben segíthet a tanyagondnok? Vedd számba a lehetőségeket!

Milyenek a falvak?
Hazánk településeinek döntő többsége falu. A falvak nagyon változatosak. Vannak egészen hosszúkás falvak, amelyek egy út mentén húzódnak (7.2. ábra). Vannak szabálytalan alakúak, sakktáblaszerűen szabályosak és szinte kör alakú falvak is (7.3. ábra). Tudjuk, hogy általában
kevesen laknak a falvakban – de a falulakók számában is nagy különbségek vannak.

7.2. ábra. Út mentén elterülő
hosszúkás falu

falu

7.3. ábra. Szabályos falu

5. Mit gondolsz, miért az út mentén telepedtek le az emberek a hosszúkás falvakban?
6. Milyen hátrányai lehetnek annak, ha valaki a főút menti házban él?
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Élet a falun
7. Igaz-e, hogy egy faluban kevesebben laknak, mint egy városban?
családi házak

városokban
dolgoznak

A falvakban családi házak jellemzőek nagy telekkel. Sokan művelik
manapság is a földjüket, de a többség csak saját magának neveli a
zöldségeket és gyümölcsöket. Kevesen dolgoznak helyben a faluban
– a legtöbben a szomszédos városokba járnak be dolgozni nap mint
nap. A kisebb falvakban óvoda és iskola sincs. Innen a gyerekek is a
szomszédos településekre mennek. Vannak olyan kis települések, ahol
az állandó posta és bolt is megszűnt. Ezekre a helyekre járművekkel viszik a leveleket és az árut (7.4. ábra). A közművek majdnem mindenhol
be vannak vezetve. Kulturális és szórakozási lehetőségek általában ritkán vannak a falvakban. Viszont a városokhoz képest nagyobb a csend
és a nyugalom. Szinte mindenki ismer mindenkit.

7.4. ábra. Mozgóposta és mozgóbolt

8. Mit gondolsz, miért zárt be sok kis településen az állandó posta?
9. Te milyen boltot nyitnál egy kis faluban?
10. Milyen előnyei vannak annak, hogy falun az emberek általában jól
ismerik egymást?
11. Hová és mivel járnak iskolába azok a gyerekek, akik falujában nincs
iskola?
12. Alkossatok 5 fős csoportokat! Játsszátok el, hogy ti vagytok egy falu
képviselői! Beszéljétek meg, hogyan lehetne megoldani a következő dolgokat!
a) Szeretnétek virágokkal beültetni a faluház előtti területet.
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b) Anyák napja előtt kreatív ajándékkészítő délutánt kellene szervezni a gyerekeknek.
c) Meg kellene szervezni, hogy a szomszéd város menzájáról ebédet tudjanak rendelni a nyugdíjasok, és hogy el is jusson hozzájuk az ebéd.

A falvak is sokat fejlődtek
Nagyszüleink idejében még sokkal nagyobb különbség volt a falusi és
a városi élet között. Ma már sok szempontból ugyanúgy élnek a falun
és a városban is. Ugyanolyan ruhákat hordanak, hasonló ételeket esznek, ugyanolyan gyorsan eljutnak hozzájuk a nagyvilág hírei. Mindez
elsősorban a televízió, a rádió, az újságok és az internet elterjedésének
köszönhető. Egyre többen vannak olyanok is, akik faluban lakva, otthonról végzik a munkájukat az interneten keresztül.
13. Érdeklődj a családodtól, hogy milyen volt a régi falusi élet!

Összefoglalás
a legtöbb leromlott
állapotban van
sokszor hiányoznak a
közművek

néhány épület,
körülötte nagy föld

Tanya

főleg idősek
gazdasági hasznosítás

mezőgazdaság

turizmus

Falu

kevés kulturális lehetőség

kevés szolgáltatás

kevés munkahely
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8. Élet a városban
Emlékszel?

település, tanya, falu, város

1. Milyen különbségek vannak a falvak és a városok között?
2. Fogjon valaki egy labdát, és mondjon egy várost (lehet magyar vagy
külföldi is)! Dobja oda a labdát valakinek! Aki kapta, az is mondjon
egy várost! Így folytassátok!
Milyen fontos szerepei vannak a városoknak? Milyen az élet a kisebb
és nagyobb városokban? Hol alakultak ki a legkorábbi városok? Ezekre
mind választ fogsz kapni ebben a leckében.

Mitől város a város?

városi szerepek

A falu és a város jellegzetességeiről sokat tanultál már. A városoknak
különleges szerepeik vannak, amelyeket a falu egyáltalán nem vagy
csak részben tud ellátni. Például lehet vásárolni a faluban is alapvető
élelmiszereket, de nagy áruházakat, könyvesboltot, ruhaüzletet általában csak a városokban találunk. Sok szolgáltatás is csak a városokban
érhető el, például fénymásoló üzlet, étterem, bank, középiskolák és
egyetemek. A szakorvosi rendelőintézetek és kórházak, a kulturális intézmények és a szórakozási lehetőségek (mozi, színház, múzeum) döntő többsége is a városokban van. Nagyon fontos a városok gazdasági
jelentősége is. A gyárak, az irodák nagy része itt telepedett le. Ezekben
sok ember talál munkahelyet, még a falvakból is bejárnak dolgozni.
Hivatalos ügyek intézéséhez is a városokba kell utaznunk. Például, ha
lejárt a személyi igazolványunk, útlevelünk, akkor fel kell keresni egy
okmányirodát. A városok közlekedési csomópontok is. Itt találkoznak
az országutak, ide futnak be a vasútvonalak.
3. A városi szerepek közül melyek lehetnek a falvakban is? Milyen formában?
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Mindennapok a városban
Talán hallottad már azokat a kifejezéseket, hogy városi forgatag, városi nyüzsgés. Bizony, a városokban forgalmasabb, zajosabb az élet,
mint a falvakban. Ez már csak azért is lehet így, mert a városokban általában többen laknak. Sokan óriási lakótelepeken élnek. Képzeld el,
hogy egy nagy lakótelepi házban többen laknak, mint egy kis faluban!
De a városokban családi házas részek és nagy társasházak is vannak.
Sokszor látunk a városokban modern irodaházakat és régi gyártelepeket is. A vidékről bejáró dolgozók miatt a városokban nappal többen
vannak, mint amennyi a város lakossága. Ezért is gyakoriak az autók
okozta forgalmi dugók. A nagyobb városokban közösségi közlekedés
is van, a legnagyobbakban metró is szállítja az utasokat. A sok épület és
út miatt viszonylag kevés a zöldterület. Akinek fontos, hogy a sok szolgáltatás, kulturális és szórakozási lehetőség könnyen elérhető legyen,
annak kiváló terep a belváros.
4. Gyűjtsétek össze a városi élet előnyeit és hátrányait! Írjátok fel ezeket csoportosítva a táblára!

8.1. ábra. Városi életképek
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5. Alkossatok négy csoportot! Próbáljatok megoldást találni a városi
élet következő nehézségeire! Ötleteiteket írjátok fel!
a) Hogyan lehetne csökkenteni az autóforgalmat a városokban?
b) Hogyan lehetne több zöldterületet kialakítani?
c) Mit lehet tenni, hogy ne legyen szemét az utcákon, a parkokban?
d) Hogyan lehetne elegendő parkolóhelyet biztosítani az autók számára?

Hol alakultak ki a városok?
Évszázadokkal ezelőtt a városok jól védhető környezetben vagy kereskedelemi utak mentén jöttek létre. Gyakran például dombtetőn vagy
folyami szigeten, ahová az ellenség nehezen jutott be. Sokszor születtek új városok nagy folyók átkelői mentén, folyótorkolatoknál, tengerpartokon, vagy hegyvidék és dombvidék találkozásánál.
6. Miért előnyös egy városnak, ha két folyó találkozásánál fekszik?
7. Milyen természeti adottságú helyen fekszik Budapest?

A legnagyobb városok
kisváros

nagyváros

Nagy különbségek vannak a városok között. Egy kisváros lehet szinte
ugyanolyan csendes, mint egy falu, viszont azokban a városi szerepköröknek csak egy része jelenik meg.
Hazánk legnagyobb városa a főváros, Budapest. Kiemelkedő szerepe
van a magyar városok között. Vannak hivatalok és szolgáltatások, amelyek csak itt érhetők el. Nagyjából 1,7 millióan lakják, ami jóval több,
mint a többi nagyváros lakossága. Budapesten kívül 7 olyan település
van, ahol 100 000 főnél többen laknak, ezek a nagyvárosok.
8. Keresd meg az atlaszban a magyar nagyvárosokat! Igaz-e, hogy a
legtöbb nagyváros a Dunától keletre található?
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Sok olyan óriási város van a világon, ahol 10 millió főnél is többen laknak. Gondold el, ez több, mint Magyarország teljes lakossága! Ezekben
a városokban jellemzőek az égbe nyúló felhőkarcolók, a nagy zsúfoltság, és sokan csak kicsi, rosszul felszerelt lakásokban élnek. A szegényebb országokban azért költöznek be vidékről a városokba, hogy
könnyebben találjanak munkát.

óriásváros

9. Milyenek a nagyvárosok? Állapítsd meg a 8.2. ábra képei alapján!
10. Szeretnél egy óriási városban lakni? Válaszodat indokold meg!

8.2. ábra. Nagyvárosok jellegzetes képei

Összefoglalás
egészségügy

város
nagy népesség

oktatás

forgalmi dugók

munkahelyek

közösségi közlekedés

hivatalos ügyintézés
mindennapi élet

szerepkörök

zsúfoltság

kultúra

kevés zöld terület

pénzügy

zaj

közlekedés
bevásárlás

141

9.

Mi teszi láthatóvá az éghajlatot?
– Összefoglalás

Emlékszel?

időjárás, éghajlat, szél, csapadék, hőmérséklet, napsugárzás, levegő felmelegedése, övezetek, talaj, felszínformálás, aprózódás, mállás, népsűrűség, település, tanya, falu, város

1.
2.
3.
4.

Nevezd meg a három földrajzi övezetet!
Mitől függ, hogy egy területen milyen az éghajlat?
Milyen tényezők változnak az éghajlattal együtt övezetesen?
Milyen városi szerepek vannak?

A fejezet végére értünk. Megtanultad, hol vannak és hogyan jöttek létre az
övezetek, és mi jellemző rájuk. Azt is tudod már, hogy milyen tényezők befolyásolják még az éghajlatok kialakulását. Láthattad, nem csak az éghajlatok változnak övezetesen. Sőt, a különböző településtípusok jellegzetességeivel is megismerkedtél. Ebben a leckében először Laci készülődését
követjük nyomon, aki nagyon szeret utazni. Jövő nyáron hét helyet keres
fel a világban. Először jegyzeteket készít a helyszínekről, hogy mindenre fel
legyen készülve. Nézzük meg, milyen információkat gyűjtött össze!

Induljon az utazás a messzi északról!
1.

2.

Alaszka
Normandia

3.

Szibéria
4.
Szicília

5.

Szahara
7.

Amazonasmedence

6.

Zambia

9.1. ábra. Laci utazásának állomásai

5. Keresd meg Laci utazásának helyszíneit az atlaszban!
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Induljon az utazás a messzi északról!
1. állomás: Észak-Alaszka – Észak-Amerika
– A hideg övezetben fekszik.
– Itt a legkisebb a felmelegedés → egész évben
hideg van.
– Keleties sarki szelek jellemzőek.
– 1 vagy 2 évszak alakult ki.

6. Miért a hideg övezetben a legkisebb a felmelegedés?
7. Melyik kontinens fekszik teljes egészében a hideg övezetben?

Utazás a mérsékelt övezetben
Mérsékelt övezet
– A térítők és a sarkkörök között található.
– A napsugarak nem merőlegesen, de nem is nagyon ferdén érkeznek a felszínre →
mérsékelt a felmelegedés.
– Nyugatias szelek jellemzőek.
– 4 évszak váltakozik.
2. állomás: Szibéria – Oroszország, Ázsia
– Az övezeten belül itt a legkisebb a felmelegedés.
– Tajgaéghajlat jellemzői: hosszú, zord tél és rövid, hűvös nyár.
– Növényzete a tajga (fenyőerdő).
– Prémes állatok tenyésztése.
– Erdőgazdálkodás.

8. Melyik nevezetes szélességi kör közelében alakult ki a tajgaéghajlat?
9. Miért prémes állatok élnek a tajgán?
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3. állomás: Normandia – Franciaország, Európa
– Közel van az óceánhoz → óceáni éghajlat: sok a csapadék, enyhe a tél és hűvös a nyár,
ritkán van hó és fagy.
– Lombhullató erdő.
– Szürke erdőtalaj.
– Szántóföldeken: rozs, árpa, burgonya.
– Legelőkön: szarvasmarha

10. Magyarország melyik táján jellemző a száraz kontinentális éghajlat?
4. állomás: Szicília – Olaszország, Európa
– Egy sziget a Földközi-tengerben.
– Az övezet déli részén → melegebb van → mediterrán éghajlat: a nyár forró és száraz, a tél enyhe és csapadékos, ritkán esik hó, nyáron a paszszátszél is átnyúlik ide.
– A meleg miatt déli pihenőt tartanak az emberek.
– Déligyümölcsöket, olajbogyót, szőlőt termesztenek.
– Nyáron sok a turista.

11. Sorolj fel néhány déli gyümölcsöt!
12. Magyarázd meg, hogy miért utazik sok turista a mediterrán éghajlatú területekre!

Barangolás a forró övezetben
Forró övezet
– A Ráktérítő és a Baktérítő között húzódik.
– Itt érik a legnagyobb szögben a felszínt a napsugarak → itt a legnagyobb a felmelegedés → egész évben meleg van.
– Jellemző szele a keleties passzát.
– 1 vagy 2 évszak van.
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5. állomás: Szahara, a világ legnagyobb sivataga – Afrika
– A Ráktérítőhöz közel esik, ahol leszáll a levegő → forró övezeti
sivatagi éghajlat: alig esik eső, nagy a szárazság.
– Gyér a növényzet.
– A szél formálja a felszínt
– Hosszú ruhára van szükség az erős napsütés ellen.

13. A Nap milyen sugarai károsítják a bőrünket?
14. Nézd meg a térképen, mely országokra terjed ki a Szahara! Nevezz meg néhányat!
6. állomás: Zambia – ország Afrikában
– Szavannaéghajlat: van egy esős és egy száraz évszak.
– Növényzete szavanna: fákkal tarkított füves puszták.
– Állatvilág: nagy testű négylábúak (elefánt, zebra, oroszlán).
– Kávét, gyapotot, földimogyorót termesztenek.
– A szavannán kecskék, juhok legelnek.
– Nádból készült kunyhókban élnek az emberek.
15. Sorolj fel még szavannán élő állatokat!
16. Mit készítenek a gyapotból?
7. állomás: Amazonas-medence – Brazília, Dél-Amerika
– A forró övezet középső részén, az Egyenlítő mentén.
– Egyenlítői éghajlat: felfelé áramlik a levegő –› majdnem minden nap esik, nincsenek évszakok.
– Esőerdők borítják.
– Ültetvényeken banánt, kakaót termesztenek.
17. Nevezz meg az atlasz segítségével egy egyenlítői éghajlatú tájat Afrikában!

Települések
18. Magyarország melyik részén jellemzőek a tanyák?
19. Milyen szolgáltatások jellemzőek falun?
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1. Mit és hogyan termelünk? – Ismétlés
Emlékszel?

termelés, gazdaság, természeti adottságok, mezőgazdaság,
ipar, szolgáltatások, energiahordozók, termelési eszközök

1. Mely természeti adottságok befolyásolják a termelést?
2. Milyen termelési eszközöket ismersz?
3. Milyen mezőgazdasági tevékenység jellemző a síkvidékeken és milyen a dombvidékeken?
4. Mi a különbség a fogyó és a megújuló energiaforrások között? Mindegyikre említs példát is!
Körülvesznek minket a gazdaság által előállított termékek. A munkához, a tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz, de pusztán az életben maradáshoz is használjuk ezeket. A fejezet részletesen megismertet a gazdaság
ágazataival, azok működésével, jótékony és káros hatásaival. Ezekről
már tavaly is tanultál, ezért kezdjük egy kis ismétléssel!

Mi a termelés?
termelés

A termelés célja a lakosság szükségleteinek a kielégítése a természetben talált nyersanyagok felhasználásával. Alapvető szükségleteink
közé tartoznak az élelmiszerek és a ruhák is, amelyek megvédenek a
hidegtől vagy a napsugárzástól. Asztal, ágy vagy evőeszközök nélkül
is nehezen boldogulnánk. Viszont sok olyan termék is van, amelyekre
igazán nincs is szükségünk.
5. Sorolj fel az emberi élethez nélkülözhetetlen termékeket!

Mi kell a termeléshez?
nyersanyagok
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A termelés a természetben megtalálható nyersanyagokat használja fel
és alakítja át. A természeti adottságok, vagyis az éghajlat, a domborzat
és a talaj is befolyásolják a termelést. Az éghajlat alapvetően meghatározza a mezőgazdaságot. A termeléshez energiára van szükség, néha

ráadásul egészen sokra. Energiát energiahordozókból nyerünk. A fogyó
energiahordozókat hőerőművekben égetik el, majd elektromos áramot
készítenek belőlük. A megújuló energiahordozók használata környezetkímélőbb. Szinte minden termelési folyamathoz szükséges víz, még az
energia előállításához is. A termelési eszközök (gépek, berendezések,
épületek) is fontos részét képezik az áruk elkészítésének. Minden termelés irányítója az ember, vagyis a munkaerő, akinek a szaktudása is nagyon fontos a munkafolyamatban. Vannak olyan termékek, amelyeket
robotok gyártanak. Még azok sem tudnának rendesen működni, ha az
ember nem irányítaná és ellenőrizné azokat.

nyersanyag

energia

víz

éghajlat
energia

termelési
eszközök
munkaerő

termelési eszköz, munkaerő

1.1. ábra. A termelés elemei

6.
7.
8.
9.

Sorolj fel ásványi nyersanyagokat!
Miért előnyösebb a megújuló energia használata, mint a fogyó energiáé?
Mire használja a mezőgazdaság a vizet?
A termelés legfontosabb eleme az ember. Igaz-e ez az állítás? Indokold a válaszodat!

Hogyan termelünk?
Három nagy gazdasági ágazatot különítünk el. A mezőgazdaság a növények és állatok nevelésével foglalkozik. Ezeket aztán megesszük,
vagy nyersanyagként használjuk fel bizonyos részeiket (pl. ruhát készítünk az állat bőréből). Az ipar kézzelfogható termékeket állít elő (pl.
gépeket, bútorokat, vegyszereket). Feldolgozza a mezőgazdaság által
termelt árukat is, és a kőzetekből is képes kinyerni annak értékes tartalmát. A szolgáltatásokhoz tartozik például az oktatás, az egészségügy, a közlekedés és a kereskedelem is.

gazdasági
ágazatok:
mezőgazdaság
ipar
szolgáltatások
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10. Alkossatok három csoportot! Mindegyik csoport kap egy gazdasági
ágazatot. Mondjátok el, hogy mivel foglalkoznak az egyes ágazatok!
11. A te családodban mivel foglalkoznak a felnőttek? Sorold be a foglalkozásukat az egyes ágazatokba!
Már tudod, hogy az emberek fele a mezőgazdaságban dolgozik. De ez
országonként és területenként nagyon különböző (1.2. ábra). A természeti adottságoktól is függ, hogy egy területen mennyien foglalkoznak
a mezőgazdasággal. Mégis meg lehet figyelni, hogy a fejlettebb, vagyis
gazdagabb országokban jóval kevesebben dolgoznak ebben az ágazatban. A gazdagabb országokban sok ember munkáját gépek vették
át a földeken. A gazdagabb országok sokszor inkább megvásárolják
más országoktól a mezőgazdasági termékeket.
2%

29%

25%

58%
mezőgazdaság
ipar
73%

13%

Németország

szolgáltatás

India

1.2. ábra. Dolgozók aránya az ágazatokban a két országban

12. Olvass az 1.2. ábra diagramjairól!
a) A dolgozók hány százaléka tartozik az egyes ágazatokhoz Indiában?
b) A dolgozók hány %-a foglalkozik szolgáltatásokkal a két országban?
c) Melyik országban dolgozik a munkások nagyobb része az iparban?

Hogyan értelmezzük a diagramot?
Az 1.2. ábrán két kördiagramot láttok. Ezek a diagramok azt mutatják
be, hogy az országokban a dolgozó emberek mekkora része dolgozik az
egyes gazdasági ágazatokban.
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A kör teljes területe jelenti a 100%-ot, vagyis az összes dolgozót. A köröket felosztották, mint a tortát, de nem egyenlő részekre. A tortaszeletek
akkorák, amekkora rész tartozik egy ágazathoz. Vagyis Németországban a dolgozók 25%-a (százaléka) az iparban, 2%-a a mezőgazdaságban, 73%-a a szolgáltatásokban dolgozik.
A % (százalék) azt jelenti, hogy 100-ból hány fő. Vagyis minden 100 emberből 25 az iparban, 2 a mezőgazdaságban, 73 a szolgáltatásokban dolgozik.

Milyen következményei vannak a termelésnek?
A nyersanyagok bányászata rombolja a természeti környezetet. A soksok felhasznált energia miatt a fogyó energiahordozók készletei lassan kifogynak. Ha fenn akarjuk tartani a termelés jelenlegi szintjét,
akkor érdemes minél több energiát a megújuló energiahordozókból
kinyerni. Ez azért is lenne jobb megoldás, mert a megújuló energiahordozók környezetbarát energiaforrások. Az ipari termelés során rengeteg szennyező anyag kerül a levegőbe. A magasban a vízzel keveredve
visszatérnek a felszínre, és szennyezik a vizeket és a talajt. A termelés
következtében annyi szemét, hulladék is keletkezik, amennyit már nehezen tudunk kezelni.

készletek
kifogynak

szennyező
anyagok
szemét, hulladék

13. Hogyan lehetne csökkenteni a levegőszennyezést?
14. Mit lehet csinálni a bezárt bányák helyén?

Összefoglalás
A termelés = nyersanyagokat használ, árut állít elő a szükségletek kielégítésére.
A termelés elemei: nyersanyag, energia, víz, termelési eszközök, munkaerő.
A gazdaság ágazatai: mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások.
A fejlettebb országokban a dolgozók legnagyobb része a szolgáltatásokban dolgozik.
A termelés káros következményei: fogyó energiahordozók kimerülése, levegőszennyezés,
vízszennyezés, talajszennyezés, sok hulladék és szemét.
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2. A nyersanyagtól a fogyasztóig
Emlékszel?

termelés, gazdasági ágazat, energiahordozó, nyersanyag

1. Mi a termelés célja?
2. Milyen gazdasági ágazatok vannak?
3. Milyen káros következményei vannak a termelésnek?
Hogyan működik a termelés? Miért termelünk többet a szükségesnél?
Hogyan jut el a tej, a kenyér, a ruha, a könyv a boltok polcaira? Kövessük végig néhány termék útját a termelés elejétől egészen addig, amíg
valaki használni nem kezdi!

Mire van szükségünk és mire nincs?
fogyasztó

túlzott fogyasztás

Emlékszel? A termelés célja a lakosság szükségleteinek kielégítése.
Amire szükségünk van, azt megvásároljuk. A vásárlókat fogyasztóknak
nevezzük. Akkor is, ha a boltban kenyeret vesz, és akkor is, ha internet-előfizetést vásárol. Ha veszel valamit, te is fogyasztó vagy.
Mi az, amire tényleg szüksége van egy fogyasztónak? Az élelmiszer
szükséges, hiszen anélkül nem élnénk. De a gumicukor is szükséges?
A ruha és a cipő is szükséges, mert megvéd a hidegtől és a sérülésektől. De vajon minden évben kell új télikabátot vennünk a legújabb divat
szerint? Valóban szükség van annyi pólóra, amennyi a szekrényünkben
van? A születésnaposnak illik ajándékot venni. De hány ajándék kerül
a padlásra azért, mert nincs is szükség rá? Túl sok mindent vásárolunk,
vagyis túl sokat fogyasztunk. A túlzott fogyasztás miatt a termelés is
sokkal több, mint amire szükség lenne, ezért felesleges termékek jönnek létre.
4. Sorolj fel olyan termékeket, amelyek szerinted feleslegesek!
5. Nézz körül gondolatban a szobádban! Mi az, amire valójában nincs
is szükséged?
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A túlzott fogyasztás következményei
De miért baj, ha túl sokat fogyasztunk? Ha túl sokat vásárolunk, akkor
a termelők igyekeznek kielégíteni az igényeinket, és egyre többet termelnek. A több termeléshez több nyersanyag, több energia és víz kell.
A nyersanyagot ki kell bányászni vagy meg kell termelni. Ezzel is terheljük a környezetet. Az nagy energiafelhasználás miatt gyorsan csökken
a fogyó energiahordozók mennyisége. Az energiatermelés szennyezi a
környezetet a levegőbe jutó anyagokkal. Az előállított termékeket be
kell csomagolni és el kell juttatni a fogyasztókhoz. A rengeteg csomagolás rengeteg hulladékot okoz, a szállítással pedig sok káros anyag
jut a levegőbe.

több termelés

NINCS MÁSIK BOLYGÓ
CSAK A FÖLDÖN ÉLHETÜNK

2.1. ábra. A túlfogyasztás veszélyezteti a Földet

6. Hogyan tudnád csökkenteni a fogyasztásodat?
7. Mit tudunk tenni a feleslegessé vált tárgyainkkal?

Hogyan jut el a termék a fogyasztóhoz?
Egy termék általában nagy utat tesz meg a gyártótól a fogyasztóig
(2.2. ábra). Néha többször is átrakják a már kész terméket, közben
több helyen tárolják is. Sok terméket nagy távolságokra szállítanak,
akár többféle közlekedési eszközzel. Néha több kereskedőnél is megfordul, mire az üzletek polcaira kerül. Persze van olyan is, amikor sokkal egyszerűbben jut el a fogyasztóhoz a termék. Ilyen például, amikor
egy gazda a megtermelt paradicsomot a piacra viszi, ahol eladja a vásárlónak.
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2.2. ábra. A nyersanyagtól a vásárlóig

8. Mondd el egy áru útját a nyersanyagtól a fogyasztóig a 2.2. ábra
segítségével!
9. Milyen szerepe van a kereskedőnek?
10. Mondj még példát arra, amikor a termelő maga árulja a termékét
a vásárlóknak!
Nézzünk konkrét példákat a termékek útjáról!

Hogyan jut a tej az üzletek polcaira?

A gazdaságban
fejőgéppel megfejik a
teheneket.

A friss tejet
tartálykocsi szállítja
a feldolgozó üzembe.
A tejüzemben
hőkezeléssel tartósítják
és csomagolják a tejet

A tej a boltban várja
a vásárlókat.

Hűtőkocsival
a boltokba szállítják
a tejet.

2.3. ábra. A tej útja a vásárlókig
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11. Miért kell hűtött tartálykocsikban és hűtőkocsiban szállítani a tejet?
12. Sorolj fel tejtermékeket!
13. Mibe csomagolják a tejet és a tejtermékeket? Mondj példákat!

Hogyan készül a farmer?

gyapot

pamutszál

farmeranyag

kész
farmernadrág

varrás

szabás

2.4. ábra. A farmer születése

16. Melyik éghajlaton termesztenek sok gyapotot?
17. Nézd meg a farmer készítéséről szóló rövidfilmet!

Összefoglalás
A termelés során sok felesleges áru is keletkezik a túlzott fogyasztás miatt.
A túltermelés következtében feléljük bolygónk erőforrásait.
Vásárló = fogyasztó.
Az áru útja a fogyasztóig: nyersanyagok → gyár → szállító → kereskedő → fogyasztó.
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3. Hogy termeljük az élelmiszereket?
Emlékszel?

termelés, állattenyésztés, növénytermesztés, halászat, erdőgazdálkodás

1. Kik dolgoznak a mezőgazdaságban? Sorolj fel foglalkozásokat!
2. Milyen természeti feltételekre van szükség a növények termesztéséhez?
A mezőgazdaság nemcsak élelmiszert, hanem az ipar számára nyersanyagot is termel (például a gyapotból pamutszál készül). Most ismerkedjünk meg az egyes ágaival is részletesebben!

Milyen növényeket fogyasztunk?

szántóföldek

ültetvények

hagyományos
gazdálkodás
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Nézzünk körül egy zöldségesnél! Nagyon sokféle terméket tudunk megvásárolni, sok olyat is, amit Magyarországon nem termesztenek. Ezeket
más éghajlatú tájakról, néha nagyon messziről szállítják ide. Emlékszel? Más-más növényeket és állatokat nevelnek a különböző éghajlatokon. Máshogyan gazdálkodnak az alföldeken és a dombságokon.
Hogyan termesztik hazánkban a növényeket? A családok a ház körüli
veteményeskertekben zöldségeket (például paradicsomot, paprikát,
uborkát) nevelnek. Vannak, akik nagy fóliasátrakba ültetik a növényeket, hogy azok hamarabb megérjenek. A gyümölcsfákon cseresznye,
alma, kajszibarack terem. A nagyüzemi gyümölcsösökben eladásra termesztik a növényeket. A nagy szántóföldeken gabonanövényeket (búzát, árpát) és kukoricát, napraforgót termesztenek. Traktorral felszántják, trágyázzák, bevetik a földet, majd a terményt kombájnnal learatják.
Ez jellemző Európa nedves és száraz kontinentális éghajlatú területein.
Az óriási ültetvényeken fizetett munkások dolgoznak. Sokszor kézi erővel szedik a gyapotot, a banánt, a kávét, a teát. Hatalmas területeken
csak egyféle növényt termesztenek. Észak-Amerika farmjain modern
gépekkel, nagy területeken sokszor csak egy-egy család műveli a földet.
A termékeiket eladják. A forró övezet nagy részén még napjainkban is
hagyományos gazdálkodással, kapával és ásóval dolgoznak. Ha kimerül a talaj, új földeket vetnek be (3.1. ábra).

gyümölcsös

üvegház

aratás a szántóföldön

banánültetvény

3.1. ábra. Hogyan műveljük a földet?

3. A 3.1. ábra művelési módjai közül melyekkel termelnek saját használatra és melyekkel eladásra?
4. Miért jó, ha a fóliasátorban hamarabb megérik a termés?
5. Mit gondolsz, honnan érkezik a legtöbb banán Magyarországra?
Nézz utána!

Hasznos állatok
A haszonállatokat azért tenyésztjük, hogy használhassuk azokat teherhordásra, megegyük a húsukat és felhasználhassuk egyéb részeiket.
A szarvasmarhának például fogyasztjuk a húsát és a tejét, a bőréből
cipőt, táskát készítünk, az erejét pedig szántóföldi munkákra vagy szekérhúzásra használja az ember. Nézz csak körül egy hentesnél! Milyen
állatok húsa kapható? Hazánkban a csirke- és a sertéshúst fogyasztjuk
legnagyobb mennyiségben. Eszünk még marhát, kacsát, libát, pulykát
és bárányt is.

haszonállatok

6. Ti milyen húsokat fogyasztotok leggyakrabban?
7. Miből készül a hamburgerhús? Milyen hús van leggyakrabban az
eredeti, görög gyrosban? Nézz utána!
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Hogyan tenyésztik ezeket az állatokat? A fogyasztásra szánt állatok nagy
részét nagyüzemekben tenyésztik (3.2. ábra). A baromfik (csirke, pulyka,
kacsa, liba) közül a házityúk a legnagyobb számban nevelt állat. A sertést
és a szarvasmarhát istállókban tartják, takarmánnyal etetik. A szarvasmarhákat, például a magyar szürkemarhát hagyományosan legeltetik.

3.2. ábra. Nagyüzemi állattartás

8. Milyen körülmények között tartják az állatokat a nagyüzemekben?
Mennyire állatbarát megoldások ezek? Beszéljétek meg!
9. Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a nagyüzemi állattartásnak?
Vitassátok meg!
nagyüzemi,
istállózó
állattartás
vándorló nomád
állattartás

A mérsékelt övezet nagy részén elterjedt a nagyüzemi, istállózó állattartás. Kedvezőtlenebb éghajlaton, gyenge füvű legelőkön a vándorló
nomád állattartás jellemző. A pásztorok az állatokkal együtt mozgásban vannak. Ha az állatok lelegeltek egy területet, továbbmennek. Ez
jellemző a szavanna száraz területein és a mérsékelt övezeti sivatagokban is. A magashegységek hegyi rétjein nyáron a szabadban legelnek az
állatok, télen istállóban tartják azokat.

Hogyan kerül a hal az asztalunkra?

halgazdálkodás
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Tengerparti országokban a hal nagyon fontos táplálék. Manapság már
óriási hálókkal, modern halászhajókkal fogják ki a halakat a tengerből. Ezeket aztán a világ különböző részein adják el. A Balaton partján
népszerű hekk például az Atlanti-óceánból származik. Legfontosabb
fogyasztott hazai halaink: ponty, keszeg, pisztráng. Ahhoz, hogy megfelelő utánpótlása legyen a kifogott halaknak, tenyészteni is kell azokat. Ez a halgazdálkodás feladata. Halastavakat vagy tengeri haltelepeket létesítettek, ahol gondoskodnak a halak szaporodásáról.

3.3. ábra. Halak az asztalunkon

Gazdálkodjunk okosan az erdőkkel!
A Földön két hatalmas erdőség van: a tajga és az esőerdő. A mérsékelt
övezetben már csak maradványai vannak a korábbi összefüggő lomboserdőknek. A tajgán és az esőerdőben ma is roppant sok fát vágnak
ki nyersanyagnak. Nagyon fontos gondoskodni az erdő megújulásáról!
A kivágott fák helyére újakat kell telepíteni. Ez az erdőgazdálkodás feladata (3.4. ábra). Az egyenlítői éghajlaton viszont nagyon nehéz a kipusztított erdőket újratelepíteni, mert a fák kivágásával a talaj is hamar
lemosódik. Sajnos évről évre zsugorodik az erdők területe a világban.

erdőgazdálkodás

10. Mi mindent készítenek fából?

3.4. Erdőgazdálkodás

Összefoglalás
A mezőgazdaság ágazatai: növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, erdőgazdálkodás.
A mezőgazdaság élelmiszert és ipari alapanyagot is termel.
A művelési módok az éghajlathoz és a domborzathoz is igazodnak: szántóföldi művelés,
ültetvényes gazdálkodás, hagyományos gazdálkodás, farmok.
A haszonállatok nagy részét hazánkban nagyüzemi állattartással tenyésztik.
A halak utánpótlásáról a halgazdálkodás, az erdőéről az erdőgazdálkodás gondoskodik.
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4. A változatos ipar
Emlékszel?

nyersanyag, termelés, bányászat, ipar, energiahordozó, élelmiszeripar

1. Mik az ércek?
2. Sorolj fel az iparhoz tartozó foglalkozásokat!
3. Milyen ágai vannak az iparnak?
Az előző leckékben megismerted a gazdaság ágazatait. Részletesen
foglalkoztunk a mezőgazdaság működésével és ágaival. Ismerkedjünk
meg most az iparral! Miket és miért ott termel? Milyen hagyományos és
modern ágai vannak?

Mit és hol termel az ipar?

ipari termelés
gyárak

nyersanyag
kikötők

fogyasztók

alacsony
munkabérek
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Az ipar nagyon változatos termékeket állít elő. A zsemlétől a tusfürdőn
át a traktorig ipari terméknek számít minden kézzelfogható áru. Az ipari termelés napjainkban elsősorban gyárakban, üzemekben történik.
A hagyományos kézműves foglalkozások termékei is az iparhoz tartoznak (például a szabó által készített öltöny is). A termelőüzemek sokszor
a nyersanyag közelébe épülnek: például bútorgyár az erdők mellé, a
malom a gabonaföldek közelébe. Nagy kikötőkben gyakran találunk
kőolaj-finomítót és vaskohót. Miért? Mert a teherhajókról itt rakodják
le a nyersanyagot. Vannak olyan iparágak, amelyek a fogyasztók közelébe, vagyis sűrűn lakott területek mellé települnek, például a tejipar,
hiszen így a romlandó tejtermékek hamar a vásárlókhoz kerülnek.
Fontos szempont az is, hogy minél olcsóbban meg tudják termelni az
árut. Ezért sok gyárat telepítenek olyan országokba, ahol alacsonyak a
munkabérek.

Az ásványi nyersanyagok feldolgozása
A kőzetburok ásványi nyersanyagait először ki kell termelni. Ez a bányászat feladata. Természetesen a bányák ott vannak, ahol az ásványkincs.
Napjainkban viszont a kitermelés költségei és a környezetszennyezés
miatt a fejlett, gazdag országokban sok bányát bezártak. Inkább megveszik a szegényebb országokból a nyersanyagot. A kohászat (ércekből
fémek kinyerése) szorosan kapcsolódik a bányászathoz. Az energiahordozókat az energiaipar használja fel. A fogyó energiahordozókat hőerőművekben égetik el. A vegyipar vegyszereket, műanyagot, autógumit, benzint, sőt még kozmetikai cikkeket is gyárt. Az építőanyag-ipar
is hasznosítja a bányászok által kitermelt nyersanyagokat (például
cementet készít mészkőből, cserepet agyagból). Az építőanyagokat az
építőipar használja fel, amikor például betonelemekből házakat szerel
össze, vagy téglából falakat húz fel.

4.1. ábra. Munkában a kohó

bányászat

kohászat
energiaipar
vegyipar
építőipar

4. Miért éri meg a fejlett
országoknak külföldről
megvenni a nyersanyagot?
5. Sorolj fel építőanyagokat! Mely iparágak állítják elő azokat?
6. Sorolj fel építőipari foglalkozásokat!

Ahol az élelmiszerek készülnek
A legtöbb élelmiszert nem abban a formában fogyasztjuk, ahogyan a
mezőgazdaság megtermeli. Gondolj csak arra, mit reggeliztél! Esetleg
tejet, müzlit vagy kiflit? Még a tejet is tisztítani, csomagolni kell, mielőtt
megvesszük. A müzlihez össze kell keverni a különböző magokat, a kifli
tésztáját meg kell gyúrni és kisütni. Ezt mind az élelmiszeripar ágai végzik (4.2. ábra). A tejipar tejtermékek, az édesipar édességek gyártásával
foglalkozik. A húsipar húsokat, a malomipar gabonát dolgoz fel. A konzervipar zöldségek, gyümölcsök és húsok tartósításával foglalkozik.

élelmiszeripar
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4.2. ábra. Élelmiszeripari termékek

7. Milyen nyersanyagokat használtak fel a 4.2. ábra élelmiszereihez?
8. Az élelmiszeripar mely ágaihoz kötődnek ezek a termékek?
9. Nézd meg a következő honlapon, hogyan készülnek a konzervek!

A modern kor ipara
kutatómunka
fejlesztés

A legmodernebb ipari termékek mögött sok évig tartó folyamatos kutatómunka, állandó fejlesztés áll. A legújabb technikákkal, például
programozott robotokkal, képzett szakemberekkel készülnek. Ezért
sokszor drága az előállításuk. Ilyen az autóipar, a mikroelektronika
(pl. chipek gyártása), a gyógyszeripar, a repülőgépgyártás. Ezekben az
iparágakban az Amerikai Egyesült Államok, Japán és Németország áll
az élen.
10. Hasonlítsd össze a robotokkal és a hagyományos gépekkel való termelést! Melyik gyorsabb? Melyik lehet pontosabb? Melyik esetében
van szükség több emberre a termelésben?
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Hagyományos iparágak
A mindennapi szükségleteinket kielégítő iparágaknak már évezredekkel ezelőtt is voltak képviselői. A fazekasok készítették a korsókat, a kovácsok a fém szerszámokat. Még mostanra sem tűntek el a kézi erővel
dolgozó szakemberek, de a legtöbb terméket gyárakban, futószalagokon készítik (4.3. ábra). A bútoripar fát, fémet, műanyagot is használ
az árukhoz. A cipő-, a papír-, a porcelánipar mind-mind gépek segítségével történik. A textilipari termékek döntő része ma Kínából érkezik,
mert ott nagyon olcsó a munkaerő.
11. Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a futószalagos termelésnek?
Beszéljétek meg!
12. Tudod-e? Milyen termékeket
készítenek
ezek a mesteremberek:
szabó, cipész, asztalos,
csizmadia, molnár?

4.3. ábra. Cipőgyártás futószalag mellett

Összefoglalás
Nyersanyagból kézzelfogható termékeket

Hol jellemző az
ipari termelés?

Nyersanyagok mellett
Kikötőkben

Mit termel az ipar?

Fogyasztókhoz közel
Ásványi nyersanyagok
felhasználása

IPAR

Ahol olcsó a munkaerő
Modern iparágak

Élelmiszeripar

Hagyományos iparágak

Autóipar

Húsipar

Bútoripar

Mikroelektronika

Tejipar

Cipőipar

Gyógyszeripar

Malomipar

Papíripar

Repülőgépgyártás
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5. Úton egyik helyről a másikra
Emlékszel?

termelés, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás, fogyasztó

1. Hogyan jut el egy termék a fogyasztóhoz?
2. Milyen szolgáltatásokat ismersz?
Az előző leckében megismerkedtél a mezőgazdasággal és az iparral.
Tudod, hogy a termékeiket hogyan és hol állítják elő. Ezeket a termékeket el is kell juttatni a fogyasztókhoz, akik néha elég messze élnek a
termelés helyétől. Lássuk, hogyan kerül a vásárlókhoz az áru!
3. Írjatok fel minél több járművet a táblára! Csoportosítsátok ezeket
aszerint, hogy szárazföldi, vízi és légi járművek!
4. Milyen termékeket és milyen járművekkel lehet házhoz szállítani?
Gondold végig az 5.1. ábra alapján!
5. Hozzátok milyen árukat szoktak házhoz szállítani? Beszéljétek meg!
6. Milyen járművel jársz iskolába? Milyen járművel szoktatok nyaralni
menni? Beszéld meg a padtársaddal!

Mi a szállítás célja?

szállítás

személyszállítás
teherszállítás
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Biztosan te is utaztál már rövidebb vagy hosszabb távolságokra a családoddal vagy a barátokkal. Nemcsak saját járművel és ismerősökkel
lehet utazni. Gondolj csak a vonatra, az autóbuszra vagy a metróra!
Ebben az esetben szállításról beszélünk. A szállítás egy szolgáltatás,
vagyis nem a mezőgazdasághoz és az iparhoz, hanem a harmadik gazdasági ágazathoz tartozik. (A szolgáltatásokról a követező leckében
lesz szó részletesen.) Szállítani nemcsak embereket szoktak, hanem
termékeket is. A személyszállítás emberek utaztatásával foglalkozik, a
teherszállítás pedig árukat visz el a célállomásra.

Szállítás közúton és vasúton
Leggyakrabban közutakon utazunk, és az áruszállítás egy része is az
utakon zajlik. Feltétele, hogy legyen jól kiépített úthálózat és megfelelő minőségű utak. Nagy távolságokra autópályákon lehet a leggyorsabban eljutni. Nagy mennyiségű árut messzire leginkább kamionokkal szállítanak. A közúti szállítás nagy előnye, hogy szinte háztól házig
lehet vele vinni a terméket, ezért gyors is. A nagy forgalom viszont környezetszennyező, zajos és balesetveszélyes is.

úthálózat

7. Milyen járművekkel lehet közúton árut szállítani? Sorolj fel néhányat!
8. Miért gyorsabb autópályán szállítani, mint
egyszerű országúton?
5.1. ábra. Személy- és teherforgalom az autópályán

A vasútvonalak nem vezetnek el olyan sok helyre, mint az országutak.
Ezért vasúton csak két vasútállomás között lehet szállítani. A nagyvárosok pályaudvarai a csomópontjai a vasúti személy- és az áruszállításnak is. Ma már nagyon kényelmes és gyors vonatokon lehet utazni.
Sokan nap mint nap ezt használják munkába, iskolába járásra, főleg a
nagyvárosokhoz közeli településekről. Teherszállításban a vasút nagy
előnye, hogy egy hosszú vonaton egyszerre sok árut lehet vinni. Mivel
egy mozdony húz sok árut, ez olcsóbb és környezetkímélőbb a közúti
szállításnál. A vagonokra fel lehet tenni árukkal teli konténereket, amiket aztán könnyen le lehet emelni, átrakni akár egy hajóra vagy kamionra is (5.2. ábra).

vasútvonal
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5.2. ábra. Konténereket szállító
tehervonat

5.3. ábra. Városkörnyéki vasút

9. Gyűjtsd össze a konténeres szállítás előnyeit!
10. Miért jobb vonattal menni egy nagyvárosba dolgozni, mint autóval?
11. Vonattal vagy busszal szeretsz inkább utazni? Indokold a válaszodat!

Szállítás vízi utakon
vízi áruszállítás

vízi
személyszállítás

A vízi áruszállítás a legolcsóbb, de a leglassabb teherszállítási forma.
Ezért főleg nagy tömegű, nem romlandó és nem sürgős árut szállítanak
így (például farönköket, szenet). Sokkal biztonságosabb a többi szállítási módnál. A vízi személyszállításban a turistahajóknak van nagy
szerepük. A szárazföldeken belül a folyók természetes vízi útvonalat jelentenek. Vannak különösen forgalmas vízi utak. A Duna például nemcsak Magyarország, hanem egész Európa egyik fontos szállítási útvonala is. Nyugat-Európa fő folyója a Rajna. A tengereken és óceánokon
óriási teherszállító hajók közlekednek. Ezek sokszor hetekig utaznak
egyik kontinensről a másikra. Óriási a teherbírásuk: egy-egy hajóra
több ezer konténert is fel tudnak pakolni. A kőolajat hatalmas tartályhajókban szállítják.
A folyó torkolatánál nagy kikötők épültek, ahol a folyami és a tengeri
szállítási útvonalak találkoznak (például Rotterdam és Hamburg). A világ egyik legforgalmasabb teherkikötője az ázsiai Szingapúr.
Turistahajó a Dunán

5.4. ábra. Vízi szállítás

164

Konténerszállító teherhajó

Olajszállító tartályhajó

12. Mely európai fővárosok érhetők el a Dunán hajózva? Nézz utána az
atlaszban!
13. Milyen veszélyekkel járhat a teherhajó-forgalom a környezetre?
14. Miért szállítják a kőolajat nagy távolságokra az óceánokon?
15. Nézd meg, hogy rakodják a konténereket a hamburgi kikötőben!
Egy videót rejt erről a QR-kód.

Szállítás a levegőben
A vízi szállítással ellentétben a légi szállítás a leggyorsabb és egyben a
legdrágább szállítási mód. Ezért főleg könnyen romlandó vagy viszonylag értékes, kis tömegű árukat szállítanak repülővel (például banánt,
számítógépet). Igaz, hogy két repülőtér között a légi utat gyorsan meg
lehet tenni, de onnan még tovább kell szállítani a terméket a célállomásra valamilyen másik járművel. A személyszállításban is nagy szerepe van
a légi szállításnak. Távoli utazásokra sokan választják inkább a repülőt.

5.5. ábra. Egyre többen utaznak repülővel

légi szállítás

16. Utaztál már repülőn?
Meséld el élményeidet
a többieknek!
17. Nézd meg a QR-kód
alatt rejlő videót a
Föld légi közlekedéséről!

Összefoglalás
A szállítás egy szolgáltatás. Van személyszállítás és teherszállítás.
Lehet szállítani közúton, vasúton, vízi úton és repülővel.
A közúti teherszállítás főleg autópályákon, kamionokkal történik. Háztól házig tudnak szállítani.
A vasúti szállítás a vasútvonalakhoz kötött. Egyszerre sok árut tud vinni egy vonat. Konténereket is tud szállítani.
A vízi szállítás a legolcsóbb, de a leglassabb. A folyókon, tengereken és óceánokon is nagy a
vízi forgalom. A folyótorkolatokban nagy kikötők épültek.
A légi közlekedés a leggyorsabb, de a legdrágább.
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6. Mit nyújtanak nekünk a szolgáltatások?
Emlékszel?

gazdasági ágazatok, szolgáltatás, termelés, szállítás, kereskedelem, közművek

1. Kik dolgoznak a szolgáltatásban? Sorolj fel foglalkozásokat!
2. Mik a közművek?
3. Mi a kereskedelem feladata?
Már tudod, hogyan lehet a termékeiket a fogyasztókhoz szállítani. Ebben a leckében az ipar és a mezőgazdaság után a harmadik gazdasági
ágazatról, a szolgáltatásokról lesz szó. Talán nem is gondolnád, hogy
naponta mennyi szolgáltatást veszel igénybe, olyan sokfélék, és néha
egészen észrevétlenek. Lássuk, hogy működnek a szolgáltatások!

A szolgáltatás szerepe
szolgáltatások

A mezőgazdasággal és az iparral ellentétben a szolgáltatások nem kézzel fogható termékeket állítanak elő. Ahogyan a neve is mutatja, ez az
ágazat szolgáltat, vagyis nyújt, ad valamit. Mit lehet adni, ami nem kézzel fogható? Például tanácsot, ötletet, segítséget vagy megmutathatunk valami újat, ismeretlent. Az orvos, a bankár, a fodrász, a takarító,
a gázszerelő mind nyújtanak valamit, ami nem kézzel fogható. A szolgáltatások szerepe nagyon megnőtt a világ gazdaságában. A fejlett országokban már ebben az ágazatban dolgozik a dolgozók többsége.

6.1. ábra. Alapszolgáltatások
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Az észrevétlen szolgáltatások
A szolgáltatások egy részét annyira természetesnek vesszük, hogy szinte észre sem vesszük. Pedig ezek jelentősen megkönnyítik a mindennapi életünket. Idetartozik az áramszolgáltatás is. Gondolj bele, mi lenne, ha nem érkezne áram a lakásotokba! Háztartási eszközeink jó része
nem működne. A tiszta ivóvizet is a vízszolgáltató nyújtja. Gázszolgáltatás nélkül sok lakásban nem lenne fűtés, vagy nem tudnák használni
a tűzhelyet. Napjainkban már telefon- és internetszolgáltatás nélkül is
nehezen boldogulnánk. Ezek a szolgáltatások olyan nélkülözhetetlenné váltak, hogy alapszolgáltatásoknak nevezzük őket. Működésüket a
kiépített közművek (víz-, gáz-, villamosvezetékek) biztosítják.

alapszolgáltatások

4. Nevezd meg az alapszolgáltatásokat a 6.1. ábra alapján! Magyarázd meg, miért nevezzük ezeket alapszolgáltatásoknak!

Szolgáltatások az egész közösségért
Azokat a szolgáltatásokat nevezzük közszolgáltatásoknak, amelyek
célja a lakosság közös szükségleteinek, érdekeinek kielégítése. Mivel
mindenkit érintenek, ezért az állam vagy a települések önkormányzatai működtetik ezeket. Az oktatás például mindenki számára kötelező,
ezért az állam fenntartja az iskolákat, fizeti a tanárokat. Az egészségügy feladata a betegek gyógyítása, a betegségek megelőzésében való
segítség. A rendőrség biztosítja a rendet az utcákon, a tűzoltók tűz
vagy egyéb vészhelyzet esetén sietnek az emberek segítségére.

közszolgáltatások

6.2. ábra. Közszolgáltatások
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5.
6.
7.
8.
9.

Nevezd meg a 6.2. ábrán látható közszolgáltatásokat!
Magyarázd meg a rendőrség jelmondatát: „Szolgálunk és védünk”!
Milyen feladatai vannak a tűzoltóknak?
Sorolj fel az egészségügyhöz tartozó foglalkozásokat!
Miért fontos, hogy a közszolgáltatásokat az állam működtesse?

A gazdaság működését szolgálják

szállítás
kereskedelem

Pénzügyi
szolgáltatások

Hogyan jut el a termék a fogyasztóhoz? El kell hozzájuk szállítani.
A szállítás olyan szolgáltatás, amely nélkül nem jutnának el a mezőgazdaság és az ipar által előállított áruk a vásárolókhoz. A kereskedelem
feladata, hogy a termékek az üzletek polcaira, onnan pedig a fogyasztókhoz kerüljenek. A bolti eladók például a kereskedelemben dolgoznak. Pénzügyi szolgáltatások is kellenek a gazdaság működéséhez: a
bankok kezelik a bankszámlákat, a pénzek forgalmát.

6.3. ábra. A gazdaság működését segítő szolgáltatások

10. Kik dolgoznak egy nagy áruházban? Milyen feladataik vannak?
11. Milyen típusú boltokban dolgoznak eladók? Sorolj fel néhány példát!

És még hányféle szolgáltatás van!
A szolgáltatások szinte végtelenül változatosak. Valaki megcsinálja
helyettünk az adóbevallást vagy megtisztítja az ablakainkat, akár a kutyánkat is elviszi helyettünk sétálni – ez mind szolgáltatás. Talán nincs
is olyan feladat, amelyet ne vállalna el valaki. Nézzünk néhány példát
olyan népszerű szolgáltatásokból, amelyek nagyszüleink idejében még
ismeretlenek voltak: fitneszedző, műkörmös, autókölcsönző, szoláriumos, adótanácsadó, optikus.
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6.4. ábra. Változatos szolgáltatások

12. Milyen szolgáltatásokkal találkozol a mindennapokban? És nyaraláskor?
13. Te milyen szolgáltatásban dolgoznál? Miért?
14. Milyen szolgáltatásokra lenne szükség egy lakótelepen?
A szolgáltatások külön csoportja a kulturális szolgáltatásoké. Idetartozik a színház és a mozi is. Egy ország gazdasági életében nagy szerepe van a turizmusnak, ami szolgáltatások tucatjait foglalja magában.
A szobák kiadása, az idegenvezetés, a fürdők üzemeltetése mind-mind
a turizmushoz tartozik.

turizmus

Összefoglalás
A szolgáltatások nem kézzelfogható termékeket állítanak elő,
hanem olyat nyújtanak a fogyasztónak, amit ő igényel.

Alapszolgáltatások

Közszolgáltatások

Gazdasági szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Áramszolgáltatás

Oktatás

Pénzügyi szolgáltatás

Turizmus

Vízszolgáltatás

Egészségügy

Kereskedelem

Kulturális szolgáltatások

Gázszolgáltatás

Rendőrség

Szállítás

Fodrász

Telefonszolgáltatás

Tűzoltóság
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7. Hogyan kezeljük a hulladékot?
Emlékszel?

termelés, túlzott fogyasztás, fogyasztó, hulladék, műanyag,
környezetszennyezés

1. Mit jelent a túlzott fogyasztás?
2. Miből készül a műanyag?
Sokat foglalkoztunk már a gazdasági termeléssel. Végigkísértük néhány termék útját a nyersanyagtól a fogyasztóig. Láttuk, hogy a termelés során és a fogyasztás végén is hulladék is keletkezik. Mi lesz a sok
hulladékkal? Hová kerül? Hogyan lehet újra hasznosítani? Ebben a leckében ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg.

Mi a hulladékgazdálkodás feladata?

túlzott fogyasztás
→ sok hulladék

Megfigyelted már, mennyi szemetet termelsz egy nap? Gondold csak
végig! Az ételek csomagolása és a tönkrement használati tárgyak mind
a kukában kötnek ki. A túlzott fogyasztás miatt óriási mennyiségű hulladék keletkezik. Nagyon fontos, hogy okosan kezeljük ezt a sok szemetet. Miért? Mert a hulladék nagy része nem bomlik le, és egyre csak
halmozódik a természetben. A hulladékgazdálkodás feladata a hulladék mennyiségének csökkentése, összegyűjtése, tárolása és újrahasznosítása.

Mit csináljunk a hulladékkal?
megelőzés
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A legfontosabb a felesleges hulladék keletkezésének megelőzése. Mit
tudunk tenni ennek érdekében?
– Csak azt vegyük meg, amire tényleg szükségünk van!
– Ne vásároljunk egyszer használatos termékeket (pl. műanyag evőeszköz, pohár, szatyor)!
– Olyan terméket vegyünk, amely kevésbé van becsomagolva!
– Ha elromlik valami, próbáljuk megjavíttatni, mielőtt újat veszünk!

– Ha már nincs szükségünk valamire, ne dobjuk ki, hanem adjuk oda
valaki másnak!

7.1. ábra. Egyszer használatos műanyagok

3. Mivel lehet helyettesíteni a 7.1. ábrán látható műanyag eszközöket?
4. Sok országban már betiltották az egyszer használatos műanyagok
gyártását. Szerinted ez jó döntés? Vitassátok meg!
Ha mégis keletkezik hulladék, akkor azt próbáljuk más formában újra
használatba venni. Például egy konzervdobozból készíthetünk magunknak tolltartót is. A feleslegessé vált dolgokat lehetőleg hasznosítsuk újra! Ehhez a hulladékokat válogatva kell gyűjteni. A szemétégetőbe már csak olyan hulladék kerül, amit nem lehet újrahasznosítani.
Elégetésével energia keletkezik. Az a cél, hogy minél kevesebb szemét
kössön ki végül a hulladéklerakókban (7.2. ábra).

megelőzés

újra hasznáújrahasznosítás szemétégető
latba vétel

újra használatba
vétel
újrahasznosítás
szemétégető

hulladéklerakó

lerakás

7.2. ábra. A hulladékkezelés lehetőségei a legjobb megoldástól a legkevésbé jó megoldásig

5. Ötleteljetek a padtársaddal! Hogyan lehet újra használatba venni:
egy cipős dobozt, egy konzervdobozt és egy nagy tejfölös dobozt?
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Gyűjtsük szelektíven a hulladékot!
szelektív
hulladékgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a hulladékot alapanyag
szerint szétválogatva tesszük a kukákba. Külön kukába kell dobni a
műanyagot, a fehér és a színes üveget, a fémet és a papírt (7.3. ábra).
A különböző anyagú hulladékokat beolvasztják, és újra használati tárgyakat készítenek belőlük.

7.3. ábra. Minden kukába más való

6. Hogyan működik a szelektív hulladékgyűjtés
a településeteken? Vannak kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtő kukák?
Ha nem, akkor hogyan
szedik össze a különféle
hulladékokat?

7. Milyen hulladékokat gyűjtötök otthon válogatva?
8. Hogyan lehetne újrahasznosítani a használt elektronikai cikkeket?

hulladékudvar

A veszélyes hulladékokat nem szabad a kukába dobni! Ezek olyan hulladékok, amelyek az emberre vagy a természetre káros anyagokat tartalmaznak. Veszélyes hulladék a festék, az elhasznált elem, az izzó, a
gyógyszer. Ezeket a hulladékudvarokban lehet leadni. Itt gyűjtik a régi
háztartási gépeket és egyéb elektronikai cikkeket is. Az elhasznált olajat sem szabad a csatornába önteni!

A műanyag újrahasznosítása

újrahasznosítás
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A műanyag termékek nagyon tartósak, és könnyebbek, mint a fémből készült tárgyak. Nagyon lassan bomlanak le. A már nem használt
műanyagok így szennyező anyagként halmozódnak fel a természetben.
Ez veszélyezteti az állatokat, a növényvilágot, a talajt és a vizeket is.
Soha ne szemeteljünk a természetben! A műanyagot szerencsére legtöbbször újra lehet hasznosítani.

9. Miért rossz a tengeri és
tengerparti állatoknak,
ha műanyagszemét halmozódik fel a tengerparton?
7.4. ábra. Műanyagokkal szennyezett tenger

10. Nézd meg a videót a PET-palackok újrahasznosításáról!

Mi készül még hulladékból?
A konzervdobozokból fémlemezeket készítenek, és azokból újra dobozok lesznek. A szelektíven gyűjtött papírhulladékot újrapapírrá alakítják. Ezzel az eljárással úgy tudunk papírt előállítani, hogy nem kell
hozzá újabb fákat kivágni. Az eldobott üvegeket beolvasztják, és új üvegeket készítenek belőlük.
fémhenger beolvasztott
konzervdobozokból

újrapapírtermékek

újrahasznosított
üveg

7.5. ábra. Újrahasznosított anyagok

11. Hogyan lehetne csökkenteni a papírpazarlást a mindennapokban?
Gyűjtsétek össze az ötleteiteket!

Összefoglalás
A hulladékgazdálkodás feladata: a hulladék mennyiségének csökkentése, összegyűjtése,
tárolása és újrahasznosítása.
Szelektív hulladékgyűjtés: a hulladékot anyag szerint szétválogatva gyűjtjük.
A szelektíven gyűjtött műanyagot, fémet, papírt és üveget újrahasznosítják.
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8. Legyünk környezettudatosak!
Emlékszel?

túlzott fogyasztás, környezetszennyezés, energiatermelés,
hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás, erdőgazdálkodás

1. Mi a hulladékgazdálkodás feladata?
2. Hogyan állítják elő az elektromos áramot?
3. Hogyan szennyeződhet a levegő, a talaj és a víz?
Már megismerkedtél a termelés és a fogyasztás következtében keletkező hulladék sorsával. Fontos, hogy minél jobban kíméljük a környezetet
a termelés során. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan tudunk takarékoskodni a nyersanyaggal és az energiával? Lássunk néhány példát!

Mi is a környezettudatosság?

környezettudatosság
fenntarthatóság

Környezettudatosak vagyunk, ha nem égetjük feleslegesen a lámpát,
ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és ha inkább biciklivel megyünk
dolgozni autó helyett. A környezettudatosság lényege, hogy életmódunkkal védjük a környezetünket, a Föld kincseit. A környezettudatos
gondolkodás célja a fenntarthatóság. Akkor fenntartható a gazdaság,
ha úgy gazdálkodunk a jelenben, hogy a jövő emberének is legyen lehetősége így gazdálkodni. Vagyis maradjon elegendő erőforrás unokáinknak és az ő unokáiknak is. Ehhez az kell, hogy ma ne használjunk fel
több nyersanyagot annál, mint amennyi újra tud termelődni. A gazdaság, a társadalom és a környezet együttműködésére van szükség.

8.1. ábra. A fenntarthatóság
három eleme
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• Működjön megfelelően a gazdaság –
de ne legyen túltermelés!
• Legyen meg a társadalomnak (a lakosságnak) minden szükséglete – de
ne legyen túlfogyasztás!
• Használjuk fel a környezet nyersanyagait – de ne romboljuk le az értékeit!

4. Mi történne a környezettel, ha a gazdaságot csak a társadalom igényeinek kielégítése érdekelné?
A túlzott fogyasztás pont ellentétes a fenntarthatóság céljával. Ekkor
ugyanis több természeti erőforrást használunk fel, mint amennyi újra tud
termelődni. Ekkor egy idő után teljesen kimerülnek az erőforrások. Nézzünk példákat! A kőolajkészletek majdnem felét már elhasználta az emberiség. Évente jóval több erdőt vágott ki, mint amennyit telepített. Gyorsabban szennyezi a vizeket, mint amilyen gyorsan azok meg tudnak tisztulni.

túlzott fogyasztás

túlzott fogyasztás → túltermelés
túltermelés → túl sok nyersanyag felhasználása
túl sok nyersanyag felhasználása → nyersanyagkészletek kimerülése
Az emberiség évi igényeinek kielégítéséhez szükséges
a jelenlegi világtermelés
alapján

ha mindenki úgy élne,
mint az Európai Unióban, akkor

a magyarországi fogyasztás alapján

1,7 Föld
erőforrásaira lenne
szükség

2,8 Föld
erőforrásaira lenne
szükség

2,2 Föld
erőforrásaira lenne
szükség

8.2. ábra. A túlfogyasztás következménye

5. Mi lehet a megoldás az energiahordozók növekvő mértékű bányászata ellen?

Védjük a természeti erőforrásokat!
A fenntarthatóság érdekében az erdőségek irtása sem lehetne nagyobb mértékű, mint a fák ültetése. A halászat során ügyelni kell arra,
hogy a nagy halászhálókba akadt élőlények közül visszadobják azokat,
amelyeket nem hasznosítanak. A termőtalaj védelme érdekében nemcsak a közvetlen talajszennyezést, de a levegő és a vizek szennyezését
is meg kell állítani.
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6. Miért pusztul le a talaj viszonylag hamar az esőerdők kiirtása után?
7. Hogyan lehetne védeni a tengerek halállományát?

Gazdálkodás a vízzel
Gondoltad volna, hogy egy darab pamutpóló előállításához 2700 liter víz szükséges? Ebbe beleszámolják a pamutszál alapanyagának, a
gyapotnak az öntözését és a pamutszál készítését is. Mindennapi tevékenységeinkhez is sok vizet használunk. Észak-Amerikában az egy főre
jutó napi vízfogyasztás 350 liter. A magyar átlag 100-150 liter naponta.
A Szaharától délre fekvő országokban 10-20 liter jut egy főre naponta.
A termelés fenntarthatóságához takarékosan kell bánnunk a vízzel!

1 db pamutpóló 2700 liter

• ivás és főzés: 3-4 liter
• mosogatás: 4-7 liter
• takarítás: 5-10 liter
• naponta többszöri kézmosás:
10-15 liter
• zuhanyozás, fürdés: 40-100 liter
• mosás: 20-40 liter
• WC öblítése: 20-40 liter

8.3. ábra. Néhány termék
vízszükséglete

8.4. ábra. Mennyi vizet fogyaszt egy
magyar család naponta?

1 autó

30 000 liter

1 pár cipő

8000 liter

1 darab rajzlap

10 liter

8. A rendelkezésre álló ivóvízkészletek szűkösek. Miért van ez így, ha a
Föld nagy részét víz borítja?
9. Hasonlítsd össze egy afrikai és egy magyar család napi vízfogyasztását!
10. Hányszor több vízre van szükség egy autó előállításához, mint egy
darab rajzlaphoz?
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Globális felmelegedés és éghajlatváltozás
Évek óta folyamatosan nő a földi átlaghőmérséklet. Ezt nevezzük globális felmelegedésnek. Ebben nagy szerepe van az ipari tevékenységnek. Ugyanis a hőerőművek által a levegőbe juttatott szén-dioxid gáz
fokozza a levegő felmelegedését. A globális felmelegedés miatt változik
az éghajlat. Az éghajlatváltozásnak komoly következményei vannak a
környezetre, a társadalomra és a gazdaságra nézve. A legfontosabbak:
– egyre több a szélsőséges időjárási jelenség, például nagy viharok és
aszályok;
– változik az évszakok hossza;
– olvadnak a jégsapkák, a gleccserek;
– növekedik a tengerek vízszintje;
– változik a növények terméshozama;
– új helyeken jelennek meg egyes növény- és állatfajok.

globális
felmelegedés

éghajlatváltozás

8.5. ábra. Az éghajlatváltozás miatt gyakrabban fordulnak elő aszályok és
pusztító árvizek

11. Miért veszélyes a tenger szintjének növekedése?
12. Milyen következményei lehetnek a gazdaságra, ha a növények kevesebbet teremnek?

Összefoglalás
Környezettudatosság: olyan életmód, amellyel védjük a környezetünket.
Fenntarthatóság: úgy gazdálkodunk a jelenben, hogy a jövő emberének is legyen lehetősége így gazdálkodni.
A fenntartható fejlődéshez hozzátartozik az erdők, a tengeri élőlények és a talaj védelme.
A vízzel is takarékosan kell bánnunk.
A globális felmelegedés a földi átlaghőmérséklet emelkedése. Ez éghajlatváltozáshoz is vezet.
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9. Gazdagok és szegények a világban
Emlékszel?

mezőgazdaság, élelmiszeripar, túlzott fogyasztás, túltermelés,
fejlett országok

1. Melyik gazdasági ágazatban dolgoznak a legtöbben a fejlett országokban?
2. Sorold fel a mezőgazdaság jellegzetes termékeit a mérsékelt és a
forró övezetben!
3. Mit jelent a túlzott fogyasztás?
Az előző leckékben foglalkoztunk a túltermeléssel, a túlfogyasztással
és a rengeteg keletkező hulladék elhelyezésével. Ezek a folyamatok
csak a világ egyik részén működnek így. Ebben az utolsó leckében a
szegény országok gazdaságáról és annak problémáiról lesz szó.

Gazdag és szegény országok

gazdag országok

szegény országok

A világ országainak csak a kisebbik része gazdag. De mikor számít
gazdagnak egy ország? Ezt elég nehéz meghatározni. A gazdag országokban a lakosság általában jobban él, igényeit kielégíti a gazdaság.
Persze a gazdag országokban is vannak rászoruló szegények, de csak
viszonylag kevesen. Szinte mindenki hozzáfér a megfelelő orvosi ellátáshoz és az alapoktatáshoz. Az utak jól kiépítettek, jól szervezett a
közlekedés. A lakások jelentős részébe bevezették a közműveket. A legtöbben a szolgáltatásokban dolgoznak.
Azonban az országok nagyjából egyharmad része szegény. A szegény
országok többsége Afrikában és Ázsiában található. Egy részükben a
mostoha természeti adottságok miatt elmaradott a gazdaság. A legtöbb ország se nem szegény, se nem gazdag.
4. Olvasd le a 9.1. ábráról, hogy Európa nyugati részén gazdag vagy
szegény országok vannak! A gazdagok kékre és lilára, a szegények
sárgára vannak színezve. Melyik kontinensen nincs gazdag ország?
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leggazdagabbak

legszegényebbek

9.1. ábra. Gazdag és szegény országok a Földön

Mi jellemző a szegény országokra?
A szegény országokban fejletlen a gazdaság, kicsi a modern iparágak
szerepe. A népesség nagyobb része a mezőgazdaságban dolgozik. Elmaradott módszerekkel művelik a földet. Az üzletekben kevés az áru.
A legtöbb házban nincs villany-, gáz- és vízvezeték, csatorna. Sőt, a tiszta vízhez is nehéz hozzáférni. Kevés az aszfaltozott út. Nincs megoldva
az orvosi ellátás. Sokan meghalnak olyan betegségekben, amelyeket a
gazdagabb országokban könnyen kezelnek. Vidéken alig van munkalehetőség, ezért sokan a városokba költöznek. A sokmilliós városokban
nagy nyomornegyedek alakultak ki.

fejletlen
gazdaság

9.2. ábra. Életképek a szegény országokból
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5. Mondd el a 9.2. ábra képei alapján, hogyan élnek a szegény országok lakói!
6. Mit gondolsz a képek alapján: egy szegény országban vidéken vagy
városban jobb élni?
A szegény országokon
nemzetközi segélyszervezetek igyekeznek segíteni.
A rászorulóknak ruhákat,
élelmiszert, gyógyszereket, tiszta vizet osztanak.
Orvosok is utaznak a gazdagabb országokból, hogy
segítsenek a betegek ellátásában.

9.3. ábra. Segélyszervezet
adományosztása

A gyerekek mindennapjai a szegénységben

gyerekmunka

A szegény országokban sok gyerek nem jár iskolába. Helyette a földeken vagy az állatok körül dolgoznak. Nem ritka a gyermekmunka az
iparban sem. Gyakran küldik a gyerekeket vízért, ahová néha több kilométert is gyalogolniuk kell. Otthon a házimunkában segítenek. A nagyobbak a kisebb testvéreikre vigyáznak (9.4. ábra). Játékuk alig van,
azzal játszanak, amit találnak. Születésnapra sem kapnak ajándékot.

9.4. ábra. Gyermekek élete a szegény országokban
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7. Képzeld el, hogy egy szegény országban élsz! Gondold végig, hogyan
telne egy napod! Segítenek a 9.4. ábra képei.

Élelmiszer-felesleg és éhezés
A gazdagabb országokban az élelmiszerekből is túltermelés van.
Az üzletek polcai roskadoznak a változatos termékektől. Az emberek
sok élelmiszert vásárolnak – aminek néha a harmada a kukában köt ki.
Sokszor úgy romlik meg a megvásárolt étel, hogy azt ki sem bontották.
Jelentős a túlsúlyos emberek száma.
8. Melyik kontinensen a legkevesebb az egy főre jutó élelmiszer? Keress
adatokat az interneten!
9. Hogyan lehetne elérni, hogy kevesebb étel kerüljön a kukába?
A szegény országokban viszont nem jut elég ennivaló az asztalokra. Sokan éheznek, néhol naponta csak egyszer esznek. Csak ritkán kerül hús
az asztalra, kevés gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Az egyhangú táplálkozás betegségek kialakulásához vezet. Sok országban olyan
gyorsan nő a népesség száma, hogy a mezőgazdaság nem tud elég
élelmiszert előállítani. Pedig a Földön összességében elég élelmiszert
termelnek minden ember számára. Az élelmiszerek elosztása viszont
nagyon egyenlőtlen.

éheznek

egyenlőtlen
élelmiszerelosztás

Összefoglalás
A gazdag országokban a lakosság igényeit jobban kielégíti a gazdaság.
A legszegényebb országok Afrikában és Ázsiában találhatóak.
A szegény országokban a mezőgazdaságban dolgoznak a legtöbben, nem működnek az
alap- és a közszolgáltatások. A városokban nyomornegyedek alakultak ki.
A gazdag országokban élelmiszer-túltermelés és pazarlás folyik, a szegény országokban sokan éheznek.
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10.

A termelés és környezeti hatásai
– Összefoglalás

Emlékszel?

termelés, gazdasági ágazat, mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztés, halászat, erdőgazdálkodás, bányászat, ipar, élelmiszeripar, szolgáltatás, nyersanyag, energiahordozó, szállítás, fogyasztó, kereskedelem,
közművek, túlzott fogyasztás, túltermelés, környezetszennyezés, hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás

1.
2.
3.
4.

Mik a gazdaság ágazatai?
Milyen szállítási módokat ismersz?
Mit lehet kezdeni a keletkezett hulladékkal?
Mi a fenntartható fejlődés lényege?

Kedves Fogyasztó! Most már tudod, hogy a gazdaság működésében te a
termelési folyamat végén állsz: te vagy a fogyasztó, aki megvásárolja a gazdaság termékekeit. Tudod, hogy milyen ágazatai vannak a gazdaságnak.
Tudod, hogyan jut el a termék a fogyasztóig, hogy mi lesz a keletkezett hulladék sorsa. Most ismételjük át a termeléshez kapcsolódó folyamatokat!

Mi is kell a termeléshez?
A gazdasági termeléshez szükséges: nyersanyag, energia, víz, termelési eszközök és munkaerő. A termelés módját meghatározzák a természeti adottságok.
5. Sorolj fel nyersanyagokat, amelyeket az ipar felhasznál! Csoportosítsd ezeket: növényi
eredetű, állati eredetű és ásványi nyersanyagok!
6. Milyen típusú energiahordozók vannak?
7. Milyen típusú mezőgazdasági termelés jellemző síkvidéken, és milyen a dombvidékeken?

Nyersanyagból áru, majd hulladék
A termelés a nyersanyag kibányászásával vagy előállításával kezdődik. A nyersanyagokat a
különböző gazdasági ágazatok különböző módon használják fel. A termékeket elszállítják,
és a kereskedőkön keresztül a fogyasztókhoz jutnak. A keletkező hulladék a kukákba kerül,
jó esetben szelektíven válogatva.
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nyersanyag

hulladékkezelés

fogyasztó

szállítás

termelés
gazdasági ágazatok
mezőgazdaság

ipar

szolgáltatás

10.1. ábra. A termelés folyamata

8. Hogyan termelik ki az ásványi nyersanyagokat?
9. Mondj példát arra, amikor nincs szükség szállítóra a termelő és a fogyasztó között!
10. Milyen módjai vannak a hulladék kezelésének?

A három gazdasági ágazat
A mezőgazdaság élelmiszert és ipari nyersanyagot állít elő. Az ipar kézzel fogható termékeket készít a nyersanyagokból. A szolgáltatások nem kézzelfogható dolgokat nyújtanak az
embereknek. A gazdag országokban a szolgáltatásokban, a szegény országokban a mezőgazdaságban dolgoznak a legtöbben.
Gazdasági ágazatok
Mezőgazdaság
– növénytermesztés
– állattenyésztés
– halászat
– erdőgazdálkodás

Ipar
– energiaipar
– vegyipar
– élelmiszeripar
– autóipar
– elektronika
– textilipar
– bútoripar
– építőipar

Szolgáltatások
– alapszolgáltatások
– közszolgáltatások
– gazdasági
szolgáltatások
– kulturális
szolgáltatások
– turizmus

10.2. ábra. Gazdasági ágazatok rendszere

11.
12.
13.
14.

Milyen növénytermesztési módokat ismersz?
Hogyan tenyésztik a legtöbb fogyasztásra szánt haszonállatot hazánkban?
Milyen ágazatai vannak az élelmiszeriparnak?
Mik tartoznak a modern iparágak közé?
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15. Mik az alapszolgáltatások?
16. Nevezz meg néhány gazdaságot segítő szolgáltatást!

Jusson el az áru a fogyasztóhoz!
Az árukat el kell vinni a termelés helyéről a fogyasztókhoz. Ez a szállítás feladata. A szállítás
egy szolgáltatás. Nemcsak árut, hanem embereket is lehet szállítani (10.3. ábra).
Közúti
– gyors
– környezetszennyező
– fő útvonalai az
autópályák

Vasúti
– egyszerre sok árut
lehet szállítani
– környezetkímélő
– csomópontjai a vasútállomások
szállítás

Vízi
– lassú
– olcsó
– biztonságos
– folyókon és tengereken
– csomópontjai a kikötők

Légi
– a leggyorsabb
– a legdrágább
– környezetszennyező
– csomópontjai a repülőterek

10.3. ábra. Szállítási módok

17. Milyen árukat érdemes repülővel szállítani?
18. Miért előnyös a konténeres szállítás?
19. Milyen fontos vízi utakat ismersz Európán belül?

A cél a fenntarthatóság
A környezettudatos szemlélet nagyon fontos bolygónk védelme érdekében. Figyelnünk kell,
hogy kerüljük a túlzott fogyasztást, védjük a természeti erőforrásokat. Bánjunk takarékosan a
vízzel! A keletkező hulladékot gyűjtsük szelektíven, és minél többet hasznosítsunk belőle újra!
20. Milyen anyagú hulladékokat lehet újrahasznosítani?
21. Hová kerülnek az újra nem hasznosítható hulladékok?
22. Hogyan tudja csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét a gyártó és a fogyasztó?
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A termelés a környezet anyagait használja fel, és a környezetbe juttatja vissza a szennyező
anyagokat. A termelés a fogyasztói igényekhez igazodik, ezért mi, fogyasztók is tehetünk
valamit a környezettudatos termelés érdekében. Nézzük meg például, hogy mi történik, ha
túl sokat fogyasztunk (10.4. ábra)!
A Kiss család a gyerekek
szülinapjára sok vendéget szokott meghívni. Ekkor mindig műanyag poharakat, tányérokat és
evőeszközöket vesznek,
hogy ne kelljen sokat
mosogatni a buli után.

Ha sokan így
gondolkodnak,
akkor a gyártók sok eldobható műanyag
tárgyat fognak
gyártani.

A műanyagot kőolajból készítik, ezért a sok
műanyaghoz több kőolajat kell kitermelni.

A sok eldobott műanyagszemét felhalmozódik a
természetben, hosszú ideig nem bomlik le, és veszélyezteti az élővilágot.

10.4. ábra. A túlfogyasztás következményei

23. Mivel lehet helyettesíteni a műanyag poharakat, tányérokat és evőeszközöket?
24. Nevezz meg további műanyag termékeket, amelyek helyett lehet más anyagúakat is
használni!
A következő példában nézzük meg azt, hogy hat a környezetre az otthoni áramfogyasztás
(10.5. ábra)!
Amikor a szobában felkapcsolod a lámpát, akkor fogyasztod a lakásba érkező
elektromos áramot.

Az elektromos áram nagy
részét hazánkban hőerőművekben termelik.

A hőerőművekben kőszenet, kőolajat vagy földgázt
égetnek el.

A globális felmelegedés
éghajlatváltozással jár.

A szén-dioxid fokozza a levegő felmelegedését, így nő
a Föld átlaghőmérséklete.

Az égetés során sok széndioxid kerül a levegőbe.

10.5. ábra. Az energiafogyasztás következménye

25. Milyen következményei vannak az éghajlatváltozásnak?
26. Mit lehet tenni a levegőbe kerülő szén-dioxid mennyiségének csökkentéséért?
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