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Kedves Gyerekek!

A tanév elején, az első természettudomány-órákon a növények és az állatok test-
felépítésével foglalkozunk. Ezután az anyagok világával ismerkedhettek. Bepil-
lanthattok a kísérletezés rejtelmeibe, megtudhatjátok, milyen módon vizsgálhat-
játok magatok is az anyagok tulajdonságait, változásait. Magyarázatot találtok 
sok-sok természeti jelenségre, például arra, miért táplálja az égést a levegő, ho-
gyan változik az anyagok halmazállapota, milyen összetevőkből áll a talaj. Az 
anyagok világáról szerzett ismereteiteket az időjárással és éghajlattal foglalkozó 
fejezetben is hasznosíthatjátok majd. Megismerkedhettek a térképkészítéssel és 
a térképolvasással, a korábbi tanulmányaitoknál részletesebben. Az utolsó feje-
zetben az emberi szervezet egészséges működésével fogunk foglalkozni. 

Reméljük, könyvünk segít titeket abban, hogy ráébredjetek, milyen fontos közvet-
len környezetünk megismerése, a természetben lejátszódó folyamatok megértése. 
Hiszen csak ennek a tudásnak a birtokában tudjuk környezetünket meg óvni, szeb-
bé, lakhatóbbá tenni.

A tankönyv önmagában is elegendő a tanuláshoz, de munkátokhoz támogatást 
nyújt a könyvhöz készült munkafüzet is.

Izgalmas felfedezéseket, jó tanulást!

Bevezetés
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A tananyag hoz 
kapcsoló dó 
további adatok 
és érdekességek. 

Érdekes problémát felvető kérdés, 
amelyre a leckében választ kapunk.

Segítség a könyv használatához

Akár otthon 
is elvégezhető 
kísérlet, 
megfi gyelés. 

A leckében szereplő 
tan anyag lényege.

A fogalmak meg-
határozására színes 
tónus hívja fel 
a fi gyelmet.

A felkészültséget 
ellenőrző kérdések.

A leckében 
szereplő 
új fogalmak.

Az előző kísérletben láttuk, hogy a párolgás mérté-
ke függ a hőmérséklettől. Minél magasabb a hő-
mérséklet, annál gyorsabb a párolgás. De mi történik, 
amikor hagyjuk lehűlni a forró vizet? Ha nem mele-
gítjük tovább az edényt, hamarosan látjuk, hogy egy-
re több vízcsepp jelenik meg az üveglapon és az edény 
falán. Alacsonyabb hőmérsékleten a vízrészecskék le-
csapódnak. Ha betesszük az edényt a hűtőszekrény 
mélyhűtőjébe, a folyékony halmazállapotú víz 
megszilárdul, megfagy.

Ha még tovább melegítjük a vizet, apró, vízgőzből 
álló buborékok jelennek meg az edény falánál, 
majd a folyadék belsejében is. Melegítés hatására a 
részecskék már a folyadék belsejében is gőzzé ala-
kulnak. Más szóval a víz forrni kezd.

A forrás az a folyamat, amikor a folyadék belsejé-
ben is megindul a párolgás, a buborékok képződése.

MEGHATÁROZÁS

A fagyás az a folyamat, amikor egy folyékony hal-
mazállapotú anyag szilárd halmazállapotúvá alakul.

MEGHATÁROZÁS

Fagyás

Forrás

A fagyás jól megfi gyelhető térfogatváltozással 
jár. Olvasszunk fel egy kis darab viaszt, és töltsünk 
meg vele egy kisebb edényt. Megszilárdulás után a 
viasz felülete nem marad vízszintes. Közepén egy kis 
mélyedés keletkezik (2. ábra). A viasz térfogata fa-
gyás közben csökken. 

Mivel a víz térfogata fagyás közben megnő, 
a téli hidegben könnyen szétfagyhatnak 
a vízvezetékek is. Ezért kell vízteleníteni 
a fagyveszélyes helyeken levő csöveket.

1. Sorold fel a halmazállapot-változásokat!
2. Mit nevezünk fagyásnak?
3. Mit értünk az alatt, hogy a fagyás térfogatválto-

zással jár együtt?
4. Miért kell télen vízteleníteni a kerti csapot?
5. Mi az olvadás?
6. Mi a párolgás?
7. Hogyan függ a párolgás mértéke a hőmérsék-

lettől?
8. Mi a különbség a párolgás és a forrás 

között?

Az anyagok halmazállapota háromféle lehet, 
szilárd, folyékony és légnemű. A halmazálla-

pot-változásokat az alábbi ábra foglalja össze:

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

A fagyás térfogatváltozással jár. A legtöbb anyag 
térfogata fagyás közben csökken. A jég térfogata 
viszont nagyobb, mint ugyanannyi folyékony vízé.

szilárd

olvadás párolgás,
forrás

fagyás lecsapódás

folyékony légnemű

2. A viasz fagyása a tér-
fogat csökkenésével jár. 
A megszilárduló viasz 
felszínén kis bemélyedés 
alakul ki.

3. A víz fagyása a tér-
fogat növekedésével 
jár. A képződő jég 
szétfeszíti az üveget.

olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás
ÚJ FOGALMAK

Végezzük el a kísérletet víz-
zel is! Egy szín ültig töltött 
orvosságosüveget szorosan 
zárjunk le egy kupakkal, és 
tegyük mélyhűtőbe! Ami-
kor kivesszük az üveget a 
mélyhűtőből, azt látjuk, 
hogy elrepedt a fala. A víz 
térfogata fagyás közben 
tehát nő. (3. ábra).

Melegítsük tovább a vizet, a jég elolvadása után is, és 
helyezzünk egy üveglapot az edény szája fölé! Az üveg-
lapon hamarosan vízcseppek jelennek meg (1. ábra). 
Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy melegítés hatására 
a folyékony halmazállapotú víz egy része légne-
művé alakul, elpárolog. A vízrészecskék kilépnek a 
folyadék felszínéről. Elkeverednek a levegő részecskéi-
vel, vízgőzt, párát alkotnak. Amikor elérik a hideg 
üveglapot, le hűl nek, és ismét cseppfolyóssá vál-
nak, más szóval lecsapódnak.

Miért „hízik meg” az ásványvízzel telt 
műanyag palack, ha hosszú időre betesszük 
a mélyhűtőbe?

Az anyagok a körülményektől függően mindhárom 
halmaz állapotban előfordulhatnak. Lehetnek szilár-
dak, folyékonyak vagy légneműek.

Az olvadás az a folyamat, amikor egy szilárd 
halmazálla potú anyag cseppfolyóssá alakul.

MEGHATÁROZÁS

A párolgás az a folyamat, amikor egy folyékony 
halmazállapotú anyag felszínén lévő részecskék 
légneművé válnak. A lecsapódás ezzel ellentétes 
változás, egy légnemű anyag folyékonnyá válása.

MEGHATÁROZÁS

Vizsgáljuk meg alaposabban a víz halmazállapotának 
változását! Tegyünk egy hőálló üvegedénybe jeget, 
majd óvatosan melegítsük az edényt. Hamarosan 
észrevesszük, hogy melegítés hatására a jég olvadni 
kezd, cseppfolyóssá válik. 

Olvadás

Párolgás, lecsapódás

1. A víz halmaz állapot-változásai
A szilárd halmaz állapotú jég (a) hő hatására cseppfolyóssá, 
majd légneművé válik (b). 

folyékony víz lecsapódó 
pára 

jég 

Próbáld ki!
Egy kis darab vattára tégy körömlakk lemosására 
használt acetont! Kend rá a körmödre! Amikor 
az aceton párolog a körmödről, hideget érzel. Ez 
azt bizonyítja, hogy az anyagok a párolgásuk-
hoz szükséges hőt a környezetükből veszik 
fel. A gyorsan párolgó aceton a körmödtől vonja 
el a hőt, vagyis lehűti. Ezért hűti testünket a pá-
rolgó verejték is, amikor meleg időben meg-
izzadunk.

A párolgás minden hőmérsékleten bekö-
vetkezik. Ha egy pohár vizet az asztalon 
felejtünk, pár nap múlva eltűnik a pohár-
ból a víz. A párolgáshoz szükséges hő 

a környezetből származik. Az anyagok között van-
nak olyanok, amelyek könnyen párolognak, azaz illé-
konyak. Ilyen például a körömlakk lemosására hasz-
nált aceton, illetve a benzin. A földfelszínről, a tenge-
rekből, a tavakból napsugárzás hatására vízgőz kerül 
a levegőbe. Amikor a vízgőz hidegebb levegőré-
tegbe jut, kicsapódik. Így keletkeznek a felhők. 
A reggeli harmatot a lehűlő, párás levegőből kicsapódó 
víz hozza létre.

a) b)

52 53

A fontos kifejezéseket 
vastag betű emeli ki.
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Barangolásunkat a természet világában közvetlen környezetünk növényeinek 
megismerésével kezdjük. Megvizsgáljátok, hogy a mindennapi táplálkozásátokból 
jól ismert gyümölcseinknek és zöldségeinknek milyen szervei vannak, és hogy 
ezek a szervek miből épülnek fel. Megtanuljátok azt is, hogy a növényi szervek 
hogyan alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez, milyen szerepet látnak el a 
növények életében. Ha azt szeretnénk, hogy növényeink egészségesek legyenek, 
szépen fejlődjenek, tisztában kell lennünk környezeti igényeikkel, életfeltételeik-
kel. Ezek azonban minden növénynél eltérőek. Tudnunk kell, hogy milyen talajban 
fejlődnek a legjobban, mennyi napfényt és nedvességet igényelnek ahhoz, hogy a 
lehető legtöbb termést hozzák, és minél hosszabb ideig éljenek. Ebben a fejezetben 
megismerkedtek a zöldségeskertek és gyümölcsösök legfontosabb kártevőivel és 
az ellenük történő védekezés legfontosabb módszereivel is. Mindannyiunk számá-
ra fontos természeti környezetünk védelme, éppen ezért egy teljes lecke foglalko-
zik a környezetkímélő gazdálkodással. Megismerkedhettek azokkal a technikákkal, 
amelyekkel a természet megóvása mellett egészséges, vegyszermentes élelmisze-
reket termelhetünk. 

A növények testfelépítése 

I.

999
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levél

termés 
és mag

virág

szár

gyö kér

gyö kérzet

1. A paradicsom 
testfelépítése

oldalgyökér

főgyökér

A növényeknek is vannak szerveik? 
A növények is lélegeznek? 
Miért párologtatnak erős napsütésben?

A kertek, parkok jellemző élőlényei a virágos növé-
nyek. Testük gyökérre, szárra, levélre, virágra,  
termésre és benne fejlődő magra tagolódik. A fel-
sorolt testrészeket szerveknek nevezzük. 

A virágos növényeket gyakran száruk felépítése alap-
ján csoportosítjuk. Ismerünk lágy és fás szárú növé-
nyeket. Zöld színű, lágy szára van például a paradi-
csomnak, a tulipánnak és a búzának. Kemény, fás 
szárú növény többek között a szilvafa és a szőlő. Vizs-
gáljuk meg közelebbről egy lágy szárú növény, a pa-
radicsom testfelépítését (1. ábra)!

A gyökér

A gyökér felveszi a talajból a vizet és az ásványi 
anyagokat, továbbítja a szár felé, emellett rögzíti a 
növényt. Gazdagon elágazik a talajban, így nagyobb 
felületen képes felszívni a tápanyagokat. A gyökér-
ágak összessége gyökérzetet alkot (2. ábra). 

2. Főgyökérzet. Főgyökérből 
és oldalgyökerekből áll.

Az élőlények testében képződő cukrokat, fehérjé-
ket, zsírokat és olajokat szerves anyagoknak 
nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

A szár és a levél

A szár tartja a leveleket, a virágot, a termést és 
a magot. Össze köti egymással a növény szerveit, 
szállítja közöttük a tápanyagokat. A levél a nap-
fény segítségével elő állítja a növény testét felépí-
tő anyagokat, a cukrokat, a fehérjéket és az olajokat. 
A levél fényben szén-dioxidot vesz fel és oxigént 
bocsát ki a környezetébe. Sötétben kis mennyiségű 
oxigént vesz fel és szén-dioxidot ad le.

A gyökér növekedését befolyásolja a talaj nedves-
ségtartalma. A nedves, nyirkos talajban a gyökér-
ágak inkább a felszín közelében futnak, míg a száraz 
talajokban mélyebbre hatolnak, így juthatnak több 
nedvességhez.

A levelek párologtatnak is. Ez azt jelenti, hogy a 
talajból felvett víz egy részét leadják a környeze-
tükbe. A víz részt vesz a növény testének felépítésé-
ben, és párologtatása szívó hatást gyakorol a gyökér 
által felvett vízre és ásványi anyagokra. A párologtatás 
erős napsütésben védi a növény testét a túlzott felme-
legedéstől. 

10
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víz 
párologtatás

vízben 
oldott 

ásványi 
anyagok

oxigén

szerves 
anyagok

szén-dioxid

3. A növények 
életfeltételei és 
anyagszállítása 

A talajból felvett víz és oldott tápanyagok a nö-
vények számára nélkülözhetetlenek. A napfénnyel, a 
levegővel és a megfelelő hőmérsék-
lettel együtt biztosítják a növények 
életfeltételeit. (3. ábra)

A törzs a legidősebb fás szár. Az ágak leg-
alább 3, a gallyak 2, a vesszők pedig 1 évesek. 
A bokor kifejezést a cserjékhez hasonló nö-
vényekre használjuk, de ezek a talaj felett 

rövid törzsből ágaznak el.

A virágos növények testét szervek építik fel. 
A létfenntartó szervek a gyökér, a szár és a 

levél. A szaporító szervek a virág és a termés. 
A termésben levő magból fejlődik ki az utód-
növény. A növények életfeltételei a víz, a talaj 
ásványi anyagai, a fény, a megfelelő hőmérsék-
let és a levegő.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

szerves anyagok, növényi szervek, 
létfenntartó szervek, szaporító szervek, 

életfeltételek

ÚJ FOGALMAK

1. Sorold fel a növények szerveit!
2. Foglald össze, mi a feladata a gyökérnek!
3. Miért ágazik el gazdagon a talajban a gyökérzet?
4. Mi a szerepe a levélnek?
5. A 3. ábra segítségével jellemezd a növények 

anyagszállítását és életfeltételeit!
6. Miért nevezzük a gyökeret, a szárat és a 

levelet létfenntartó szerveknek?
7. Melyek a növények szaporító szervei?

A virág, a termés és a mag a növény szaporító 
szervei. A gyökér, a szár és a levél a létfenntartó 
szervek.

MEGHATÁROZÁS

A virág, a termés és a mag

A virág a kocsánnyal kapcsolódik a szárhoz. A meg-
porzás után belőle képződik a termés. A termésben 
lévő magok megfelelő körülmények között kicsíráz-
nak, és új növény fejlődik belőlük.

4. Fás szárú növények

A fás szárú növények között megkülönböztetjük a fá-
kat és a cserjéket. A fáknak vastag törzsük és 
lombkoronájuk van. A lombkorona ágakból, gallyak-
ból és vesszőkből áll. A cserjék szára közvetlenül 
a  talaj fölött elágazik (4. ábra).

A levélben képződött szerves anyagok a száron ke-
resztül eljutnak a növény minden részébe, és felhasz-
nálódnak vagy elraktározódnak.

cserjefa

napfény
és megfelelő 
hőmérséklet

11
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Hogyan csalogatják a virágok a megporzást 
végző rovarokat?

A virág változatos felépítésű része a növényeknek. 
Szerkezete, színe, illata szinte minden növényen más 
és más. A különböző virágokat megvizsgálva azonban 
sok közös vonás fedezhető fel bennük. Vegyük szem-
ügyre közelebbről a petúnia és a liliom virágát 
(1. ábra)!

Próbáld ki!
Vizsgáld meg alaposan az őszi kert növényeinek 
virágszerkezetét, például a nagy csodatölcsér 
vagy az árvácska virágát! Lehetőség szerint olyan 
virágot válassz, amelyik elég nagy és már teljesen 
kinyílott, de termője és porzói még épek!
Elsőként vizsgáld meg a takaróleveleket, jegyezd 
fel a számukat! Állapítsd meg, hogy szabadon 
állnak-e, vagy pedig összeforrtak!
Ezután számold meg a porzókat, azonosítsd a 
részeiket! Ha van kézi nagyítód, akkor tanulmá-
nyozd a  virágporszemek színét, fi gyeld meg érdes 
felületüket!
Azonosítsd a termő részeit, vizsgáld meg a bibe 
felületét! Végül óvatosan vágd el hosszában a 
termőt, és  fi gyeld meg a magkezdeményeket! 
Megfi gyeléseidről készíts rajzot!

1. A petúnia (a) és a liliom (b) virágának 
szerkezete

sziromlevél

lepellevél

portok

portok

porzószál

porzószál

porzó

porzó

bibe

bibe

bi be szál

bi be szál

mag-
kezdemény

mag-
kezdemény

magház

magház

termő

termő

kocsány

kocsány

csészelevél

A porzót és a termőt gyakran 
csak egy jellel ábrázolják. 
A porzó jele , a termőé . 
Az előbbi Mars nyilát, az utóbbi 

Vénusz tükrét jelképezi.

Mindkét virágban megfi gyelhető a porzó és a termő. 
A termő részei: a bibe, a bibeszál és a magház. A hosz-
szában félbevágott magházban láthatók a magkez-
demények is, amelyekből majd a magok fejlődnek ki. 

A porzók portokból és porzószálból állnak. A porto-
kokban képződnek a legtöbbször sárga színű virág-
porszemek. A porzó és a termő a virág ivar-
levelei. A porzó a hím, a termő a női ivarlevél.

Az ivarleveleket, vagyis a porzót és a termőt kívülről 
a takarólevelek védik. A petúnia virágában zöld szí-
nű csészelevelek és színes sziromlevelek vannak. 
A csészelevelek együtt a csészét, a sziromlevelek pedig 
a pártát alkotják. A liliom takarólevelei ezzel szemben 
egyforma lepellevelek. Olyan virágtakaró levelek, 
amelyek a csésze- és a sziromlevelekhez hasonlóan két 
körben helyezkednek el, de nem különülnek el alak-
jukban, színükben, hanem egyformák.

a)

b)

12
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A virágok között vannak szél beporzásúak 
is. Ezeknek a virágtakarója kevéssé feltű-
nő, sőt hiányozhat is. A szélporozta növé-
nyek nagyon sok virágport termelnek, 

hogy biztos legyen a megporzás (4. ábra).

A virág a növények szaporító szerve, amely 
takarólevelekből és ivarlevelekből áll. A vi-

rágtakarót csésze- és sziromlevelek vagy egyfor-
ma lepellevelek alkotják. A női ivarlevél a termő, 
melynek részei a bibe, a bibeszál és a magház. 
A magházban találhatók a magkezdemények. 
A hím ivarlevél a porzó, amely a virágport ter-
meli. A virágpor a megporzás során kerül rá a 
bibére. A megporzás után a termőből termés 
képződik. A termésben találhatók a magok.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

porzó, termő, ivarlevelek, takarólevelek, 
csészelevelek, sziromlevelek, lepellevelek, 

megporzás

ÚJ FOGALMAK

1. Rajzold le a petúnia virágát, és nevezd meg 
a  részeit!

2. Miben különbözik a petúnia és a liliom virága 
egymástól?

3. Nevezd meg a termő és a porzó részeit!
4. Mit nevezünk megporzásnak? 
5. Miben különbözik a rovarporozta és a szélporoz-

ta virágok felépítése? Mi ennek a magyarázata?
6. Mi fejlődik a termőből a megporzás után? 

A 3. ábra segítségével magyarázd el a 
 termés kialakulását!

A virágból a megporzás után termés fejlődik. A meg-
porzás során a virágporszem rákerül a bibére. A szí-
nes, illatos virágok megporzását legtöbbször rovarok, 
ritkábban más állatok, például madarak, denevérek 
végzik. A vízinövények virágporát a víz is szállíthatja. 
Az állatok virágporért és cukros váladékért, nektárért 
keresik fel a virágokat. A nektár gyakran a sziromle-
velek belső tövében termelődik. A nektár után kutató 
látogatók a sziromlevelek tövéhez bújva, virágról vi-
rágra szállítják a testükre tapadó virágport, így közre-
működnek a megporzásban (2. ábra).

2. A nektár után 
kutató háziméh 
testére sok virág-
por tapad

4. A diófa szél megporzású termős és porzós virágzata

Megporzás

3. A termés 
kialakulása 
a virágból 
A megporzás után 
a pipacs virágának 
sziromlevelei 
lehullanak, és a 
termőből kialakul 
a termés.

magház mag-
kezdemények

a szirmok
lehullanak

a termésfal 
kiszárad

érett toktermés 
benne 
a magokkal

termés

kal

A megporzást követően a termőben a magkezde-
mények fejlődésnek indulnak, és kialakulnak belő-
lük a magok. A magház falából pedig kifejlő dik a 
termés fala. A bibe és a porzók elszáradnak, a takaró-
levelek lehullanak (3. ábra).
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3. A paprika és a paradicsom 
bogyótermése

Milyen szerveit fogyasztjuk hazai zöldség-
féléinknek? Miért fontos, hogy sok nyers 
zöldséget fogyasszunk?

A paprika

1. A paprika növény felépítése

Az Amerika meleg vidékéről származó paprika hazánk 
egyik legnagyobb mennyiségben termesztett zöldség- 
és fűszernövénye (1. ábra). 

Mivel meleg- és fényigényes növény, magjait üveg-
házban vagy fóliasátorban vetik el és csíráztatják. 
A fi atal növényeket, a palántákat csak a fagyok el-
múltával, májusban ültetik szabad földbe. Jó termést 
napfényes helyen, tápanyagokban gazdag talajon hoz. 

Gyökérzetén egy nagyobb, vas tagabb főgyökérből ol-
dalgyökerek ágaznak el. Az ilyen gyökérzetet főgyö-
kérzetnek nevezzük. A pap rika gyökérzete nem 
mélyre ha toló, emiatt nem jól hasznosítja a talaj-
nedvességet. Száraz időben rendszeresen öntözni 
kell.

Az ugyancsak Amerikából származó paradicsom 
az egyik legkedveltebb zöldség. Pirosra érő, ízletes 
bogyóterméséért termesztik (3. ábra). 

A paradicsom

2. A paprika 
főerezetes 
levele

Szára puha, hajlékony, nedvdús, lágy szár. Idős 
korára töve elfásodik. Levelein egy középső főérből 
ágaznak el a kisebb erek, vagy is a levél főerezetes 
vagy hálózatos erezetű (2. ábra).

A tavasszal elvetett paprikamagból szárba szökkent 
növény egy éven belül virágot hoz, termést érlel, majd 
elszárad. Az ilyen növényt egyéves, más szóval egy-
nyári növénynek hívjuk.

A paprikát húsos, éretten leggyakrabban piros színű, 
sok C-vitamint tartalmazó terméséért ültetik. Termé-
se éretten üreget tartalmaz, amelyben erek futnak, 
felfújt bogyótermésnek nevezzük. (3. ábra). A ter-
més csípős vagy édes is lehet. A fűszerpaprika 
termését akkor gyűjtik be, amikor már pirosra érett. 
Ezután szárítják, majd őrlik. A pirospap rika hazánk-
ban az egyik leggyakrabban használt fűszer.

felfújt bogyótermés

főgyökérzet

mag

lágy szár

virág
főeres levél
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4. A burgonya növény felépítése

A burgonya

A burgonya is Amerikából származik, egyik leg-
fontosabb tápláléknövényünk. A főgyökérzetén fej-
lődő, föld alatti, megvastagodott szárát, gumóját 
fogyasztjuk (4. ábra). A gumók nagy mennyiségű 
keményítőt raktároznak, ezért igen táplálóak. 
Felületükön apró mélyedések, azokban pedig rügyek 
láthatók. Gumója emberi táplálék, állati takarmány és 
ipari alapanyag is.

A burgonya lágy, dudvás szárú növény. Összetett 
levelei és zöld színű bogyótermése mérgező. Hű-
vös, csapadékos helyeken, tápanyagokban gazdag, 
laza szerkezetű talajon fejlődik a legjobban. 

Nem magról, hanem gumóról szaporítják. Az 
ősszel felszedett burgonyát hideg pincében, veremben 
tárolják.

bogyótermésvirágzat

rügyező gumó gumó

főgyökérzet

levélnyél

magok

összetett levél
virág

Mélyre hatoló főgyökérzetével jól hasznosítja a ta-
lajnedvességet, ezért csak a termésfejlődés idején 
kell öntözni.

A paradicsom lágy, húsos szárát dudvás szárnak 
nevezzük. Egynyári növény. Szárán egy levélnyél-
hez több levélke kapcsolódik. Az ilyen levelet össze-
tett levélnek nevezzük. A terméshéja vékony, húsa 
vitaminokban gazdag. Nyersen és főzve egyaránt fo-
gyasztjuk.

A fejes káposzta

A fejes káposzta és roko-
nai Európából, az Atlan-
ti-óceán partvidékéről 
származnak. A fejes ká-
posztának vaskos, rö-
vid föld feletti szárát, a 
torzsát és szorosan 
egymásra boruló húsos, 
főeres leveleit fogyaszt-
juk. Ezek alkotják a káposz-
tafejet. (5. ábra). Levelei 
C-, B-vitaminban és táp-
anyagokban gazdagok. 

ko
-

t
o

lei
p-

o-

t-
osz- torzsa

levelek

5. Félbevágott káposztafej

6. A fejes káposzta 
virágzata és termése

A fejes káposzta fejlődéséhez táp-
anyagokban gazdag talajt, sok vi-
zet és fényt igényel. Már alacsony 
hőmérsékleten csírázik, és elviseli a 
hűvös időt is. Magjaiból az első évben 
gyökér, szár és levél fejlődik. 

Virágot és termést csak a második 
évben hoz, tehát a fejes káposzta két-
éves, más szóval kétnyári növény 
(6. ábra). A káposztafejet ősszel fel-
szedve, pincében, veremben tárolhatjuk. 
Híres termővidéke Vecsés környéke.

A savanyított káposzta egészséges vita-
minforrás. A savanyodást a levelek cu-
kortartalmával táplálkozó, szabad 
szemmel nem látható erjesztő bakté riu-
mok okozzák.

7. Káposztafélék: kínai 
kel, karfi ol, bimbóskel, 
kelkáposzta, brokkoli, 

fejes káposzta   
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A vöröshagyma minden része jellegzetes szagú illó-
olajat tartalmaz, amely légzéstisztító hatású. Nem 
termését, hanem föld alatti hajtását, a hagymafejet 
fogyasztjuk. Zsenge leveleivel együtt, nyersen és főz-
ve is egészséges táplálék. Sok C-vitamint tartalmaz.

Amerikából származó zöldségféléinkkel ellentétben a 
vöröshagymát és rokonait már honfoglaló őseink is 
használták fűszer- vagy gyógynövényként. A hagy-

mafélék Ázsiából származnak. 
Hazánkban Makó és környéke a 
leghíresebb termővidékük.

A vöröshagyma gyökérzete nem 
hatol mélyre, ezért nedves, nyir-
kos talajt igényel. Ha közelebbről 
szemügyre vesszük, akkor közel 
egyforma vastagságú és hosszú-
ságú gyökérágakat látunk, nem 
különböztethető meg főgyökér. 
A vöröshagymának bojtos mel-
lékgyökérzete van (1. ábra).

Szintén a talajban fejlődik a hagymafej, amelyet 
kívülről vörösbarna, száraz buroklevelek fednek 
(2. ábra). A buroklevelek alatt lévő húsos hagymale-
velek sok tápanyagot raktároznak. A hagymafej 
mindkét levéltípusa a növény föld alatti szárából, a 
tönkből fejlődik.

A vöröshagyma zöld színű, csőhöz hasonló alakú, föld 
feletti levelein az erek párhuzamosan futnak, nem 
elágazóak. A vöröshagyma levelei mellékerezetesek.

A növény föld alatti hajtása a hagymafej. A követke-
ző tavaszon a benne raktározott tápanyagok felhasz-
nálásával a növény ismét szárba szökken, majd gömb 
alakú ernyős virágzatot, toktermést és magot 
hoz. A hazánkban termesztett vöröshagyma két-
nyári (kétéves) növény (3. ábra).

A vöröshagyma

Miért fogyasztanak sokan fokhagyma-
gerezdeket egészségük megőrzésére?

3. A vöröshagyma fejlődése

1. A vöröshagyma 
bojtos mellék-
gyökérzete 

gyma minden része jellegzetes szagú illó

2. A hagyma felépítése

száraz 
buroklevelek

húsos
hagymalevelek

tönk

1. év
létfenntartó 

szervek

2. év
szaporító 
szervek

A kiskertekben a vöröshagymát dughagy-
máról szaporítják. A magról kifejlődött 
fi a tal hagymákat nyáron kiszedik a talajból, 
tárolják. A következő év tavaszán ezeket 

ültetik ki, és nyárra nagy hagymafejek fejlődnek  belőlük.
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A fokhagyma környezeti 
igényei hasonlóak a vö-
röshagymáéhoz. Hagy-
mája buroklevelekkel fe-
dett részekből, gerez-
dekből áll (4. ábra). 
Értékes illóolajainak kö-
szönhetően fontos fű-
szer- és gyógynövény. A hagymájából készült kivo-
nat értisztító, légzésjavító és fertőtlenítő hatású.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A zöldségeskert növényeinek termését, le-
velét, szárát vagy gyökerét fogyasztjuk.

A zöldségek olyan növények, amelyek fogyaszt-
ható szervei sok vitamint, ásványi anyagot és 
rostot tartalmaznak. Cukor- és nedvességtartal-
muk alacsonyabb a gyümölcsökénél.

Vannak olyan növények is, amelyeket nem 
magról, hanem hagymával vagy gumóval szapo-
rítunk.

Az egynyári növények egy éven belül virágot 
és termést hoznak, majd elszáradnak.

A kétnyári növényeknek első évben csak a lét-
fenntartó szerveik fejlődnek ki, szaporító szer-
veik a második évben jelennek meg.

4. Fokhagyma

A fokhagyma

A sárgarépa hidegtűrő növényünk, őse, a vadmurok, 
hazánkban is őshonos. Kora tavasszal elültetett mag-
jaiból vaskos, sok tápanyagot raktározó főgyökérzete, 
karógyökér fejlődik. Karógyökerét fogyasztjuk, 
ezért gyökérzöldségnek nevezzük. Gyökere nedves, 
laza szerkezetű talajban fejlődik egyenletesen. Főzve, 
de nyersen különösen egészséges táplálék. Sok A- 
vitamint tartalmaz.  Gyökérzete, lágy szára és 
összetett levele az első nyáron fejlődik.

Létfenntartó szerveit ősszel kiszedjük a talajból. 
A következő év tavaszán kiültetve ernyős virágza-
tot, ikerkaszat termést és magot hoz. A sárgaré-
pa kétnyári (kétéves) növény (5. ábra).

A sárgarépa

A petrezselyem

5. A sárgarépa szervei a 2. nyáron

A petrezselyem a sárga-
répához hasonló, kétnyári 
(kétéves) növény. Karó-
gyökere tápanyagokban és 
illóola jokban gazdag, első-
sorban ételízesítésre hasz-
nált zöldség. Fehérrépá-
nak is nevezik. 

A petrezselyem az egyik legfontosabb zöldfűszerünk. 
(6. ábra). A növénynek nemcsak a gyökerét, hanem 
C-vitaminban gazdag összetett levelét is fogyasztjuk. 

1. Sorold fel azokat a zöldségnövényeket, amelyek-
nek termését fogyasztjuk!

2. Milyen termése van a paradicsomnak, a papriká-
nak és a burgonyának?

3. Hasonlítsd össze az egy- és a kétnyári 
növényeket!

zöldség, egynyári (egyéves) növény, kétnyári 
(kétéves) növény, főgyökérzet, mellék-
gyökérzet, főeres levél, mellékeres levél, 
bogyótermés, hagyma, gumó, karógyökér

ÚJ FOGALMAK

6. Petrezselyem

ikerkaszat termés

összetett levél
ernyős virágzat

lágy szár

karógyökér

oldalgyökér raktározó 
főgyökérzet

17

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   17OH-TER05TA_Term_05-27.indd   17 2020. 06. 15.   21:10:522020. 06. 15.   21:10:52



3. Az almatermés3. Az almaatermés

magok

hártyás
falú rekesz

terméshús

terméshéj

Ezek odacsalogatják a rovarokat, amelyek testére ráta-
pad a virágpor a sárga porzókból. Másik virágra száll-
va, a virágpor a rovar testéről a termőre kerül. Ezt a 
folyamatot nevezzük rovarmegporzásnak. Az alma-
fa termése nemcsak a termőből, hanem a virág többi 
részéből is fejlődik, ezért áltermésnek nevezzük.

Termését viaszos héj borítja, amelyről lepereg az 
esővíz. Alatta lédús gyümölcshús van. Legbelül öt 
hártyás falú rekeszben ülnek a magok. A termés 
kocsánnyal ellentétes részén megfi gyelhetők a virág 
maradványai. Az ilyen típusú termést almatermés-
nek nevezzük (3. ábra). Ilyen szerkezetű termése van 
a körtének is.

Miért fontos a gyümölcsök fogyasztása?
Vajon miért szerepelhet sok mesében az 
alma?

Magyarország nagy részén kedvezőek az életfeltételek 
sokféle gyümölcsfa számára. Ha a gazda körültekin-
tően válogatja össze gyümölcsöskertjének fáit, akkor 
a nyár elejétől őszig szüretelhetik az ízletes gyümöl-
csöket. A gyümölcsök lédús termések. Magas cukor-
tartalmuk energiát biztosít szervezetünknek. Vita-
min-, ásványianyag- és rosttartalmuk egészségünket 
szolgálja. A gyümölcsfák fás szárú növények. Több 
éven keresztül élnek, virágot és termést hoznak, éve-
lő növények.

Az almafát több ezer éve termesztik Európában, a vad-
almából nemesítették. Egyik legértékesebb gyümölcs, 
mert szinte egész évben nyersen fogyasztható. Hazánk-
ban szinte mindenhol megterem, elviseli a hűvösebb és 
a melegebb éghajlatot is. Magyarországon leghíresebb 
termővidéke Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Nyirkos, 
tápanyagokban gazdag talajon hoz bő termést.

Az almafa szerteágazó főgyökérzetével (1. ábra) veszi 
fel a talajból a vizet és a benne oldott ásványi anyago-
kat. A felvett tápoldat a barnásszürke kérgű törzsön 
át jut a terebélyes lombkoronába. Főeres, fűrészes 
szélű leveleiben képződnek a szerves tápanyagok. 
A tápanyagok fás szára részein, a vesszőkön, gallya-
kon, ágakon és törzsön keresztül jutnak el a növény 
minden szervéhez. 

Az almafa fehér és rózsaszín 
sziromlevelű virágai a 
lombfakadással 
egy időben nyíl-
nak (2. ábra).

Az almafa

1. Főgyökérzet 
és fás szár

2. Az almafa 
virága, 
levele

vessző

gally

ág

főgyökér

törzs

oldalgyökér

főgyökérzet

fás szár
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Világszerte ismert amerikai almafajták a 
Golden és az Idared. Azonban a több száz 
éve nemesített, kiváló beltartalmú, betegsé-
gekkel szemben ellenálló magyar fajtáinkról 

sem szabad megfeledkeznünk! Ilyenek például a Batul, 
vagy a Húsvéti rozmaring.

Az őszibarackfa őse Ázsia melegebb vidékeiről szár-
mazik. A szilvafa őse Ázsiában és Közép-Európában is 
honos, így kevésbé igényes, mint melegkedvelő roko-
na. Régen szinte minden kertben, udvarban megtalál-
ható volt.

A két fa főgyökérzete szétterülő. Termetük közepes. 
Fiatalon mindkét növény fás szárán a kéreg sima 
felületű, szürke színű. Az őszibarack lombkoronája 
szétterülő, a szilváé, ha nincs megmetszve, inkább 
felfelé növekszik. Főeres levelük fűrészes szélű, ám 
az őszibarackfa levele hosszúkásabb, lándzsahegy 
 alakú (4. ábra)

Mindkét fa virágai lombfakadás előtt nyílnak. Az 
őszibarack sziromlevelei szépséges rózsaszínbe, a 
szilváé hasonlóan csodálatos fehér pompába öltöztetik 
a tavaszi gyümölcsösöket. Rovarmegporzású virág-
juk nak csak a termő részéből fejlődik ki a termésük.

Az őszibarack- és a szilvafa

4. Az őszi-
barackfa 
termése 
és levele

hamvas 
héj

gyümölcshús

csonthéj 
(belsejében a mag)5. A szilvafa termése

Hazánkban híres fajta a besztercei szilva, 
valamint a Duna–Tisza közén, Pécs és a 
Balaton környékén termesztett barackfaj-
ták. Gyümölcsük nyersen, befőttként, 

lekvárként, ivóléként egyaránt fi nom.

A szilvát régen a szegények gyümölcsének 
tartották. Mivel különösen édes a gyü-
mölcse, befőzéskor nem kellett további 
cukrot adni hozzá.

Rokonságuk leginkább termésüket megvizsgálva de-
rül ki (4. és 5. ábra). Mindkét gyümölcsfa magját 
három réteg védelmezi. Kívül viaszos héj burkolja. 
Az őszibarack több fajtájánál fi nom növényi szőrök 
borítják a termést. A héj alatt lédús, cukorban, vita-
minokban és ásványi anyagokban gazdag gyümölcs-
hús található. Legbelül a mag nagyon kemény, csont-
héjban helyezkedik el. Termésük felépítése alapján az 
őszibarackfa és a szilvafa termését is a csonthéjas 
termések közé soroljuk.

6. Az őszibarack 
és a szilva 
rokonai: 
kajszibarack (a), 
mandula (b), 
cseresznye (c), 
meggy (d), 
dió (e)

a)

c)

e)

b)

d)
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Ősszel nemcsak Tokajban, hanem az or-
szág több borrégiójában szüretelik a sző-
lőt. Híres bortermelő vidékünk Sopron, 
Badacsony, Villány, Szekszárd és Eger 

környéke. Legnagyobb területű a Kunsági borvidék.

Bortermő szőlőnövényünk őse az apró termésű li geti 
szőlő. Kúszó-kapaszkodó hajtású, fás szárú növény. 

A szőlő meleg- és napfényigényes, ezért Magyarorszá-
gon legtöbbször a hegyek, dombok déli lejtőire 
telepítik. Leghíresebb szőlőtermelő vidékünk Tokaj és 
környéke (1. ábra).

A szőlő évtizedekig él. Főgyökérzete mélyre hatoló, 
ezért jól tűri a szárazságot (2. ábra). Szárának közvet-
lenül talaj feletti fás része a szőlőtőke. Ebből erednek 

A szőlő
1. Tokaji szőlőültetvény

2. A szőlő testfelépítése 3. A szőlő fürtvirágzata és termései

Miért ültetik a szőlőt a domboldalak déli 
oldalára?
Mely részét fogyasztjuk a diónak?

A szőlőnövény alkalmazkodása 
környezetéhez

a kacsokkal kapaszkodó, nagy osztott levelekkel 
borított vesszők. A kacsok kapaszkodó hajtásvégek, 
amelyek segítségével kúszónövényként kapaszkodik a 
környezetében lévő tárgyakra és növényekre. A nyár 
elején megjelenő apró, zöld színű virágok dús fürtvi-
rágzatot alkotnak (3. ábra). A rovarmegporzás után 
a virágok termőjéből lédús, cukorban gazdag bogyó-
termés fejlődik. A bogyók szőlőfürtöt alkotnak.

kacs

vessző

szőlőtőke

főgyökérzet

összetett fürtvirágzat

szőlőfürt

bogyótermés
porzókat és termőt
tartalmazó virág

osztott levél
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5. Borszőlő4. Csemegeszőlő

A szőlőnek nagyon sok termesztett fajtája van. A cse-
megeszőlők nagy szemű, ropogós húsú fürtjeit étke-
zési célra termesztik (4. ábra). A borszőlők bogyói 
vékony héjúak, puha húsúak (5. ábra). Tömött fürtje-
ikből mustot préselnek, amelyből üdítőitalt vagy alko-
holtartalmú bort készítenek.

Az alkohol nagyobb mennyiségben ártalmas, 
mérgező anyag. Szerveink közül különösen az ideg-
rendszert és a májat károsítja. A fejlődésben levő 
gyermekek és fi atalok egyáltalán nem fogyaszthatják!

A kipréselt szőlőlé a must. A must cukortartalmá-
nak egy része szabad szemmel nem látható élesztő-
gombák hatására alkohollá alakul. A must borospin-
cékben zajló erjedési folyamata idején a pince levegő-
jében összegyűlő nagy mennyiségű szén-dioxid 
fulladást okoz, embernél és állatnál egyaránt. Ilyen-
kor tilos lemenni a pincébe!

Vigyázat, ha forr a must!

Gyönyörű megjelenésű, nagyra növő diófánk Erdély-
ben és a Balkán-félszigeten vadon él. Belőle nemesí-
tették a „királydióként” is ismert termesztett fát. 
Nagyon lassan növekszik, több mint 100 évig él.

A diófa

6. A diófa összetett levele, termős- és porzós virágai

1. Mit tudsz a fák testfelépítéséről?
2. Mit jelent az, hogy egy növény évelő?
3. Mi jellemző a csonthéjas termés felépítésére?
4. Jellemezd a szőlő testfelépítését!
5. Miért nem szabad a gyermekeknek alko-

holtartalmú italokat fogyasztaniuk?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A gyümölcsös telepítésekor fi gyelembe kell 
venni a gyümölcsfák eltérő környezeti igé-

nyeit. Az őszibarack fény- és melegigényes. 
A szilva, az alma és a dió a hűvösebb helyeken is 
bőséges termést hoz. Gyümölcsfáink és a szőlő 
fás szárú növények. Száruk kemény, nehezen 
törik. A szilva-, az őszibarack- és a diófának 
csonthéjas termése, az almafának almatermése 
van. A szőlő fás szárú, kúszó-kapaszkodó hajtású 
növény. Bogyótermései fürtökben érnek. Meleg- 
és fényigényes, jól tűri a szárazságot. A szőlősze-
mek kipréselt levéből gombák segítségével alko-
holtartalmú italt, bort állítanak elő. A diófa 
csonthéjas termésének magját fogyasztjuk.

évelő növény, almatermés, fás szár, 
csonthéjas termés

ÚJ FOGALMAK

A diófa vaskos, zömök törzsét szürke, idős korában 
repedezett kéreg borítja. Összetett levele van, mivel 
a levélnyélhez páratlan számú levélke kapcsolódik 
(6. ábra). Hatalmas lombsátra alatt nagyon jó hűsölni 
meleg nyarakon. Tavasszal kétféle virág fejlődik raj-
ta. A porzós virágok virágporát a szél szállítja a 
külön elhelyezkedő termős virágokra.

A diófa termőiből ősszel, zöld burokkal fedett csont-
héjas termés fejlődik (7. ábra). A legtöbb csonthéjas 
termésű gyümölcsfától eltérően, a diónak nem az 
ehetetlen termésfalát, hanem tápláló, olajos magjait 
fogyasztjuk. Kiváló vi-
taminforrás is. Nagyon 
rosszat teszünk a diófá-
nak, ha hosszú rúddal 
verjük le róla a termést. 
A dió fája is értékes, bú-
tort készítenek belőle.

7. A diófa csonthéjas termése
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Az alma, a kajszibarack, a cse-
resznye és a meggy gyakori 
 betegségokozói egyszerű test-
felépítésű gombák. A gombák 
nem növények, és természete-
sen nem is állatok. Élő vagy elpusztult szervezetek 
anyagaiból élnek. A monília gombakártevő a gyümöl-
csökben telepszik meg, azokból táplálkozik (1. ábra). 

A termés párnaszerű puhulását, rothadását okozza. 
A fertőzést permetezéssel lehet megelőzni. Ha pedig 
már kialakult a betegség, továbbterjedésének meg-
akadályozásához az érintett gyümölcsök eltávolítása 
és elégetése  szükséges. 

A peronoszpóra a szőlő, a lisztharmat más növé-
nyeknek is veszedelmes kártevője. Mindkét gom-
ba a leveleket és a termést támadja meg (2–3. ábra). 
A gyümölcsfák és a szőlő gombakártevői ellen többnyi-
re permetezéssel védekeznek.

3. Liszt harmat fertőzés

Láttál-e már házatlan csigát?
Tudod-e, hol van Colorado?
Mitől kukacos az alma és a szilva?

A zöldséges- és a gyümölcsöskert növényei sokféle 
állat számára kínálnak táplálékot és búvóhelyet. Több 
gombafaj is megtelepedhet a növényi szerveken. 
A gyorsan szaporodó, növekedésükhöz sok táplálékot 
igénylő állatok és gombák nagy károkat okozhatnak a 
kertekben.

A házatlan csigák

1. Moníliával 
fertőzött 
almatermés

Kártevő gombák

A burgonyabogár

Legnagyobb számban rovarok károsítják kultúrnövé-
nyeinket. A burgonya leggyakoribb kártevője az 
Amerikából származó burgonyabogár. A rovarok 
csoportjába tartozik. A kb. 1 cm hosszú bogár kitines 
fedőszárnya aranysárga alapon hosszanti fekete csík-
kal díszített. A nőstény petéit legtöbbször a növény 
leveleire rakja (5. ábra). A bogár a nevét onnan kapta, 
hogy a petékből kikelő lárvák, a pajorok, és a kifej-
lett bogarak is a burgonya növény leveleit rágják.

A házatlan, más néven meztelen csigák komoly 
károkat okozhatnak a veteményeskertekben. Gyakori 
képviselőjük a barna csupaszcsiga (4. ábra). A csigák 
teste három fő részre tagolódik: fejre, haslábra 
és a belső szerveik zömét tartalmazó zsigerzacskó-
ra. Gerinctelen állatok, testük belső váz nélküli, 
puha. Állatcsoportjuk elnevezése innen származik, 
puhatestűek.

A zöld növényi részeket a szájukban lévő reszelő-
nyelvvel és redős állkapoccsal aprítják fel. Rend-
kívül falánkak. Nedves, párás időben petéikkel gyor-
san szaporodnak. A petékből kikelő fi atal állatok 
testfelépítése, életmódja hasonlít a kifejlett egyedeké-
re, vagyis átalakulás nélkül fejlődnek.

A csigák ellen csigairtó szerekkel, illetve az állatok 
összegyűjtésével védekeznek, általában kevés ered-
ménnyel.

2. Peronoszpóra

4. Barna csupaszcsiga

22

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   22OH-TER05TA_Term_05-27.indd   22 2020. 06. 15.   21:11:202020. 06. 15.   21:11:20



1. Melyik nagyobb élőlénycsoportba tartozik a mo-
nília, a peronoszpóra és a lisztharmat?

2. Miért veszedelmes kártevők a kertekben a házat-
lan csigák?

3. Mit nevezünk teljes átalakulásnak?
4. Miben hasonlítanak a bogarak és a lepkék?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A monília gomba a termést, a peronoszpóra 
és a lisztharmat a leveleket és a termést 

károsítják.
A veteményeskertek kártevői a puhatestűek 
közé tartozó házatlan csigák, például a barna 
csupaszcsiga. Szájszervük a reszelőnyelv és a 
redős állkapocs. Átalakulás nélkül fejlődnek.
A zöldségeskert leggyakoribb kártevői a rovarok 
közé tartoznak. A rovaroknak három fő testtája és 
három pár ízelt lába van. A bogarak és a lepkék 
teljes átalakulással fejlődnek. Ilyen állat a burgo-
nyabogár, a káposztalepke, illetve a szilvamoly. 
A kifejlett burgonyabogár és a lárvája, a káposz-
talepkének csak a lárvája, fi atal növényi részeket 
fogyasztanak. A rovarkártevők ellen általában 
vegyszeres permetezéssel védekeznek.

A káposztalepke

A fekete foltokkal díszített, fehér kitinpikkelyekkel 
fedett szárnyú káposztalepke is rovar. Nem szíve-
sen látott lakója a zöldségeskertnek (6. ábra).

Nyáron a nőstények petéiket a káposztafélék leveleire 
rakják. A kikelő lárvák, a hernyók, rágó szájszer-
vükkel fogyasztják a fi atal hajtásokat, leveleket. 
Védekezés híján elpusztítják a megtámadott növényt.

A hernyók bőre nem nő, ezért többször vedlenek. 
Az utolsó vedlés után abbahagyják a táplálkozást, 
bebábozódnak, majd a bábból kibújik a fi atal lepke. 
A káposztalepkék nagyon szaporák, egy évben akár 
három nemzedékük is kifejlődhet. Rendszerint per-
metezéssel védekeznek ellenük.

5. A burgonyabogár különböző fejlődési szakaszokban

pete lárva kifejlett bogár

6. Káposztalepke és  hernyója

Az almamoly és a szilvamoly hasonló károkat okoz 
a gyümölcsösökben (7. ábra). Kikelő lárváik a fejlődő 
alma, illetve szilva gyümölcshúsával táplálkoznak.

Az almamoly és a szilvamoly

7. Alma- és szilvamoly fertőzés

puhatestű, rovar, teljes átalakulás
ÚJ FOGALMAK

Amikor a lárvák elérik a megfelelő nagyságot, bebá-
bozódnak. A báb mozdulatlan, nem táplálkozik. 
Burkán belül fokozatosan kialakul a kifejlett bogár.

A veteményesben elszaporodó burgonyabogarak 
nagy károkat okozhatnak. Permetezéssel vagy a bo-
garak összegyűjtésével és elpusztításával védekeznek 
ellene.
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Melyek a növények életfeltételei?
Miért van gyakran katicabogár a rózsabokrokon?
Mi az a komposzt?

Őseink sokféle növényt nemesítettek vadon termő 
rokonaikból. Emberi táplálékként, állati takarmány-
ként, vagy számtalan más okból van szükségünk ter-
mesztett növényeinkre. Ezeket a növényeket kultúr-
növényeknek nevezzük.

A kertekben, gyümölcsösökben termesztett növénye-
ink fejlődéséhez, a jó és egészséges termés betakarí-
tásához gondoskodnunk kell növényeinkről. Ha za-
matos dinnyét, roppanós uborkát, vagy csak szép 
dísznövényeket szeretnénk, életfeltételeik közül leg-
inkább a talajból felvett víz és az oldott tápanya-
gok pótlásáról kell gondoskodnunk. Amennyiben 
nincs elegendő nedvesség a talajban növényeink fejlő-
déséhez, öntöznünk kell!

A talaj tápanyagtartalmának pótlása történhet szer-
ves trágyával vagy műtrágyával.

A műtrágyák szakszerűtlen alkalmazása a talaj 
és a vizek szennyeződéséhez vezet. A szennyezett 
talajon termelt zöldségekben és gyümölcsökben a kí-
vánatosnál több vegyszer halmozódik fel.

A felhalmozódott ásványi anyagok, a növényvédő 
szerek maradványai a táplálkozás során bekerülnek 
a háziállatok és az ember szervezetébe, és káros 
hatásaik lehetnek. Ezért mind többen térnek át a 
vegyszermentes, környezetkímélő gazdálkodásra.

A zöldségeskertekben, gyümölcsösökben törekedni 
kell a természetes trágyák használatára. Növénye-
ink igényeit komposzttal, zöldtrágyával, istálló-
trágyával elégíthetjük ki környezetkímélő módon. 

2. Ismertesd, mely részét fogyasztjuk a vetésforgóba 
ültetett zöldségeknek!

1. Komposz -
tálóláda

Nézz utána, mi 
kerülhet és mi 

nem a 
komposztba!

Növényeink védelme

Talajművelés Zöldségeink, gyümölcseink védelmében a legjobb vé-
dekezés, ha megelőzzük a bajt. Erre nagyon sok le-
hetőségünk van. Az ágyások beültetésében vetésfor-
gót alkalmaznak (2. ábra). Ez azt jelenti, hogy az 
egymást követő években olyan növényekkel ültetik be 
az ágyást, amelyek eltérően hasznosítják a talaj táp-
anyagtartalmát és más kártevők fogyasztják őket. 

A trágya adagolásával vigyázni kell, mert a túl sok 
tápanyag is káros lehet a növényeknek.

A komposzt nagyrészt növényi, de állati eredetű hul-
ladékokat (1. ábra) és meszet is tartalmazó, trágya. 
Akkor érett, ha sötétbarna, földszerű anyag keletke-
zik, körülbelül egy év alatt.
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1. Nézz körül egy nagyobb üzletben, hogy milyen 
biotermékeket árusítanak! Hasonlítsd össze az 
árukat a szokványos termékekével!

2. A diófa leveléből készült főzetet is hasz-
nálják a kártevők ellen. Nézz utána, mi-
lyen hatóanyagot tartalmaz! Milyen kár-
tevők ellen használható?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A mezőgazdaságban sokféle vegyszert hasz-
nálnak annak érdekében, hogy több legyen 

a termés. A talaj tápanyagait műtrágyával pótol-
ják, a kártevők ellen növényvédő szereket vet-
nek be. A vegyszerek azonban szennyezik a kör-
nyezetet, károsítják az élőlények szervezetét. 
Ezért egyre több helyen folytatnak környezetkí-
mélő gazdálkodást, azaz egyáltalán nem vagy 
csak kevés vegyszert használnak.

kultúrnövény, komposzt, vetésforgó, 
csalogató vetés, riasztó vetés, hernyóöv, 
környezetkímélő gazdálkodás

ÚJ FOGALMAK

4. Bársonyvirág (büdöske)3. Körömvirág

Növényeink védelmében az egyik legfontosabb dol-
gunk, hogy kertünkben megtelepítsük a kártevőkkel 
táplálkozó állatokat. Nagyon sok énekesmadár 
tizedeli a káros rovarokat. A legismertebbek közülük 
a cinegék, füzikék, vagy épületeink körül a fecskék. 
Hasonlóan hasznos a varangyok, sünök jelenléte. 
A kifejlett hétpettyes katicabogár és lárvája renge-
teg levéltetvet pusztít el 
(5. ábra).

A vegyszermentes növény-
termesztéssel és energia-
takarékos módon gazdál-
kodó kerteket bioker tek-
nek nevezzük. Ha teheted, 
ilyen helyről származó 
zöldségeket, gyümöl-
csöket fogyassz!

Állati segítőtársainkVetésforgó kialakításának egyszerű módja, 
ha fi gyelembe vesszük, hogy a növény melyik 
része fogyasztható. Ennek megfelelően osz-
szuk fel a kertet! Négyéves vetésforgóban 

szerepelhet például levélzöldség, terméséért ültetett nö-
vény, gyökérzöldség és magjáért ültetett hüvelyes termésű.

A gyomok ellen nem gyomirtó szerrel, hanem kapá-
lással védekezzünk! A gombával fertőzött növényi 
részeket levágják, elégetik, így akadályozzák meg a 
fertőzés terjedését.

Az állati kártevők elpusztítására sokféle módszer kí-
nálkozik. A gyümölcsfák törzsére helyezett ragadós 
hernyóöv megakadályozza, hogy a lepkelárvák fel-
másszanak a lombsátorba és lerágják a leveleket. 
Egyes esetekben célravezető lehet a kártevők össze-
gyűjtése és elpusztítása is. 

Hatékony védelmet nyújthat a csalogató vetés, ami-
kor az ágyások szélére olyan növényt ültetnek, ame-
lyet a kártevők jobban kedvelnek a termesztett nö-
vénynél, ezért azt rágják le. Ilyen növény a fejes salá-
ta, amely megakadályozhatja a bogárlárvák (pajorok) 
elterjedését.

A riasztó vetés ezzel ellentétes módszer. Azon ala-
pul, hogy az ágyásba ültetett társnövény illatanyagá-
val elűzi a haszonnövény egyes kártevőit. A sárgarépa 
és a vöröshagyma például jó társnövények, mert köl-
csönösen távol tartják egymás rovarkártevőit. A kár-
tevők távoltartására alkalmasak az erős illatú, aromás 
növények is. Ilyen például a körömvirág, a bársony-
virág (3–4. ábra), a kakukkfű, vagy a kapor.

Megelőzésként és kisebb mértékű rovar- vagy gomba-
kártétel ellen hatékonyak a növényi főzetekből ké-
szült szerek. A csalánból készült főzet vagy a fa-
hamuval végzett porzás jól használható a levéltet-
vek ellen. A mezei zsurló főzete gombabetegségek 
ellen véd. A fokhagyma főzete rovarkártevők, házat-
lan csigák ellen is hatásos.

5. Hétpettyes katica bogár 
lárvája és levéltetvek
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Szent-Györgyi Albert (1893–1986), 
a Nobel-díjas tudós

1917-ben szerzett orvosi oklevelet a budapesti tudo-
mányegyetemen. Második doktorátusát külföldön 
szerezte mint biokémikus. 1931–45-ig a szegedi tudo-
mányegyetem orvosi vegyészeti intézetének profesz-
szora volt. Szegedi évei alatt vonta ki a hexuronsavat 
a paradicsompaprikából. 10 liternyi kipréselt paprika-
nedvből 6,5 gramm hexuronsavat, azaz C-vitamint 
sikerült előállítania. Ő javasolta, hogy a C-vitamin 
tudományos elnevezése legyen aszkorbinsav,  tekin-
tettel arra, hogy segítségével megelőzhető a skorbut. 
(A  C-vitamin hiánya miatt kialakuló súlyos, gyakran 
halálos táplálkozási betegség.) Szegeden a paprikából 
kiinduló C-vitamin-gyártás módszerét is kidolgozták.
Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi 
Albert nyerte el. A II. világháborúban a tudóst a Kál-
lay-kormány titkos diplomáciai küldetéssel bízta meg. 
Isztambulba  utazott, hogy Magyarország háborúból 
való kiugrását készítse elő. A sikeres tárgyalások elle-
nére a kiugrási kísérlet meghiúsult, mivel a németek 
megtudták Szent-Györgyi útjának tervét. A tudós 
bujkálni kényszerült az 1944. március 19-ei német 
megszállás után. Adolf Hitler személyesen adott pa-
rancsot az elfogatására. Az utolsó pillanatokban sike-
rült őt kicsempészni a svéd nagykövetségről.

Fazekas Mihály (1766–1828)Szent-Györgyi Albertet, a Nobel-díjas professzorukat üdvözlik 
a szegedi diákok. Pesti Napló képes melléklet, 1937. október 31.

Fazekas Mihály (1766–1828),
a költő és növénytanász

1766. január 6-án született jómódú debreceni polgár-
családban. Apja állatorvos volt. Iskoláit szülőváro-
sában kezdte, majd 1781-ben a Debreceni Református 
Kollégium diákja lett. Valami mellőztetés miatt össze-
zördült tanáraival, és 1782-ben beállt az első Császár-
huszár ezredbe, közlegénynek. 1788-tól II. József se-
regében a törökök ellen harcol, egy évvel később 
hadnaggyá léptetik elő. A napóleoni hadjáratok során 
eljut Franciaországba, Hollandiába, Németországba. 
1796-ban előléptetik főhadnaggyá, de erről a tisztség-
ről nem sokkal később lemond és visszatér szülővá-
rosába. Visszavonultan élt, kertészkedett, gazdálko-
dott, emellett verseket írt, és mint városi és kollégiu-
mi pénztárnok hivatalnokoskodott.    Kiadta a Magyar 
Füvészkönyvet és a Lúdas Matyit. Különösen szerette 
a botanikát, a füvészetre Földi János és sógora, Dió-
szegi Sámuel buzdította. Részt vett a debreceni és az 
országos közéletben, és haláláig szerkesztette a Deb-
receni Magyar Kalendáriumot, ahol prózafordításo-
kat, tudomány-népszerűsítő cikkeket és verseket írt. 
Utolsó éveiben sokat betegeskedett, a katonaság 
okozta csúzos bántalmakhoz még makacs gyomorbaj 
is járult. Végül 1828-ban súlyos tüdőbajban hunyt el. 
A Magyar Füvészkönyv és az Orvosi Füvészkönyv ki-

adásával megalkotta az 
első magyar nyelvű nö-
vényhatározót. Ebben a 
növények népi elnevezé-
sét használta. Ha szüksé-
ges volt, alkotott  ugyan 
új neveket, de mindig a 
népnyelvből, a népi ész-
járásból és a növények 
jellemzőiből indult ki.
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Kreatív írás és beszédfejlesztő helyzetgyakorlat, amelyben 4-6 fős csoportok egy 
adott témáról interjút készítenek és híradást közölnek. A csoporttagok kijelölt sze-
repekkel dolgoznak (riporter: aki kérdéseket ír, és kérdezi az interjú- vagy 
riportalany(oka)t; interjúalany vagy riportalany(ok), aki(k) adott szerepbe helyez-
kedve válaszolnak a kérdésekre; szerkesztő, aki a felkonferálást megírja a műsorba; 
bemondó, aki a felkonferálja a híradást, interjút, riportot. Lehetséges a feladatban 
további megkötés, feltétel, például tévécsatorna, műsor, médiatípus megnevezése.

FELADAT: Alakítsatok híradóstábot! A megadott honlapon való tájékozódás és az 
Aktuális rovat áttekintése után készítsetek médiabeszélgetést! Az interjúalanyok 
közt legyen legalább két kezdő kertész, aki a hónapnak megfelelő kerti munkála-
tokkal kapcsolatban kér tanácsot Bálint gazdától. A szerkesztő és a bemondó né-
hány szóval mutassa be Bálint gazda honlapját, valamint a szerzőt, Bálint György 
kertészmérnököt is!

HÍR ADÓ

A fenti linken Bálint György ker-
tészmérnök honlapja található, 
ahol a szakértő kerti munkákkal 
és növényekkel kapcsolatos hasz-
nos útmutatásait olvashatjuk. 
A honlap gazdag képanyaggal se-
gíti a tájékozódást. Az Aktuális 
című rovatban a különböző hóna-
pokban időszerű kerti munkála-
tokkal kapcsolatos tanácsok talál-
hatók. A honlap Növénykeresője 
1573 dísz- és haszonnövény ne-
velésének, gondozásának prakti-
káit mutatja be.

http://www.balintgazda.hu/h
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Az élőlények életjelenségeket mutatnak, azaz 
anyagcserét folytatnak, mozognak, növekednek, 
fejlődnek, szaporodnak.

Zöldségféléink, gyümölcsfáink a virágos növények 
közé tartoznak. Testüket létfenntartó szervek: 
gyökér, szár, levél és szaporító szervek: virág, 
termés és benne a magok építik fel.

A növények megfelelő fejlődésükhöz vizet, ásvá-
nyi anyagokat, szén-dioxidot, napfényt és meg-
felelő hőmérsékletet igényelnek. A zöldségek, gyü-
mölcsök, fűszernövények termesztése akkor lehet 
eredményes, ha biztosítjuk a környezeti igényeiknek 
megfelelő körülményeket.

A gyümölcsök lédús termések. Magas cukortartal-
muk energiát biztosít szervezetünk számára. Vita-
min-, ásványianyag- és rosttartalmuk egészségünket 
szolgálja.

 A zöldségek olyan növények, amelyek fogyasztható 
szervei sok vitamint, ásványi anyagot és rostot tartal-
maznak. Cukor- és nedvességtartalmuk alacsonyabb a 
gyümölcsökénél.

A növényi kártevők az állatok és a gombák közé 
tartoznak. Az ellenük való védekezés során kerülni 
kell a környezet károsítását.

Tekintsd át az alábbi ábrán azokat a fogalmakat, ame-
lyekkel ebben a fejezetben foglalkoztunk! Fogalmazd 
meg:
1. Melyek a növények életfeltételei?
2. Miért fontos a zöldségek és gyümölcsök fogyasz-

tása?
3. Mi a feladata a növények egyes szerveinek?
4. A kerti és a fűszernövényeket csoportosítsd asze-

rint, hogy mely részüket fogyasztjuk!
5. Milyen élőlények károsítják a kultúrnövényeket?

kártevők

életfeltételek

szaporító 
szervek

létfenntartó 
szervek

NÖVÉNYEKvirágos növények 
testfelépítése
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Az állatok testfelépítése

II.

29

Ebben a fejezetben az állatok izgalmas és érdekes birodalmában kalandozunk. 
Megismerjük a lakóhelyünkön vagy annak közelében élő állatok testfelépítését, 
életmódját. Évezredekkel ezelőtt az ember nemcsak a számára táplálékul szolgá-
ló növényeket kezdte el termeszteni, hanem jó néhány vadon élő állatot is meg-
szelídített, háziasított valamilyen értékes tulajdonságáért. A háziállatok között 
vannak olyanok, amelyek gazdasági hasznot hajtanak: a szarvasmarha, a ló, a 
sertés, a házi tyúk. Más háziállatok, például a macskák, nem engedik elszaporod-
ni az olyan hívatlan látogatókat, mint az egerek vagy a pockok. Az egyik leg-
régebbi háziállat a kutya, amely társa volt az embernek a vadállatok elleni véde-
kezésben, majd a vadászatban, vagy a nyájak őrzésében segített. Sokan pusztán 
kedvtelésből tartottak, tartanak állatot. Kertjeinkben, parkjainkban sok olyan 
állat él, amely az ember által átalakított környezetben talál eleséget, fészkelő- 
vagy búvóhelyet. Ilyenek többek között az ember közelében élő fecskék, verebek 
és cinegék. Az apró termetű, de annál érdekesebb állatokról sem feledkezünk meg, 
a talajban élő földigiliszták és a virágmezők felett gyűjtögető méhek csodálatos 
világát is megismerjük.
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A környezetünkben lévő sekély tavacska vízét nézve, 
vagy egy kerti talajrögöt elmorzsolva azt gondolhat-
nánk, hogy ezekben nincs élet. Pedig ha szabad 
szemmel nem is láthatjuk, óriási számú parányi 
élőlény él a tápanyagban gazdag vizekben és a ta-
lajban is. 

Bolygónkon a legkisebb és legegyszerűbb élőlények a 
baktériumok. Szervezetük egyetlen sejtből áll. 
Legnagyobb számban olyan talajban és vizekben 
élnek, ahol sok a növényi és állati maradvány. 
Ezekkel táplálkoznak, lebontják őket. A növények a 
baktériumok által lebontott ásványi anyagokat ve-
szik fel a talajból. Szerepük tehát nagyon fontos a 
természet anyagainak körforgásában. Szennye-
zett vizekben élhetnek betegséget okozó baktériu-
mok is (1. ábra).

Egysejtű élőlények

Hány sejtből állnak a legkisebb élőlények?
Szabad szemmel minden élőlény látható?
Van élet a talajban?

Lakóhelyünk környékének tápanyagban gazdag vizei-
ben is megszámlálhatatlanul sok parányi élőlény él. 
Köztük vannak olyanok, amelyek jóval nagyobbak, 
mint egy baktérium, de ezek is csak mikroszkóppal 
láthatók. Ilyen a baktériumokkal táplálkozó pa-
pucsállatka (2. ábra). Nevét jellegzetes alakjáról 
kapta. Ez az élőlény is egyetlen sejtből áll. Minden 
életben maradáshoz szükséges feladatot sejtszer-
vecskéivel lát el. Sejt-
hártyáján csillók van-
nak, ezek mozgásával vál-
toztatja helyét a vízben. 
Sejtplazmájában talál-
ható a sejtmag, amely irá-
nyítja életműködéseit (3. 
ábra). Szaporodása ketté-
osztódással történik. 

A természetben élettelen dolgok és élőlények vesz-
nek körül bennünket. A víz, a levegő, a kőzetek élette-
lenek. Az élőlények azonban életjelenségeket mutat-
nak, ez különbözteti meg őket az élettelen anyagoktól. 
A növények, a gombák és az állatok is anyagokat 
vesznek fel környezetükből a táplálkozás és légzés 
során. A felvett anyagokból építik fel saját testüket, és 
energiát nyernek belőlük. A felesleges anyagokat 
leadják. A folyamat közös neve az anyagcsere. Az 
élőlények növekednek, szervezetük új feladatok ellá-
tására lesz képes, vagyis fejlődnek. Sokan csak az ál-
latok helyváltoztató mozgására fi gyelnek fel, pedig a 
növények is megváltoztatják a helyzetüket. A napra-
forgó a nevét is onnan kapta, hogy virágzatával a nap 
felé fordul. Az élőlények önmagukhoz hasonló utódo-
kat hoznak létre, ezt szaporodásnak nevezzük.

1. Betegséget 
okozó baktérium

2. Papucsállatkák 
mikroszkópos képe

3. A papucsállatka szervezete

Próbáld ki!
Meríts befőttesüveggel egy tápanyagban gaz-
dag tó vizéből! Tegyél az üvegbe száraz szénát, 
faleveleket, majd tedd lefedve napos helyre! Két 
hét múlva vizsgálj meg egy csepp vizet mikro-
szkóp segítségével! Csodát fogsz látni!

sejtplazma

sejtmagok

sejtszervecskék

sejthártya

csillók
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Kerti talajmunka során 
szemünkkel jól látható, 
hengeres testű, egysze-
rű testfelépítésű álla-
tokra lelhetünk. Ezek a 
földigiliszták (4. ábra). 
A kerti talaj szerkezeté-
nek javításában hasznos 
segítőtársaink, vigyáz-
zunk rájuk!

Hosszúkás testük ismétlődő szelvényekből, gyűrűk-
ből áll, ezért gyűrűsféregnek nevezzük. Bőrük 
szorosan össze nőtt az alatta levő izomzattal, 
bőrizomtömlőt alkot (5. ábra). Föld alatti járataiban 
mozogva, testének elülső felén összehúzza gyűrűit, 
amely maga után húzza a többi megnyúlt szakaszt. 
A mozgásnak ez a fajtája a féregmozgás.

A földigiliszta

4. A földigiliszta

A földigiliszta testfelépítése alapján gerinctelen 
állat. Nincs belső váza, izomzata teste külső részé-
hez tapad, ennek segítségével mozog.

MEGHATÁROZÁS

Növényi, állati maradványokban, humuszban gazdag 
talajrészecskékkel táplálkoznak, vagyis korhadék-
evők. Táplálékukat testük keskenyebb végén lévő 
szájnyílásukon veszik fel. Bélcsatornájukban feldol-
gozzák, majd a salakanyagokat a másik oldalon talál-
ható végbélnyílásukon át kiürítik. Ezzel porhanyó-
sítják, lazítják a talajt.

Csupasz, nyálkás bőrükkel érzékelik a fényt, és 
azon keresztül lélegeznek a talajlevegőből.

A földigiliszták petékkel szaporodnak. A peték le-
rakásában van szerepe a földigiliszta testén megfi -
gyelhető vastagabb és sötétebb gyűrűkből álló nye-
regnek. A nyereg kocsonyás gyűrűt termel, amelyből 
az állat kicsúszik. Az ebben lévő petékből fejlődnek ki 
a szüleikhez hasonló földigiliszták. A fi atal gyű rűs-
férgek átalakulás nélkül fejlődnek.

Télen a talaj fagymentes, mélyebb rétegeibe húzód-
nak, és téli álmot alszanak.

5. A földigiliszta testfelépítése

gyűrűk

feji vég

végbél

nyereg

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Életjelenség az anyagcsere, a mozgás, a nö-
vekedés, a fejlődés és a szaporodás. 

 Vannak egysejtű, szabad szemmel nem látható 
élőlények. Ilyenek a baktériumok és a papucs-
állatkák. Minden, életben maradáshoz szükséges 
tevékenységüket egyetlen sejtből álló testük lát-
ja el. A baktériumok a Föld legkisebb, legegysze-
rűbb felépítésű élőlényei. 
 A földigiliszta talajlakó állat. Teste szelvény-
szerű gyűrűkből áll, bőrizomtömlővel mozog, 
féregmozgást végez. Ezen tulajdonságai alapján 
a gyűrűsférgek közé tartozik. A talajjavításban 
fontos szerepe van, nagyon hasznos állat.

életjelenség, anyagcsere, szaporodás, 
egysejtű, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, 
gerinctelen állat

ÚJ FOGALMAK

1. Sorold fel az életjelenségeket!
2. Mik az egysejtűek közös jellemzői?
3. Miért nélkülözhetetlenek a talajlakó baktériu-

mok?
4. Ismertesd a papucsállatka testfelépítését!
5. Mi jellemző a földigiliszta testfelépítésé-

re és mozgására? 

bőrizomtömlő

bőr izom

serték
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Környezetünkben sok apró állattal, méhekkel, legyek-
kel, lepkékkel, bogarakkal, hangyákkal találkozhatunk. 
Sokan idegenkednek tőlük vagy némelyiktől akár fél-
nek is. Pedig ha alaposan szemügyre vesszük ezeket az 
állatokat, nagyon érdekes dolgokat fi gyelhetünk meg.

A mézelő méheket mindenki ismeri (1. ábra). Szíve-
sen fogyasztjuk az aranysárga mézet, amelyet ezek-
nek az állatoknak köszönhetünk. Gyönyörű, sárga és 
barnásfekete testüket rugalmas kitinréteg határolja. 
Külső vázukhoz belülről tapadnak az izmok, ennek 
segítségével mozognak. Gerinctelen állatok. Kitinvá-
zuk két helyen beszűkül, így három fő testtájuk van, 
a fej, a tor és a potroh (2. ábra).

A méhek testfelépítése

Hallottál-e már számodra hasznos rovarokról?
Cukrot vagy mézet használsz szívesebben 
édesítésre?

a csápjukon lévő szaglószervek segítségével talál-
ják meg a növények virágait. Szintén a fejükön talál-
ható nyaló-szívó szájszervük is, amellyel a virágok 
csalogató nedvét, a nektárt gyűjtik.

A nektáron kívül a testük kitinszőrein megtapadó 
virágpor, a pollen is táplálékuk. Az el nem fogyasz-
tott gyűjtésükből mézet készítenek a kaptárokban. 
A méz kiváló édesítőszer. Minél gyakrabban használd 
cukor helyett!

Középső testtájukból, a torból erednek a mozgás-
szerveik. Háti oldalukon két pár hártyás szárny 
helyezkedik el. Ezeket repülésre használják, amely 
nagyon sok energiát igényel. A tor hasi oldalán talál-
ható három pár ízelt lábuk. A lábuk kitinváza 
csőszerű vékony hártyával összekapcsolt részekből, 
ízekből áll. Erre utal állatcsoportjuk elnevezése, az 
ízeltlábúak (4. ábra).

Belső szerveik többsége a potrohban található. Leg-
nagyobb testtájuk rugalmas kitinlemezein hasonló 
szelvények fi gyelhetők meg, mint a földigiliszta tes-
tén. A szelvényeik oldalán egy-egy pár légzőnyílás 
található.

Az olyan állatokat, amelyeknek három pár ízelt lába 
és három fő testtája van, rovaroknak nevezzük. 

2. A mézelő méh testfelépítése

fej

nyaló-szívó 
szájszerv

csáp

összetett szem

ízelt láb

hártyás szárny

szelvények

légzőnyílások

tor

potroh

3. 
A mézelő 

méh érzék-
szervei 
a fején

4. Ízelt láb

csápok

összetett szem

nyaló-szívó 
szájszerv

1. A mézelő 
méh

Fejükön találhatóak az érzékszerveik (3. ábra). Több 
apró egységből álló összetett szemükkel a színeket 
érzékelik, bár másként, mint az emberek. Látásuk és 
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A méhcsalád

A méhek a virágport a hátsó pár ízelt lá-
bukon lévő, kosárkának nevezett kitin-
képződményben szállítják a kaptárhoz.
Az összegyűjtött virágpor és nektár még 

nem méz. A nektár a szervezetükben átalakul és egy 
összetett folyamat során mézzé válik. Az érlelődő mé-
zet hatszögletű méhviaszlépekbe raktározzák. A lép-
kamrácskákat szintén maguk készítik. A szaporodni 
képes nőstény ebbe rakja megtermékenyített petéit.

A méhek potrohában található védekező 
szervük a fullánk, amelyhez méregmirigy 
kapcsolódik. 
Méhcsípéskor a fullánk kiszakad a méh 

testéből, ezért a rovar elpusztul. A méhszúrás okozta 
fájdalmat ecetes vizes borogatással vagy egy félbevá-
gott vöröshagymával is enyhítheted. 

A mézelő méhek mozgással adják társaik 
tudtára a táplálékforrás, a víz vagy az új 
fészek lehetséges helyét. Jellegzetes moz-
gásukat táncnak nevezik. Leg ismertebbek 

a virágmezők helyét jelző táncok.

6. A méhek teljes átalakulása

5. A méhcsalád tagjai

királynő here dolgozó

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A mézelő méhek a legismertebb ízeltlábú 
rovarok közé tartoznak. Külső kitines vá-

zukhoz tapad izomzatuk. Testük három testtájra 
tagolódik: fejre, torra, potrohra. Három pár ízelt 
lábuk van. Életmódjuknak megfelelően nyaló-
szívó szájszervük fejlődik. A méheknek, a rovarok 
többségéhez hasonlóan, két pár hártyás szárnya 
alkalmas a repülésre. Petékkel szaporodnak. Fej-
lődésük teljes átalakulás, amelynek szakaszai a 
pete, a lárva, a báb és a kifejlett rovar.

gerinctelen állat, ízeltlábú állat
ÚJ FOGALMAK

1. Milyen állatcsoportokba tartozik a mézelő méh?
2. Milyen fő testtájai vannak?
3. Miért nem helyes a kifejezés: „A méhek 

mézet gyűjtenek”?

A mézelő méhek társas rovarok, családokban élnek. 
A család egy királynőből, pár száz heréből, és több 
tízezer dolgozóból áll (5. ábra). 

A méhek petékkel szaporodnak. Csak a királynő 
képes arra, hogy megtermékenyítés után petéket 
rakjon. A herék hímek, rövid életűek. Feladatuk a ki-
rálynő megtermékenyítése. A dolgozók nőneműek, de 
nem képesek szaporodni. Életük utolsó heteiben gyűj-
tik a nektárt és a virágport. A kirepülést megelőzően 
a dolgozók gondozzák a kaptárban a petéből kikelt 
lárvákat. A lárvák bebábozódnak, majd egy hét 
múlva kikelnek a kifejlett rovarok. A mézelő méh 
teljes átalakulással fejlődik (6. ábra).

A méhek a rovarmegporzású növények legfonto-
sabb beporzói. Nélkülük elképzelhetetlen az emberi-
ség élelmiszertermelése. Megszámlálhatatlanul sok 
növény léte függ a rovarok beporzásától, elsősorban a 
méhekétől.

kifejlett rovar

pete lárva báb
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3. A házi tyúk

mellső végtag,
a szárny csontjaicsőrkávák

a gerincoszlop
csontjai

a lábfej csontja

lábujjak

karom

hátsó
végtag,
a láb
csontjai

A gerinces állatok közül a madarak élnek legnagyobb változatosság-
ban és számban környezetünkben. A vadon élő madarak elbűvölnek 
bennünket az énekükkel, a szárnyalásukkal. Már a puszta látványuk is 
örömet okoz. Évezredek óta háziállatként is tartunk madarakat.

A madarak a gerinces állatok közé tartoznak. Testüket belső csontos 
váz szilárdítja, ehhez kívülről tapadnak az izmok. Csontvázuk központja a 
fejüktől a farkukig húzódó gerincoszlop (1. ábra). 

A madarak testét toll borítja, tüdővel lélegeznek. Négy végtagjuk közül 
kettő szárnnyá alakult, többségük tud repülni. Szájnyílásukat csőr hatá-
rolja. Meszes héjú tojásokkal szaporodnak (2. ábra).

Próbáld ki!
Vizsgálj meg egy tyúktojást! Figyeld meg alakját, héjának színét! Ezután 
óvatosan törd fel, és az ábra segítségével azonosítsd a részeit! Miután 
ezzel végeztél, tedd a tojáshéjat ecetbe! Figyeld meg a héjon képződő apró 
buborékokat! A tojáshéj meszet tartalmaz. Ecet hatására a mész átalakul, 
miközben szén-dioxid gáz képződik. Ez okozza a pezsgést.

A baromfi udvarok leggyakoribb lakója a házi tyúk 
(3. ábra). Őse, a Dél-Ázsia erdőiben vadon élő 
bankiva tyúk. A kitenyésztett házi tyúk fajták száma 
több száz. Szép magyar fajtáink a kendermagos és a 
fogolyszínű magyar tyúk. Különleges megjelenésű az 
erdélyi kopasznyakú tyúk.

A házi tyúk testét szaruból álló tollak fedik. Felül 
nagy, erős fedőtollak borítják, amelyekről lepe-
reg a víz. Legszebbek a szárny evezőtollai és a 
farktollak. A vadon élő madarak ezek segítségével 
repülnek. A házi tyúk szárnyai rövidek, lekerekítettek. 
Teste zömök, nagyon gyengén repül. 

A házi tyúk

2. A tojás felépítése

Fel tudsz sorolni gerinces állatokat?
Minden madár tud repülni?
Mi a szerepe a tojásnak a madarak életében?

koponya

1. Madár 
csontváza

sárgája

fehérje
jégzsinór

légkamra

meszes héj

lágy héj
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A házi kacsa és a házi lúd is a baromfi ud-
var lakója (7–8. ábra). Őseik vízimadarak 
voltak. Lemezes csőrükkel szűrik ki a víz-
ből a táplálékot. Testük csónak alakú, a 

lábujjaik között úszóhártya feszül. Tollazatukat fartő-
mirigyük zsíros váladékával teszik vízhatlanná. 

A házi tyúk család tagjai jól megkülönböztethetők 
egymástól. A hím állat a kakas. Nagyobb termetű, 
díszesebb tollazatú, fejét erőteljesebb taraj és torokle-
beny, azaz „szakállka” díszíti. Csüdjén ötödik lábujjat, 
sarkantyút visel. A nőstény a tyúk vagy tojó. Az utó-
dokat csibének nevezzük. 

A házi tyúk meszes héjú tojásokkal szaporodik. A to-
jás tartalmazza azokat a tápanyagokat, amelyek a fi ó-
ka kifejlődéséhez szükségesek, és védelmet is biztosít 
számára. A tyúkok tojásaikat testük melegével keltik 
ki. A kiscsibék fejletten bújnak ki a tojásból. Alighogy 
tollaik megszáradnak, követik anyjukat, önállóan táp-
lálkoznak. A fi ókák fészekhagyók.

A fedőtollak alatt laza szerkezetű 
pehelytollak védik a madár tes-
tét a lehűléstől (4−5. ábra).

4. Pehelytoll 5. Fedőtoll

A házi tyúk táplálékát a szabadban, a talajon 
keresi. A házi tyúk mindenevő állat. Erős, he-
gyes végű csőre szaruból van. Magok, rovarok, 
földigiliszták, zöld növényi részek felszedegetésére 
egyaránt alkalmas. Izmos lábával, erős karmaival ka-
pirgálja a földet táplálék után. Az ilyen lábat kapir-
gálólábnak nevezzük (6. ábra). Három lábujja előre, 
egy hátrafelé áll, ezekre támaszkodva jár. Tollak nél-
küli, szarupikkelyekkel borított lábfeje a csüd, nem 
érinti a talajt.

6. 
Kapirgáló-
láb

7. A házi kacsa

8. A házi lúd

1. Mihez tapadnak a gerinces, illetve a gerinctelen 
állatok izmai?

2. Röviden foglald össze a madarak jellemző tulaj-
donságait!

3. Mi jellemző a házi tyúk testfelépítésére és élet-
módjára?

4. Ismertesd a meszes héjú tojás szerkeze-
tét!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A madarak gerinces állatok. Belső csontos 
vázukhoz kívülről tapadnak az izmok. 

A csontvázuk központja a gerincoszlop. Közös 
sajátosságuk, hogy szárnyuk van, testüket toll 
borítja. Szájnyílásukat csőr határolja. Meszes 
héjú tojásokkal szaporodnak, melyeket testme-
legükkel költenek ki. A házi tyúk mindenevő, 
erős, hegyes csőre és kapirgálólába van. A ba-
romfi udvar madarainak fi ókái fészekhagyók. 
Ezeket az állatokat húsukért, tojásukért te-
nyésztik. Emellett tollukat és trágyájukat is fel-
használják.

gerinces, madár, toll, csőr, tojás, 
fészekhagyó

ÚJ FOGALMAK
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gerincoszlop koponya

farok

A nagy testű szarvasmarha az egyik legrégebben 
háziasított állat (1. ábra). Őse az őstulok. Hazánkban 
ma már elsősorban tejéért és húsáért tenyésztik, iga-
vonásra csak elvétve használják.

A szarvasmarha testét belülről csontváz támasztja, 
melynek központi része a csigolyákból álló gerinc-
oszlop. A szarvasmarha gerinces állat (2. ábra).

A szarvasmarha testfelépítése

A szarvasmarha fejét tülkös szarv díszíti. Szarva 
homlokcsontja nyúlványa, amelyen a bőr vastagon 
elszarusodott, elhalt. A szaruból álló tülök az állat 
pusztulása után lehúzható a homlokcsont nyúlványá-
ról. A hegyes szarvak veszélyes fegyverek, védekezés-
re és támadásra egyaránt szolgálnak.

A szarvasmarha a frissen letépett növényt szinte rágás 
nélkül nyeli le. Így viszonylag rövid idő alatt sok táp-
lálékot képes összegyűjteni. A lenyelt táplálék több 
üregből álló összetett gyomra első részébe, a ben-
dőbe kerül. Innen a recés gyomorba jut, ahol ki-
sebb gombócokká formálódik (5. ábra). Miután elegen-
dő mennyiségű táplálékot halmozott fel gyomrában, 

A szarvasmarha tápláléka főként füvekből és más 
lágyszárúakból áll. Az ilyenfajta növényi táplálék ne-
hezen emészthető, a benne rejlő tápanyagokhoz csak 
alapos feldolgozás, aprítás után lehet hozzájutni.

A szarvasmarha fogazata ennek megfelelő felépítésű 
(4. ábra). Állkapcsai hátsó részében jól fejlett, redős 
felületű zápfogak (őrlőfogak) sorakoznak, ame-
lyek szétmorzsolják a táplálékot. Metszőfogai éles 
pereműek, és csak az alsó állkapocsban találhatók. 
Csökevényes szemfogai szintén csak alul helyezked-
nek el. A szarvasmarha hiányos fogazatú, növény-
evő állat. A fűcsomó letépésében érdes nyelve, ke-
mény szájpadlása és erős nyakizmai is segítik.

A szarvasmarha táplálkozása

2. A szarvasmarha csontváza

Ismersz-e magyar szarvasmarha fajtát?
A „tehénlepényben” nincs fűszál, a 
„lócitromban” van. Tudod-e, miért?

1. Magyar 
szürke 

szarvasmarha

3. Párosujjú patás láb

Erős, izmos lábai négy-négy 
ujjban végződnek, amelyeket 
szaruból álló pata vesz körül. 
Párosujjú patás lábán két nagy 
lábujja érinti a talajt (3. ábra). 

A széles patáknak köszönhetően biztonságosan jár az 
ingoványos, sáros talajon is.

redős rágófelületű 
zápfogak (őrlőfogak)

metszőfogak

a homlokcsont 
nyúlványa

4. A szarvasmarha koponyája 
és fogazata
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A szarvasmarha hímje a bika, nősténye a tehén, 
a fi atal állat a borjú. A nőstények évente egyszer 
ellenek. Rendszerint egy, ritkán két borjút hoznak a 
világra. A borjak születésük után szinte azonnal lábra 
állnak, és anyjuk emlőjéből, más néven tőgyéből te-
jet szopnak. A borjas tehenek csaknem egész évben 
adnak tejet.

Az emlősök gerinces állatok. Testüket szőr fedi, 
négy végtagjuk van. Tüdővel lélegeznek. Kicsi-
nyeik az anyaméhben fejlődnek, elevenen jönnek 
a világra. Anyjuk emlőjéből, tejjel táplálkoznak.

A szarvasmarha szaporodása

A szarvasmarhák csoportját csordának 
vagy gulyának nevezik. Az állatokat őrző 
pásztor a csordás vagy a gulyás. A herélt, 
kifejlett állat az ökör. Régen igavonásra, 

teherhordásra használták. A fi atal ökör a tinó.
Hazai szarvasmarhafajtáink a magyar tarka és a szürke 
marha.

5. Az összetett gyomor részei

A tej egészséges, fehérjékben, vitaminokban és ásványi 
sókban gazdag táplálék, amelyből sokféle terméket 
állítanak elő. Magas zsírtartalmú tejtermék a tejszín, 
amelyet a tej lefölözésével nyernek. A tejszínből állít-
ják elő a vajat és a tejfölt. A lefölözött tejből savanyító 
baktériumok hatására aludttej vagy joghurt, gombák 
közreműködésével pedig kefi r képződik. A megalvadt 
tejből állítják elő a túrót és a változatos ízű és kemény-
ségű sajtokat. A tejtermékeket hűtőszekrényben kell 
tárolni, mert szobahőmérsékleten könnyen elszapo-
rodnak bennük a baktériumok, és megromlanak.

A tej

A frissen lefejt tejet csak forralás után 
szabad fogyasztani, mert előfordulhat, 
hogy valamilyen kórokozó baktériumot 
tartalmaz. Az üzletben vásárolt tejet pasz-

tőrözik. Ez azt jelenti, hogy a tejet rövid ideig kb. 
70 °C-on melegítik, de nem forralják fel. Ezen a hőmér-
sékleten a baktériumok elpusztulnak, és a tej fehérje- 
és vitamintartalma is megmarad. 

A patás állatok másik csoportja a páratlan-
ujjú patásoké. Idetartoznak csodálatos 
lófajtáink. Az európai lovak őse, a Belső-
Ázsia füves pusztaságain szabadon élt 

vadló, a tarpán. A szarvasmarhához hasonlóan a lovak 
is gerinces, emlős, nagy testű, növényevő állatok. Azon-
ban gyomruk egyszerű, nem kérődzők. Fogazatuk tel-
jes, zápfogaik (őrlőfogaik) rágófelszíne szintén redős. 
Lábuk egy nagy lábujjban végződik, melyet széles pata 
vesz körül. Páratlanujjú patás állatok. Változatos színű 
szőrzetük jellegzetes része szép sörényük. Mozgásuk a 
gyors vágtától a lépésig nagyon harmonikus. A lócsalád 
nősténye a kanca, a hím a mén vagy csődör. A fi atal 
állatokat csikónak hívjuk. A lovak pásztora a csikós 
(6. ábra). A lótenyésztésnek több évszázados hagyomá-
nyai vannak hazánkban. Napjainkban a lovakat első-
sorban sportolási, szabadidős célokra tartják. Korábbi 
évszázadokban fontos szerepe volt a munkalovaknak, 
katonalovaknak. A lovak rokonai a szamarak és öszvé-
rek. Nézz utána, milyen ló- és szamárfajtákat tenyé-
szettek ki hazánkban!

6. Hortobágyi 
csikós 
a lovával

vékonybél

százrétű gyomor

nyelőcső
bendő

oltógyomor
recés gyomor

az állat lefekszik egy csendes, nyugodt helyre, és ké-
rődzni kezd. Kérődzéskor a gombóccá formált táplá-
lékot visszaböff enti a szájába, nyállal keveri és most 
már alaposan megrágja. A felaprított táplálék nyelés 
után a százrétű, majd az oltógyomor üregébe, onnan a 
vékonybélbe jut. 
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2. Kecske1. Rackajuh

A szarvasmarha közeli rokonai a juh és a kecske (1–2. 
ábra). Tülkös szarvuk van, bár a juhfajták többsége 
szarvatlan. Növényevő, kérődző állatok. Fogaza-
tuk hiányos, redős zápfogaik vannak. Kevéssé 
igényesek a táplálékra, rosszabb minőségű, soványabb 
legelőkön is tarthatók, az egészen rövid füvet is képe-
sek lerágni. Gyomruk négykamrás, összetett. 
A kecskék és a juhok párosujjú patás állatok. Tejük-
ből túrót, sajtot készítenek.

A juh és a kecske

A juh másik neve birka. A hímeket 
kosok nak, a kifejlett nőstényeket 
anya juhok nak nevezik. A fi atal állatok 
a  bárányok. A csoportosan legeltetett 

állatok alkotják a nyájat. A nyájra a juhász 
(birkapásztor) felügyel.

Milyen hasonlóságot látsz a szarvasmarha, 
a juh és a kecske testfelépítésében?

A házi sertés

A falusi portákon a baromfi udvar melletti disznóól-
ban nevelt, igénytelen házi sertés egész évben bizto-
sította a család számára a húst, szalonnát és kolbászt. 
Napjainkban kevés család tart haszonállatokat.

A sertésnek nagyon sok fajtája van. Közös ősük az 
erdőben élő vaddisznó. Azok a sertésfajták érté-
kesebbek, amelyek több húst és kevesebb zsírt adnak. 
A levágott sertésnek szinte minden részét hasznosít-
ják. Bőréből cipőt, táskát készítenek, csontjaiból eny-
vet főznek, alaposan megtisztított beleibe kolbász-
árut töltenek.

A juhok vastag szőrzetét rendszeresen nyír-
ják, gyapjút készítenek belőle. Ősi magyar fajta a 
csavart szarvú racka, amely ma már kihalófélben van, 
védett állományokban tartják. A sertés gerinces, emlősállat (3. ábra). Párosujjú 

patás, lábain 4-4 ujj van. Nagyon falánk, növényi és 
állati eredetű táplálékot egyaránt elfogyaszt, tehát 
mindenevő.

Fogazata is ennek megfelelően alakult (4. ábra). Gu-
mós felületű őrlőfogaival szétmorzsolja a növényi 
részeket és a húst is. Előreálló metszőfogaival 
ügyesen tépi a növényeket, felszedi a földről az elhul-
lott gyümölcsöt, a rovarokat és a csigákat. Táplálékát 

Testfelépítése, táplálkozása

3. Házi sertés, az emlősök fő testtájai

faroktörzsnyakfej

végtagok
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Hazánkban a baromfi hús mellett a sertés-
hús a legkedveltebb húsféle, bár magas 
zsírtartalma miatt nem a legegészségesebb 
táplálék. 

a talaj felszíne alól is megszerzi kitűnő szaglása segít-
ségével. Hallása jó, látása gyenge. Hegyes, erős 
szemfogaival és izmos ormányával kitúrja a föld-
ből a gyökereket, a gumókat és a földigilisztákat. Az 
ormány az orr és a felső ajak összenövése. A hímek 
szemfoga hosszú agyarrá fejlődik.

4. A házi sertés koponyája és gumós zápfoga

A hím sertés a kan, a nős-
tény a koca. A fi atal állato-
kat négy hónapos korukig 
malacoknak, egyéves ko-
rukig süldőknek nevezik. 
A házi sertés szapora ál-
lat. A jól tartott anyaálla-
tok évente akár kétszer is 
fi alhatnak, egy-egy alka-
lommal 5-12 malacuk is 
lehet (5. ábra).

A házi sertés szaporodása

5. Kismalacok

gumós rágófelületű 
zápfog

metszőfog

szemfog

1. Milyen állatok közé tartozik a szarvasmarha, 
a juh és a kecske?

2. Röviden jellemezd a házi sertés testfelépítését!
3. Mit jelent az, hogy a házi sertés minden-

evő?
4. Mi jellemző a sertés fogazatára?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A szarvasmarha, a juh és a kecske gerinces 
emlősállatok. Testüket csontváz szilárdítja, 

melynek központi része a gerincoszlop. Tülkös 
szarvú, párosujjú patások. Növényevők, őrlőfoga-
ik redős felületűek, fogazatuk hiányos. Kérődzők. 
Összetett gyomruk négy üregre tagolódik. Tejü-
kért, húsukért tenyésztjük őket, de bőrüket is 
felhasználjuk. A juhok szőréből készül a  gyapjú.
A házi sertés ugyancsak gerinces, emlős, páros-
ujjú patás állat. Mindenevő, őrlőfogai gumós fe-
lületűek, fogazata teljes. Szapora háziállat. Hú-
sáért, zsírjáért tenyésztik, de szinte minden ré-
szét felhasználják.
A háziállatok különböző korú családtag jait más-
más elnevezéssel illetjük.
Az emlősök gerinces állatok. Testüket szőr fedi, 
négy végtagjuk van. Tüdővel lélegeznek. Kicsi-
nyeik az anyaméhben fejlődnek, elevenen jönnek 
a világra. Anyjuk emlőjéből, tejjel táplálkoznak.

emlős, párosujjú patás, tülkös szarv
ÚJ FOGALMAK

A csapatban élő sertések alkotják a kon-
dát. Pásztorukat kondásnak vagy kanász-
nak hívják. 
A kismalacok 1-1,5 kg súllyal születnek. 

A kifejlett állatok testtömege erősen függ az életkortól 
és az ivartól. 
A zsírsertések kanjai 300-400 kg-ra is felhizlalhatók. 
A hússertéseket általában akkor vágják le, amikor el-
érik a 120-150 kg-ot. 
Ősi magyar sertésfajta a mangalica (6. ábra). Húsából 
ízletes húskészítmények készülnek.

6. Mangalica

39

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   39OH-TER05TA_Term_05-27.indd   39 2020. 06. 15.   21:12:262020. 06. 15.   21:12:26



Több tízezer évvel ezelőtt nem éltek háziállatok az 
ősemberek hajlékai körül. Pontosan nem tudjuk, mi-
kor, de néhány tízezer éve a kutya volt az első állat, 
amelyet őseink háziasítottak. A kutatók megállapí-

tották, hogy ez a Föld több 
pontján is megtörtént. A kutya 
őse a farkas (1. ábra). Az em-
berek farkaskölyköket vittek 
haza, vagy magukhoz szelídí-
tették az ételmaradékaikból 
táplálkozó vadállatokat. A táp-
lálás, gondozás hatására átala-
kult a vadállatok viselkedése, 
emberekhez való viszonya. 
A farkasok társas lények, fal-
kákban élnek. Ez megkönnyí-

tette leszármazottaik beilleszkedését az emberek 
közé. Őseink tenyésztésükbe fogtak. Házőrző, vadász-
kutya, kiképzett munkakutya vagy házi kedvenc vált 
belőlük. Manapság több száz fajtájuk hűséges tár-
sunk. A magyar kutyafajták száma kilenc. 

A kutya

A kutyák testmérete az ember tenyésztő tevékenysége 
következtében nagyon eltérő. A kis termetű társasági 
kutyáktól, a farkasnál nagyobb méretű nyájőrző kutyá-
kig terjed. Szőrzetük színe, hosszúsága változatos.

A kutya erős, izmos testének belső támasza a csont-
váz. Gerinces állat. Teste öt testtájra tagolódik 
(2. ábra). Testfelépítésében, táplálkozásában és visel-
kedésében minden kutya őrzi ragadozó ősei tulaj-

A kutya testfelépítése

A ragadozók állatokat ejtenek el, azok húsával táp-
lálkoznak. A kutyák háziállatként is elsősorban húst 
fogyasztanak szívesen. Állkapcsukban lévő fogazatuk 
harapása erős. Metszőfogaikkal leharapják a falatot. 
Szemfogaik nagyok, hegyesek. Fojtásra, tépésre al-
kalmasak. Hátulsó fogaik tarajos rágófelszínű záp-
fogak (őrlőfogak), a nyers hús megrágására szolgál-
nak. Az ilyen fogazatot ragadozófogazatnak nevez-
zük (3. ábra).

A kutya táplálkozása

Melyik állatot háziasította elsőként az ember?
Milyen kutyafajtákat ismersz?

1. A kutya őse 
a farkas

2. A kutyák 
testfelépítése 

(magyar 
vizsla)

3. A kutya koponyája és tarajos zápfoga (őrlőfoga)

Érzékszerveik közül szaglásuk és hallásuk kiváló. 

tarajos rágófelületű 
zápfog (őrlőfog)

metszőfog

szemfog

donságait. A legtöbb kutyára igaz, hogy végtagjai 
hosszúak és izmosak. Járáskor karmokban végződő 
ujjaik érintik a talajt, ujjonjárók. Mellső lábukon öt, 
hátsó lábukon négy ujj van. Mozgásuk gyors, hiszen 
őseik is így üldözték zsákmányukat. Törzsük, nya-
kuk izmos, farkuk hosszú. A kutyák többségének 
hosszúkás a feje.
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A hímállat a kan. A párzást követően a szuka anya-
méhében fejlődnek az utódok. A körülbelül két hóna-
pos vemhességi időt követően megszülető kölykök 
még vakok. Tíz-tizenkettő nap múlva látnak. Három-
négy hónapos korukig az anyjuk emlőjében képződő 
tejjel táplálkoznak. A kutya emlősállat.

A macska gerinces emlősállat. Mozgása, testfelépí-
tése, fogazata húsevő életmódjára utal (5. ábra). Kar-
mai az ujjain levő bőrpárnákba visszahúzhatóak, 
így nesztelenül jár (6. ábra). Zsákmányszerzéskor, 
vagy ha védekezik, karmait kiereszti.

A macska testfelépítése, életmódja

A házi macska elevenszülő. Évente kétszer is ellhet. 
Kicsinyei a kutyához hasonlóan fejletlenül jönnek a 
világra. Az anya szoptatja, gondozza a kismacskákat, 
majd a zsákmányszerzésre is megtanítja őket. A  kiscicák 
nagyon játékosak. A hímet kandúrnak nevezzük.

A macska szaporodása

A kutya szaporodása

A kutyák „látnak” az orrukkal, szokták 
mondani. Szaglóképességükre jellemző, 
hogy nyomkövetésre kiképezve képesek 
olyan ember szagnyomát követni, aki több 

órával azelőtt járt az utcán. 

A kutyafajtákat többféle feladat ellátására 
tenyésztették ki. A magyar fajták között 
vadászkutyákat és pásztorkutyákat talá-
lunk. Vadászatra tenyésztett kutyafajtá-

ink a rövid szőrű magyar vizsla, a drótszőrű magyar 
vizsla, a magyar agár és az erdélyi kopó. Nagy testű 
pásztorkutyáink, a kuvasz és a komondor a nyájat 
őrizték. A puli, a pumi és a mudi terelő pásztorkutyák.

A házi macska

A házi macska nagyon nép-
szerű állat (4. ábra). Őse, a 
núbiai macska, az ókori 
egyiptomi birodalomban 
már háziállatként volt is-
mert.  Régen ragadozó élet-
módját kihasználva, első-
sorban egerek, patkányok 
túlszaporodásának a megakadályozására tartották a 
házak körül. Manapság leginkább kedves társaink.

4. A házi macska

5. A macska ragadozófogazata 6. A macska ujjpárnái

1. Melyik állat a kutya őse?
2. Milyen állatcsoportokba sorolható a kutya és a 

házi macska?
3. Mit jelent az, hogy egy állat ragadozó?
4. Hasonlítsd össze a kutya és a macska 

fogazatát, testfelépítését, mozgását!
5. Ha van, mutasd be a kutyádat, macskádat!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az ember az évezredek során vadon élő álla-
tokat háziasított. Régen hasznuk, manap-

ság elsősorban állatszeretetünk miatt tartunk 
kutyát, házi macskát. A kutya és a házi macska 
gerinces emlősállatok. Testfelépítésük és élet-
módjuk alapján a ragadozó állatok közé soroljuk 
őket. A ragadozók állatokat ejtenek el, azok hú-
sával táplálkoznak. Mozgásuk gyors, érzékszer-
veik nagyon fejlettek. Lábujjaik karmokban vég-
ződnek, amelyeket a macskák visszahúznak uj-
jaik bőrpárnáiba. Fogazatuk teljes, zsákmányuk 
húsának felaprítására szolgál.

ragadozó állat
ÚJ FOGALMAK

Látása, hallása kiváló. Nagyon tiszta állat. Érdes 
nyelvével naponta többször végigsimítja szőrzetét. 
Sötétben hosszú bajuszszálai tapintása is segíti a tá-
jékozódását.
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A házi veréb kis testű, alig 15 cm-es énekesmadár 
(1. ábra). Hangja jellegzetes csiripelés. Tollazatának 
barna és szürke színe jól elrejti környezetében. 
A hím tollazata valamivel díszesebb a tojóénál. Göm-
bölyded testével és rövid szárnyaival nem tud 
nagy távolságokra repülni (2. ábra). 

A házi veréb

Milyen vadon élő állatokat láttál már lakó-
helyeden?
Miért nem látunk télen fecskéket?

A füstifecske

A füstifecske hazánkban csak lakott településeken 
él. Testhossza 17-19 cm. Fedőtollai hátán kékesfeketék, 
hasoldalán piszkosfehérek. Feje arci része rozsdavörös 
színű. Csivitelése a tavasz kedves madárhangjai közé 
tartozik.

3. A házi veréb tojásai 
a fészekben

Lakóhelyünkön nem csak háziállatok élnek körü-
löttünk. A települések zöldövezeteiben, de akár utcá-
in, épületein is egyre több állat fi gyelhető meg. Ga-
lambok, patkányok, egerek, csótányok régóta élnek az 
ember környezetében. De mindig akadnak új 
városiasodók is, például vörös vércsék, gyíkok, még 
rókák is. Ezek az állatok nem szelídülnek háziállattá. 
Érdemes megfi gyelnünk őket.

1. A házi veréb

A házi veréb évente 3-5 alkalommal csoportosan költ. 
Félgömb alakú fészkét nagy gonddal készíti magas 
helyeken, épületek védett zugaiban, fákon, madár-
odúkban (3. ábra). Fészkét egész évben lakja. A kihul-
lott fészekanyag, fűszálak, tollak, papírdarabok megfi -
gyelhetők lakóhelye környékén. 4-6 fi ókája fejletlenül 
bújik ki a tojásból. Szüleik gondoskodnak róluk, rova-
rokkal etetik őket. A házi veréb fi ókái fészeklakók.

2. A házi veréb 
szárnya, 

gyenge lába

A házi veréb gyakran mozog a talajon. Gyenge lábai-
val lépni nem tud, szökdécselve keresi táplálékát. 
Csőre erős, kúp alakú, magvak felszedegetésére 
alkalmas. Szívesen fogyaszt rovarokat, ételhulladékot is. 
Környezetéhez jól alkalmazkodó, mindenevő madár.

A verebek az év hidegebb szakaszában is találnak táp-
lálékot, ezért a telet is lakóhelyük közelében töltik. 
Állandó madarak.
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4. A füstifecske szárnya és villás farktollai

A fecskék a repülés bajnokai. Testfelépítésük ezt 
szolgálja. Törzsük kicsi, szárnyuk keskeny, evező-
tollaik hosszúak (4. ábra). Testük farki részén jelleg-
zetes villát formáznak farktollaik. Kiválóan repülnek, 
lenyűgöző gyorsasággal képesek irányt változtatni 
villás farktollaik segítségével. Háromszög alakú 
csőrüket repülés közben szélesre nyitják, röptükben 
kapják el a rovarokat. Csőrtípusukat hasadt csőrnek 
nevezzük. Még inni sem szállnak le. Csőrük alsó ká-
váját belemerítik repülés közben a vízbe. Lábuk repü-
lő életmódjuknak megfelelően rövid, gyenge. Vil-
lanyvezetéken, fészkük szélén kapaszkodnak meg 
vele. Csupán a fészekanyag gyűjtésekor szállnak le a 
talajra. 

5. A füstifecske 
fi ókáival

Fészekanyagukat nedves talajon gyűjtik. Sárgombó-
cokból, fűszálakból tapasztott fészküket nyitott épü-
letek belsejébe építik. Legszívesebben istállók geren-
dájára rakják, de elhagyott épületekben is költenek. 
Fiókái fészeklakók (5. ábra).

Mivel hazánkban az év hidegebb szakaszában nem 
találnak rovartáplálékot, a telet melegebb tájakon, 
Afrika középső és déli területein töltik. Augusztus 
végén, szeptember elején kelnek útra, költöző mada-
rak. Telelőhelyükről áprilisban térnek vissza. Általá-
ban kétszer nevelnek fi ókákat május és július között.

Magyarországon a füstifecskén kívül még két másik 
fecskefaj honos, a molnárfecske és a partifecske 
(6–7. ábra).

6. Molnár-
fecske

7. Partifecske

1. Sorolj fel településeken élő vadállatokat!
2. Hasonlítsd össze a házi veréb és a füstifecske 

testfelépítését és életmódját!
3. Mit jelentenek a következő kifejezések: 

a) állandó madár, b) költöző madár, 
c) fészeklakó fi óka?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A madarak testfelépítéséből következtethe-
tünk életmódjukra. A házi veréb kúpos cső-

rével elsősorban magvakat, de rovarokat, étel-
maradékot is fogyaszt. Mindenevő madár. Göm-
bölyded testével, rövid szárnyaival, nem jó 
repülő. Lába gyenge, szökdécselő láb. Állandó 
madár, fi ókái fészeklakók. A gyors röptű fecskék 
hasadt csőrükkel repülő rovarokra vadásznak. 
Törzsük kicsi, szárnyaik hosszúak, keskenyek. 
Villás farktollaikkal manővereznek. A fi ókáik 
fészeklakók. Az év hidegebb szakaszát, az  itthoni 
táplálékhiány miatt, meleg vidéken töltik, költö-
ző madarak. 

fészeklakó fi ókák, állandó madár, költöző 
madár

ÚJ FOGALMAK
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Háziállatot tartani boldogító, örömteli tevékenység. 
Sok kedves élménye, de feladata is van a gazdáknak. 
Mielőtt egy állat kerül a családba, fel kell készülni 
fogadására. Az állattartás időigényes elfoglaltság, és 
pénzbe kerül. A döntés előtt gondold végig!

• Miért akarsz állatot tartani?
• Milyen állatot szeretnél?
• Mik a kiválasztott állat hely-, mozgás-, táplálék- és 

foglalkozásigényei?
• Van-e elég szabadidőd az állat ellátására?
• Érzel-e magadban kitartást a hosszú távú feladatok 

elvégzésére?
• Családtagjaid támogatnak-e a háziállat tartásában?

A jó „gazdi”

Jártál-e már állatmenhelyen?
Gondoskodtál-e már valamilyen módon 
vadon élő madarakról?

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit meg-
szelídítettél.” – idézet Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg című művéből.

Az ember az elmúlt évezredek során több vadállatot 
tartott maga mellett. Ezeket az állatokat valamely 
értékes tulajdonságuk vagy hasznuk miatt meg-
szelídítette és tulajdonságaikat fokozatosan meg-
változtatta. Így alakultak ki a háziállatok. A háziál-
latok többsége alkalmatlanná vált például az önálló 
táplálékszerzésre vagy a ragadozók elleni védekezésre. 
Felelősek vagyunk házi kedvenceinkért, haszonálla-
tainkért. A növényekhez hasonlóan az állatoknak is 
vannak életfeltételeik. Ezek a levegő, a víz, a táp-
lálék, a fény és a megfelelő hőmérséklet. Az ember 
kötelessége, hogy gondoskodjon állatai elhelyezéséről, 
tisztántartásáról, táplálásáról, védelméről. Természe-
tesen a felelős állattartás nem csak az életfeltételek 
kielégítését jelenti.

Azoknak, akiknek nincs elég helye és ideje kutyát 
tartani, nagyon jó megoldás lehet egy szépen beren-
dezett akvárium. Tarthatunk rágcsáló állatokat, papa-
gájt, esetleg teknőst. Ha több helyünk van, szép és 
kedves társunk lehet egy macska. Tudnotok kell, hogy 
a trópusi pókok, kígyók, kaméleonok és rokonaik ke-
reskedelme rengeteg csodálatos állat pusztulását 
okozza! Velük kapcsolatban a jelszó: Ne vedd, védd!

Ha kutyát szeretnétek, nem feltétlenül kell fajtatiszta 
kutyát választani. A keverék kutyák ugyanolyan jó 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint tenyésztett tár-
saik. Mellettük szól, hogy sok esetben pénzbe sem 
kerülnek, színes egyéniségek, és ellenállóbbak a be-
tegségekkel szemben. Mielőtt kutyagazdi lennél, láto-
gass el szüleiddel egy állatmenhelyre! Lehetséges, 
hogy ott találjátok meg hűséges kutyátokat (1. ábra). 

1. Állat-
menhelyen 
élő kutyák

2. Bichon 
havanese.
Élet vidám, 
kis helyigényű 
fajta. Lakásban 
kitűnően 
tartható

Ha fajtatiszta kutyát szeretnétek, döntésetek előtt 
ismerjétek meg a fajta jellemzőit (2. ábra)! Ne csak a 
kifejlett kori testméretét, hanem például hely- és 
mozgásigényét, vérmérsékletét, táplálékigényét is. 

44

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   44OH-TER05TA_Term_05-27.indd   44 2020. 06. 15.   21:12:502020. 06. 15.   21:12:50



Az állatvédelmi törvény

Az állattartás szabályait állatvédelmi törvény írja 
elő. A szabályokat megszegő, például állatait éheztető, 
bántalmazó tulajdonosokat megbüntetik, állataikat 
pedig elkobozhatják. Tilos az állatokat bántalmaz-
ni és kínozni!

 Fészekodúk kihelyezése, madáretetés

A háziállataink mellett sokat tehetünk a lakóhelyünk 
környékén vadon élő állatokért is. Az egyik legszebb 
ilyen tevékenység a mesterséges fészekodúk kihe-
lyezése az odúlakó madarak számára. A tél végén, de 
akár már ősszel is pótolhatjuk így a hiányzó odvas 
fákat. Udvarokon, parkokban, a gyümölcsösben, vagy 
az erdőben elhelyezett 
fészekodúban szívesen 
megtelepednek például 
a cinegék (3. ábra).

Bármilyen állatot tartasz otthon, rendszeresen gon-
doskodnod kell róla! Fontos, hogy azonos időben, 
megfelelő, egészséges táplálékot kapjon. Mennyisége 
ne legyen kevés, de a túl sok sem jó. Mindig legyen 
tiszta vize háziállatodnak. Elégítsd ki mozgásigényét! 
Nagyon fontos az állat és környezete tisztasága! Ürü-
lékét minden esetben el kell takarítani. Ha kutyád van, 
a közterületeken is köteles vagy ezt megtenni. Rend-
szeresen fi gyeld egészségi állapotát, ha szükséges, vidd 
állatorvoshoz! Kutyádat úgy kell nevelned, hogy visel-
kedésével ne okozzon másoknak kellemetlenséget!

3. Széncinege 
mesterséges 

fészekodún

1. Sorolj fel háziállatokat! Azt is mondd meg, mi-
lyen célból tenyésztjük őket!

2. Ha nincs háziállatod, meséld el társaidnak, hogy 
milyet szeretnél, és miért!

3. Ha van háziállatod, mutasd be! Ismertesd, ho-
gyan gondoskodsz róla!

4. Figyeld meg, milyen madarak élnek otthonod és 
az iskola környékén!

5. Hol tudnál elhelyezni fészekodút és madár-
etetőt?

6. Nézz utána, hogyan készül a madárkalács!
7. Tudod-e, mi az a fecskepelenka és a sá-

rozó hely?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az állatok életfeltételei a levegő, a víz, a 
táplálék, a fény és a megfelelő hőmérséklet. 

 A háziállatok tartása felelősséggel jár. Ked-
vencünkről egész élete során gondoskodnunk 
kell. Védjük hasznos, vadon élő madarainkat! 
Teremtsünk nyugodt környezetet számukra, ala-
kítsunk ki itató- és etetőhelyeket. Fészekodúk 
kihelyezésével, fészekanyag biztosításával is so-
kat segíthetünk nekik.

háziállat, állatok életfeltételei
ÚJ FOGALMAK

A jó madárodú természetes anyagból van. Röp-
nyílásának nagysága fontos. A széncinege számára 
például a 34 mm–es a megfelelő. Ügyelni kell az odú 
méretére, a kihelyezés magasságra és a tájolására is. 
Fészkelési időben különösen fontos a madarak számá-
ra a nyugodt környezet. 

A madarak védelmének másik lehetősége a téli etetés. 
A madáretetőt a téli fagyok, a havazás beálltával 
kell kirakni, és feltölteni eleséggel. Kenyérmorzsá-

val, kelt tésztával nem szabad etetni a madarakat, 
elpusztulhatnak tőle. Az olajos magvak − elsősor-
ban az ipari napraforgó − a legmegfelelőbb táplálék 
számukra. Ebbe keverhetünk más apró magvakat, 
például kölest, muhart. Ügyeljünk arra, hogy az 
eleség száraz legyen, ne legyen sózott vagy pirí-
tott! Faggyúval, madárkaláccsal, almával is etet-
hetünk. Ha elkezdtük a madáretetést, azt egész 
télen folytatni kell! A madarak a megszokott helyen 
keresik a táplálékot, és ha nem találnak, könnyen 
éhen pusztulhatnak, megfagyhatnak. Ha valamilyen 
oknál fogva mégis abba kell hagynunk az etetést, ak-
kor előtte napról napra fokozatosan csökkentsük a 
kihelyezett táplálék mennyiségét. Így a madaraknak 
lesz idejük más táplálkozóhelyet keresni. Az etetés 
mellett nagyon fontos a madáritatók kihelyezése 
télen és nyáron is. 
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Nagyváthy János (1755–1819) 

A sokoldalú tanár sok 
mindennel foglalkozott 
életében. Tanított köl-

tészettant, idomított 
lovakat, nyelveket 
tanult, és mezőgaz-
daságtant hallgatott 
e pesti egyetemen. 

Festetics György gróf 
1792-ben Keszthelyre 

hívta jószágkormány-
zónak. Az 1 620 000 
holdas elhanyagolt Fes-
tetics-birtok talajjaví-
tási eljárásai és gazdaságának megújulása az ő szakér-
telmének köszönhető. A gazdaság jövedelmezővé vá-
lása tette lehetővé, hogy Festetics gróf  Nagyváthy 
javaslatára megalapítsa a csurgói gimnáziumot és a 
keszthelyi mezőgazdasági akadé miát, a Georgikont.

A szorgalmas mezei gazda című munkája 1791-ben 
jelent meg. Könyvében a mezőgazdasági termelés 

szinte minden területével foglalkozik. Tárgyalja a 
földek fajtáit, a talajváltást, a vetés, aratás, cséplés 

teendőit, a szőlőművelés, az erdészet és az állat-
tenyésztés kérdéseit. 

Gróf Festetics György (1755–1819)

A keszthelyi Festetics-kastély 
ura újszerű eszmék képviselő-
je volt. A felvilágosodás hí-
veként pontosan tudta, 
hogy a tudás és a művelt-
ség nem csupán szép esz-
me, hanem gyakorlati 
hasznossága is jelentős. 
1797-ben létrehozza 
Keszt helyen az ország első 
mezőgazdasági iskoláját, a 
Georgikont. Az iskola létre-
hozásával a hazai gazdálko-
dás fejlesztése volt a célja, 
mivel felismerte, hogy kor-
szerű eljárások alkalmazása 
nélkül a mezőgazdaság nem termel megfelelő jövedel-
met. Ehhez azonban mezőgazdasági szakemberekre 
lett volna szükség, de mindaddig nem létezett szak-
szerű mezőgazdaképzés Magyarországon.

A város gimnáziumát is fejlesztette. Az általa létreho-
zott 90 000 kötetes Helikon Könyvtár – mely a 
legnagyobb fennmaradt magánkönyvtár ebből az 
időből – ma múzeum. 

Nagyváthy János, Vasárnapi 
Újság 1899/38.Festetics György, 

Vasárnapi Újság 1897/43.
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Diákpárok, együttműködő csoport tagjai, esetleg tanár és diák közt zajló rövid párbeszéd, több mondatból 
álló, szöveges kifejtés az olvasott műről, műrészletről vagy bármely megvitatandó kérdésről, illetve meg-
oldandó problémáról. Az eszmecsere lehetőséget ad megegyezés keresésére, egymás gondolatainak meg-
erősítésére vagy az álláspontok ütköztetésére.

FELADAT: Tanulmányozzátok a Fővárosi Állat- és Növénykert és a Budakeszi Vadaspark honlapját! 
 Keressétek meg a honlapokon az alábbiakat! Az eszmecsere során térjetek ki arra, hogy mi a legfontosabb 
különbség a két állatkert között az ott élő állatok eredeti élőhelye szempontjából!
https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/kiallitasok/szavanna-zona
https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/kiallitasok/vastagboru-oriasok
https://budakeszivadaspark.hu/hirek/ritka-videon-egy-ujszulott-gimszarvas-borju-elso-lepesei/ 
https://budakeszivadaspark.hu/hirek/allati-interju-3-resz-budivel-a-nyesttel/

E SZMECSERE

http://www.zoobudapest.com/h
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Otthonainkban és a ház körül sokféle állat él. Házi-
állatok és vadállatok egyaránt.

Az ember az elmúlt évezredek során több vadállatot 
haszna, értékes tulajdonságai miatt lakóhelye környé-
kén tartott. Megszelídítette őket, tulajdonságaikat 
megváltoztatta. A vadállatok háziállatokká váltak. A 
háziállatok mellett hasznos, de gyakran hívatlan ven-
dégként, más állatok is lakóhelyükül választják tele-
püléseinket.

Megismertünk olyan élőlényeket, amelyek szervezete 
egyetlen sejtből áll. Ilyenek a baktériumok és az 
egysejtű papucsállatka.

A fejezetben szereplő állatokat testfelépítésük alapján 
csoportosítottuk.

Az állatok között a gyűrűsférgek és rovarok soksejtű, 
gerinctelen állatok. Nincs belső vázuk, izmaik testük 
külső részéhez tapadnak. Ezek segítségével mozognak.

A földigiliszta a gyűrűsférgek csoportjába tarto-
zik. Teste szelvényszerű gyűrűkből áll. Bőrizom-
tömlője segítségével, féregmozgással változtatja 
helyét.

A mézelő méh ízeltlábú rovar. Külső kitines vázá-
hoz belülről tapad izomzata. Teste három testtájra 
tagolódik. Három pár ízelt lába van. Petékkel sza-
porodik. Fejlődése teljes átalakulás. 

A madarak és az emlősök gerinces állatok. Testüket 
belső csontos váz szilárdítja, ehhez kívülről tapad-
nak az izmok. Csontvázuk központja a fejüktől a 
farkukig végéig húzódó gerincoszlop.

A madarak testét toll borítja, tüdővel lélegeznek. 
Négy végtagjuk közül kettő szárnnyá alakult, 
többségük tud repülni. Szájnyílásukat csőr határolja. 
Meszes héjú tojásokkal szaporodnak. Ilyen állat a 
házi tyúk, a házi kacsa, a házi lúd, a házi veréb és a 
füstifecske.

Háziállataink közül a legtöbb emlősállat.Testüket 
szőr fedi, négy végtagjuk van. Tüdővel lélegeznek. 
Kicsinyeik az anyaméhben fejlődnek, elevenen 
jönnek a világra. Anyjuk emlőjéből, tejjel táplál-
koznak. Emlősállat a szarvasmarha, a juh, a kecske, a 
házi sertés, a kutya és a házi macska is.

Minden állattartó kötelessége, hogy háziállatait 
felelősséggel gondozza.

Tanulmányozd az ábrát! Idézd fel, mit tanultál az egyes csoportok testfelépítéséről!

EGYSEJTŰEK

baktériumok
papucsállatka

GERINCTELENEK

GYŰRŰSFŰRGEK
földigiliszta

PUHATESTŰEK
barna csupaszcsiga

ÍZELTLÁBÚAK

ROVAROK
mézelő méh

burgonyabogár
káposztalepke

almamoly
szilvamoly

GERINCESEK

házi tyúk, házi kacsa, házi lúd, házi veréb, füstifecske

MADARAK

EMLŐSÖK

kutya, házi macska
RAGADOZÓK

PÁROSUJJÚAK

PATÁSOK

EMLŐSÖK

PÁRATLANUJJÚAK

ló
NEM KÉRŐDZŐK

házi sertés
KÉRŐDZŐK

szarvasmarha, 
juh, kecske
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Anyagok és tulajdonságaik

III.

49

A körülöttünk lévő élő és élettelen világot különféle anyagok alkotják. Éppen ezért 
az anyagok tulajdonságainak, változásainak megfi gyelése nélkülözhetetlen szá-
munkra. Segít megérteni a természet jelenségeit, az élőlények titkait, hétköznapi 
életünk tárgyait és folyamatait. Ebben a fejezetben olyan alapvető, az anyagok 
látható tulajdonságait érintő folyamatokra keresitek a választ, mint a halmazálla-
pot-változások, az oldódás, vagy az égés. Emellett megismerkedtek olyan, minden-
ki számára ismert anyagok legfontosabb tulajdonságaival is, mint a talaj, a víz, vagy 
a levegő.  A leckékben feltett kérdéseinkre akkor kaphattok választ, ha megfi gyeli-
tek a jelenségeket, majd megpróbáljátok kideríteni az okaikat. Bizonyos jelensége-
ket, változásokat magatoktól is előidézhettek, vagyis kísérleteket végezhettek. 
Ilyen kísérletekre is találtok bőven példát az egyes leckékben. Ha lehetőségetek van 
rá, próbáljatok minél többet elvégezni belőlük, ám előtte olvassátok el a kísérletezés 
szabályait a 69. oldalon! Vizsgálódásaitok eredményeiről feljegyzéseket készíthet-
tek. Végül megpróbálhattok magyarázatot találni a vizsgált jelenségekre. Elődeink-
nek köszönhetően nagyon sok jelenséget már elég jól ismerünk, érdemes azonban 
ezeket nektek is újra szemügyre vennetek. Az önálló tapasztaláson alapuló vizsgá-
lódás megkönnyíti a tanulást, a jelenségek és folyamatok megértését.
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Igaz-e, hogy a víz folyékony halmazállapotú 
anyag?

Élettelen és élő környezetünket nagyon sokféle anyag építi fel. 
Hogyan tudjuk ezeket megkülönböztetni egymástól? Milyen 
jellemző tulajdonságaik vannak? Képzeld el, hogy ott állsz a 
konyhában, és porcukrot szeretnél tenni a süteményedre! 
A dobozokról azonban lekopott a felirat. Nem tudod, melyik 
dobozban van a porcukor, melyikben az ételsűrítésre  használható 
keményítő, melyikben a csípős fehérbors. Gondold végig, mit 
teszel! Számunkra ismeretlen anyagot soha nem kóstolunk meg! 

Az anyagok tulajdonságait sokféleképpen vizsgálhatjuk. 
Legegyszerűbb, ha először szemügyre vesszük őket. Az alábbi 
felvételeken (1–3. ábra) különböző anyagokról készült képe-
ket látsz. Milyen – szemmel megfi gyelhető – tulajdonságaik 
vannak?

Az anyagokat csoportosíthatjuk halmazállapotuk alapján. 
Háromféle halmazállapotot különböztetünk meg. Ismerünk 
szilárd, folyékony és gáz-halmazállapotú anyagokat.

A képeken látható anyagok közül szilárd halmazállapotú a 
szén, a konyhasó és a keményítő. Folyékony a víz, az étolaj, az 
ecet és a tinta. Végül a levegő és a klór a gázok közé tartozik.

Az anyagok másik jellemző tulajdonsága a szín. Színük alapján 
megkülönböztethetjük például a szenet a konyhasótól, az ét-
olajat a tintától, a levegőt pedig a klórgáztól.

A következő szempont lehet, hogy a vizsgált anyagnak van-e 
valamilyen szaga vagy illata. A felsorolt anyagok közül csak az 
ecetnek és a klórgáznak van jellegzetes szaga. A többinek 
nincs, ezek tehát szagtalanok.

Az anyagokat elkülöníthetjük vízben való oldódásuk alapján 
is. A konyhasó vízben jól oldódik, míg a keményítő és a szén 
nem. A tinta és az ecet elkeveredik a vízzel, de az étolaj nem.

szén keményítő

konyhasó

étolaj ecet tinta víz

levegő klórgáz

Az anyagok tulajdonságai

1. Szilárd anyagok

2. Légnemű anyagok

3. Folyadékok
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Tehát az anyagokat a tulajdonságaik alapján ismerhet-
jük fel, azonban a táblázatból jól látható, hogy az 
anyagokat csak akkor különböztethetjük meg 
egymástól, ha több tulajdonságukat is megvizs-
gáljuk. Hiszen a konyhasó és a keményítő a felsorol-
tak közül csak egyetlen tulajdonságukban különböz-
nek. Halmazállapotuk, színük és szaguk alapján nem 
különböztethetők meg egymástól. Ugyanez a helyzet 
a víz és az ecet esetében is. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy egy anyag mind a há-
rom halmazállapotban előfordulhat. Gondoljunk 
csak a vízre (4. ábra)! Ha lehűtjük, megfagy és jéggé 
alakul. A jég nem más, mint szilárd halmazállapotú víz. 
Amikor a jeget melegítjük, megolvad, folyékony halmaz-
állapotú víz lesz. A vizet tovább mele gítve a folyadék 
páro logni, gőzölögni kezd. A vízgőz a víz légnemű 
halmazálla pota.

Amikor egy anyag halmazállapotáról beszélünk, vagy-
is azt mondjuk, hogy a víz folyékony, a vas szilárd, 
akkor ezen azt értjük, hogy szobahőmérsékleten 
milyen az adott anyag halmazállapota. A szobahőmér-
séklet 20 °C-ot jelent. Az anyagok halmazállapota 
tehát nem állandó, hanem a körülményektől, példá-
ul a hőmérséklettől függ.

Szén Konyhasó Keményítő Víz Ecet Étolaj Tinta Levegő Klórgáz

Halmaz-
állapot

szilárd szilárd szilárd folyékony folyékony folyékony folyékony gáz gáz

Szín fekete fehér fehér színtelen színtelen sárgás kék színtelen
sárgás -

zöld

Szag nincs nincs nincs nincs szúrós enyhe enyhe nincs szúrós

Oldódás 
vízben

nem jól
hideg víz-
ben nem

— jól nem jól gyengén közepesen

Foglaljuk össze a vizsgált anyagok tulajdonságait egy táblázatban!

Az anyagokat halmazállapotuk, színük, 
 szaguk, oldódásuk alapján jellemezhetjük, 

különböztethetjük meg egymástól. Egy anyag 
halmazállapota a körülményektől függően szi-
lárd, folyékony vagy légnemű lehet.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Sorolj fel néhány olyan tulajdonságot, amelyek-
kel jellemezhetjük az anyagokat! Keress az emlí-
tetteken kívül más sajátságokat is!

2. Hasonlítsd össze a konyhasót és a keményítőt! 
Miben hasonlít a két anyag egymásra? Miben 
különböznek?

3. Tervezz kísérletet arra, hogyan különbözteted 
meg egymástól a keményítőt és a porcukrot! 
Nem kóstolhatod meg az anyagokat!

4. Foglald össze a víz halmazállapot-vál-
tozásait!

Mindennapi életünkben leggyakrabban a víz 
halmazállapot-változásaival találkozhatunk, 
de szép számmal is-
merünk más példá-

kat is. Szobahőmérsékleten a vas 
szilárd halmazállapotú, de magas 
hőmérsékleten meglágyul, megol-
vad. A vaskohókban megolvaszt-
ják a vasat, hogy különböző tár-
gyakat készítsenek belőle (5. ábra). 
A fémek közül elég alacsony hő-
mérsékleten olvad meg például a 
forrasztóón és az ólom.

4. A víz három 
halmaz állapota

Az üveglappal le takart 
főző pohárban a víz 

mindhárom halmaz-
állapotban jelen van.

5. Vaskohó

vízgőz

folyékony vízlylyllllylylylylylyékékékékékékékkékékékékékkéé onononnnonononoonyyyyyyyyy vvvíz

jég
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Melegítsük tovább a vizet, a jég elolvadása után is, és 
helyezzünk egy üveglapot az edény szája fölé! Az üveg-
lapon hamarosan vízcseppek jelennek meg (1. ábra). 
Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy melegítés hatására 
a folyékony halmazállapotú víz egy része légne-
művé alakul, elpárolog. A vízrészecskék kilépnek a 
folyadék felszínéről. Elkeverednek a levegő részecskéi-
vel, vízgőzt, párát alkotnak. Amikor elérik a hideg 
üveglapot, le hűl nek, és ismét cseppfolyóssá vál-
nak, más szóval lecsapódnak.

Miért „hízik meg” az ásványvízzel telt 
műanyag palack, ha hosszú időre betesszük 
a mélyhűtőbe?

Az anyagok a körülményektől függően mindhárom 
halmaz állapotban előfordulhatnak. Lehetnek szilár-
dak, folyékonyak vagy légneműek.

Az olvadás az a folyamat, amikor egy szilárd 
halmazálla potú anyag cseppfolyóssá alakul.

MEGHATÁROZÁS

A párolgás az a folyamat, amikor egy folyékony 
halmazállapotú anyag felszínén lévő részecskék 
légneművé válnak. A lecsapódás ezzel ellentétes 
változás, egy légnemű anyag folyékonnyá válása.

MEGHATÁROZÁS

Vizsgáljuk meg alaposabban a víz halmazállapotának 
változását! Tegyünk egy hőálló üvegedénybe jeget, 
majd óvatosan melegítsük az edényt. Hamarosan 
észrevesszük, hogy melegítés hatására a jég olvadni 
kezd, cseppfolyóssá válik. 

Olvadás

Párolgás, lecsapódás

1. A víz halmaz állapot-változásai
A szilárd halmaz állapotú jég (a) hő hatására cseppfolyóssá, 
majd légneművé válik (b). 

folyékony víz lecsapódó 
pára 

jég 

Próbáld ki!
Egy kis darab vattára tégy körömlakk lemosására 
használt acetont! Kend rá a körmödre! Amikor 
az aceton párolog a körmödről, hideget érzel. Ez 
azt bizonyítja, hogy az anyagok a párolgásuk-
hoz szükséges hőt a környezetükből veszik 
fel. A gyorsan párolgó aceton a körmödtől vonja 
el a hőt, vagyis lehűti. Ezért hűti testünket a pá-
rolgó verejték is, amikor meleg időben meg-
izzadunk.

A párolgás minden hőmérsékleten bekö-
vetkezik. Ha egy pohár vizet az asztalon 
felejtünk, pár nap múlva eltűnik a pohár-
ból a víz. A párolgáshoz szükséges hő 

a környezetből származik. Az anyagok között van-
nak olyanok, amelyek könnyen párolognak, azaz illé-
konyak. Ilyen például a körömlakk lemosására hasz-
nált aceton, illetve a benzin. A földfelszínről, a tenge-
rekből, a tavakból napsugárzás hatására vízgőz kerül 
a levegőbe. Amikor a vízgőz hidegebb levegőré-
tegbe jut, kicsapódik. Így keletkeznek a felhők. 
A reggeli harmatot a lehűlő, párás levegőből kicsapódó 
víz hozza létre.

a) b)
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Az előző kísérletben láttuk, hogy a párolgás mérté-
ke függ a hőmérséklettől. Minél magasabb a hő-
mérséklet, annál gyorsabb a párolgás. De mi történik, 
amikor hagyjuk lehűlni a forró vizet? Ha nem mele-
gítjük tovább az edényt, hamarosan látjuk, hogy egy-
re több vízcsepp jelenik meg az üveglapon és az edény 
falán. Alacsonyabb hőmérsékleten a vízrészecskék le-
csapódnak. Ha betesszük az edényt a hűtőszekrény 
mélyhűtőjébe, a folyékony halmazállapotú víz 
megszilárdul, megfagy.

Ha még tovább melegítjük a vizet, apró, vízgőzből 
álló buborékok jelennek meg az edény falánál, 
majd a folyadék belsejében is. Melegítés hatására a 
részecskék már a folyadék belsejében is gőzzé ala-
kulnak. Más szóval a víz forrni kezd.

A forrás az a folyamat, amikor a folyadék belsejé-
ben is megindul a párolgás, a buborékok képződése.

MEGHATÁROZÁS

A fagyás az a folyamat, amikor egy folyékony hal-
mazállapotú anyag szilárd halmazállapotúvá alakul.

MEGHATÁROZÁS

Fagyás

Forrás

A fagyás jól megfi gyelhető térfogatváltozással 
jár. Olvasszunk fel egy kis darab viaszt, és töltsünk 
meg vele egy kisebb edényt. Megszilárdulás után a 
viasz felülete nem marad vízszintes. Közepén egy kis 
mélyedés keletkezik (2. ábra). A viasz térfogata fa-
gyás közben csökken. 

Mivel a víz térfogata fagyás közben megnő, 
a téli hidegben könnyen szétfagyhatnak 
a vízvezetékek is. Ezért kell vízteleníteni 
a fagyveszélyes helyeken levő csöveket.

1. Sorold fel a halmazállapot-változásokat!
2. Mit nevezünk fagyásnak?
3. Mit értünk az alatt, hogy a fagyás térfogatválto-

zással jár együtt?
4. Miért kell télen vízteleníteni a kerti csapot?
5. Mi az olvadás?
6. Mi a párolgás?
7. Hogyan függ a párolgás mértéke a hőmérsék-

lettől?
8. Mi a különbség a párolgás és a forrás 

között?

Az anyagok halmazállapota háromféle lehet, 
szilárd, folyékony és légnemű. A halmazálla-

pot-változásokat az alábbi ábra foglalja össze:

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

A fagyás térfogatváltozással jár. A legtöbb anyag 
térfogata fagyás közben csökken. A jég térfogata 
viszont nagyobb, mint ugyanannyi folyékony vízé.

szilárd

olvadás párolgás,
forrás

fagyás lecsapódás

folyékony légnemű

2. A viasz fagyása a tér-
fogat csökkenésével jár. 
A megszilárduló viasz 
felszínén kis bemélyedés 
alakul ki.

3. A víz fagyása a tér-
fogat növekedésével 
jár. A képződő jég 
szétfeszíti az üveget.

olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás
ÚJ FOGALMAK

Végezzük el a kísérletet víz-
zel is! Egy szín ültig töltött 
orvosságosüveget szorosan 
zárjunk le egy kupakkal, és 
tegyük mélyhűtőbe! Ami-
kor kivesszük az üveget a 
mélyhűtőből, azt látjuk, 
hogy elrepedt a fala. A víz 
térfogata fagyás közben 
tehát nő. (3. ábra).
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Miért képződik vízkő a vízforraló belsejében?

Az anyagok vizsgálatánál fontos tudnunk, hogy mi-
lyen részekből, összetevőkből állnak. Gyakran 
emlegetjük például a vizet, de mit is értünk alatta? 
Hiszen egyaránt víznek nevezzük a csapvizet, a ten-
gervizet, a folyók és patakok vizét, valamint az üzle-
tekben kapható desztillált vizet.

Vizsgáljuk meg ezek közül a csapvíz és a desztillált 
víz tulajdonságait! A csapvíz és a desztillált víz is fo-
lyékony, színtelen anyag. Mindkettő szagtalan. A csap-
víz kellemes ízű, frissítő hatású. A desztillált víz ízte-
len. A két anyag tulajdonságai ebben tehát el térnek 
egymástól. De mi lehet ennek a magyarázata? Mi 
történik, ha melegítjük a két anyagot?

A desztillált víz melegítés hatására nyomtalanul elpá-
rolog az edényből. A csapvíz forralása után fehér be-
vonat keletkezik az edény falán (1. ábra). Ez a vízkő. 
A vízkövet különféle szilárd anyagok alkotják.

Ezzel az egyszerű kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a 
csapvíz és a desztillált víz összetétele eltér egy-
mástól. A desztillált víz egyforma, apró, szabad szem-
mel nem látható részecskékből épül fel. A csapvízben 
a vízrészecskék mellett másfajta anyagok is 

Az egynemű anyagokat azonos részecskék alkotják, 
a keverékekben többféle részecskék találhatók.

MEGHATÁROZÁS

A desztillált vizet lepárlással, idegen szóval 
desztillációval állítják elő (3. ábra). A lepárló 
készülékben felforralják a vizet, és a képződő 
vízgőzt lehűtik. A lecsapódó, folyékonnyá váló 1. A desztillált vizes 

és a csapvizes edény 
melegítés után
A desztillált víz 

nyomtalanul 
 elpárolog az 

edényből. A csapvíz 
elpárolgása után 

fehér be vonat, vízkő 
marad az edény 

falán.

vízkő

2. A csapvíz összetételének vizsgálata. A csapvíz keverék, 
mert a vízrészecskéken kívül más anyagokat is tartalmaz.

vízrészecskék

ásványi 
sók

a víz 
elpárologtatása

vízkő

3. Egyszerű 
laboratóriumi 
lepárlókészülék

Ha az anyagok részecskéit színes 
gyöngyöknek képzeljük, akkor az 
egynemű anyagokban csak egyfor-
ma színű és méretű gyöngyök van-

nak. A keverékekben a gyöngyszemek eltérő 
színűek és nagyságúak.

 vannak. Ezeket összefoglaló néven ásványi sók-
nak nevezzük. Az ásványi sók adják az ivóvíz kellemes 
ízét. Melegítés hatására a vízrészecskék elpárolognak 
az edényből, az ásványi sók részecskéi pedig az edény-
ben maradnak (2. ábra). A desztillált víz egynemű 
anyag, mert csak vízrészecskék találhatók benne. 
A csapvíz keverék, mert különféle részecskék alkotják.

vízgőz csak vízré-
szecskéket tartal-
maz, tehát egyne-
mű anyag.
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Szilárd anyagok is alkothatnak keveréket. 
A konyha só és a háztartási keményítő egynemű anya-
gok. Ha összekeverünk egymással egy kiskanál sót és 
egy kiskanál keményítőt, keveréket kapunk. Szét 
tudjuk-e választani egymástól a két anyagot? Tervez-
zünk erre egy kísérletet! 

Korábban láttuk már, hogy a két anyag egy fontos 
tulajdonságában eltér egymástól. A konyha só jól 
oldódik vízben, a keményítő nem oldódik. Ezt a különb-
séget használhatjuk ki a két egynemű anyag szétválasztá-
sára. Egyszerűen vizet adunk a keverékhez, és egy ka-
nállal alaposan összekeverjük. Ezután tölcsér és szűrő-
papír segítségével átszűrjük a pohár tartalmát (4. ábra). 
A szűrőpapíron fennmarad a keményítő, a sós víz 
pedig átfolyik rajta. A sós vízből forralással elpárolog-
tathatjuk a vizet. Az edény alján ott marad a konyhasó. 
A keverék alkotórészeit tehát szétválasztottuk  egymástól.

Hogyan tudnánk elválasztani egymástól a konyhasó 
és a vaspor keverékét? Alkalmazhatnánk az előző 
módszert, hiszen a konyhasó oldódik vízben, a vas 
pedig nem, de van egyszerűbb megoldás is. A vas kü-
lönleges tulajdonsága, hogy mágnesezhető. Tegyük 
egy papírlapra a keveréket, és egy irányban húzogas-
suk alatta a mágnest (5. ábra)! A vasport a mágnes 
„kihúzza” a keverékből. A két anyagot ezzel elvá-
lasztottuk egymástól.

Próbáld ki!
Bármilyen hihetetlen, a víz és a festékrészecs-
kék is elválaszthatók egymástól. Helyezz egy 
tölcsérbe szűrőpapírt, és tegyél bele szénport 
(úgynevezett aktív szenet) körülbelül 2 cm ma-
gasságban! A tölcsért állítsd egy tiszta üvegedény-
be! Cseppents két csepp ételfestéket egy pohárba! 
Adj hozzá fél deciliter vizet, keverd össze, majd 
lassan öntsd rá az ételfestékkel megszínezett fo-
lyadékot a szénre! Mit tapasztalsz? 

A csapvíz párolgása után visszamaradó víz-
kőnek káros hatásai lehetnek. A háztartá-
si gépek (például mosógép, kávéfőző) fűtőszá-
lára rakódva csökkenti a melegítő hatást. 

A vízkő szemcséi eltömik a zuhanyrózsa nyílásait, a gőzölős 
vasaló fúvókáit. A fürdőkádban, mosdóban, WC-kagyló ban 
kialakuló vízkőrétegen könnyebben megtelepednek a bak-
tériumok, mint a sima felszínen. Ezért használati tárgya-
inkat rendszeresen meg kell tisztítani a vízkőtől.

Az anyagok összetételük alapján lehetnek 
egyneműek és keverékek. Az egynemű anya-

gok csak egyféle részecskéből épülnek fel. A ke-
verékekben többféle részecske is található. 
A keverékek alkotórészei szétválaszthatók egy-
mástól. A szétválasztás alapja az alkotórészek 
eltérő tulajdonsága, például az oldódás, a mág-
nesezhetőség, ami az alkotórészek összekeveré-
sétől nem változik meg. 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Hogyan csoportosítjuk összetételük szerint az 
anyagokat?

2. Mi jellemző az egynemű anyagokra?
3. Milyen anyagokat nevezünk keveréknek?
4. Egynemű anyag vagy keverék-e a tengervíz? 

 Miért?
5. Hogyan választható szét egymástól a keményítő 

és a konyhasó keveréke?
6. Tervezz kísérletet a homok és a kristály-

cukor keverékének szétválasztására!

konyhasó és vaspor 
keveréke vaspor konyhasó

5. Konyhasó és vaspor szétválasztása mágnessel
Ha a papír alatt egy irányban húzogatjuk a mágnest, 
a konyhasó és a vaspor szétválik egymástól.

egynemű anyag, keverék
ÚJ FOGALMAK

4. A keményítő 
és a konyhasó 

keverékének 
szétválasztása 

szűréssel
Ha a lombikban levő 

sós vizet felforraljuk, 
a víz elpárolog belőle, 

és az edény falára 
sókristályok válnak ki.

keményítő
+ konyhasó

+ víz

keményítő

konyhasó 
vízben 
oldva
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Az előző leckékben megismerkedtél az anyagok leg-
fontosabb tulajdonságaival. A következő órákon olyan 
anyagokkal foglalkozol majd, amelyekkel nagyon 
gyakran találkozol. Ezek közül az első a talaj. A talaj 
a földfelszín legfelső, laza, termékeny része 
(1–2. ábra). Legfontosabb feladata, hogy tápanyagok-
kal és vízzel lássa el a rajta fejlődő növényeket, és 
élőhelyet biztosítson a talajlakó élőlényeknek. 

A talajt legnagyobb részben a kőzettörmelék és hu-
musz keverékéből álló, szilárd halmazállapotú talaj-
szemcsék alkotják (3. ábra). A talaj termékenységét, 
vagyis hogy mennyire képes a rajta élő növényzetet 
vízzel és tápanyagokkal ellátni, a humusz mennyisége 
határozza meg. Általában minél sötétebb színű a talaj, 
annál nagyobb a humusztartalma, vagyis annál ter-
mékenyebb. Hazánk legtermékenyebb talajai az Alföld 
bizonyos részein találhatók. 

A talaj alkotóelemei

A földfelszínen lévő kőzetek állandóan ki vannak téve 
az időjárás viszontagságainak, hat rájuk a hőmérsék-
let állandó változása, a csapadék, a szél és a fagy is. 
Mindezek hatására repedeznek, kisebb-nagyobb dara-
bokra esnek szét, kőzettörmelék keletkezik belőlük. 
A kőzettörmelék egyes részeit a csapadékvíz oldja és 
átalakítja (mállasztja). A kőzettörmeléken megtelepe-
dő, majd elpusztuló növények és állatok marad-
ványaiból keletkező anyag, a humusz elkeveredik 
a felaprózódott, elmállott kőzettörmelékkel, és ebből 
a keverékből hosszú idő alatt alakul ki a talaj. 

A talajok kialakulása

1. Talaj-
szelvény 

Nézz körül a környezetedben! Milyen színű 
talajokat látsz a kertben vagy a közeli 
parkban?

3. A talaj összetevői. Mit gondolsz, tartós esőzés után miért 
jelennek meg a talajfelszínen a földigiliszták?

2. Termékeny alföldi feketeföld

talajszemcse

talajnedvesség

talajlevegő
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A talaj a földfelszín legfelső laza termékeny 
része, amely kőzettörmelékek és humusz 

keveredésével hosszú idő alatt alakul ki. A tala-
jok legfontosabb tulajdonsága a termékenysé-
gük, amit a humusztartalom befolyásol. A talaj 
tartalmaz még talajnedvességet és talajlevegőt 
is. A talajok pusztulása elleni védekezés nagyon 
fontos feladatunk.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Mit nevezünk talajnak? 
2. Hogy alakulnak ki a talajok?
3. Mit értünk a talaj termőképességén?
4. Milyen összetevőkből áll a talaj? 
5. Milyen hatások ellen kell védeni a talajt?

talaj, humusz, talajszemcse, talajnedvesség, 
talajlevegő

ÚJ FOGALMAK

4. Talajpusztulás

A talajok védelme

Az emberiség élelemmel történő ellátásának alapvető 
feltétele a jó termőképességű talaj. A talajok sajnos 
azonban nagyon sérülékenyek, és már kismértékű 
beavatkozásra is minőségcsökkenéssel válaszolnak. 

Ha a talaj felszínéről kiirtjuk a növényzetet, akkor a 
heves esőzések és az erős szél a hegyek és dombok 
lejtőiről lehordhatja a legfelső termékeny részt. 
A talaj pusztulás (4. ábra) ellen növénytelepítéssel, 
erdősítéssel védekezhetünk, hiszen a növényzet gyö-
kérzete megfogja a talajt, és megakadályozza annak 
lemosódását. 

A talaj termőképességét károsíthatja a növény vé dő-
szerek túlzott használata és a talajfelszínre kerülő 
szennyező anyagok (pl. olaj, hulladék) is. Ezek az el-
fogyasztott élelemmel akár az emberi szervezetbe is 
bekerülhetnek. 

A talaj nemzeti kincsünk, pusztulása ellen védekez-
nünk kell!

A lehulló csapadék egy része beszivárog a talajba. Az 
így keletkező talajnedvességet a talaj részben a ta-
lajszemcsékre tapadva, részben a szemcsék közti hé-
zagokban raktározza. A növények ezt, a talajszemcsék 
hézagjaiban lévő vizet tudják hasznosítani. A talaj-
nedvesség jelenlétét egy egyszerű vizsgálattal te is 
bizonyíthatod. Tegyél 2 kanál friss talajt kémcsőbe, 
majd hevítsd a kémcsövet borszeszégő lángja felett! 
Rövid idő után a kémcső falán lecsapódik a pára, ami 
a talajban lévő víz jelenlétére utal. 

Szintén a talajszemcsék között helyezkedik el a talaj-
levegő, amit a talajban élő parányi és szabad szemmel 
is látható élőlények hasznosítanak. 

Próbáld ki!
Homokasztalon építs hegyet! Az egyik oldalát 
borítsd be mohával vagy ültess be fűcsomókat! 
A másik oldalát hagyd szabadon! Öntözőkanná-
ból különböző sebességgel önts vizet a hegyre! 
Mit tapasztalsz?

A Föld különböző területein eltérő tulajdon-
ságú és termékenységű talajtípusok alakul-
nak ki. A talajok kialakulására sokféle kör-
nyezeti tényező lehet hatással. Ilyen például 

az adott terület hőmérséklete, csapadékviszonyai, a kőzet, 
amin a talaj kialakul, vagy a domborzat. A talajok termelé-
kenysége meghatározza, hogy egy adott területen milyen 
növények termeszthetők. Hazánk  szerencsés helyzetben 
van, sok helyen található kiváló minőségű talaj, amin sok-
féle, ízletes gyümölcs- és zöldségfélét termeszthetünk.
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Mi különbség az oldódás és az olvadás között?

A víz a talajhoz hasonlóan környezetünk alapvető 
jelentőségű anyaga. Az élet elképzelhetetlen  nél küle: 
az élőlények testének legnagyobb részét víz al-
kotja. A víz emiatt fontos tápanyaga az élő szerveze-
teknek. Számtalan növénynek és állatnak élőhelye is, 
gondoljunk csak a hínárokra és a halakra! A víz élette-
len környezetünk formálásában is fontos. Az eső-
víz, a hó, a jég folyamatosan alakítja környezetünket.

A tiszta víz színtelen, szagtalan, átlátszó anyag. 
Szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú. Ha 
lehűtjük, akkor 0 Celsius-fokon (0 °C) megfagy, ez a 
hőmérsékleti érték a víz fagyáspontja. Ha melegít-
jük, akkor 100 Celsius-fokon (100 °C) forrásnak indul, 
ez a víz forráspontja.

A vízben sokféle anyag oldódik, a víz fontos oldószer. 
A természetes vizek – a csapadékvíz, a tengervíz, a 
folyók és a tavak édesvize – sokféle oldott anyagot 
tartalmaznak.

A víz tulajdonságai

Tegyünk tiszta vízbe néhány hipermangánkristályt. 
Azt látjuk, hogy a szilárd kristály eltűnik, feloldó-
dik, és a folyadék lilára színeződik. Vegyük észre, 
hogy ez nem azonos folyamat a halmazállapot-válto-
zásoknál tanult olvadással, hanem a víz és a hiper-
mangán részecskéi fokozatosan elkeverednek 
egymással,  oldat keletkezik (1. ábra). A kísérlet köz-
ben jól látszódik, hogy a lila színű oldat véletlensze-
rűen gomolyogva keveredik el a színtelen vízzel, bizo-
nyítva ezzel a részecskék jelenlétét.

Az oldódás

1. A hipermangán oldódása 
vízben. A hipermangán oldódása 
során színes oldat keletkezik. 
A két anyag keveredik egymással.
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A természetes vizek mindig tartalmaznak több-keve-
sebb oldott anyagot. Ha a forrásvízből vett mintá-
ból elpárologtatjuk a vizet, az edényben ott marad-
nak a szilárd halmazállapotú oldott anyagok. 

A természetes vizek közül legtisztább a csapadék-
víz. A levegő páratartalmából keletkezik, így csak a 
levegőből kioldott gázokat és több-kevesebb por-
szennyezést tartalmaz. 

A tengervíz nagy mennyiségű oldott sót tartal-
maz. Az ételízesítésre is használt só jelentős részét a 
tengervízből nyerik (2. ábra).

Az édesvizek az esővíznél jóval több, a tengervíznél 
azonban kevesebb oldott anyagot tartalmaznak.

Természetes vizek

A vízben nemcsak szilárd anyagok oldódnak, 
 hanem folyadékok és gázok is. A szúrós szagú ecet 
folyékony anyag, amely jól oldódik vízben. A vízi élő-
lények a vízben oldott oxigént használják fel légzé-
sükhöz.

2. Tengerparti sópárlótelep

1. Készítsd el a víz „névjegyét”! Írd fel legfontosabb 
tulajdonságait!

2. Az ember testének 10 kilogrammja átlagosan 
6 kg vizet és 4 kg oldott anyagot tartalmaz. Szá-
mold ki, hogy egy 50 kg tömegű ember testében 
hány kg víz van!

3. Döntsd el, hogy melyik olvadás és melyik oldó-
dás! Röviden indokold is a válaszodat!
a) A szilárd vas melegítés hatására folyékonnyá 

válik.
b) Kristálycukrot teszünk a teába.

4. Miért tartalmaz a csapadékvíz kevés ol-
dott anyagot?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A tiszta víz színtelen, szagtalan, átlátszó 
anyag. Fagyáspontja 0 °C, forráspontja 

100 °C. A víz fontos oldószer. Az élőlények testé-
nek legnagyobb részét alkotja. A természetes 
vizek: a csapadékvíz, a tengervíz és az édesvíz 
oldatok. Az oldatok oldószerből és oldott anyag-
ból állnak. Az oldódás során az oldószer és az 
oldott anyag részecskéi elkeverednek egymással. 
Az oldatok keverékek.

3. A legnagyobb mennyiségű oldott sót a Holt-tenger 
vize tartalmazza. Sós vizében nem élnek élőlények.

oldat, oldószer, oldott anyag, oldódás, 
természetes vizek, tengervíz, édesvíz, 
csapadékvíz

ÚJ FOGALMAK

Azt a folyamatot, amikor egy oldatból elpá-
rologtatjuk az oldószert, hogy kinyerjük az 
oldott anyagot, bepárlásnak nevezzük. 
A trópusi tengerpartokon hatalmas só párló 

medencékben állítják elő az étkezési tengeri sót. A ten-
gervízből a Nap melegének hatására párolog el az ol-
dószer, a víz (3. ábra).
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A gázokban a részecskék azért mozoghatnak 
szabadon, mert távol vannak egymástól, sok kö-
zöttük az üres hely. Ezzel magyarázható, hogy a gá-
zok összenyomhatók. Húzzuk ki egy fecskendő 
dugattyúját, és ujjunkkal zárjuk le szorosan a fecsken-
dő nyílását (1. ábra)! Amikor befelé toljuk a dugattyút, 
a levegő kisebb teret tölt be, térfogata csökken. A du-
gattyú mozgatása közben azt tapasztaljuk, hogy egyre 
nagyobb erőt kell kifejtenünk. A levegő egyre nagyobb 
ellenállást fejt ki az összenyomással szemben. Úgy is 
mondhatjuk, hogy a gázok nyomják a velük érint-

A levegőnek, mint minden más légnemű anyagnak, 
nincs önálló alakja, részecskéi szabadon mozog-
nak, kitöltik a rendelkezésükre álló teret.

A levegő nyomása

Vegyünk egy nagyobb tálat vagy lábast, és öntsük tele 
vízzel! Helyezzünk a víz felszínére szájával lefelé egy 
poharat, és nyomjuk bele a vízbe! Azt tapasztaljuk, 
hogy a pohárba nem jut be a víz. Ha a víz alatt lassan 
félrefordítjuk a poharat, akkor a levegő egy nagy 
buborék formájában távozik, és a pohár megtelik 
vízzel.

A levegő anyagi természetét igazolja, hogy tö-
mege van. Mérjünk le mérlegen egy üres léggömböt! 
Jegyez zük fel a mérés eredményét! Ezután fújjuk fel a 
léggömböt amennyire csak lehet, majd kössük be 
a száját! Mérjük meg ismét a léggömböt! Hogyan vál-
tozott a tömege? A mért adatokból határozzuk meg 
a levegő tömegét!

A levegő kimutatása
1. Kísérlet a gázok össze nyomhatóságá nak bizonyítására 
A fecskendőt kitöltő levegő könnyen összenyomható. 
A fecskendő beosztásáról leolvasható a térfogatváltozás mértéke.

Hogyan tudnád igazolni, hogy körülöttünk
nem légüres tér, hanem anyag, levegő van?

2. A gázok nyomása függ a hőmérséklettől. A forró vízbe 
állított főzőpohárban a levegő felmelegszik. A levegő 
nyomásának növekedését a gumihártya kidomborodása 
jelzi. Mit gondolsz, mi történik, ha lehűl a víz?

kező felületet, más szóval nyomásuk van. A fecs-
kendőben a dugattyú befelé tolása miatt nő a levegő 
nyomása. Ha elengedjük a dugattyút, de ujjunkat vál-
tozatlanul a fecskendő nyílásán tartjuk, akkor a du-
gattyú visszatér eredeti helyzetébe. A fecskendőben a 
levegő részecskéi ismét nagyobb teret tölthetnek ki, 
emiatt csökken a levegő nyomása.

A levegő nyomása függ a hőmérséklettől is. Vágjunk 
le egy darabot egy léggömbből! Befőttesgumi segítsé-
gével szorosan zárjunk le vele egy üres, pontosabban 
levegővel telt poharat! Állítsuk a poharat forró vízbe, 
és fi gyeljük meg, mi történik! Rövid idő múlva azt ta-
pasztaljuk, hogy a gumihártya kidomborodik (2. ábra). 
A forró víz hatására a pohárban felmelegedett a le-
vegő, nagyobb nyomást gyakorolt a gumihártyára.
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A vízszint megemelkedik, de a víz nem tölti ki teljesen 
a lombikot. A levegőnek több alkotóelemből kell tehát 
felépülnie, hiszen van, amit a gyertya elhasznált az 
égés során (ennek a helyére került a víz), és van, ami 

megmarad. A levegő nem egynemű 
anyag, hanem keverék. 

Az égéshez szükséges alkotórészt oxi-
génnek nevezzük. Az égéshez nem 
szükséges és nagyobb mennyiségben 
jelen lévő alkotóelem a nitrogén. Mind-
két anyag színtelen, szagtalan, gáz-hal-
mazállapotú. A nitrogén és oxigén mel-
lett kis mennyiségben egyéb anyagok, 
például szén-dioxid, vízgőz, por-
szennyezés is található a levegőben.

A levegő gáz-halmazállapotú anyag, részecs-
kéi szabadon mozognak, kitöltik a rendel-

kezésükre álló teret. A levegő egyik fontos jel-
lemzője a légnyomás. A levegő nyomása függ a 
hőmérséklettől. Magasabb hőmérsékleten, egy 
zárt edényben a levegő nyomása nagyobb. A le-
vegő a keverékek közé tartozik. Egyik össze-
tevője az oxigén, ami táplálja az égést. Másik 
alkotórésze a nitrogén. Ezek mellett a levegő kis 
mennyiségben tartalmaz még szén-dioxidot, 
vízgőzt és porszennyeződést is.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Készítsd el a levegő „névjegyét”! Írd fel legfonto-
sabb tulajdonságait!

2. Jellemezd a légnemű anyagokat!
3. Mit jelent az, hogy a levegőnek nyomása van?
4. Hogyan változik a levegő nyomása, ha csökkent-

jük a rendelkezésére álló teret? Miért?
5. Hogyan változik egy lezárt edényben 

a levegő nyomása, ha melegítjük?

nyomás, légnyomás
ÚJ FOGALMAK

3. A léggömböt a rugalmas falának ütköző 
gázrészecskék nyomása tartja felfújva 

Azt, hogy a levegőnek nyomása van, a mindennapi 
életben is gyakran tapasztaljuk. Szélcsendes időben 
ugyan nem veszünk tudomást a körülöttünk levő leve-
gő nyomásáról, a légnyomásról, de erős szélben annál 
inkább. A szél nem más, mint nagy nyo-
mással áramló levegő. 

De miért áramlanak a gázok? Miért kere-
kedik fel a szél? Ha felfújunk egy lég-
gömböt, majd hirtelen elengedjük a szá-
ját, a levegő kiáramlik belőle. Ennek oka, 
hogy a léggömbben nagyobb a levegő 
nyomása, mint a külső légnyomás. 
Ugyanígy a gázvezetékekben is nagyobb 
a földgáz nyomása, mint a külvilágban a 
leve gőé. Ezért, ha kinyitjuk a csapot, a 
gáz kifelé áramlik.

A gázok mindig a nagyobb nyomású 
hely felől áramlanak a kisebb nyo-
mású hely felé.

4. Az égést a levegő oxigénje táplálja. Az üvegedényben 
a gyertya égésekor elfogy az oxigén, ezért a gyertya 
elalszik.

A levegő összetétele

Állítsunk egy gyertyát egy nagyobb üvegtálba, amely-
ben ételfestékkel megszínezett víz van! Gyújtsuk meg 
a gyertyát, és fedjük le egy hosszú nyakú lombikkal! 
A gyertya rövid időn belül elalszik, a lombikban pedig 
megemelkedik a vízszint (4. ábra). A vízszint emelke-
dése arra utal, hogy az edényben a levegő mennyisé-
ge csökkent az égés során. (A kísérlet pontosabb ér-
telmezéséhez egyéb tényezőket is fi gyelembe kell ven-
ni, mint például a levegő felmelegedése, a keletkező 
szén-dioxid oldódása.)
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Az anyagok átalakulásának egy fajtáját, a  halmazállapot-     
változásokat már jól ismerjük. Az égés során azonban 
az anyagok egészen megváltoztatják a  tulajdonságaikat! 
Az égés az egyik legrégebb óta ismert jelenség, már az 
ősember is alkalmazta például az ételek fogyasztha-
tóbbá tételéhez (főzés, hússütés), melegedésre.

Gyújtsunk meg egy viaszgyertyát, és fedjük le egy 
tiszta üvegedénnyel! A gyertya egy ideig tovább ég, az 
üveg falára korom rakódik, és apró vízcseppek is 
megjelennek rajta. Kis idő múlva a gyertya elalszik. 

Ha óvatosan leemeljük a gyertyáról az üveget, és meg-
fordítjuk, azt látjuk, hogy sűrű, füstszerű anyag 
gomolyog benne. A viasz égése során korom és víz, 
valamint egy szén-dioxid nevű gáz képződik. Amikor 
az üvegedényt megfogjuk, melegnek érezzük. Az 
égést hőfelszabadulás kíséri.

A hétköznapi életből számos éghető anyagot isme-
rünk (pl. papír, fa, földgáz, szén), és vannak, melyek 
nem éghetők (pl. víz, kavics, üveg). Az előző leckében 
bizonyítottuk, hogy az égés olyan átalakulása az anya-
goknak, amely csak oxigén jelenlétében megy végbe.

Az égés feltétele az oxigén, az éghető anyag és a 
megfelelő hőmérséklet. Az égést minden esetben 
hőfelszabadulás kíséri.

MEGHATÁROZÁS

A gyors égés és a lassú égés

Amikor az égésről beszélünk, szinte biztos, hogy egy 
égő farakásra, a gyertya vagy a gázégő lángjára gondo-
lunk. Pedig az égést nem mindig kíséri  fényjelenség. 
Bármilyen meglepő, de égés a vas rozsdásodása is. 

2. A vasreszelék szikrázó lánggal ég

Miért melegebb általában a testünk a külső 
levegő hőmérsékleténél?

Csiszoljuk meg alaposan két vaslemez felületét! Mind-
kettőt tegyük egy-egy pohárba! Az egyiket hagyjuk 
szabadon, a másikra pedig öntsünk annyi étolajat, 
hogy az ellepje! Egy hét múlva vizsgáljuk meg a két 
lemezt (1. ábra)!

Azt tapasztaljuk, hogy azon a lemezen, amelyik érint-
kezett a levegővel,  vörös színű bevonat, rozsda 
képződött. A rozsda egészen más szerkezetű, mint a 
vas, kézzel nagyrészt ledörzsölhető a lemez felületé-
ről. Ha a másik lemezt kiemeljük az olajból, és meg-
vizsgáljuk a felszínét, nem látunk változást. Az olaj 
alatt tartott vas nem rozsdásodott meg, mivel 
nem érintkezett a levegő oxigénjével.

Ha egy gázégő lángjába vasreszeléket szórunk, azt ta-
pasztaljuk, hogy a vasreszelék erősen szikrázik, pilla-
natok alatt elég (2. ábra). A vas tehát fényjelenség kísé-
retében, gyors égéssel is eléghet. A gyors égés azonban 
csak megfelelően magas hőmérsékleten, az úgyneve-
zett gyulladási hőmérsékleten játszódik le. A lassú 
égés alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe.

1. A vaslemez rozsdásodása. A levegővel érintkező 
vaslemez felületén vöröses színű bevonat, rozsda 
képző dött. Az olajban tartott lemez nem érintkezett 
a levegő oxigénjével, ezért felüle te nem változott.

olajba merítettlevegőn tartott
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Az égésnek két formája van. Az anyag gyulladási 
hőmérsékletén beinduló gyors égést fényjelenség 
kíséri, a gyulladási hőmérséklet alatt történő lassú 
égést nem.

MEGHATÁROZÁS

Ha egy vastárgyat magas hőmérsékletű 
lánggal hegesztenek vagy géppel köszörül-
nek, erősen szikrázik. A fém felszínéről le-
váló vasszilánkok elérik a gyulladási 

hőmérsékletet, és gyors égéssel elégnek (3. ábra).

Szerencsére ritkán, de előfordul, hogy a  nyári 
forróságban kigyullad egy szénakazal. 
Belsejében ugyanis számtalan, szabad szem-
mel nem látható élőlény található. A bennük 

lejátszódó lassú égés hőt termel, ami a nyári forróság 
miatt nem kerülhet leadásra. Sőt, a napsugárzás még 
jobban melegíti a kazlat. Amikor a hőmérséklet eléri a 
gyulladási hőmérsékletet, a kazal lángolni kezd. A ve-
szélyt  csökkenti, ha a kazlat rendszeresen átforgat-
ják, szárítják. A száraz szénában az élőlények ugyanis 
kevésbé szaporodnak, így kevesebb hőt termelnek.

Az élő szervezetekben, így testünkben is lejátszó-
dik lassú égés. Szervezetünkben a táplálékkal felvett 
anyagok egy részét égetjük el. Az égéshez szükséges 
oxigént a levegőből, légzéssel vesszük fel. A tápanya-
gok elégetése során szén-dioxid keletkezik, amit kilé-
legzünk. A lassú égés során képződő szén-dioxidot 
egyszerű módszerrel ki is mutathatjuk. 

Egy főző pohárba öntsünk tiszta, átlátszó, meszes vizet! 
Szívószálon keresztül fújjunk bele levegőt! A meszes 

4. A meszes víz szén-dioxid hatására zavarossá, 
fehéres színűvé válik

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az égés feltételei az oxigén, az éghető anyag 
és a megfelelő hőmérséklet. Az égésnek két 

formája van. A gyors égést fényjelenség kíséri. 
A lassú égés fényjelenség nélkül megy végbe. Az 
élő szervezetekben lejátszódó lassú égés során 
szén-dioxid képződik és hő szabadul fel.

1. Mit nevezünk gyors égésnek, és milyen feltételei 
vannak?

2. Mi a lassú égés? Melyek a feltételei?
3. Hogyan tudunk védekezni a vas rozsdásodása 

ellen? Sorolj fel pár módszert! Mi a lényege mind-
egyiknek?

4. Mivel tudod igazolni, hogy szervezetünkben 
lassú égés történik?

5. Hogyan tudod kimutatni, hogy a kilélegzett le-
vegőben szén-dioxid van?

6. Miben hasonló és miben különbözik egy-
mástól a lassú és a gyors égés folyamata?

gyors égés, lassú égés, gyulladási 
hőmérséklet

ÚJ FOGALMAK

Lassú égés az emberi testben

3. Az izzó szilánkok súlyos sérüléseket okozhatnak, ezért 
csak védőruhában és védőszemüvegben szabad dolgozni

víz a kilélegzett levegőben levő szén-dioxid hatá-
sára megzavarosodik, fehéres színű lesz (4. ábra).

A lassú égést hőfelszabadulás kíséri, ezért testünk 
melegebb a környezeténél. A lassú égés teszi lehe-
tővé, hogy mozogjunk, beszéljünk, egyszóval éljünk.
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1. Égő 
erdő 

2. A tűzesetek jelentős hányadát emberi 
gondatlanság okozza 

A legfontosabb a tűzesetek megelőzése. A tűzzel 
sohasem szabad játszani! Ha olyan feladatod van, 
amihez tüzet kell gyújtanod, akkor mindig kérd fel-
nőtt segítségét! Az éghető anyagok között vannak 
olyanok, amelyek már alacsony hőmérsékleten meg-
gyulladnak. A háztartásban is használatos anyagok 
közül ilyen például az alkohol, a benzin, a körömlakk-
lemosó, a festékek, egyes ragasztószerek, tisztítósze-
rek. Ezeket a gyúlékony anyagokat szigorúan ti-
los tűz közelében, nyílt láng mellett használni, 
tárolni! 

Sokszor nem tudjuk eldönteni egy anyagról, hogy 
mennyire gyúlékony, ezért mindig el kell olvasni a 
csomagolásán található használati utasítást. Sütés, 
főzés során soha nem szabad túlságosan felforrósítani 
az olajat vagy a zsírt, mert könnyen lángra lobbanhat. 

Nagyon gyakran okoznak tüzet a hibás elektromos 
berendezések, az elhasználódott villanyvezetékek. Az 
elektromos hálózatot, elektromos készülékeket 
ezért rendszeresen ellenőriztetni kell! 

Ha a szabadban tüzet rakunk, akkor tilos a tüzet, 
izzó parazsat magára hagyni, gondosan el kell ol-
tani! Szárazság, aszály idején tűzgyújtási tilalmat 
rendelnek el, hiszen a kiszáradt növényzet gyorsan 
lángra kaphat. 

A megelőzés

A tűz hasznos segítőtársa az embernek. A téli hideg-
ben meleget ad, sütünk, főzünk, esetleg világítunk 
vele. Felhasználjuk a fémek megolvasztására, hegesz-
tésére, és még sorolhatnánk tovább a példákat. De a 
tűz súlyos sérüléseket és óriási károkat is okozhat 
(1–2. ábra). 

Miért rendelnek el nyáron tűzgyújtási 
tilalmat?
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1. Mi jellemző a gyúlékony anyagokra?
2. Sorolj fel olyan gyúlékony anyagokat, amelyek a 

háztartásban is megtalálhatók!
3. Miért rendelnek el tűzgyújtási tilalmat száraz, 

aszályos időben?
4. Mikor lehet sikeres a tűzoltás?
5. Milyen anyagokat lehet alkalmazni a tűz-

oltáshoz?
6. Hogyan lehet eloltani az égő olajat?

A tűzoltás

Ha már megtörtént a baj, akkor gyorsan el kell oltani 
a tüzet, vagy meg kell akadályozni tovaterjedését. 

Tudjuk, hogy a gyors égés feltétele az éghető anyag, a 
gyulladási hőmérséklet és a levegő oxigénje. A tűz-
oltás akkor lehet eredményes, ha a felsorolt felté-
telek közül legalább egyet megszüntetünk. 

Ha egy kisebb papírdarab vagy a törlő ruha meggyul-
lad a konyhában, akkor vízzel könnyen elolthatjuk. Az 
égő olajat vagy zsírt azonban tilos vízzel oltani. Az égő 
olajat tartalmazó edényt gyorsan le kell venni a nyílt 
lángról, és rá kell dobni egy fedőt. A fedő elzárja a 
levegő oxigénjét, ezért a láng hamarosan kialszik. 
Ha van a közelben tűzoltó készülék, akkor meg kell 
próbálni a tűz elfojtását. 

6. A tűzveszélyes, gyúlékony 
anyagokon látható jelzés

A gyúlékony anyagok dobozán, üvegén köte-
lező fi gyelmeztető jelzést elhelyezni (6. ábra). 
Ha vásároltok valamilyen vegyszert, festé-
ket, akkor feltétlenül nézzé-

tek meg, van-e rajta ilyen jelzés! A gyú-
lékony anyagokkal tilos nyílt 
láng közelében, például gáztűz-
hely, gázmelegítő mellett dol-
gozni!

3. Tűzoltó 
készülék

4. A tűzoltók hővédő ruhában 
dolgoznak

5. Tűzoltóautó 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A legfontosabb mozzanat a tűzesetek meg-
előzése. Ebben mindenkinek van felelős sége. 

Ha megtörtént a baj, akkor meg kell akadályoz-
nunk a tűz tovaterjedését. Kis tüzet magunk is 
elolthatunk, de nagyobb tűz esetén haladéktala-
nul értesítsük a tűzoltókat!

gyúlékony anyag, tűzgyújtási tilalom, 
tűzoltás, tűzoltó készülék

ÚJ FOGALMAK

A tűzoltó készülékek olyan anyagot tartalmaznak, 
amelyek elzárják a levegő oxigénjét (3. ábra). A tűz 
elfojtására jól használható a homok is. Ha na-
gyobb tűz keletkezik, akkor meg kell akadályozni tova-
terjedését, el kell távolítani közeléből az éghető anya-
gokat, és ki kell hívni a tűzoltókat. A tűzoltók tele-
fonszáma 105, a segélyhívó szám 112 (4–5. ábra). 
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1. Gyapjú-
nyírás 

2. Régi kőház és modern faház

Természetes anyagoknak azokat az anyagokat ne-
vezzük, amelyek alapanyagát a természet adja, és az 
ipar jelentősebb átalakítás nélkül készít belőlük hasz-
nálati tárgyakat. A természetes anyagok nagy részét a 
mezőgazdaság és az erdőgazdaság állítja elő. A leg-
alapvetőbb természetes anyagok a feldolgozatlan 
élelmiszerek, amelyek lehetnek növényi vagy állati 
eredetűek (pl. gyümölcsök, zöldségek, tőkehúsok). 
Ezeket az élelmiszer-, konzerv-, és húsipar mestersé-
ges adalékanyagok hozzáadásával feldolgozza. Az így 
előállított élelmiszerek már mesterséges anyagok. 

A textíliák nagy részének alapanyagát is a növények 
adják, a len, a kender és a gyapot átalakításával ké-
szülnek. Textíliák készülhetnek állati anyagokból is, 
például gyapjúból vagy selyemből. A gyapjú a juhokat 
borító szőr (1. ábra), míg a selyemszálakat a selyem-
hernyók választják ki. 

Természetes anyag a papír is, amelynek alapanyaga a 
fa, ahogy bútoraink nagy részének is.

Ma az építőiparban főleg mesterséges anyagokat hasz-
nálnak, de régebben a házak természetes anyagokból, 
például kőből vagy fából épültek. (2. ábra). Voltak 
olyan területek, ahol vályogot használtak a házak 
építéséhez. Az, hogy hol, milyen anyagokból építkez-
tek, a terület természeti viszonyaitól függött.

Természetes anyagok

A fejezet eddigi leckéiben természetes anyagokra lát-
hattatok példát, vizsgálódásainkat is ilyen anyagokkal 
végeztük. Mindennapi életünkben azonban nagyon 
gyakran használunk olyan anyagokat is, amelyeket 
mesterséges úton állítunk elő. 

Hogyan állítják elő a gumit?

Napjainkban nagy a törekvés arra, hogy környezetünk 
tárgyait főleg természetes anyagokból állítsuk elő, 
ezzel is védve a környezetünket és egészségünket.  
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1. Mi a különbség a természetes és a mesterséges 
anyagok között?  

2. Az élet mely területein használjuk a legtöbb ter-
mészetes anyagot? 

3. Sorolj fel néhány olyan használati tárgyat, ame-
lyek mesterséges anyagokból készülnek!

4. Miért jelentenek veszélyt a műanyagok 
 a környezetünkre? 
5. Mi a kaucsuk?

Mesterséges anyagok

A mesterséges anyagokat is a természetben megta-
lálható anyagokból állítják elő, de sokkal bonyolultabb 
és összetettebb gyártási folyamattal, mint a természe-
tes anyagokat. A hétköznapokban használt fémek egy 
része mesterséges anyag, amelyeket fémtartalmú kő-
zetekből, úgynevezett ércekből vonnak ki bonyolult 
ipari eljárás során. Rengeteg fémet használunk az élet 
minden területén, gondoljunk csak a háztartásra, a 
gépgyártásra vagy az orvostudományra. Sok ékszer 
alapanyagát adják a nemesfémek (pl. arany, ezüst), 
ezek viszont természetes anyagok.

Szintén nagyon elterjedt mesterséges anyagok a mű-
anyagok. Találkozhatunk velük az élet sok területén, 
jelen vannak a háztartásokban, a járművekben, az 
elektronikában, sőt, még az űrkutatásban is. Sok 
hasznos tulajdonságuk mellett azonban a környeze-
tünkbe kikerülve súlyos szennyezést okoznak és káro-
sítják az élővilágot, mivel csak nagyon lassan vagy 
egyáltalán nem bomlanak le (3. ábra). Emiatt fontos, 
hogy ahol csak lehet, visszaszorítsuk a használatukat, 
és a környezetet kevésbé terhelő anyagokkal, például 
üveggel helyettesítsük őket.

3. A tengerpartokon felhalmozódott műanyag hulladékok 
nemcsak  csúnyák, de számos tengeri és tengerparti 
élőlény életét veszélyeztetik

4. A természetes kaucsuk kinyerése 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Mindennapi életünkben számos természetes 
és mesterséges anyag vesz bennünket körül. 

Mindkét anyagfajta nyersanyagát a természettől 
kapjuk, azonban a mesterséges anyagok esetén 
ezek erős átalakításon mennek keresztül. Leg-
fontosabb természetes anyagaink az élelmisze-
rek, a textíliák és az építőanyagok. A minket 
körülvevő legtöbb mesterséges anyag fém vagy 
műanyag. Néhány természetes anyagot mester-
ségesen is elő lehet állítani. 

Egy anyagnak lehet természetes és mesterséges előál-
lítási módja is van. A legismertebb példa erre a kau-
csuk. A kaucsuk fehér színű, sűrűn folyó anyag, ame-
lyet a trópusokon élő kaucsukfa kérgéből nyernek ki 
(4. ábra). Gumit készítenek belőle. A kaucsuk azonban 
előállítható mesterséges úton is, így a természetes 
kaucsukhoz nagyon hasonló tulajdonságú műkaucsu-
kot tudnak készíteni.

természetes anyag, mesterséges anyag, érc, 
kaucsuk

ÚJ FOGALMAK
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Hazatérése után azonnal nekilátott a tűzoltóság meg-
szervezésének. 1870. február 1-én pár nap különbség-
gel egyszerre jött létre az első magyar Önkéntes és 
– 12 fi zetett tűzoltóval – a Hivatásos Tűzoltóság. 
Mindkét szervezetnek Széchenyi lett a főparancsno-
ka. Kalandos élete során eljutott Konstantinápolyba 
is, ahol a város védelmére szintén megszervezte a tűz-
oltóságot. 

Irinyi János (1817–1895), a zajtalan 
gyufa feltalálója

Irinyi János az egyik legtehetségesebb magyar kémi-
kus. Legismertebb találmánya a zajtalan, robbanás-
mentes gyufa, melyet hosszú kísérletezés után 1836-
ban szabadalmaztatott. De foglalkozott a kémia elmé-
leti kérdéseivel, valamint a savak vizsgálatával és a 
szikes talaj javításának lehetőségeivel is. A sors fi nto-
ra, hogy a robbanásmentes gyufa feltalálóját a szabad-
ságharc idején Kossuth az ágyúöntés és a nagyváradi 
lőporgyár felügyeletével bízta meg. A szabadságharc 
bukása után a tudós börtönbe került.

Testvére, Irinyi József hírlapíró és műfordító, aki az 
1848. március 15-én elhangzó 12 pont megfogalma-
zója. Nem meglepő, hogy Irinyi János számára is 
fontos volt az anyanyelv művelése. Sokat fáradozott a 
magyar kémiai szaknyelv kialakításán.

Gróf Széchenyi Ödön (1839–1922), 
a „tűzpasa”

A legnagyobb magyar, 
Széchenyi István kiseb-
bik fi a, gróf Széchenyi 
Ödön különös sorsot 
mondhatott magáénak. 
Magyar grófnak szüle-
tett, de megkapta a török 
pasa címet is, mi után a 
magyar tűzoltóság után 
a török tűzoltóságot is 
megszervezte. A Pesti 
Hírnök című újság 
1860. szeptember 11-i 
száma így méltatta hő-
siességét:

„Nagycenken szeptember 2-án tűz ütött ki, mely csakha-
mar 8 házat és gazdasági épületet hamvasztott el. A nagy 
Széchenyi Istvánnak egyik fi a, Ödön legott a szerencsét-
lenség helyére sietett. Elsők voltak az oltók között (Zichy 
Gézával) magukat veszélynek téve ki úgy, hogy gróf Szé-
chenyi Ödön ruhája testén égni kezdett. Ők azonnal in-
tézkedtek, hogy némileg enyhítsék a szerencsétlen káro-
sultak nyomorát. Ugyanaznap Fertőszent mik lóson is tűz 
ütött ki, melynek 98 ház lett a martaléka. A derék Ödön 
gróf itt is azonnal megjelent, habár a rémítő szél miatt az 
utcán járni is majdnem lehetetlen volt, mert tűztengerben 
és füstben állott mezővárosunk nagy része. Ő itt is tett a 
lehetőségig, másnap pedig kenyérrel látta el a számos 
éhezőket.”

Ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy 
szervezett tűzoltósággal hatékonyabban lehetne szem-
beszállni az életveszélyes lángokkal. 1862-ben kor-
mánybiztosként utazott Londonba, a világkiállításra. 
Magas rangja ellenére beállt az akkor már szervezetten 
négyszáz képzett tűzoltóval működő londoni tűzoltó-
ságra, hogy módszereiket testközelből megismerje. 

Rusz Károly metszete 
Széchenyi Ödönről

Irinyi János 
(1817–1895)
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http://tuzoltoszovetseg.huh

Beszéljétek meg, milyen szabályokat kell betartano-
tok a balesetek megelőzése érdekében!

1. A kísérleti munka alapvető feltétele a rend és 
a fegyelem! Tanárod utasításait minden körülmé-
nyek között tartsd be!

2. Kísérletezni csak tanári engedéllyel, tanári fel-
ügyelet mellett szabad! Ha bármilyen baleset tör-
ténik, azonnal jelentsd a tanárodnak!

3. Figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását, és 
mindent pontosan be kell tartani!

4. A gyufa és borszeszégő biztonságos használatát 
gondosan tanuld meg és gyakorold be!

HOGYAN VÉGEZZÜNK VIZSGÁLATOKAT?
 5. A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kém-

cső állandó mozgatása közben melegítsd! 
A kémcső nyílása ne nézzen senki felé!

 6. Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan 
tilos!

 7. A vegyszerek szagát óvatosan, legyezgetve 
vizsgáld!

 8. A bőrre kerülő vegyszert először száraz ru-
hával töröld le, majd bő vízzel mosd le!

 9. Vegyszert megízlelni, elvinni szigorúan 
 tilos!

 10. Otthon is csak szülői engedéllyel és felügye-
let mellett végezz kísérleteket!
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Ebben a fejezetben az anyagok tulajdonságaival és 
változásaival foglalkoztunk. Az anyagokat színük, 
szaguk, oldódásuk, halmazállapotuk stb. alapján kü-
lönböztethetjük meg egymástól. 

Az anyagok halmazállapota háromféle lehet: szi-
lárd, folyékony és légnemű. Egy anyag halmazálla-
pota a körülményektől, például a hőmérséklettől függ. 
Az olvadás és a fagyás, a lecsapódás és a párolgás 
során nem változik az anyagokat felépítő részecskék 
szer kezete, összetétele, csak az anyagok halmazállapota.

A talaj környezetünk egyik nagyon fontos anyaga. 
Termékenységét a benne lévő humusz mennyisége 
határozza meg. A talajszemcséken kívül tartalmaz 
még talajnedvességet és talajlevegőt is.

A víz ugyancsak alapvető anyaga környezetünknek. 
Számos anyag oldószere. Az oldatok keverékek, 
oldószerből és oldott anyagból állnak.

Környezetünk fontos anyaga, a levegő a keverékek 
közé tartozik. A nitrogén és az oxigén mellett kis 
mennyiségben egyéb gázokat, például szén-dioxidot 
tartalmaz. 

Az égés során az anyagok tulajdonságai teljesen meg-
változnak, új anyagok jönnek létre. Az égés felté-
telei: éghető anyag, oxigén és megfelelő hőmér-
séklet. Az égés minden esetben hőfelszabadulással 
jár, de fényjelenség csak a gyors égést kíséri. Lassú 
égés történik például az élőlények légzése során.

A minket körülvevő anyagok lehetnek természetes 
vagy mesterséges eredetűek. A legelterjedtebb mes-
terséges anyagok a műanyagok, amelyek a környezet-
be kikerülve, és nem megfelelően kezelve, súlyosan 
károsíthatják azt. Érdemes a mindennapi életünkben 
a természetes, valamint újra hasznosítható anyagokat 
előnyben részesíteni környezetünk és egészségünk 
megőrzése érdekében.

A gondolattérkép tartalmazza azokat a fontos tudni-
valókat, fogalmakat, amelyeket ebben a fejezetben 
tanultál. Tanulmányozd az ábrát, idézd fel az egyes 
fogalmak jelentését!

szilárd
fagyás lecsapódás

olvadás

párolgás, 
forrás

folyékony légnemű

halmazállapot

szín

szag

oldhatóság

oldódás

mágnesesség

AZ ANYAGOK
TULAJDONSÁGAI

desztillált 
víz

vaspor

keményítő

levegő

egynemű

összetétel

oldat

keverék

talaj

talaj-
szemcsék

humusz

talaj-
nedvesség

talaj-
levegő

rozsdásodás

lassú

oxigén

égés

tűzoltás

gyors

eredete
természetes anyagok

mesterséges anyagok
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Az előző fejezetben az élő és élettelen anyagok számos tulajdonságát megfi gyelté-
tek és magyaráztátok. A természettudományoknak azonban a vizsgálódások mel-
lett az a másik nagyon fontos ismérve, hogy az egyes tulajdonságokat megméri, 
számszerűsíti. Ez az igény már viszonylag régen felmerült a tudomány művelői 
körében, a mindennapi életben azonban sokáig nem egységes mérőrendszereket 
alkalmaztak, ami sok félreértésre adott okot. Az egyértelmű, mindenki számára 
ugyanazt jelentő mértékegységek bevezetésére azért volt szükség, hogy mindenki 
ugyanazt értse például az 1 méteres hosszúság vagy az 1 kilogramm tömeg alatt, 
ezzel jelentősen megkönnyítve a mindennapi életet. A mérések során mindig vi-
szonyítunk valamihez, ezek a viszonyítási alapok a mérőeszközök. Ti is nagyon 
sok mérőeszközt ismertek, hiszen a háztartásokban is számos helyen használjuk 
ezeket. Gondoljatok csak a konyhai mérlegre, a víz kimérésére szolgáló mérőedény-
re, vagy arra a mérőszalagra, amivel időről időre megmérik a testmagasságotokat! 
A mérés pontos kivitelezéséhez nagyon fontos a megfelelő eszköz kiválasztása. 
Ebben a fejezetben a legfontosabb mérési módszerekkel, merőeszközökkel és mér-
tékegységekkel fogtok megismerkedni. Az előző fejezethez hasonlóan most is 
számos esetben lesz lehetőségetek vizsgálódni, kísérleteket végezni. 

Mérések, mértékegységek, 
mérőeszközök  

IV.
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Megfi gyeléseinkkor gyakran összehasonlítást  végzünk: 
a vizsgált tárgyak, dolgok vagy események tulajdonsá-
gait viszonyítjuk valamilyen más tárgyhoz, dologhoz, 
eseményhez vagy ezek valamely tulajdonságához. 
Tulajdonképpen a mérés során is ez történik, ekkor 
a mérendő mennyiséget hasonlítjuk össze a mér-
tékegységgel, vagyis a mérendő mennyiséget 
egy előre kiválasztott egységhez viszonyítjuk. 
A mérésekhez mérőeszközöket használunk. 

Tegyük fel, hogy kíváncsiak vagyunk az iskolapadunk 
hosszára, amit a ceruzánk segítségével szeretnénk 
megmérni (2. ábra). Ebben az esetben a pad hossza 
a mérendő mennyiség, a ceruza hossza az az egység, 
amihez viszonyítunk, és maga a ceruza a mérőeszköz. 
Az iskolapadunk hosszát úgy tudjuk megmondani, 
hogy megszámoljuk, hogy a mérendő mennyiség (az 
iskolapad hossza) hányszor akkora, mint a ceruzánk 
(kiválasztott egység) hossza. Ezt a számot mérő-

A mérés

Az előző fejezetben megismerkedtél az anyagok né-
hány olyan tulajdonságával (pl. szín, szag, anyagi 
minőség, halmazállapot, hőmérséklet), amelyeket ér-
zékszerveinkkel érzékelünk, megfi gyelünk. A min-
dennapi életben azonban sokszor van arra szükség, 
hogy meg is mérjük az anyagok bizonyos tulajdonsá-
gait. Ha ezt nem tennénk meg, az sok félreértésre 
adna okot. Gondolj csak bele abba, hogy a sok-kevés, 
rövid-hosszú, nehéz-könnyű vagy a hideg-meleg fo-
galmak mindenkinek mást jelentenek (1. ábra), álta-
lában mindenki saját korábbi tapasztalataihoz igazítja 
a véleményét. Éppen ezért volt szükséges egy egysé-
ges, mindenki számára egyértelmű mérési rendszer 
kidolgozása. 

Gondold végig, hogy egy átlagos napodon 
mennyi mindent szoktál megmérni!

1. Az edzettségtől 
függően ugyanazt 

a súlyzót valaki 
nehéznek, valaki 
pedig könnyűnek 

tartja

2. Az iskolapad lemérése ceruzával

számnak nevezzük. A mérőszám megmutatja, a mé-
rendő mennyiség hányszorosa a mértékegységnek.

Ez a módszer azonban még mindig nem elég pontos, 
hiszen nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan hosszú 
ceruzával végezné a mérést. A pontatlanságok elkerü-
lése miatt kerültek bevezetésre az egységes mérték-
egységek, amelyeken mindenki ugyanazt a mennyi-
séget, hosszúságot, tömeget, hőmérsékletet stb. érti. 
A mennyiségeket a mérőszám és a mértékegység 
szorzataként adjuk meg.
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Méréseket már az ősember is végzett, ő a természeti 
jelenségekhez viszonyította a mérendő mennyiséget. 
Elődeink minden bizonnyal leghamarabb az egynapnyi 
időtartam mennyiségét ismerték fel, amit a nappalok 
és az éjszakák változásából számítottak. A hónapok 
időtartamának számításához a Hold fázisváltozásait 
(telihold, növekvő és fogyó holdak, újhold) vehették 
fi gyelembe. Egyéb mérésekhez (hosszúság, tömeg, 
térfogat, hőmérséklet stb.) már ki kellett találni vala-
milyen összehasonlítási alapot. Ezek a történelem 
korai szakaszában még területenként igen eltérőek 
voltak, így sok félreértésre adhattak okot az átváltá-
sok. Ennek kiküszöbölésére az 1800-as évektől több-
ször is egységesítették a mértékegységeket (3. ábra).

A mérés fejlődése

A mérőeszköz egy olyan tárgy, amellyel valamely 
anyag vagy természeti jelenség valamilyen tulaj-
donságát tudjuk megmérni, vagyis egy jellemző 
mennyiség meghatározására készített eszköz. Sok 
esetben a mérés pontossága megköveteli, hogy a mé-
rőeszközök különleges követelményeknek feleljenek 
meg, például különleges anyagból készüljenek. 

A méréseink megtervezésénél nagyon fontos a meg-
felelő mérőeszköz megválasztása. Gondoljunk csak 
bele, hogy milyen nehéz lenne például a maratoni 
futás távját egy vonalzóval lemérni! Az élet nem min-
den területén van szükség hasonló pontosságra, emi-
att különböző pontosságú mérőeszközöket gyártanak. 
A konyhai mérlegen könnyen le tudjuk mérni,  mekkora 
tömegű liszt kerüljön a süteménybe, de nem használ-
hatjuk például gyógyszerek összetevőinek kimérésére, 
hiszen ott sokkal pontosabban kell megadni a szüksé-
ges mennyiséget (4. ábra). 

Mérőeszközök

1. Mit nevezünk mérésnek?
2. Mit nevezünk mérőszámnak és mértékegység-

nek? 
3. Hogyan változott a mért mennyiségek köre és 

pontossága a történelem során? 
4. Keress példát olyan területekre, ahol na-

gyon fontos a mérés pontossága. Miért? 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A mérés során a mérendő mennyiséget egy 
előre kiválasztott egységhez viszonyítjuk. 

A mennyiségeket a mérőszám és a mértékegység 
szorzataként adjuk meg. A mérendő tárgyak és 
jelenségek köre és pontossága is sokat változott 
az idők során. A mérőeszköz egy olyan tárgy, 
amellyel anyagok és jelenségek tulajdonságait 
tudjuk mérni. A mérés során nagyon fontos a 
megfelelő mérőeszköz kiválasztása.

3. A tömegmérés 
egységesítésére 
létrehozott 
tömegegységek

4. Konyhai 
mérleg és 

analitikai 
mérleg

mérés, mérőszám, mértékegység, 
mérőeszköz

ÚJ FOGALMAK
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A hosszúság mérésére már láttál példát az előző órán, 
amikor ceruzával mérted le a pad hosszát. Saját éle-
tedben is nap mint nap találkozhatsz a hosszúság 
mérésével, például amikor a testmagasságodat vagy 
két város közötti távolságot határozod meg. Mérő-
szalag segítségével mérd meg a padtársad magassá-
gát! Milyen mértékegységben tudod megadni a mért 
értéket? 

A hosszúság a testek méreteit (magasság, szé-
lesség) vagy egymástól való távolságukat fejezi 
ki. Osztálytársad magasságát a mérőszalag beosztá-
sáról tudod leolvasni és centiméterben (cm) adod 
meg (1. ábra). Régebben azonban nem mindig ezt a 
mértékegységet használták a hosszúság mérésére. 
Először a végtagok hossza volt a viszonyítási alap 
(arasz vagy hüvelyk). Nagyobb távolságok mérésére az 
egy napi járás vagy a kőhajításnyi távolság egységeket 
használták. Ezekkel az a legnagyobb baj, hogy nem 
egységesek; valakinek nagyobb a keze, így az arasza 
is, vagy egy hosszabb lábú ember nagyobbat tud lépni. 

A hosszúság alapmértékegységét az 1700-as évek vé-
gén egységesítették, a Föld egyik hosszúsági körének 
alapján határozták meg az 1 métert (jele: 1 m). Az-
óta is a méter a hosszúság alapegysége. A mérőeszköz 
leggyakrabban a méterrúd vagy a mérőszalag.

A hosszúság mérése

Amikor a piacon vagy a boltban vásárolunk, az áru 
mennyiségét leggyakrabban tömegben szokták meg-
adni. A testsúlyod mérésénél is tömegmérés történik. 
A tömeg a testekben foglalt anyag mennyiségét 
jelenti.

A tömegmérés eszköze a mérleg, amiből a mérés cél-
jától függően nagyon sokféle lehet. A piacon ma már 
leginkább digitális mérleggel találkozol, ritkábban 
karos mérleggel (2. ábra) mérik az árut. A nagy pon-
tosságú, tudományos mérésekhez analitikai mérleget 
használnak. 

A tömeg mérése

Az előző leckében megtanultad, mit jelent a mérés 
fogalma, és hogyan lehet leírni a mennyiségeket a mé-
rőszám és a mértékegység segítségével. Most azoknak 
a mennyiségeknek a mérését tekintjük át, amelyekkel 
a leggyakrabban találkozol a mindennapokban.

Hogyan lehet megmérni egy szabálytalan 
alakú kavics térfogatát? 

1. Magasság 
mérése

Ha az 1 métert 100 egyenlő kis részre osztjuk, akkor 
egy szakasz hosszát 1 centiméternek (jele: 1 cm) 
nevezzük. Ha a centimétert további 10 egyenlő részre 
osztjuk, akkor egy egység 1 milliméter (jele: 1 mm) 
lesz. Az egy méternél sokkal hosszabb távolságot ki-
lométerben szokták mérni (jele: 1 km).

Mértékegységváltás:  1 cm = 10 mm
   1 m = 100 cm
   1 km = 1000 m

MEGHATÁROZÁS
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Minden anyag halmazállapottól függetlenül elfoglalja 
a tér egy bizonyos részét. Térfogatnak a térnek azt 
a részét nevezzük, amelyet egy adott anyag el-
foglal.

A térfogatot legegyszerűbben mérőedények segítségé-
vel mérhetjük meg. Ilyen a mérőpohár vagy mérőhen-
ger, amelynek oldalán beosztások vannak, így a vizs-
gált anyag térfogata könnyen leolvasható. Ilyenek a 
konyhai mérőedények is.

Dobjunk kavicsot egy vízzel félig telt mérőhengerbe! 
Hogyan változott a vízmagasság (3. ábra)?

A térfogatot korábban űrmértéknek is neveztétek, így 
az akkor tanult mértékegységek most is használha-
tók. A liter (jele: l) és a milliliter (jele: ml), vala-
mint a konyhában is sokszor előforduló deciliter 
(jele: dl) mértékegységeket gyakran használjuk fo-
lyadékok térfogatának megadásakor. 1 liter azonos 
1 köbdeciméterrel (jele: 1 dm3), aminek az 1000-
ed része az 1 köbcentiméter (jele: 1 cm3), ami 
megegyezik a milliliterben megadott térfogattal.

A térfogat mérése

1. Mit nevezünk hosszúságnak? 
2. Mit nevezünk tömegnek? 
3. Mit nevezünk térfogatnak? 
4. Mire használjuk a következő eszközöket: mérő-

szalag, mérőpohár, karos mérleg? 
5. Milyen tárgyaknak vagy dolgoknak tu-

dod megmérni a hosszúságát, tömegét 
vagy térfogatát a környezetedben? Mi-
lyen mértékegységet használsz ehhez?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A hosszúság, a tömeg és a térfogat a tárgyak 
jellemző tulajdonságai. Mindhárom jellem-

zőt erre a célra kifejlesztett mérőeszközökkel 
lehet mérni. Az eltérő nagyságrendek jellemzé-
sére különböző, egymásba átváltható mérték-
egységeket használunk. 

Mértékegységváltás: 1 dm3 = 1000 cm3

   1 dm3 = 1 l
   1 cm3 = 1 ml

MEGHATÁROZÁS

Mértékegységváltás: 1 kg = 1000 g
   1 kg = 100 dkg
   1 t = 1000 kg

MEGHATÁROZÁS

Mérjetek le egy szem diót és egy almát karos és digi-
tális mérlegen is. Melyiket melyik mérleggel köny-
nyebb mérni? Miért? 

A tömeg alapmértékegysége a kilogramm (jele: kg). 
A nagyon nagy tömegű dolgok, például hajórako-
mányok tömegének mérésére a kilogramm ezerszere-
sét, a tonnát (jele: t) szoktuk használni. Kisebb 
mennyiségeknél jellemző mértékegység még a kilo-
gramm 100-ad része, a dekagramm (jele: dkg) és 
1000-ed része, a gramm (jele: g) is. 

2. Karos 
mérleg

3. Kavics 
térfogatának 

megmérése 
mérőhenger 
segítségével

hosszúság, tömeg, térfogat
ÚJ FOGALMAK
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A hőmérséklet az anyagoknak szintén olyan tulajdon-
sága, amit érzékszerveinkkel is tudunk érzékelni. El 
tudjuk dönteni a nyári Balaton vizéről, hogy elég 
meleg-e ahhoz, hogy megmártózzunk benne, a kelle-
ténél hidegebb húslevest viszont nem szívesen esz-
szük meg. A hőmérséklet érzékelése is nagyon válto-
zik egyénenként, vannak, akik jól bírják a hideget, 
viszont a kánikulában nem érzik jól magukat, mások-
ra azt mondjuk, hogy fázósak (1. ábra). Ráadásul az, 
hogy mennyire érezzük a hideget és a meleget, vagyis 
a hőérzet, nagyban függ a környezetünk körülménye-
itől és saját állapotunktól is. Nyirkos, esős, szeles 
időben mindig hűvösebbnek érezzük a levegő hőmér-
sékletét, mint amilyen az valójában, ugyanakkor egy 
kimerítő edzés után gyakran még a hűvös időben is 
melegünk van. 

Mit jelent az a kifejezés, hogy felkúszik 
a hőmérő higanyszála? 

2. Hagyományos 
és digitális 
hőmérők

1. Vannak, akik 
a hideget, 

és vannak, akik 
a meleget bírják 

jobban

Arról tehát, hogy egy anyag mennyire hideg vagy 
meleg, a hőmérséklet ad információt, számszerű 
értékét pedig hőmérővel mérhetjük meg.

A mindennapi életben sokféle hőmérőt használunk 
attól függően, hogy mit szeretnénk megmérni. Az 
utcai és szobai hőmérőkben valamilyen színes folya-
dékot látunk, amelynek szintje a hőmérséklet változá-
sára emelkedik (melegedés) vagy süllyed (hűlés). 

Olvasd le egy hőmérőről, hogy hány fok van az osz-
tályteremben vagy az utcán! A leolvasásnál ügyelj a 
hőmérő beosztására és arra, hogy szemed egy magas-
ságban legyen a színes folyadék felső végével!

A hőmérséklet mérőeszköze: 
a hőmérő

Egy egyszerű kísérlettel bizonyíthatjuk is, hogyan le-
het becsapni érzékszerveinket. Készíts ki három po-
hár vizet, az egyikben legyen hideg, a másikban lan-
gyos, a harmadikban meleg víz! Tedd bele kb. 20 má-
sodpercre az egyik kezedet a hideg, a másikat a meleg 
vízbe! Ezt követően mindkét kezedet egyszerre rakd 
bele a langyos vízbe! Mit tapasztalsz? 

A fenti kísérletben azt tapasztalod, hogy a langyos 
vízbe téve eltérő hőmérsékletet érzel a jobb és a bal 
kezeddel. Ez a kísérlet is azt bizonyítja, hogy az anya-
gok hőmérsékletét nem lehet érzékszerveinkre ha-
gyatkozva pontosan megállapítani, ehhez pontosabb 
mérésre van szükség. 
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Az időjárás-jelentésből minden esetben megtudhat-
juk, hogy hány fok várható az elkövetkező napokban. 
Amikor lázas vagy, a lázmérőről a testhőmérséklete-
det is fokban olvassák le. De mit is jelent ez?

Magyarországon és Európa nagy részén a hőmérsék-
let mértékegysége a Celsius-fok (jele: °C). Elne-
vezése egy svéd fi zikustól, Anders Celsiustól szárma-
zik, aki a víz fagyás- és forráspontja közötti hőmér-
séklet-különbséget 100 egyenlő részre osztotta, és 
egy részt nevezett el egy foknak. Ő a víz fagyáspontját 
0 °C-nak, míg a forráspontját 100 °C-nak jelölte 
(3. ábra). 

A hőmérséklet mértékegysége

1. Mit nevezünk hőmérsékletnek? 
2. Mivel mérjük a hőmérsékletet? 
3. Milyen hőmérőket ismersz? 
4. Mi a hőmérséklet mértékegysége? 
5. Mindennapi életed során minek szoktad 

megmérni a hőmérsékletét? Miért fontos 
ez? Sorolj fel legalább három dolgot!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A hőmérséklet megmutatja, hogy egy anyag 
mennyire hideg vagy meleg. A hőmérsék let 

mérésére szolgáló eszköz a hőmérő, amelynek 
különböző fajtái vannak. Hazánkban leggyakrab-
ban a hőmérséklet meghatározására a Celsius-
skálát használjuk, de a Föld más országai ban 
más mértékegységekkel is találkozhatunk.

3. A Celsius-skála

0 °C 100 °C

Régebben a hőmérőkben és a lázas ember testhőmér-
sékletének meghatározására használt lázmérőkben is 
egy folyékony fém, a higany mutatta a hőmérséklet 
változását. Innen ered az a még ma is használatos 
mondás, hogy emelkedik a hőmérő higanyszála. A hi-
gany (különösen a gőzei) azonban mérgező, veszélyes 
anyag, így ma már nem használjuk hőmérséklet mé-
résére. Helyette már a legtöbb helyen digitális hőmé-
rőket használnak (2. ábra). Az önmagukat szabályozó 
fűtés- és hűtésrendszerek belsejében is egy hőmérő 
méri a hőmérsékletet, és egy szabályozó ennek alap-
ján kapcsolja ki vagy be az eszközt.

A tudósok régóta kutatják, hogyan befolyá-
solja a külső hőmérséklet az életfolyamato-
kat. Az emberi életnek csak egy szűk, kb. 
50 °C-os sávban vannak meg az életfeltételei. 

Megállapították, hogy kb. 10 °C-os hőmérséklet-növeke-
dés hatására testünkben bizonyos folyamatok annyira 
felgyorsulnak, hogy az már káros lehet az egész szervezet-
re. Hűtéskor viszont a szervezetben zajló folyamatok le-
lassulnak, bizonyos határokon túl le is állnak. Ha az em-
beri szervezet környezetének hőmérséklete 30 °C feletti, 
megindul a verejtékezés. 40 °C-os testhőmérsékletnél az 
idegrendszer károsodhat, 42 °C-on lázgörcsök, 43 °C-on 
keringési zavarok lépnek fel, és bekövetkezik a halál. A test 
hűlése során 34 °C alatt szintén keringési zavarok kezdőd-
nek, a 30 °C-os testhőmérséklet pedig már végzetes.

Vannak olyan országok a Földön, ahol nem a Celsius-
skálát, hanem más viszonyítási rendszert használnak. 
Az Egyesült Államokban és Angliában még ma is el-
terjedt a Fahrenheit-skála (°F) (ejtsd: fárenheit), míg 
a tudományban sok helyen a Kelvin-skálát használják. 
Ezek a skálák bonyolult képletekkel átszámíthatók 
egymásba.

hőmérséklet, hőmérő, Celsius-fok
ÚJ FOGALMAK
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Mi a különbség a középhőmérséklet 
és a hőingadozás között?

Az időjárás-jelentések egyik legfontosabb adata, hogy 
milyen hőmérséklet várható a következő órákban, 
napokban. A hőmérséklet ebben az esetben a levegő 
hőmérsékletét jelenti Celsius-fokban (°C).

A nap során a hőmérséklet folyamatosan változik. 
Napfelkelte után rendszerint emelkedni kezd, kora 
délután a legmagasabb az értéke, majd lassan csök-
ken. A lehűlés egészen a következő hajnalig tart, 
amikor a napfelkeltével ismét fölfelé kezd kúszni a 
hőmérő higanyszála (1. ábra).

Próbáld ki!
Egy nyugodt, derült napon mérd meg óránként a 
levegő hőmérsékletét! A hőmérőt 1,5-2 m magas-
ságba helyezd el egy olyan helyen, ahol nem éri 
közvetlen napsütés. Jegyezd föl az adatokat, és 
ábrázold grafi konon az eredményt!

Az időjárás változásának megfi gyelésével foglalkozó 
szakemberek a meteorológusok. A levegő hőmérsék-
letét meteorológiai mérőállomásokon mérik (2. ábra), 
ahol nagyon pontos műszerekkel a hőmérséklet mel-
lett az időjárás más elemeit (pl. csapadékmennyiség, 
szél stb.) is fi gyelemmel kísérik.

A megfi gyelőállomásokon naponta négyszer, 1, 7, 13 
és 19 órakor olvassák le a hőmérőket. Egy áprilisi 
napon a következő értékeket mérték:

1 óra 7 óra 13 óra 19 óra

–1°C 2 °C 11 °C 4 °C

Adjuk össze a mért hőmérsékleti értékeket, 
majd az összeget osszuk el a mérések számával! 
Ezzel meghatározzuk a napi középhőmérsékletet, 
amely példánkban 4 °C. 

A mért adatokból azt is kiszámolhatjuk, hány °C volt 
a különbség a legmagasabb és a legalacso nyabb 
hőmérséklet között. Így megkapjuk a napi hőinga-
dozást, amely példánkban 12 °C.

A napi középhőmérséklet az egy nap alatt 
mért hőmérsékleti értékek átlaga. A nap során 
mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet 
különbsége a napi hőingadozás.

MEGHATÁROZÁS

A megfi gyelőállomásokon a hónap minden egyes nap-
ján kiszámolják a napi középhőmérsékletet. Ezek 
összegét elosztják a hónap napjainak számával, 
és megkapják a havi középhőmérsékletet. A havi 
középhőmérsékletek átlaga pedig az évi közép-
hőmérséklet.

1. A hőmérséklet napi járása
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2. Meteorológiai 
mérőállomás
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A hőmérséklet változásában napi és évi sza-
bályszerűségeket fi gyelhetünk meg. Egy 

adott időszak (nap, hónap, év) jellemzésére jól 
használható a középhőmérséklet, a napi és az 
évi közepes hőingadozás. A légkör hőmérséklete 
változik a magassággal. A légkör felsőbb rétegei-
ben egyre alacsonyabb a hőmérséklet.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

napi középhőmérséklet, napi hőingadozás, 
évi középhőmérséklet, évi közepes 

hőingadozás

ÚJ FOGALMAK

1. Hogyan határozzuk meg a napi, a havi és az évi 
középhőmérsékletet?

2. Egy késő őszi napon a megfi gyelőállomáson a 
következő adatokat mérték:

1 óra 7 óra 13 óra 19 óra
–5 °C –2 °C 8 °C 2 °C

 Mekkora volt a napi középhőmérséklet?
3. Hogyan számolnád ki a napi középhőmérsékle-

tet, ha egyszer elfelejtetted megnézni a hőmérőt, 
és csak három értéket mértél a kérdéses napon?

4. Hogyan határozzuk meg a napi hőingadozást, 
illetve az évi közepes hőingadozást?

5. Egy nyári napon a legalacsonyabb hőmérsékle-
tet, 10 °C-ot reggel 6 órakor mérték, a legmele-
gebbet, 29 °C-ot pedig 14 órakor. Mit tudsz ki-
számolni a két adatból?

6. Hogyan változik a légkör hőmérséklete 
a magassággal? A 2. ábra segítségével 
válaszolj!

A legmelegebb és a leghidegebb hónap középhő-
mérsékletének különbsége adja az évi közepes 
hőingadozást.

MEGHATÁROZÁS

2013-ban így alakultak egy magyarországi város havi 
középhőmérsékleti értékei:

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII.

°C –2 0 5 10 16 19 21 20 16 10 4 0

(Az adatokat nem kell megtanulnod.)

A táblázat adataiból kiszámítható, hogy abban az év-
ben 10 °C volt az évi középhőmérséklet. Ez az érték 
megfelel a sokévi átlagnak, vagyis nem volt sem túl 
hideg, sem túl meleg a megszokotthoz képest. 

A hónapok középhőmérsékletéből megállapíthatjuk 
azt is, melyik volt a vizsgált év legmelegebb és leghi-
degebb hónapja. A 2013. év adatai alátámasztják azt 
a megfi gyelést, hogy hazánkban általában a leghide-
gebb hónap a január, a legmelegebb pedig a július. 
Példánkban az évi közepes hőingadozás értéke 
23 °C volt.

A levegő hőmérsékletének változása a gazdasági élet 
szinte minden területén érezteti hatását. Épületeink 
hőszigetelése fontos, így télen kevesebbet kell költeni 
a fűtésre, a nyári forróságot pedig csak később veszik 
át az épület falai. 

A termesztett növények közül csak azok honosodtak 
meg hazánkban, amelyek számára a növekedés idő-
szakában biztosított a megfelelő hőmennyiség. Az 
ország különböző tájai az eltérő évi középhőmérséklet 
miatt más-más növény termesztéséről váltak híressé. 

A megfi gyelőállomá sokon a levegő hőmérsékletét 
1,5-2 m ma gasságban elhelyezett hőmérőkkel, ár-
nyékban mérik. 

A talaj közelében egészen más hőmérsékletet mérhe-
tünk, mint a levegő magasabb rétegeiben. A hegy-
vidékeken általában hűvösebb van,  mint az alföldön. 

A légkör hőmérsék-
lete a magassággal 
is változik. Minél 
feljebb haladunk a 
légkörben, annál ala-
csonyabb a hőmér-
séklet (3. ábra).

3. A légkör 
hőmérsékletének 

változása a tengerszint 
feletti magassággal
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Schenzl Guidó (1823–1890), 
a meteorológus szerzetes

A bencés szerzetes pappá szentelése után került a 
grazi egyetemre, ahol bölcsészettudományt, fi zikát és 
matematikát tanult. Az 1859-ben elkészült egykori 
főreáliskola – a mai Toldy Ferenc Gimnázium – meg-
szervezése után az új épületben meteorológiai megfi -
gyelőállomást épített ki. Meteorológiai észleléseit 
1861-től vezette rendszeresen – a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia támogatásával. 

„A rendes észleletek ekközben az intézet eszközeivel f. é. 
Márczius 14-én kezdettek meg, s a légnyomat és mérsék-
let, gőznyomat és nedvesség, befellegezés és légmozgalmi 
viszonyokon kivül kiterjeszkednek még a lég ozontartalma 
vizsgálatára és a földdelejesség elhajlásának [azaz a mág-
neses deklinációnak] változásaira…” (Részlet Schenzl 
Guidó meteorológiai feljegyzéseiből)

Ő kezdeményezte a Magyar Meteorológiai és Földmág-
nesességi Intézet elődjének létrehozását is 1870-ben. 
Csillagászati eredményei közül az egyik legjelentősebb 
az 1872. évi hullócsillagzápor megfi gyelése.

H. Bóna Márta (1944–2011), 
az ország legkedveltebb időjósa

Az országosan ismert meteorológus az egyetemen 
először fi zikát és matematikát tanult. Érdeklődése 
ezek után fordult a meteorológia felé. Negyvenhárom 
éven át dolgozott az Országos Meteorológiai Szolgá-
latnál. 

Arcát és kellemes hangját hosszú éveken át a televízió 
időjárás-jelentéseiből ismerhették meg a nézők. Egy 
jó meteorológus azonban nem biztos, hogy alkalmas 
a képernyőn való szereplésre. H. Bóna Márta azok 
közé tartozott, akik nem csupán a meteorológiai mé-
rőállomások adataiból tudtak a közelgő időjárásra 
vonatkozó helyes következtetéseket levonni. Rendel-
kezett azokkal a képességgel is, amelyek a nyilvános-
ság előtt való megjelenéshez feltétlenül szükségesek: 
helyes beszédtechnika, kiegyensúlyozottság, megnye-
rő személyiség. Az előrejelzések készítésénél, közre-
adásánál mindig az egyszerű, pontos, érthető és ma-
gyaros megfogalmazásra törekedett. Munkássága el-
ismeréséül 2001-ben Pro Meteorológia Emlékplakettet 
kapott.

Schenzl Guidó 
(1823–1890)

H. Bóna Márta 
(1944–2011)
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Az egy-egy feladaton, kérdésen, problémán önállóan dolgozó kooperatív csoportok a tanulási folyamat 
végén a többiek számára is hozzáférhetővé teszik eredményeiket, produktumaikat. Magabiztos fellépésre 
tanít, fejleszti a beszédkészséget. Közzétételre a csoport választhat egy képviselőt, kijelölheti a tanár a 
beszámoló tanulót, vagy a csoport tagjai a közzététel feladatait is megoszthatják maguk közt. Például az 
egyik csoporttag előad, a másik bizonyító erejű idézeteket olvas fel, a harmadik jegyzeteket készít a táb-
lára, a negyedik rövid önértékelést ad a csoport teljesítményéről. A tanulási folyamat eredményei bemu-
tathatók írásvetítővel, posztereken, PowerPointtal, interaktív táblán vagy előadással és táblai jegyzetek 
segítségével. A hallgatóság a közzétételt követően kérdéseket tehet fel, elismerő véleményt mondhat vagy 
fejlesztő szándékú bírálattal élhet.
 
FELADAT: Előzetesen tanulmányozzátok a Csodák Palotája honlapjának Attrakciók menüpontját! Alkos-
satok 2-3 fős csoportokat! Minden csoport kap egy attrakciót, amelyet be kell mutatnia a többieknek, és 
meggyőzni őket arról, hogy ezt a programot érdemes választani. Az érvelés során térjetek ki az egyes 
programok hasznosságára, érdekességére! A feladatot meg lehet csinálni szóban, de ha van rá idő, akár 
plakátot vagy diasort is összeállíthattok hozzá. A  végén szavazzátok meg, melyik programajánló sikerült 
a legjobban! 

KÖZZÉ T É T EL

www.csopa.huw
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A különböző anyagok tulajdonságait általában meg 
tudjuk vizsgálni az érzékszerveinkkel, de pontos, 
mindenki számára egyértelmű információt csak mé-
réssel kaphatunk. A mérés során a mérendő mennyi-
séget egy előre kiválasztott egységhez viszonyítjuk. 
Ezeket az egységeket mértékegységnek nevezzük. 
Végeredményben a mennyiségeket a mérőszám és a 
mértékegység szorzataként adhatjuk meg.

A mérőeszköz egy olyan tárgy, amellyel valamely 
anyag vagy természeti jelenség valamely tulajdon ságát 
tudjuk megmérni. Méréseink megtervezésénél nagyon 
fontos a megfelelő mérőeszköz megválasz tása. 

A hosszúság a testek méreteit (magasság, szélesség) 
vagy egymástól való távolságukat fejezi ki. Leggyako-
ribb mérőeszköze a méterléc vagy a mérőszalag. Mér-
tékegysége a méter.

A tömeg a testekben foglalt anyag mennyiségét  jelenti. 
A különböző tömegű testeket mérlegekkel mérjük, 

HŐMÉRSÉKLET

TÉRFOGAT
MÉRÉSE

mérőeszköz mértékegység

mértékegység

mértékegység

mértékegység mérőeszköz

mérőeszköz

mérőeszköz

TÖMEG 
MÉRÉSE

HOSSZÚSÁG 
MÉRÉSE

mérés

Celsius-skála

hőmérő

mérlegek kg

mérő-
szalag

méterléc

mérőszám mértékegység

mérőedények

mérőeszköz

m3

defi níció

méter
ALAPFOGALMAK

MÉRÉS

számítások

évi évi

középhőmérséklet

napi napi

hőingás

amelyeknek nagyon sok fajtája van. Leggyakrabban 
használt mértékegysége a kilogramm. 

Térfogatnak a térnek azt a részét nevezzük, amelyet 
egy adott anyag elfoglal. Legegyszerűbben mérőedé-
nyekkel mérhetjük meg, de szabálytalan alakú tár-
gyak esetén közvetett módszereket is használhatunk. 
Leggyakrabban használt mértékegysége a köb-
méter. 

Arról, hogy egy anyag mennyire hideg vagy meleg, a 
hőmérséklet ad információt. A hőmérsékletet hőmé-
rővel mérjük, melynek alkalmazási területétől füg-
gően sok fajtája lehet. Mértékegysége a világ nagy 
részén a Celsius-fok. 

A levegő hőmérsékletének változását a középhő-
mérséklettel (napi, havi, évi) és a hőingadozással 
(napi, évi, közepes) jellemezzük. A légkör hőmérsék-
lete folyamatosan csökken a tengerszint feletti ma-
gassággal.
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A megmérhető dolgok közül külön foglalkozunk az idővel és mérésével. Az idő 
fogalmával már alsó tagozatban megismerkedtetek, beszélgettetek a napirend és 
az idő beosztásának fontosságáról. Az idő azonban nem csupán az ember minden-
napi tevékenységeinek mérésére szolgál. A világegyetem, a Föld, és az emberiség 
történetének mérése is idővel történik. Ezek a mérések természetesen teljesen 
más idődimenzióban történnek, mint az emberélet mérése, itt évmilliárdokról, 
évmilliókról, vagy a történelem esetében száz és ezer évekről beszélhetünk. Ezek-
nek a számunkra elképzelhetetlenül régen történt eseményeknek az időpontját is 
különböző módszerekkel meg tudják mérni vagy legalábbis becsülni a tudósok. 
Ezekből a mérésekből tudjuk, mikor alakult ki a Föld, mikor jelentek meg az első 
szárazföldi élőlények, mikor voltak a jégkorszakok, vagy éppen mikor történt 
a honfoglalás. A tudomány és a rendelkezésünkre álló eszközök fejlődésével ezek 
az időpontok is egyre pontosabbakká válnak, esetleg módosulnak. Ebben a feje-
zetben beszélni fogunk arról, hogyan mérték az időt elődeink, és ma hogyan 
mérjük. Bemutatjuk, hogyan alakult ki a világegyetem, és milyen fontos lépései 
voltak a Föld fejlődésének. Beszélni fogunk az időmérés fontosságáról a minden-
napi életben is. 

Tájékozódás az időben

V.
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Milyen utat jár be a Föld egy év alatt a Nap-
rendszerben?

Mindenkinek természetes, hogy telik az idő, és az is, 
hogy ezt a folyamatot nem vagyunk képesek megállí-
tani, sem visszafordítani. Úgy tűnik, ez egy tőlünk 
független folyamat. Mégis, mivel benne élünk, az idő 
múlásával számolnunk kell. Számunkra az idő egy 
mennyiség, amelynek mérése igen fontos.

Az időtartam átélése azonban nem megbízható a mé-
rés szempontjából. Egy jól sikerült nyaraláson vagy 
kiránduláson úgy érezzük, hogy a napok gyorsan tel-
nek. Ha viszont valamilyen kellemes dologra várako-
zunk, lassan múlik az idő. Időérzetünk tehát csalóka.

Az idő pontos meghatározására azonban feltétle-
nül szükségünk van. Napjaink menetrendje, program-
jaink ütemezése, az időpontok egyeztetése nélkülöz-
hetetlen. A természettudósok munkájához is elenged-
hetetlen az idő mérése. A folyamatok időtartama, az 
egyes események, kísérletek tervezése elkerülhetet-
lenné teszik az óra használatát.

Az ember mindig is mérte az időt. Elődeink kezdetben 
csak a természeti jelenségekre támaszkodhattak. Meg-
fi gyelték a Nap és a Hold járását, a nappalok és az 
éjszakák váltakozását, a folyók ismétlődő áradását, és 
ezek alapján számolták az idő múlását. Később egyre 
pontosabban akarták mérni az időt, és egyszerű idő-
mérő eszközöket készítettek. Ilyen volt például a 
napóra (1. ábra) és a homokóra. A még pontosabb 
időméréshez egyre bonyolultabb szerkezeteket, fi nom 
műszereket, órákat készítettek.

Az idő mérésére ma használatos, választott mérték-
egység a másodperc (szekundum, jele: s). Ezen-
kívül több más mértékegység is létezik (2. ábra).

Az idő és mértékegységei

A Föld tengely körüli forgása

Mértékegység Jele Átváltása

perc min, perc 60 másodperc

óra h, óra 60 perc

nap nap 24 óra

év év 365 nap

2. Az idő mértékegységei

3. A nappalok és éjszakák váltakozása

1. Napóra

De miért éppen 24 óra egy nap és 365 nap egy év? 
A válaszhoz Földünk mozgásainak megismerésére van 
szükség. A Föld kétféle mozgást végez. Egyrészt forog 
saját tengelye körül, másrészt meghatározott pályán 
kering a Nap körül. A tengely körüli forgás nyugat-
ról keleti irányba történik. A forgás következtében a 
Nap egy időpontban a Földnek csak az egyik oldalát 
világítja meg, a másik oldal ez idő alatt árnyékban 
van. A megvilágított oldalon nappal, az árnyékos 
oldalon pedig éjszaka van. A forgás miatt napfényre 
kerülő területeken hajnalodik, míg az éppen árnyékba 
bo ruló részeken esteledik (3. ábra).

napsugárzáséjszaka nappal
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Próbáld ki!
Egy földgömb egyik oldalát világítsd meg erős 
fényű zseblámpával! Forgasd meg a gömböt, és 
fi gyeld meg, hogyan jut a kezdetben megvilágí-
tott rész fokozatosan az árnyékos oldalra.

A nappalok és az éjszakák váltakozása a Föld ten-
gely körüli forgásának következménye.

MEGHATÁROZÁS

A Föld egy fordulat során 360°-ot tesz 
meg, így egy óra alatt 15°-ot fordul. Eb-
ből kiszámíthatjuk, hogy 4 perc alatt for-
dul 1°-ot. Ez azt jelenti, hogy az Egyenlí-

tő egy pontja egy másodperc alatt 465 m utat tesz meg. 
Ez pedig nagyobb, mint a hangsebesség! (A hang 340 
métert tesz meg 1 másodperc alatt.)

A Föld helyzete a Nap körüli keringés miatt 
napról napra változik. Emiatt a csillagok, 
csillagképek az év különböző időszakaiban 
nem mindig ugyanott láthatók az égbolton. 

A Göncölszekér télen a kerekén, tavasszal a rúdján áll, 
nyáron pedig a fejünk felett van. A csillagkép helyzetének 
változása az éj során a bolygónk tengely körüli forgását 
bizonyítja: a szekér az éjjel folyamán hátrafelé halad.

A Föld meghatározott alakú pályán kering a Nap körül 
(4. ábra). Pályáját egy év alatt járja be, vagyis ennyi 
idő alatt kerüli meg egyszer a Napot. Megközelítően 
pontos keringési ideje 365 és ¼ nap. Emiatt egy nap-
tári év 365 vagy 366 napból áll. Hogy ne legyen eltérés 
az időszámítás és a Föld keringése között, minden 
negyedik évben, a szökőévben egy teljes nappal hosz-
szabb az év. A szökőévekben a február nem 28, hanem 
29 napból áll.

A Föld Nap körüli keringése

Egy évnek nevezzük azt az időtartamot, ami alatt 
a Föld egyszer megkerüli a Napot. A keringési idő 
365 és 1/4 nap. A 366 napból álló naptári év a szökő-
év. A Föld Nap körüli keringésének és tengelyferde-
ségének a következménye az évszakok váltakozása.

MEGHATÁROZÁS

A Föld egy nap, azaz 24 óra alatt fordul meg a ten-
gelye körül. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy 
napnak azt az időtartamot nevezzük, ami alatt a Föld 
egyszer megfordul a tengelye körül.

4. A Föld keringése a Nap körül

keringés pályája

keringés 
pályája

Nap

Hold Föld 

1. Váltsd át a következő mennyiségeket!
 5 óra = ........... perc
 3 nap = ........... óra
 45 perc = ........... s
 2 év = ........... óra
 5 nap = ........... s
 ½ óra = ........... s
2. Milyen mozgás jellemző a Földre?
3. Milyen utat jár be a Föld egy év alatt?
4. Pontosan hány napból áll egy év?
5. Mit nevezünk szökőévnek?
6. Hány óra telik el két naptári év alatt, ha nem volt 

szökőév?
7. Gondold végig, milyen jelenségekből lehet 

arra következtetni, hogy eltelt egy év!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az időt a természettudomány alapmennyi-
ségnek tekinti. Mértékegysége a másodperc 

(szekundum). Időszámításunk a Föld mozgásain 
alapul. A Föld egy nap alatt fordul meg egyszer a 
saját tengelye körül. Egy nap 24 órából áll. A Föld 
egy év alatt (365 és ¼ nap) járja be Nap körüli 
pályáját. Egy naptári évben 365 vagy 366 nap 
van. A 366 napból álló évek a szökőévek.

tengely körüli forgás, keringés, szökőév
ÚJ FOGALMAK

85

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   85OH-TER05TA_Term_05-27.indd   85 2020. 06. 15.   21:14:222020. 06. 15.   21:14:22



Merkúr

Vénusz

Föld

Mars

Jupiter Szaturnusz
Uránusz Neptunusz

1. A Naprendszer

Az előző leckében láthattuk, hogy az időt a másodper-
cektől akár több százezer, esetleg millió évig lehet 
értelmezni. Az, ahogy melyik időskálát használjuk, 
attól függ, éppen mit vizsgálunk. A néhány perc vagy 
óra alatt lejátszódó folyamatok esetén, mint például a 
víz fagyása vagy a cukor feloldódása meleg vízben, 
nem tudjuk értelmezni a több ezer éves idő dimenziót. 
Amikor viszont a világegyetem vagy akár a Föld kiala-
kulását vizsgáljuk, akkor évmilliókban kell beszél-
nünk. Ennyi, számunkra szinte felfoghatatlanul sok 
idő kellett ahhoz, hogy kialakuljon a Földet körülvevő 
kozmikus környezet.

Mi a különbség az éjszakai égbolton a csillag, 
a bolygó és a hold között? 

Az univerzum vagy más néven világegyetem ke-
letkezéséhez 14 milliárd évet kellene visszarepülnöd 
az időben. Ekkor egy nagyon sűrű, hihetetlenül forró 
és szabad szemmel nem is látható mag szétrobbant, és 
a benne lévő anyag elkezdett a robbanás középpontjá-
tól nagy sebességgel távolodni. Ezt nevezzük ősrob-
banásnak. A következő több százmillió évben a hő-
mérséklet drasztikusan csökkent, és lehetővé vált, 
hogy az ősrobbanáskor szétáramló anyagok felhőkbe 

Az univerzum és a csillagok 
keletkezése  

gyűljenek össze. Ezekből a felhőkből jöttek létre a 
csillagok, amelyek saját fénnyel rendelkező, rendkívül 
magas hőmérsékletű,  óriási átmérőjű gömbök. Belse-
jükben az anyagok átalakulása során nagy mennyiségű 
hő és fény szabadul fel, ami sugárzással a környezetbe 
kerül. Fényük megvilágítja a közelükben lévő égites-
teket, amelyekkel együtt csillagrendszereket alkotnak. 

Földünk a Naprendszer nevű bolygórendszer tagja, 
amelynek a csillaga a Nap. A Nap körül különböző 
távolságokban 8 bolygó kering, a Föld ezeknek a boly-
góknak az egyike (1. ábra).

A Föld a Naptól számított harmadik bolygó. A kőzet-
típusú (vagy más néven Föld-típusú) bolygókhoz 
tartozik a Merkúrral, a Vénusszal és a Marssal együtt, 
mivel ezen bolygók mindegyikének szilárd a kérge. 
A felsorolt bolygók közül a Földnek a legnagyobb az 
átmérője és a tömege is.  A Föld alakját legtöbbször 
gömbnek mondjuk, de a forgása miatt fellépő erők 
miatt ez az alak egy kicsit torzul és az Egyenlítő men-
tén kiszélesedik.

A Nap és a Föld távolsága 150 millió 
km. Legközelebb a Naphoz a Mer-
kúr kering, utána következik a Vé-
nusz. Sorrendben a harmadik boly-

gó a Föld, amit a Mars követ. A felsorolt négy 
bolygónak szilárd felszíne van. A Jupiter, a Sza-
turnusz, az Uránusz és a Neptunusz gáz-halmaz-
állapotú bolygók.
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Minden tömeggel rendelkező test 
vonzóerőt fejt ki más tömegekre. Ez a 
jelenség a tömegvonzás, idegen szó-
val a gravitáció.

MEGHATÁROZÁS

A bolygók körül kisebb méretű égitestek, 
holdak keringhetnek. Az égitesteket a 
tömegvonzás, más néven gravitáció 
tartja pályájukon.

A bolygók körül keringő égitestek a holdak. A Földünket 
több százezer kilométer távolságban kísérő Hold négyszer 
kisebb bolygónknál. Nincs önálló fénye, a Nap sugarai vi-
lágítják meg, de nem mindig ugyanúgy. Legjobban telihold 
idején fi gyelhetjük meg, mert ilyenkor a teljes Föld felé 
néző oldalát megvilágítja a Nap. Az előtte lévő két hétben 
alakja egyre dagadó D betűre emlékeztet. A telihold után 
két hétig egy vékonyodó C betűre hasonlít, majd „elfogy”, 
mert a Föld felé tekintő oldalát nem világítja meg a Nap. 
Ezt nevezzük újholdnak (2. ábra).

A Föld gömb alakjának bizonyításához felhasználhatjuk a 
holdfogyatkozás jelenségét is. Ilyenkor Földünk a Nap és 
a Hold közé kerül, ezért a Nap fénye nem világítja meg a 
Holdat, a Föld íves árnyéka a Holdra vetül (3. ábra). Ritkább 
jelenség a napfogyatkozás, amikor a Hold kerül a Nap és a 
Föld közé, ezért a Hold takarja előlünk a Napot (4. ábra).

A Hold

2. Az ábrán bemutatott fényváltozások kb. 1 hónapnyi időtartam alatt 
fi gyelhetők meg. Mutasd meg az ábrán, hogy mely holdfázist követően alakul 
ki az újhold!

telihold csökkenő holdnövekvő hold

Hold Föld Nap

HoldFöld Nap

3. Hold-
fogyatkozás
(A kép az égi-
testeket nem 
a valós méret 
és távolság 
arányában 
ábrázolja.)

4. Nap-
fogyatkozás
(A kép az égi-
testeket nem 
a valós méret 
és távolság 
arányában 
ábrázolja.)

1. Hogy alakult ki a világegyetem? 
2. Mit nevezünk csillagnak?
3. Milyen égitestek tartoznak a Naprendszer 

tagjai közé?
4. Hogyan lehet megállapítani az északi irányt 

a csillagok alapján az éjszakai égbolton?
5. Rajzold le a Föld, a Nap és a Hold egymáshoz 

viszonyított helyzetét hold- és napfogyatko-
zás idején!

6. Miért látjuk hetente más-más alakú-
nak a Holdat?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A világegyetem 14 milliárd évvel ezelőtt 
az ősrobbanással alakult ki. Több 100 

millió év múlva alakultak ki a csillagok, ame-
lyek csillagrendszereket alkotnak. A Föld 
más bolygókkal együtt a Naprendszer tagja.

A bolygók a Nap körül keringenek, a boly-
gók körül pedig kisebb égitestek, a holdak. 
Holdunk egy hónap alatt kerüli meg a Föl-
det, mialatt a Nap mindig csak egy bizonyos 
részét világítja meg. 

Az égitesteket a tömegvonzás tartja pá-
lyájukon. Az égitestek pályájukon való moz-
gásuk során egymás árnyékába kerülhetnek, 
ez az oka a nap- és a holdfogyatkozásnak is.

ősrobbanás, Naprendszer, Nap, Föld, 
csillag, bolygó, hold, holdfogyatkozás, 
telihold, földgömb, tömeg vonzás 
(gravitáció)

ÚJ FOGALMAK
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Az óidő eseményei

Az óidő végére a kontinensek összekapcsolódtak, így 
egyetlen hatalmas őskontinens (Pangea) terpeszke-
dett Földünk felszínén, amelyet az ősóceán vett kör-
be (Panthalassza) (3. ábra). A tengeri növények élet-

Mikor jelent meg az ember a Földön?

Az előző leckéből megtanultad, hogy kb. 14 milliárd 
esztendeje az ősrobbanással vette kezdetét az a törté-
net, amelynek során megszületett mindaz, ami ma 
körülvesz bennünket: a csillagok, a bolygók, a holdak, 
és a mi Földünk is. Bolygónk történetének eseményei 
is évmilliókban mérhetők és mi, emberek, ennek a 
hosszú eseménysornak a legvégén jelentünk meg.

Földünk kb. 4,6 milliárd évvel ezelőtt született. A raj-
ta lezajló események sorozatával a földtörténet 
foglalkozik. A kutatók a földtörténeti egységek hatá-
rait jól ismert, fontos eseményekhez, például élőlé-
nyek tömeges megjelenéséhez vagy kipusztulásához, 
esetleg éghajlatváltozásokhoz kötötték (1. ábra). Az 
ősmaradványok az őstörténeti nyomozáshoz sok in-
formációt nyújtanak. Ha például egy kőzetben kagy-
lóhéjat, csigaházat vagy lenyomatokat találunk, bizto-
sak lehetünk benne, hogy az a kőzet tóban vagy ten-
gerben keletkezett. A Föld naplójának legnagyobb 
egységei az idők. A földtörténetben elkülönítünk ős-
időt, előidőt, óidőt, középidőt és újidőt (2. ábra). 

A Föld naplója

Amikor a Föld megszületett, felszínét hatalmas láva-
tengerek borították. E „forró korszakot” aztán hűlés 
követte, s ennek köszönhetően bolygónk felszíne las-

A Föld történetének kezdetei

1. A világegyetem, a Föld és az emberiség 
egymáshoz viszonyított kora. Készíts föld-
történeti idővonalzót a füzetedbe! Segít a 2. ábra. 

2. A földtörténet tagolása

A világegyetem kora (14 milliárd év)

A Föld kora (4,6 milliárd év)

Az ember felé vezető út (kb. 3-5 millió év)

ösidő előidő óidő

középidő

újidő

san megszilárdult. Az így keletkezett első kéreg ma-
radványai alkotják a mai kontinensek „magjait”, az 
ősföldeket. Az ős - és előidőben több hegységképző-
dés is lezajlott, az ekkor kiemelkedett hegységek 
hozzáforrtak az ősi kéregdarabokhoz. 

A felszínről megszökő gázok kialakították az őslég-
kört. Ez azonban még teljesen más összetételű volt, 
mint a mai. Hiányzott belőle például a földi élet elen-
gedhetetlen feltétele, az oxigén. Kialakult az ősóceán, 
amelyben megjelentek az élet első, kezdetleges képvi-
selői.
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működése révén növekedni kezdett a légköri oxigén 
mennyisége. Az élővilág ennek köszönhetően folya-
matosan meghódította a szárazföldeket is.

4. A középidőben élt 
jellegzetes puhatestű 
(Ammonitesz) 
maradványa

A középidő eseményei

A középidőben elkezdődött a Pangea szétesése, a kon-
tinensek ismét távolodni kezdtek egymástól. A konti-
nensek között kinyíló óceánok medencéjében élő 
mészvázas élőlény maradványaiból nagyon sok üledék 
halmozódott fel, amelyekből különböző kőzetek kelet-
keztek (4. ábra). Megjelentek a már részben ma is is-
mert növényfajok, például a fenyőfélék is. Az állatvi-
lágot a dinoszauruszok uralták, ezek népesítették be 
a szárazulatokat, a vizeket, de még a levegőt is. Ekkor 

jelentek meg az égen az első 
madarak. A középidő végén 

a dinoszauruszok rejtélyes 
módon kihaltak boly-

gónkról. Az eltűnés 
pontos okát még 
keresik a kutatók.

Az újidő eseményei

Az újidő első felében elkezdődött a mai, legnagyobb 
földi hegységrendszerek kialakulása, ezek tagjai pél-
dául a hazánkhoz közel fekvő Alpok és Kárpátok is. 

Panthalassza
Panthalassza

P
a

n
g

e
a

3. A darabokból összeforrt őskontinens (Pangea) és körülötte 
az ősóceán (Panthalassza). Állapítsd meg az atlasz segítségével, 
hogy mely kontinenseknek, kontinensrészeknek felelnek meg a Pangea 
egyes darabjai!

1. Mivel foglalkozik a földtörténet?
2. Milyen szakaszokra tudod osztani a Föld törté-

netét? 
3. Melyek voltak a legfontosabb történések az 

egyes földtörténeti korokban az élővilág szem-
pontjából? 

4. Mikor jelent meg az ember a Földön? 
5. Milyen hatást gyakorol ma az emberiség 

a Földre? Gyűjts példákat!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Földünk történetének eseményei évmilliók-
ban mérhetők. A földtörténet beosztása 

hasonlít az emberi történelem szakaszolásához, 
megkülönböztetünk ősidőt, előidőt, óidőt, kö-
zépidőt és újidőt. Az egyes időszakokban fejlő-
dött a Föld felszínének képe és az élővilág is. Az 
ember csak az újidő legvégén jelent meg, mégis 
napjainkra jelentős felszín-, táj-, és éghajlat ala-
kító tényezővé vált.

földtörténet, ősföld, őslégkör, ősóceán (Pan-
tha lassza), őskontinens (Pangea), jégkorszak

ÚJ FOGALMAK

Egyre több emlősállat és virágos növény népesítette 
be a szárazföldeket. 

Az újidő második felének legfontosabb eseményei az 
egymást felváltva követő eljegesedések és felmelege-
dések voltak. A lehűléskor a téli hónak csupán egy 
része tudott elolvadni, így évről évre jelentős „tartalé-
kok” halmozódtak fel. Az egymásra rakódott hóréte-
gek összetömörödésével és összefagyásával vastag 
jégborítás született. Az utolsó jégkorszakot köve-
tően még számos éghajlat ingadozás zajlott, de ennek 
erőssége messze elmaradt a korábbi kilengésektől. 

Az újidő második részében jelentek meg az ember 
közvetlen elődei is. Az ember nem csak a felszínt és a 
tájat alakította át, hanem tevékenységével a környe-
zetet és a klímát is befolyásolja. A súlyos következmé-
nyekkel járó felmelegedéshez a Föld 7,5 milliárdos 
népessége is jelentős mértékben  hozzájárul.
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Mit csinálnak a kínai gyerekek, amikor mi 
Magyarországon ebédelünk?

1. Fontos 
a napirend 
helyes 
kialakítása

Az előző leckékben több millió évet átfogó időskálán 
mozogtunk, amikor a világegyetem kialakulásáról 
vagy a Föld történetéről tanultál. Az ember megjele-
nésével megkezdődött az emberiség története, ami 
évezredekben vagy évszázadokban mérhető. Sokunk-
nak még ez is elképzelhetetlenül hosszú idő. Sokkal 
jobban érzékelhető számunkra az emberi élet léptéké-
vel mérhető idő. Egy ember ma átlagosan 70-80 évig 
él. Ez alatt az időszak alatt számos testi és lelki válto-
záson megyünk keresztül. 

A boldog és egészséges élet kialakításához elengedhe-
tetlen a rendszeresség, és az, hogy minden lényeges 
dologra elegendő időt tudj szánni (1. ábra). Egy 10-12 
éves gyereknek naponta legalább 9 óra alvásra van 
szüksége. Az étkezéseknél sem csak az a fontos, hogy 
mit eszel, hanem hogy hogyan. Ne kapkodj, lassan, 
nyugodtan egyél! Fontos a tanulásra és a szabadidős 
tevékenységekre (sport, kirándulás, olvasás stb.) szánt 
idő helyes arányának megválasztása is. Ebben szüleid 
is segítenek, de készíthetsz előre átgondolt napiren-
det is, amelybe feljegyzel minden számodra fontos 
tevékenységet! 

Írj napirendet egy átlagos napodról! Hányféle teen-
dőt, programot írtál bele? Ezek milyen hosszúak?

Az időzítés nemcsak mindennapjaink szervezésében 
fontos, hanem a gazdasági életben is. Gondoljunk 
csak a mezőgazdaságra, ahol évszázados tapasztalat 
eredményeként nagyjából ugyanabban az időben vég-
zik a vetést és a betakarítást, vagy az állatok kihajtá-
sát a legelőkre. Magyarországon a búza aratását Péter, 
Pál napján (június 29.) kezdik meg (2. ábra), a szaba-
don tartott állatokat pedig Szent György napján (áp-
rilis 24.) hajtják ki a legelőre. Ma már ezeknek az 
időpontoknak kisebb jelentősége van, de a régebbi 
korok emberének életét alapvetően meghatározták a 
mezőgazdasági munkákhoz köthető időszakok. 

A közlekedés szervezésében is nagy szerepe van az 
időnek. A vonatok, a repülők, de a városi tömegközle-
kedési eszközök is meghatározott menetrend szerint 
közlekednek. Ezeknek a menetrendeknek a kialakítása 
nagyon bonyolult feladat, számos tényezőt kell fi gye-
lembe venni a megalkotásukkor, így például az utas-
számot, csúcsidőt és a csúcsidőn kívüli időszakokat is. 
A járműforgalom ilyen módon történő összehangolása 
nagyban megkönnyíti az utasok életét (3. ábra). 

Az idő mérésének fontossága 
a gazdasági életben

2. Búza betakarítása

3. Vasút-
állomáson
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1. Miért fontos a rendszeres napirend kialakítása? 
2. A gazdasági élet mely területein kiemelten fon-

tos az időbeli tervezés? Mondj ezekre konkrét 
példákat!

3. Miért volt szükség az időzónák kialakítására? 
4. Előre vagy vissza kell állítanunk az órán-

kat, ha az alábbi országokba utazunk: 
India, Anglia, Brazília, Ausztrália, Olasz-
ország? Segít az atlaszod és a 4. ábra. 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Az ember számára legjobban megérthető 
időskála a néhány évet vagy évtizedet  felölelő 

időszak. Mindennapi életünkben fontos, hogy 
úgy alakítsuk ki a napirendünket, hogy megta-
láljuk az egyensúlyt a tanulás és a szabadidős 
tevékenységek között. Nemcsak a saját életünk-
ben, hanem a gazdasági élet számos területén is 
szükséges az időbeli tervezés. A Földön a csillagá-
szati okok miatt kialakult megvilágítási különb-
ségek kezelésére létrehozták az időzónákat.

napirend, időzóna
ÚJ FOGALMAK

Az időzónák

Arról már az előző leckében tanultál, hogy a Nap egy 
időpontban a Földnek csak az egyik oldalát világítja 
meg, a másik oldal ez idő alatt árnyékban van. A meg-
világított oldalon nappal, az árnyékos oldalon pedig 
éjszaka van. Vagyis amikor te éppen ebédelsz, Kíná-
ban már lefekvéshez készülődnek, az amerikai gyere-
kek pedig még csak a reggelinek látnak neki. Ezek 
miatt a különbségek miatt találták ki, hogy a Földet 
időzónákra osztják. A nap 24 órájának megfelelően 
24, észak-déli irányban folytonos időzónát alakítottak 
ki. Egy-egy időzónában azonos időt mérnek. Az idő-
zónák kelet-nyugati kiterjedése nagyjából ugyanakko-
ra, de arra fi gyeltek, hogy igazodjon az országhatá-
rokhoz (4. ábra). Ennek megfelelően Nyugat-Európa 
országai például ugyanabba az időzónába tartoznak, 
de olyan nagy területű országokban, mint az Egyesült 
Államok vagy Oroszország, több időzóna is van.

Hazánk a közép-európai időzónába tartozik. Ha a tő-
lünk keletre lévő országokba, például Romániába 
utazunk, ott az órák többet fognak mutatni, míg ha a 
nyugatra, akkor vissza kell állítani az óráinkat. 

2021-ben Tokióban rendezik az olimpiai játékokat. 
Melyik napszakban kell bekapcsolnunk a televíziót, 
ha a helyi idő szerint délután rendezett úszás döntő-
ket szeretnénk élőben végignézni? 

0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 24000100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800

Budapest

4. A Föld időzónái
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Csillagász az ismeretterjesztés 
szolgálatában: 
Kulin György

A tanárként diplomázott Ku-
lin György az egyetem elvég-
zése után a budapesti svábhe-
gyi csillagvizsgálóban kezdett 
el dolgozni, ahol a Nap körül 
keringő kisbolygók és üstö-
kösök megfi gyelésével foglal-
kozott. Tudományos kutató-
munkáját azonban félbeszakí-
totta, és életét a csillagászat 
iránt érdeklődő emberek szol-
gálatának szentelte. 1941-ben kiadta első magyar 
nyelvű kézikönyvét A távcső világa címmel, amely az-
óta több kiadást élt meg, és az amatőr csillagászok 
„bibliája”. Az alapvető égi jelenségek, valamint a táv-

csövek és a távcsőkészítés 
megismertetése után a kö-
tet ismerteti a Naprend-
szer égitestjeit, és észlelési 
tanácsokat ad az amatő-
röknek. 1946-ban létrehoz-
ta a Magyar Csillagászati 
Egyesületet (MCSE), és el-
érte, hogy a Gellérthegyen 
megnyíljon az ország első 
nyilvános ismeretterjesztő 
és amatőr csillagvizsgálója, 
az Uránia. A látogatók nap-
pal a Vénuszt és a Napot, 
este a Holdat és a bolygó-
kat, csillagtalan éjszakákon 

a galaxisokat csodálhatták. Nevéhez fűződik a távcső-
építési műhely létrejötte, ahol sok ezer távcsövet ké-
szítettek amatőrök számára. Munkája nyomán szinte 
minden vidéki városban nyílt Uránia Csillagvizsgáló.

Kulin György élete során 84 kisbolygót fedezett fel, 
egyik az ő nevét kapta, miként az általa felfedezett két 
üstökös is.

A magyar földtan és földrajz kiváló 
tudósa, Lóczy Lajos

A tudós Svájcban, az Alpok or-
szágában szerezte meg első tu-
do má nyos tapasztalatait, ahol 
egyetemre járt, és a hegymá-
szó kirándulásain földrajzi, 
földtani megfi gyeléseket vég-
zett. Később több ázsiai expe-
díción vett részt. A legjelentő-
sebb felfedezőút 1877. decem-
ber 4-én kezdődött: a trieszti 
kikötőből a nagy osztrák gőz-
hajó óceáni útjára magyar kutatókat vitt a távoli ke-
letre. A Himalája gyűrődéses szerkezetének pontos 
leírása nemzetközi hírnevet hozott a földtudósnak. 
Ázsiai útja során tanulmányozta a Góbi-sivatagot, a 
távol-keleti vulkáni formákat, de nemzetközi érdeme-
ket szerzett a kínai löszvidékek kialakulásának vizs-
gálataiban is. A sokoldalú tudós a budapesti tudo-
mányegyetem földrajzi tanszékének vezetője, később 
a Földtani Intézet igazgatója volt. Hazánk földrajzta-
nár-jelöltjei soha olyan nagy utazásokat nem tettek, 
mint az ő idejében. Kirándulásainak csakhamar híre 
ment a német egyetemeken is, ahonnan csapatostul 
csatlakoztak a hallgatók. Kutatói szemléletének lénye-
ge abban rejlett, hogy a földfelszín formáinak leírása-
kor mindig a kialakulásuk mögöttük rejlő földtani je-
lenségek lényegét és okait kutatta. Minden idők leg-
sokoldalúbb földrajzi tanulmánya is a nevéhez fűződik, 
amely a Balaton mindenre kiterjedő kutatása nyomán 
született. A tanulmány a tó domborzati, földtani, me-
teorológiai jellemzői mellett a térség néprajzi adottsá-
gait is tartalmazza. A Balaton tudományos tanulmá-
nyozására hazánk legkiválóbb tudósait nyerte meg, 
hatvan különböző szakember sorakozott Lóczy zász-
laja alá. Tanulmányait 1913-ban megjelent könyvében 
összegezte.

A tudóst 71 évesen, az ő Balatonja mellett, Balatonfü-
reden érte a halál.

Lóczy Lajos (1849–1920)

Kulin György (1905–1989)

Az amatőr csillagászatot 
megváltoztató kötet 
1958-as kiadásának 
borítója
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Mi történik éppen az égbolton? Holdfogyatkozás, részleges napfogyatkozás, kisbolygó 
közeleg? Érdekel az üstökösvadászat? Szeretnéd megtudni, hogy lakóhelyedhez legköze-
lebb hol lehet távcsővel megfi gyelni a csillagos égboltot, vagy hol találsz napórát? Mi 
lehet a hét csillagászati felvétele?

Keresd meg az éppen aktuális, látványos és érdekes égi jelenségről szóló hírt az olda-
lon! Ha csak egyszerűen még többet szeretnél megtudni a világegyetemről, a Tejútrend-
szerről, akkor is számtalan információhoz juthatsz ezen a naprakész honlapon.

FELADAT: A honlap tanulmányozásával válassz magadnak kedvenc bolygót vagy égites-
tet! Készíts róla tömör bemutatót, névjegyet! Rajzold le, színezd ki! Jegyezd fel róla a 
legfontosabb adatokat, információkat, az érdekességeket. Tudd meg, hol található a 
Földhöz képest! Mutasd be társaidnak a kedvencedet! Keress olyan osztálytársakat, akik-
nek ugyanerre az égitestre esett a választása. Hasonlítsátok össze, ki miért választotta 
ugyanazt az égitestet!

AKTUÁLI S ÉGI  E SEMÉNYEK

http://www.csillagaszat.hu/h
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Az idő a mindennapjaink része, napjaink menetrend-
je, programjaink ütemezése, az időpontok egyeztetése 
fontos számunkra. Az ember már a nagyon régi idők-
ben is mérte az időt, de az időmérő eszközök sokat 
fejlődtek, pontosodtak azóta.

Időszámításunk a Föld mozgásán alapul. Az idő mé-
résére ma használatos mértékegység a másodperc 
(szekundum, jele: s). 60 másodperc telik el egy perc 
alatt, egy óra pedig 60 percből áll. A Föld 24 óra alatt, 
azaz egy nap alatt fordul meg a tengelye körül. A ten-
gely körüli forgás következménye a nappalok és az 
éjszakák váltakozása. Egy év 365 napig tart, a Föld 
kicsivel több, mint ennyi idő alatt járja be a Nap kö-
rüli pályáját. 

A Föld a Naprendszerben helyezkedik el, amelynek 
egyetlen csillaga a Nap. A Nap körül keringenek a 
bolygók, a bolygók körül pedig a holdak. A Föld a 

IDŐ

Az élővilág alakulása

Napszakok 
változása

Évszakok változásaUniverzum kialakulása

Ősrobbanás

Naprendszer
Bolygók

Föld

Alak

Hold

Holdfázisok

Napirend

Gazdasági élet

Mezőgazdaság Közlekedés

IdőzónákHoldfogyatkozás

Mértékegységek

A földfelszín változásai

Tengely körüli forgás

Nap körüli keringés

Időmérő eszközökKorbeosztás

Naptári év

Szökőév

Földtörténeti idő

Csillagászati idő

Meghatározás

A Föld mozgásai

Idő a minden-
napokban

Naprendszer egyik bolygója. Az égitesteket a tömeg-
vonzás, más néven a gravitáció tartja a pályájukon. 
A Holdunkat a Föld körüli keringése során nem egy-
formán világítja meg a Nap, ezért hétről hétre változik 
a fénye. Az égitestek pályájukon való mozgásuk során 
egymás árnyékába kerülhetnek, ez az oka a nap- és a 
holdfogyatkozásnak is.

A Föld története évmilliókban mérhető. Ezt a fel-
foghatatlanul hosszú időt időszakokra oszthatjuk, 
amelyekben a földfelszínt és az élővilágot érintő leg-
nagyobb változások mennek végbe. Napjainkban 
az emberi tevékenység alakítja legintenzívebben Föl-
dünket.

Az idő mérésének nemcsak saját életünkben van nagy 
jelentősége, hanem a gazdasági életben is. A minden-
napi élet megkönnyítése érdekében alakították ki az 
időzónákat.
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Tájékozódás a térben

VI.
Ebben a fejezetben az utazásaink, kirándulásaink során is nagyon fontos segítőtár-
sunkról, a térképről tanultok. A térképek szűkebb és a tágabb környezetünk ábrá-
zolására, és a környezetünkben történő a tájékozódásra egyaránt alkalmasak. 
A térképeknek több típusát tudjuk megkülönböztetni, attól függően, hogy mit 
ábrázolnak, illetve hogy mire szeretnénk használni őket. Ennek alapján beszélhe-
tünk például tematikus térképekről, várostérképről, turistatérképről vagy autós 
térképről, amelyek a Föld felületének csak egy kisebb részét ábrázolják viszonylag 
részletes felbontásban. Segítségükkel könnyen tájékozódhatunk egy számunkra 
idegen városban, országban, vagy természeti környezetben. A földgömbön térben 
láthatjuk az egész Földet, igaz viszonylag kis részletességgel. Ha értjük a térképek 
sajátos nyelvezetét, ismerjük színkódjaikat, jelrendszerüket, érdekes és fontos in-
formációkat tudhatunk meg az ábrázolt területről, sőt, még méréseket is végezhe-
tünk rajtuk. A térkép mellett a terepi tájékozódásban nagy segítségünkre lehet az 
iránytű és a tájoló is, illetve a különböző online navigációs rendszerek, amelyek 
többsége alkalmazásként okos telefonra is letölthető. Ebben a fejezetben ezek hasz-
nálatával is megismerkedhettek, az elsajátított tudásotokat pedig érdekes feladatok 
segítségével akár terepi körülmények között is kipróbálhatjátok, elmélyíthetitek. 
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Miért van szükségünk térképre? 

A minket körülvevő környezetet már nagyon régóta 
és nagyon sokféleképpen próbálták meg ábrázolni. 
Bizonyára láttál már gyönyörű tájakat bemutató fest-
ményeket vagy egy városrészről készült rajzot. Ezek 
azonban oldalnézetből ábrázolják környezetünket, és 
az is valószínű, hogy a kép készítőjének nem terjedt 
ki minden apró részletre a fi gyelme. Többnyire csak a 
számára fontos részleteket jelenítette meg a képen.

Ha környezetünket magasból, például kilátóból vagy 
repülőgépből fényképezzük le, a térképre már job-
ban emlékeztető képet kapunk (1. ábra). Környeze-
tünket legpontosabban, legrészletesebben térképek 
segítségével ábrázolhatjuk. 

A térkép a felszín arányosan kicsinyített felülné-
zeti képe, amelynek saját jelrendszere van.

MEGHATÁROZÁS

Azt, hogy a térképen ábrázolt területet a valósághoz 
képest milyen arányban kicsinyítették le, a térkép 
méretaránya mutatja meg. Ezt általában a térkép 
szélén egy számpár jelzi. Ha a térképen azt látjuk, 
hogy 1 : 100  000 (egy aránylik a százezerhez), az azt 
jelenti, hogy ami a térképen 1 cm-es szakasz, az a 
valóságban 100  000 cm = 1000 m = 1 km.

A kicsinyítés mértékét általában rajzos formában is 
feltüntetik a térképen. Ezt nevezzük vonalas arány-
mértéknek (2. ábra).

A térképek méretaránya befolyásolja, hogy milyen 
részletesen tudunk bemutatni rajtuk egy-egy terüle-
tet (3. ábra). Ez meghatározza azt is, hogy az egyes 
térképeket milyen célra használhatjuk fel. Például egy 
utcáról készült részletes térképek nagy méretarányú-
ak. A nagy területekről, országokról, földrészekről 
készült, erősen kicsinyített térképeket kis méretará-
nyú térképeknek nevezzük.1. A Budai 

Várnegyed 
a magasból

2. A térkép méretaránya és vonalas aránymértéke

A térkép méretaránya

A térképek felülnézetből, vagyis az alaprajznak meg-
felelően és arányosan kicsinyítve mutatják be a 
területet. Biztosan észrevetted már, hogy a térképek-
nek sajátos színeik és ábráik, azaz jelrendszerük 
van. A jelrendszer mindenki számára ugyanazokat az 
információkat jelenti. Használhatóvá teszi a térképet 
még akkor is, ha azt esetleg más országban készítették. 
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méretarány
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3. Egy terület 
különböző 
méretarányú 
térképei
Számítsd ki, hogy 
a térképen mért 1 cm 
mekkora távolságnak 
felel meg a való-
ságban az egyes 
térképeken!

Mindennapi életünk során gyakran találkozunk tér-
képszerű ábrázolással. Például ha egy nagyobb 
múzeumba vagy kiállításra látogatunk, a belépő mellé 
az épület alaprajzát, az egyes látnivalók helyszínét 
bemutató tájékoztatót is kaphatunk. Ez ugyan csak 
egyszerű alaprajz, de nagyon hasonlít az igazi tér-
képhez. 

Ha ezen a szórólapon színezéssel vagy jelekkel egyéb 
információt is bejelölnek (pl. lift vagy a büfé helye), 
akkor már egy térképvázlatot tartunk a kezünkben. 
Ha még azt is berajzolják, hogy a bejárattól hogyan 
jutunk el egy fontos látnivalóig, akkor már egy útvo-
naltervünk is van. 

A térképek tartalmuk szerint is nagyon sokfélék. 
Részletes terepi felméréssel készülnek a helyszín-
rajzi térképek. Ilyenek például a turistatérképek. 

Nagyobb tájakat, földrészeket, országokat ábrá-
zolnak a földrajzi térképek. Ezek lehetnek a felszín 
jellem zőiről tájékoztató domborzati térképek, de 
ilyenek a közigazgatási térképek is, amelyek orszá-
gokat, megyéket stb. mutatnak be. Az iskolai atla-
szokban is sok földrajzi térképet találhatsz. 

A szaktérképek egy adott téma bemutatására ké-
szültek. Szaktérképek többek között a népesség el-
oszlását bemutató térképek, az éghajlati térké-
pek, vagy például az ásványkincsek előfordulását 
ábrázoló térképek. 

A térképek sajátos csoportjába tartoznak a kontúr- 
vagy körvonalas térképek. Ezeken a készítők csu-
pán az országok körvonalát rajzolják meg.

A térkép fajtái

1:25 000

Örsi-h.
310

Badacsonytomaj

1:100 000

375

Révfülöp

Badacsonytomaj
Szigliget

410

437

1:500 000

Galác

Káptalantáti

Köveskál
Gyulakeszi

Csobánc

Nemesgulács

Szt.
György-h.

Badacsony

Kővágóőrs

Tapolca

térkép, méretarány, vonalas aránymérték, 
alaprajz, térképvázlat, útvonalrajz, 

helyszín rajzi térkép, domborzati térkép, köz-
igazgatási térkép, szaktérkép, kontúrtérkép

ÚJ FOGALMAK

Szűkebb és tágabb környezetünket legpon-
tosabban térképen ábrázolhatjuk. A térkép 

legfontosabb jellemzője a méretarány és a vona-
las aránymérték, amely a valósághoz képest 
történt kicsinyítés mértékét fejezi ki. A térké-
peket méretarányuk és tartalmuk szerint cso-
portosítjuk.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Sorold fel a térkép tulajdonságait!
2. Határozd meg, mit nevezünk méretaránynak!
3. Magyarázd meg, mit jelent az 1 : 20 000 méret-

arány! Számítsd ki, milyen messze van a valóság-
ban az a két épület, amelynek távolsága ezen a 
térképen 3 cm!

4. Hol használhatók a nagy méretarányú tér-
képek?

5. Tervezzetek állatkertet! Rajzoljátok meg az alap-
rajzát!

6. Egy barátod szeretne eléd jönni az iskolába. Ho-
gyan talál ide? Készíts számára útvonaltervet!

7. Keress az atlaszodban példákat földrajzi és szak-
térképekre!

8. Miért nevezhetjük néma térképnek a 
kontúrtérképet?
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1. A Gemenc 
turistatérkép 

részlete

a térképen 1 cm a valóságban 600 m

1 : 60 000
0 1

600 m

1 cm

2 3 km

© STIEFEL 2015.

FONTOS JELEK

Jelzett turistaút

Patak

Híd

Épületek

Kéktúra bélyegzőhely

Templom, kápolna

Kastély, kúria

Jelentősebb rom

Szőlő

A térképeknek a méretarányon kívül más sajátossá-
gaik is vannak. Amikor egy turistatérképet veszünk 
a kezünkbe, minden bizonnyal a kissé kuszának tűnő 
vonalak, jelek és színek tűnnek fel számunkra 
(1. ábra). Ha a térképet használni szeretnénk, és ér-
teni akarjuk a rajtuk látható jelzéseket, akkor ismer-
nünk kell a térkép jelrendszerét.

A felszín természetes (fa, barlang stb.) és 
mesterséges (ház, híd stb.) elemeinek 
jelmagyarázata a síkrajz. A térkép felira-
tainak szabályait pedig a névrajz foglalja 

össze. Ebben meghatározzák, hogy az egyes adatokat, 
neveket milyen színű és méretű betűk jelölik.

A turistatérképeken berajzolják azokat a fontos 
tájékozódási pontokat, amelyek segítenek megha-
tározni tartózkodási helyünket, ilyen lehet például 
egy magányos fa vagy kilátó. Általában feltüntetik a 
fontosabb épületeket, például a műemlékeket és a 
természeti látnivalókat is. Tájékoztatnak a kirán-

A jelrendszer

Hogyan érthetjük meg, hogy miről mesél 
a térkép?

dulók által igénybe vehető szolgáltatásokról is, pél-
dául a vasútállomásokról, turista házakról. Mind-
ezeket egyszerűen, valamilyen jellel, képpel jelölik. 

Jelentésüket a térkép egy jól elhatárolt részén, a jel-
magyarázatban (jelkulcsban) tüntetik fel. A turista-
térképekre berajzolják a látnivalókhoz elve zető kijelölt 
túrautakat, és feltüntetik az ezeket jelölő turista-
jelzéseket. A terepen a jelzéseket követve könnyen és 
biztonságosan eljuthatunk az úti célunkhoz.
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Amikor egy kilátóból vagy egy magas épület ablaká-
ból szemléljük a tájat, megfi gyelhetjük, hogy annak 
felszíne nem egyenletes. Vannak olyan formák, ame-
lyek jobban kiemelkednek környezetükből, ilyenek a 
dombok és a hegyek. De láthatunk alacsonyabban 
fekvő, egyenletesebb felszínű, sík területeket is 
(2. ábra).

A felszín különböző magasságú formáit együttesen 
domborzatnak nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

2. A Dunakanyar ábrázolása domborzati modellen

Az alföldön messzire ellátunk, szinte semmi nem 
akadályoz minket a kilátásban. Nincsenek nagyobb 
szintkülönbségek, sok helyen olyan egyenletesen 
sima a táj felszíne, mint egy asztallap. Az ilyen víz-
szintes vagy csaknem vízszintes felszínű területet 
nevezzük síkságnak. A síkságokat tengerszint feletti 
magasságuk alapján különböztetjük meg.

A nagyobb kiterjedésű, alacsonyan fekvő, a tenger 
szintjétől 200 méter magasságig terjedő síksá-
gok az alföldek. A tengerszint felett 200 méternél 
magasabban fekvő sík felszínek a fennsíkok.

MEGHATÁROZÁS

A lankás lejtőjű, a tengerszint felett 200 méter-
nél magasabb, de legfeljebb 500 méter magas-
ságú kiemelkedések a dombok. A dombok együt-
tesei a dombságok.

MEGHATÁROZÁS

Az alföldeket a térképek zöld, a fennsíkokat világo-
sabb vagy sötétebb barna színnel jelölik. Hazánk 
kiterjedt síkságai a Kisalföld és az Alföld. Termé szeti 
szépségekben bővelkedő fennsíkunk a Bükk-fennsík.

Hazánk változatos felszínű dombvidékei a Dunán-
túli-dombvidék és a Nyugat-magyarországi-pe-
rem vidék egyes részei.  A dombságokat a térkép 
vilá gosbarna színnel jelöli.

A hegyek a tengerszint felett 500 méternél maga-
sabbra kiemelkedő formák, amelyeket minden oldal-
ról lejtők határolnak. A hegységek több hegyből áll-
nak. Magasságuk alapján lehetnek középhegységek 
és magashegységek.

Környezetünk domborzata

A tengerszint felett 500-1500 méter magas-
ságba emelkedő hegységek a középhegységek. 
A magashegységek tengerszint feletti magassága 
nagyobb 1500 méternél. A hegységek legmaga-
sabb részeinek vonulata alkotja a hegygerincet.

MEGHATÁROZÁS

Középhegységeink az Északi-középhegység, a 
Dunántúli-középhegység és a Nyugat-magyar-
országi-peremvidék magasabb részei. Hazánk 
területén magashegység nem található, de ha a szom-
szédos országokba utazunk, ilyen tájakat is láthatunk. 
A hegységeket a térképek a barna szín külön böző 
árnyalataival jelölik.

A hegyvidékeken és a dombságokon nehezebb a vas-
útvonalak és a közutak építése. Gondot okozhat a la-
kóházak, épületek elhelyezése is. Építkezésre alkalma-
sabbak a hegyek és a dombok között elhelyezkedő 
völgyek és medencék.

A völgyek a hegyek és dombok közötti hosszanti, 
egy irányba lejtő bemélyedések. A medencék 
nagyobb kiterjedésű, dombokkal, hegyekkel hatá-
rolt, tálszerű bemélyedések.

MEGHATÁROZÁS
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Mi mindent olvashatsz le a térképről?

1. A Gellért-
hegy és 
a Duna 

viszonyított 
magassága

A térképek a magasság ábrázolására is alkalmasak. 
Mielőtt megismerkednénk a magasság ábrázolásával, 
tisztáznunk kell, mit értünk magasságon. Hazánk 
domborzati térképén a Kékes mellett látható 1014-
es szám azt jelenti, hogy a hegy csúcsa 1014 méter-
rel magasabban van, mint a tenger szintje. Egy 
hegycsúcs, egy folyó vagy egy vá-
ros magasságát mindig a tenger 
szintjéhez viszonyítva adjuk meg.

A terepen járva fontos lehet szá-
munkra két pont egymáshoz vi-
szonyított magassága, vagyis a 
tengerszint feletti magasságok kü-
lönbsége (1. ábra). Ebből ugyanis 
következtethetünk arra, mennyire 
megerőltető út áll előttünk a cél 
eléréséig.

A felszín eltérő magasságának ábrázolására több féle 
módszert is alkalmaznak a térképek készítésekor. 
Ezek közül a legfeltűnőbb a színekkel történő 
ábrázolás. Ilyenkor a zöld, a barna (sárga) és a kék 
különböző árnyalatai ból következtethetünk a terület 
magasságára, illetve mélységére. Ez a színfokozatos 
ábrázolás. 

Minél magasabb egy hegység, annál sötétebb 
barnával jelölik a térképek. Minél alacsonyab-
ban fekszik egy alföld, annál sötétebb zöld, mi-
nél mélyebb a tenger, annál sötétebb kék a tér-
képen. A színek magassági értékekre való átváltását 
a színkulcs segíti (2–3. ábra).

2. Színfokozatos domborzatábrázolás és a színkulcs

3. A domborzatábrázolás típusai
a) szintvonalas ábrázolás; b) színfokozatos ábrázolás; 
c) színfokozatos és dombor zat  árnyékolásos ábrázolás

a) b) c)

A domborzat ábrázolása
136 m

Duna

23
5 

m

99 m

A Balti-tenger szintje
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4. Szintvonalas térképrészlet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A térképeknek sajátos jelrendszerük van, 
amelynek segítségével ábrázolni tudjuk a 

felszínen található tárgyakat és a tengerszint 
feletti magasságot. A jelmagyarázat segít a tér-
képen ábrázolt adatok értelmezésében. A dom-
borzat a felszín különböző magasságú formáinak 
együttese. A vízszintes, vagy csaknem vízszintes 
felszínű területek a síkságok, amelyek magassá-
guk szerint lehetnek alföldek és fennsíkok. Kör-
nyezetükből kiemelkedő felszínformák a dom-
bok (dombságok) és a hegyek (hegységek). 
A hegységek magasságuk alapján középhegysé-
gek és magashegységek lehetnek. A hegyeket, 
dombokat völgyek és medencék tagolják.
 A tengerszint feletti magasságot leggyakrab-
ban a szintvonalak és a színfokozat segítségével 
ábrázoljuk.

Szintvonalnak a tenger szintjétől azonos ma-
gasságban lévő pontokat összekötő vonalat 
nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

A szintvonalakra írt számok mutatják a magasságot. 
A szintvonalak sűrűsége tájékoztat bennünket a hegy-
oldalak, a lejtők meredekségéről is.

 1. Mire szolgál a térképek jelrendszere?
 2. Hogyan ábrázolhatjuk a felszínen található ter-

mészetes és mesterséges elemeket?
 3. Milyen felszínformát nevezünk síkságnak?
 4. Hasonlítsd össze az alföldet és a fennsíkot! 
 5. Mi a különbség a domb és a dombság között?
 6. Miként ábrázolják a térképek a domborzatot?
 7. Ha túrázni megyünk, miért fontos számunkra 

a viszonyított magasság ismerete?
 8. Mit jelent, ha a turistatérképen sűrűbben beraj-

zolt szintvonalakat látunk?
 9. Nyisd ki az atlaszodat Magyarország dombor-

zati térképénél! Olvass le a térképről öt infor-
mációt, és írd le ezeket a füzetedbe! Beszéljétek 
meg, ki milyen adatot olvasott le!

10. Képzeld el, hogy a hétvégén az osztály-
lyal kirándulni mész a Bakonyba! Miért 
érdemes már előre tanulmányozni az 
útvonal térképét?

Több térképen látható a domborzat árnyéko-
lása is. Ez teszi térhatásúvá, igazán szemlé-
letessé a domborzatot (5. ábra). A legjobb 
térképeken a színfokozatos, a szintvonalas 

és az árnyékolásos módszert egyszerre alkalmazzák.

jelrendszer, jelmagyarázat, turistajelzés, 
domborzat, síkság, alföld, fennsík, domb, 

dombság, hegy, hegység, középhegység, 
magashegység, hegygerinc, völgy, medence, 
szín fokozatos ábrázolás, színkulcs, szintvonal

ÚJ FOGALMAK

5. Színfokozatos és domborzatárnyékolásos térkép

Kevésbé látványos, de sokkal pontosabb a szint-
vonalak segítségével történő magasságábrázolás 
(4. ábra).
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Hogyan állapíthatjuk, meg, hogy milyen 
messze van még az úti célunk?

A térképek a felszínt arányosan kicsinyítve ábrá-
zolják. Az egyes területek tengerszint feletti magas-
ságát színárnyalatokkal vagy szintvonalakkal 
mutatják be. Mindezeknek köszönhetően a térképek 
alkalmasak arra is, hogy távolságot és magasságot 
mérjünk  rajtuk.

1. Báta apáti és 
Mórágy távolsága

Az autótérképek szerint Bátaapáti és Mórágy tá-
volsága 9,2 km. A földrajzkönyvekben megadott 
távolság ettől eltérően 4,0 km. Ne gondoljunk téve-
désre, mind a két érték helyes. A kisebbet lég-
vonalban mérték, a nagyobbat pedig kanyargós 
úton. Hogyan végezhetjük el ezeket a méréseket 
térképünkön?

Távolságmérés

Mérjük meg először Bátaapáti és Mórágy légvonal-
beli távolságát (vastag vonal) (1. ábra). Kössük össze 
egy egyenessel a két pontot, majd mérjük le a hosszát. 
A méretarány segítségével kiszámolhatjuk a valós tá-
volságot. Ha a két pontot körzőnyílásba vesszük, vagy 
egy papírcsíkot a két pont távolságának megfelelően 
letépünk, akkor a vonalas aránymértékhez illesztve a 
körzőt vagy papírcsíkot, szintén meghatározhatjuk a 
két pont valóságos távolságát.

Sokkal nehezebb a dolgunk, ha egy kanyargós útvo-
nal hosszát akarjuk lemérni. A feladatot egy mérőesz-
közzel, a gördülő távolságmérővel oldhatjuk meg 
(2. ábra). A mérést úgy végezzük, hogy a műszer mu-
tatóját 0-ra állítjuk, majd az eszközt függőlegesen 
tartva lassan végiggurítjuk a kiválasztott útvonalon. 
Az útvonal végén az eszközön található megfelelő 
méretarányú beosztásról leolvashatjuk a távolságot.

a térképen 1 cm a valóságban 600 m

1 : 60 000
0 1

600 m

1 cm

2 3 km

© STIEFEL 2015.
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Minél nagyobb területet ábrázoló, azaz mi-
nél kisebb léptékű térképen végezzük a tá-
volságmérést, annál nagyobb torzulással, 
pontatlansággal kell számolnunk!

A térképeken távolság- és magasságmérése-
ket is végezhetünk.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Próbáld ki!
Te is készíthetsz egyszerű gördülő távolságmé-
rőt, ha egy ismert kerületű korongot középen 
átszúrsz egy kis pálcával vagy szeggel, és a korong 
szélére egy pontba pici „zökkenőt” ragasztasz. 
Nincs más dolgod, mint végiggurítani a korongot 
az útvonalon, és megszámolni, hányszor zök-
kent a kerék. Ebből meghatározhatod a távolsá-
got a térképen, és ezt a méretarány ismeretében 
átválthatod valós távolsággá. Az eszközt elkészít-
heted egy pizzaszeletelőből is.

1. Miért alkalmasak a térképek távolságmérésre?
2. Milyen módszerekkel mérhetünk távolságot a 

térképen?
3. Hogyan használjuk a gördülő távolságmérőt?
4. Miért nem tudunk egyértelműen válaszolni arra 

a kérdésre, hogy milyen távol van egymástól két 
város? 

5. Hogyan határozhatjuk meg egy hely magasságát 
a térkép segítségével?

6. Mire következtetsz, ha egy tájat sötétbarna szín-
nel jelöltek a domborzati térképen? 

7. Határozd meg az atlaszodban található Ma-
gyarország domborzati térképe alapján, 
hogy milyen magas a Zalai-dombság és a 
Vértes! 

Megfelelő eszköz hiányában egy kanyargós útvonal 
hosszát úgy is lemérhetjük, hogy az útvonal nagyjá-
ból egyenes szakaszait körző segítségével egymás 
után rárajzoljuk egy egyenesre. Ezzel tulajdonképpen 
„kiegyenesítjük” a kanyargós útszakaszt. Fontos, 
hogy minél pontosabban bontsuk fel az utat egyenes 
szakaszokra, mert ellenkező esetben a tényleges tá-
volságtól igencsak eltérő eredményt kaphatunk!

Sok turistatérképen találkozhatunk kilométer-háló-
zattal. Ez olyan beosztás, ahol a térképre rajzolt rács 
négyzeteinek oldala a valóságban 1 kilométernek 
felel meg. Segítségével egyszerűen meghatározhatjuk 
a túra során megtett távolságot.

Magasságot a térképen a szintvonalak, illetve a 
színfokozat segítségével mérhetünk. A szintvona-
lakra írt magasságértékek pontosan tájékoztatnak 
bennünket a kiválasztott pont tengerszint feletti ma-
gasságáról. Ha a kiválasztott pont éppen két szint-
vonal között található, akkor becsléssel állapítjuk 
meg a magasságot. A színfokozatos ábrázolás a szín-
kulcs segítségével csak megközelítő pontosságú 
magasságbecslést tesz lehetővé.

2. Gördülő távolságmérő

légvonalbeli távolság, kanyargós útvonal, 
gördülő távolságmérő, kilométer-hálózat, 
magasságmérés

ÚJ FOGALMAK

Magasságmérés
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Hogyan tájékozódhatunk a terepen?

Az iránytűt az ókori Kínában már időszá-
mításunk kezdete előtt 1000 évvel alkalmaz-
ták az akkori szárazföldi utazók. A kocsikon 
vízzel telt edényben elhelyezett úszó falapra 

felerősített „delejes” lemezecske mutatta a déli irányt.

Az északi irány meghatározásában segít-
ségünkre lehetnek a növények is. A párás 
levegőjű tisztásokon, mezőkön magányosan 
álló fák törzsének északi oldalán a moha 

vastagabbra nő. A magányosan álló fák lombkoronája ál-
talában dúsabb a déli oldalon. A kivágott fák törzsén az 
évgyűrűk az északi oldalon sűrűbbek.

Az északi irányt legpontosabban az iránytű segít-
ségével határozhatjuk meg. A műszer egy függőleges 
tengelyen elhelyezett, szabadon lengő mágneses 
acéltű. A vízszintesen letett műszer már nyugalom-
ban lévő mutatójának sötét színű, mágneses hegye 
jelöli ki az északi irányt.

Bizonyára láttál már turistákat, akik kezükben tér-
képpel próbáltak eligazodni egy nagyváros forgatagá-
ban. Hol a térképlapra pillantottak, hol pedig valami-
lyen biztos pontot kerestek a környezetükben. Közben 
ide-oda forgatták a térképet, megpróbálták a valósá-
gos iránynak megfelelően tartani.

1. A fő- és mellék világtájak ábrázolása szélrózsán

A térkép tájolása

Az iránytűBiztosan érezted már egy számodra ismeretlen he-
lyen, hogy nem tudod, merre is kell továbbmenned. 
Ezért nagyon fontos, hogy jól tudjunk tájékozódni 
környezetünkben. Ehhez szükségünk van viszonyí-
tási pontokra, amelyekhez képest meg tudjuk hatá-
rozni, hol vagyunk éppen, vagy milyen irányban 
kell továbbmennünk. A környezetben, a szabadban 
való tájékozódás viszonyítási irányai a világtájak. 
A fővilágtájak: kelet (K), nyugat (NY), észak (É) és dél 
(D).

Valójában elegendő az északi irány megállapítása, hi-
szen az észak–dél és a kelet–nyugat irány egymásra 
merőleges. Így az északi irány ismeretében a többi 
világtájat már könnyen meghatározhatjuk. A fővilág-
tájakon kívül megkülönböztetünk még mellékvi-
lágtájakat is, amelyekkel a fővilágtájak közötti irá-
nyokat tudjuk megállapítani: például északnyugat, 
délkelet stb. (1. ábra). Ha arccal észak felé fordulsz, 
igaz a versi ke: Előttem van észak, hátam mögött dél, 
balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. 
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3. Tartózkodási helyünk meghatározása a felszín 
elemeinek segítségével

A térképi és a valódi északi irány egyeztetését a 
térkép tájolásának nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

Miután térképünket tájoltuk, meg kell keresnünk 
rajta azt a pontot, ahol a valóságban éppen állunk. 
Tartózkodási helyünk meghatározásához segítségül 
hívhatjuk a térképen is ábrázolt jellegzetes épülete-
ket, felszíni tárgyakat. Ha találunk elérhető közel-
ségben ilyen tárgyat, mérjük le, vagy becsüljük meg, 
milyen messze vagyunk tőle. A méretarány segít-
ségével számoljuk ki, hogy ez milyen térképi távol-
ságnak felel meg. Majd tájolt térképünkön a megfe-
lelő irányban jelöljük be a távolságot. 

Nem biztos azonban, hogy elérhető közelségben talá-
lunk megfelelő tárgyakat. Ilyenkor keressünk legalább 
két olyan felszíni elemet, amelyek jelét a térképen 
is megtaláljuk! A térképi jelre tegyünk egy vonalzót 
úgy, hogy az tőlünk a felszíni elem irányába mutas-
son! A beállított vonalzó mentén húzzunk egy vo-
nalat a térképre! Vonalzó hiányában természetesen 
a célnak megfelel egy egyenes bot is. 

Ugyanígy végezzük el a műveletet a másik kiválasz-
tott felszíni elem esetében is! Tartózkodási he-
lyünk ott lesz, ahol a térképre berajzolt két vonal 
metszi egymást. Teljesen biztosak akkor lehetünk az 
eredményben, ha a helymeghatározást egy harma-
dik felszíni tárggyal is elvégezzük, és mind a há-
rom vonal közelítőleg egy pontban metszi egymást 
(3. ábra).

2. A térkép tájolása iránytűvel
Az iránytűt helyezzük a vízszintesen fekvő térkép keret-
vonalára úgy, hogy az iránytű tokján lévő É és D betűk 
egybe essenek a térkép észak–dél irányával. Ezután
addig forgassuk a térképet és vele együtt az irány tűt, 
amíg mágneses hegye a tokon levő É betű irányába nem 
mutat. Ekkor a térképi és a valódi északi irány 
megegyezik egymással.

Hol is vagyunk?
A térképek úgy készülnek, hogy függőleges keret-
vonaluk megfelel az észak–dél iránynak, felső 
szélük pedig északnak. Úgy kell tehát forgatnunk, 
tartanunk a térképet, hogy a térképi és a valódi észa-
ki irány egybeessen (2. ábra).
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Hogyan segíti a tájékozódást a számítógép, 
az internet?

2. Útvonaltervezés 
és távolságmérés 
digitális térképen

1. Térkép-
részlet 

kereső-
hálózattal

Segít a digitális térkép

Előfordul, hogy egy ismeretlen utcát vagy egy épü-
letet kell megkeresnünk valahol. Ma már ebben gyor-
san segít az internet. Az utca- és helykereső progra-
mok segítségével a képernyőn megjelenő digitális 
térképen könnyen megtalálhatjuk a keresett úti célt. 
Az útvonaltervező használatával azt is megtudhat-
juk, hogy milyen távolságra vagyunk ettől a hely-
től, és hogy melyik a legrövidebb odavezető útvonal 
(2. ábra). 

Gyakran előfordul, hogy meg kell keresnünk egy ut-
cát a várostérképen vagy egy földrajzi helyet az 
atlaszban. Ilyenkor segít a keresőhálózat. A kere-
sőhálózat a torpedójátékból ismert elvre épül. Amikor 
a barátoddal ilyet játszol, először egy négyzethálós 
beosztást készítesz, és ebbe rejted el a hajókat. 

Az egyes hajók helyét egy szám és egy betű határozza 
meg, például a2, b4. A betűk általában a vízszintes, a 
számok a függőleges irány beosztását jelölik. A játék-
hoz hasonlóan a térképlapokra is felrajzolnak egy 
négyzethálót, szélükön pedig bejelölik az egyes 
négyzetek helyét meghatározó betűket és számokat. 

Ha egy utcát szeretnénk megkeresni a várostérképen, 
akkor a névmutatóban az utca neve mellett olvasható 
betű és szám alapján könnyen megtaláljuk. Nem kell 
mást tennünk, mint megkeresni a betűnek megfelelő 
oszlop és a számnak megfelelő sor találkozását, majd 
abban a négyzetben megtalálni az utcát (1. ábra). 

Keresőhálózat
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Tájékozódás a szabadban

A szabadban a világtájak segítségével tájéko-
zódunk. Legfontosabb az észak–dél irány 

meghatározása. Az erre szolgáló műszer az 
iránytű. A térképi és a valódi északi irány egyez-
tetése a tájolás. Tartózkodási helyünket a kör-
nyezetünkben lévő és a térképen is ábrázolt fel-
színi tárgyak segítségével határozhatjuk meg. 
A keresőhálózat egy utca, egy hegy, egyszóval 
valamilyen földrajzi hely megtalálására szolgál.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Iránytű hiányában más módszerrel is meghatároz-
hatjuk az égtájakat. Éjszaka a csillagok segítenek a 
tájékozódásban. Az égbolton a Sarkcsillag mutatja 
az északi irányt (3. ábra).

Az ókorban egy egyszerű eszköz-
zel, a gnómonnal határozták meg 
az északi irányt (5. ábra). 
Ennek alapja az ár-
nyék hosszának 
naponta megfi -
gyelhető sza-
bályszerű vál-
tozása volt.

1. Milyen eszköz szolgál az északi irány meghatáro-
zására?

2. Miért elegendő az észak–dél irány meghatározása?
3. Miért kell tájolni a térképeket?
4. Milyen felszíni elemek segíthetik tartózkodási he-

lyünk megállapítását? Keress példákat lakókörnye-
zetedben is!

5. Gyakorold a turistatérkép tájolását iránytű segít-
ségével!

6. Gyakorold a keresőhálózat használatát különbö-
ző térképeken!

7. Határozd meg az interneten található digitális 
térkép segítségével, hogy

 a)  milyen hosszú utat kell megtenned, ha Buda-
pesten a Parlament épületétől a Lánc-
hídig szeretnél elsétálni a Duna-parton;

 b)  hány km-t kell kerékpároznod, ha Bala-
tonkeneséről Tihanyba szeretnél eljutni!

5. Az északi irány meg-
határozása gnómon 
segítségével

3. A Sark-
csillag 

könnyen 
meg-

található a 
Nagy Göncöl 

csillagkép 
segítségével

Tegyük az órát vízszintes helyzetben a tenyerünkre! Fordítsuk 
úgy, hogy az óra kismutatója a Nap felé mutasson! Képzeletben 
kössük össze a 12-es számot az óralap közép pontjával! Általában 
ebbe a pontba rögzítik a mutatókat. Ezután a kismutatótól és a 
12-es számtól húzott képzeletbeli vonal által közrezárt szöget 
felezzük meg! Az így nyert ponton és az óralap középpontján 
átmenõ egyenes jelöli ki a déli irányt. Ennek meghosszabbítása 
pedig meghatározza az északi irányt.

4. Az északi 
irány meg-

határozása 
a Nap és egy 

karóra 
segítségével

Nappal egy számlapos karórának és a Nap állásá-
nak segítségével állapíthatjuk meg az északi irányt 
(4. ábra). 

világtájak, iránytű, tájolás, keresőhálózat
ÚJ FOGALMAK
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Lázár diák, 
az első magyar térkép készítője

Hogy ki volt Lázár diák? Sajnos erről nem sokat tu-
dunk. Nem saját személyét, hanem munkáját tartotta 
fontosnak. A térkép feliratán a szerzőről csupán ennyi 
olvasható: „Lázárnak, Tamás esztergomi érsek volt titká-
rának műve”. (A Tamás keresztnév Bakócz Tamást je-
löli, aki sokáig Mátyás király tanácsadója is volt.) Ez  
volt az első magyar térkép, és a Dózsa-parasztháború 
idején, vagyis 1514 körül készült. Lázár diák 1500 
települést jelölt munkájában. A térkép 1400 település 
nevét és közel 400 egyéb földrajzi nevet őriz a XVI. 
századból. Lázár térképe több évszázadon keresztül 
volt forrása minden hazánkról készült térképnek.

Tabula 
Hungariae 
– A Csepel-
sziget és 
környéke 
a Lázár-
térképen

A térkép egyetlen fennmaradt példánya jelenleg az 
Országos Széchenyi Könyvtárban található.

Mikoviny Sámuel (1700–1750), 
a magyar térképészet megalapítója

„... arra törekedtünk, hogy a vidék eredeti arculatát na-
gyon gondosan megrajzolva adjuk vissza, azaz a hegyek 
természetes fekvését a jelesebb magaslatokkal, dombok, 
völgyek és mezők helyét, utak nyomvonalát, folyók, sőt 
patakok medrét, ...egymásba torkollását, a nagyobb és 
kisebb szigeteket, nem feledkezve meg a tavakról és mo-
csarakról sem ...”

Mikoviny Sámuel, Bél Mátyás Compendium geographicum 
könyvében. A képen látható felirat: O Cara Patria quae 
me genuisti, dulcis Panonia (Ó, drága hazám, ki engem 
szültél, édes Pannónia)

Ezekkel a szavakkal foglalta össze 1732-ben írt leve-
lében térképészeti alapelveit a kiváló magyar térké-
pész. Az Ábelfalván született tudós Losoncon, majd az 
altdorfi  és jénai egyetemen tanult. Ő készítette Bél 
Mátyás Magyarország történeti-földrajza című könyvé-
hez a magyar vármegyék térképeit. A térképek meg-
rajzolása előtt gondos terepi felméréseket végzett. 
Mikovinyi terepfelmérései során a „háromszögelés” 
technikáját alkalmazta. Vagyis a háromszögelési háló-
zatok fontosabb pontjain csillagászati helymeghatá-
rozást végzett a pontosság növelése és a földrajzi ko-
ordináták meghatározása céljából. A folyószabályozá-
sok előkészítésére elsőként készített térképet a folyók 
medréről is, hogy az árvíz ellen védő gátrendszereket 
a legalaposabban lehessen megtervezni.
Nem csupán a térképészetben volt jártas, matemati-
kus, mérnök, földmérő és tanár is volt. Nevét a híres 
francia Enciklopédia is említésre méltónak tartotta.
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Fejleszti a kutató szemléletet, az önálló ismeretszerzésre való képességet. Mindenki választ egy kutatási 
témát, és azzal kapcsolatosan kérdéseket fogalmaz meg önmagának. Ezt követően különböző információ-
forrásokat (könyv, internet) felhasználva igyekszik megválaszolni saját kérdéseit. A kutatási eredményeket 
rögzíthetjük. Ezek után megírjuk a jelentést a következő lépésekben:

Tervezés: a gyűjtött információk áttekintése, kiemelések, súlyozás  vázlatírás: az ismeretek és a mon-
dandó elrendezése grafi kai szervezőkkel  átdolgozás, kiegészítés  szerkesztés, korrekció  közreadás.

FELADAT: Tanulmányozd a geocaching honlapját! Vizsgáld meg a térképek rovatban a lakóhelyedhez leg-
közelebbi térképet! Kattints rá három ládára, és ismerkedj meg a történetükkel! Mióta van elrejtve a láda 
az adott helyen? Ki helyezte oda? Miről híres a helyszín? Hányan találták már meg a ládát?

JELENTÉS ÍRÁSA FORRÁS AL APJÁN

http://www.geocaching.hu/h

https://web.archive.org/web/20130117145514/http://www.geocaching.hu/documents.geo?id=ladakeresesh

Geocaching

A geocaching a természetjárók kedvelt és izgalmas 
szabadidős tevékenysége. Olyan játék, amelyben 
egyszerre élheti át az ember a kincstalálás örömét, 
a túrázás testére gyakorolt egészséges hatását, 
gyakorolhatja a tájékozódás hagyományos és mo-
dern eszközeinek használatát (térkép, GPS, inter-
net). Az Amerikai Egyesült Államokból induló já-
ték ma már Magyarországon is rendkívül nép-
szerű. Lényege, hogy a játék résztvevőinek meg 
kell találniuk azt a geoládát, amit egy valamilyen 
szempontból – történelmi, földrajzi, kulturális – 
kitüntetett helyen elrejtettek. A ládában egy  napló 
és apró ajándékok találhatók. A naplóba minden-
ki, aki megtalálta a ládát, készíthet bejegyzést, 
feltüntetve nevét és a dátumot, amikor a ládára 
lelt. Az ajándékot csak akkor viheti el, ha hozott 
helyette utánpótlást. A láda koordinátáit a játék 
honlapján adják meg.
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Környezetünket legpontosabban térképen ábrázol-
hatjuk. A térkép a felszín felülnézeti, arányosan ki-
csinyített képe. A térkép jellemzője a méretarány, 
amely a valósághoz képest történt kicsinyítés mér-
tékét fejezi ki. Ezt rajzban a vonalas aránymérték 
mutatja. A térképeket méretarányuk és tartalmuk 
szerint is csoportosíthatjuk.

A térképeknek sajátos nyelvezetük, jelrendsze rük 
van. A jelrendszer segítségével tudjuk a térképen 
ábrázolni a felszínen található természetes és mes-
terséges tárgyakat.

A térképeken legpontosabban a szintvonalak segít-
ségével ábrázolhatjuk a felszín tengerszint feletti 
magasságát. A barna és a zöld színek megfelelő 

árnyalatai a magasság megközelítő pontosságú 
ábrázolását teszik lehetővé. A térképeken távolsá-
got és magasságot is mérhetünk.

A szabadban a világtájak segítségével tájékozódunk. 
Megkülönböztetünk fő- és mellékvilágtájakat. Az 
északi irány meghatározására szolgál az iránytű. 
Az észak–dél irány ismeretében a többi világtáj iránya 
már megállapítható.

A térképi és a valódi északi irány egyeztetése a 
tájolás. A térképeken az északi irányt a lap felső  széle 
jelöli. Ha a térkép alapján szeretnénk eligazodni kör-
nyezetünkben, a térképet tájolni kell. A kereső-
hálózat segítségével egyszerűen megtalálhatjuk a 
térképen az egyes földrajzi helyeket.

méretarány

keresőhálózat

jelrendszer

TÉRKÉPtartalma

vonalas 
aránymérték

feliratok

színfokozat

a terepen található 
tárgyak jelei

színkulcs

domborzati

helyszínrajzi

földrajzi

közigazgatási

szaktérkép

domborzatrajz

szintvonal
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Ebben a fejezetben a földfelszínt körülölelő levegőburok, a légkör jelenségeivel 
ismerkedtek meg. Erről a témáról már alsó tagozatban is tanultatok, ahol megis-
merkedtetek az időjárás fogalmával és elemeivel. Csak ismétlésképpen: időjárásnak 
nevezzük a légkör tulajdonságainak folyamatos változását. Az időjárás elemei a 
hőmérséklet, a napsugárzás, a csapadék, és a szél. A légkör tulajdonságait sok 
szempontból vizsgálhatjuk. Leggyakrabban a levegő hőmérsékletét mérjük. A hő-
mérséklet értéke mellett azt is megállapíthatjuk, hogy mennyi napsugárzás érte a 
felszínt. Könnyen megfi gyelhetitek, hogy esik-e az eső, van-e csapadék. Legegy-
szerűbben a falevelek mozgásából következtethettek arra, fúj-e a szél. A légkör 
felsorolt tulajdonságai percről percre, óráról órára folyamatosan változnak, de egy 
adott területen szabályszerűséget fi gyelhettek meg az időjárási elemek éves me-
netében is. Ezt a folyamatot nevezzük éghajlatnak.  Ebben a fejezetben megtud-
hatjátok, hogyan kell jellemezni egy adott terület éghajlatát, és  hogyan ábrázolja 
azt az éghajlati diagram. Magyarázatot kaptok arra is, milyen összefüggés van a 
Föld Nap körüli keringése és az évszakok váltakozása között, és arra is, hogy a Föld 
gömb alakja milyen hatással van a különböző éghajlatok kialakulására.

Alapvető légköri jelenségek 
és folyamatok

VII.
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Ha forró nyári napon sétáltál már mezítláb egy strand 
betonján vagy a homokon, biztosan vannak fájdalmas 
emlékeid. Ugyanakkor a testeddel érintkező levegő 
mégsem perzselt annyira, mint ahogyan azt talpadon 
érezted. Mi lehet mindennek a magyarázata?

A napsugárzás keresztülhalad a légkörön, és először a 
földfelszínt melegíti fel. A felmelegedett felszín az 
elnyelt hő egy részét kisugározza, átadja a fölötte 
elhelyezkedő levegőrétegnek. 

A hőáramlás során a magasabb hőmérsékletű levegő 
felfelé áramlik, helyére hidegebb levegő kerül. A leve-
gő a földfelszín közelében tehát fokozatosan, alulról 
melegszik fel (1. ábra).

Próbáld ki!
Készíts a szabadban, napsütéses helyen homok-
ból és sötét színű, alaposan összetömörített virág-
földből egy-egy kupacot. Szúrj mindkettőbe egy-
forma mélyre hőmérőt, és fél óra elteltével olvasd 
le, hány fokot mutatnak!
Tegyél hőmérőt egy épület déli, illetve északi 
olda lára, kb. 1,5-2 m magasságba. Naponta több-
ször olvasd le, és jegyezd fel a hőmérsékletet!

1. A levegő felmelegedése áramlással. A napsugarak először 
a földfelszínt melegítik fel. A felszín által felmelegített levegő 
felfelé áramlik, helyére hideg levegő kerül.

A levegő felmelegedését több tényező is befolyá solja. 
Hazánkban a sok napsütést igénylő növényeket a he-
gyek déli oldalára ültetik. A déli lejtőkön ugyanis na-
gyobb szögben érik a napsugarak a föld felszínét, 
ezért jobban melegítenek. Tehát a domborzat is 
befolyásolja a levegő felmelegedését. (2. ábra).

Ha derült időben, fehér, hófödte tájon járunk, alig 
tudjuk kinyitni a szemünket, annyira vakít a szikrázó 
fény. A napsugarak nagy része nem melegíti föl a 
hóval borított felszínt, hanem azonnal vissza-
verődik róla. 

A sötét felületek ezzel szemben elnyelik a nap-
sugarak jelentős részét, ezért erősen felmele-
gednek. Ezzel magyarázható, miért égeti talpunkat 
nyáron a sötét aszfalt, és miért annyira meleg fölötte 
a levegő is. A levegő felmelegedése tehát függ a 
földfelszín színétől is.

A Nap erejét sok háztartásban hasznosítják. A ház-
tetőkre szerelt berendezések segítségével a napos 
időszakokban ősszel és tavasszal akár a lakás fűtése is 
megoldható. Ezeket a szerkezeteket leggyakrabban a 
fürdéshez, mosogatáshoz szükséges meleg víz előállí-
tására alkalmazzák. A napelemekben a Napból ér-
kező sugárzás áram termelésére fordítódik. 

meleg levegő

hideg levegő

hősugarak

földfelszín

napsugárzás

Nap

Miért csökken a levegő hőmérséklete, 
ha távolodunk a földfelszíntől?

2. Nap-
sugárzás 
egy hegy 
északi és 

déli 
lejtőjén

déli lejtőészaki lejtő

napsugarak

Nap
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3. Az üvegházhatás. Az üvegházhoz hasonlóan a légkörben 
található vízgőz és szén-dioxid sem engedi megszökni 
a hősugarakat, hanem visszaveri azokat a felszínre.

A napsugarak először a földfelszínt melegí-
tik föl. A felszín által kisugárzott hő pedig 

áramlásba hozza, felmelegíti a levegőt. A felszín 
fölmelegedését befolyásolja a domborzat és a 
felület színe is. A levegő vízgőztartalma gátolja 
a felszín által kisugárzott hő távozását a légkör-
ből, ezt nevezzük üvegházhatásnak. A napsu-
gárzás erejét már sokféleképpen hasznosíthat-
juk a mindennapi életben.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Próbáld ki!
Keress két egyforma, fehér színű, zárható tetővel 
rendelkező nagy műanyag dobozt. Tölts homokot 
1-2 cm vastagságban a dobozokba. Mindkettőbe 
fektess egy-egy hőmérőt, de azok alsó, elkeske-
nyedő részét árnyékold be. Az egyik dobozra tedd 
rá a tetejét. Vidd a dobozokat napos helyre, és 
30 perc elteltével olvasd le a hőmérőket, hogy 
hány fokot mutatnak. Vidd árnyékos helyre a 
dobozokat, és 10 percenként olvasd le a hőmér-
sékleti értékeket!

1. A légkör mely része melegszik föl elsőként a nap-
sugárzás hatására? Mi ennek a jelenségnek a 
magyarázata?

2. Hogyan befolyásolja a páratartalom a légkör hő-
mérsékletét?

3. Miért alacsonyabb a hőmérséklet a hegyek észa-
ki oldalán, mint a délin?

4. Mi az oka annak, hogy a hóval fedett felszínek 
felett lassabban melegszik föl a levegő, mint ott, 
ahol már elolvadt a hó?

5. Az 1. ábra tanulmányozása után fogalmazd meg, 
hogyan melegszik fel a levegő a napsugárzás 
hatására!

6. A 3. ábra segítségével magyarázd meg, miért 
tartja meg a hőt az üvegház!

7. Milyen előny származhat abból, ha nap-
energiával állítunk elő meleg vizet, és 
nem gázfűtésű kazánnal?

Hazánkban sok helyütt foglalkoznak melegházi zöld-
ség- és virágtermesztéssel. A melegházakat télen 
ugyan fűtik, de tavasztól már – az üvegházhatásnak 
köszönhetőn – a napsugárzás ereje is elég ahhoz, hogy 
a termés beérjen. Mára természetes, hogy egész év-
ben vásárolhatunk hazai zöldpaprikát, zöldhagymát, 
paradicsomot vagy uborkát.

Sokszor tapasztaljuk, hogy derült, szélcsendes éjszaka 
után igen hűvösek a reggelek. Ha azonban felhős az 
éjszakai égbolt, akkor enyhébb reggelre ébredünk. 
A levegőben lévő vízgőz ugyanis nem engedi meg-
szökni a felszín által kisugárzott hőt, hanem vissza-
veri. Hasonló szerepet tölt be, mint az üvegház fala, 
amely megaka dályozza, hogy kiszökjön a meleg. Ezért 
nevezik a légkör e jellemző tulajdonságát üvegház-
hatásnak (3. ábra).

Az üvegházhatás
Az üvegházhatásért a levegőben lévő 
szén-dioxid is felelős. Ez a gáz a tüzelő- és 
üzemanyagok elégetésekor nagy mennyi-
ségben kerül a légkörbe. A jelenlegi mérések 

szerint gyors ütemben nő a levegő szén-dioxid-tartalma, 
ami a növekedő üvegházhatás miatt jelentősen emel-
heti a Föld átlaghőmérsékletét.

( )

földfelszín

nap
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hősugarak
üvegház

hősugarak
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vízgőz

Nap

légkör, időjárás, időjárási elemek, üvegház-
hatás
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Hogyan képződnek a felhők, hogyan 
keletkezik a csapadék?

Az időjárási folyamatokban alapvető szerepe van a 
levegőben lévő víznek. De honnan származik a levegő 
vízgőztartalma?

Próbáld ki!
Lehelj rá egy hideg ablaküvegre! Mit tapasztalsz, 
mivel magyarázod a jelenséget?
Zárható fedelű teáskannában forralj fel vizet! 
Forrás közben a víz elpárolog, és a vízgőzben 
gazdag levegő kisüvít a kannából, majd hirtelen 
lehűl. Ennek következtében a vízgőz apró csep-
pekké alakul, és kis felhőkké sűrűsödik.

A felhők a levegő páratartalmából kialakuló, víz-
cseppekből vagy jégkristályokból álló képződ-
mények.

MEGHATÁROZÁS

A légkörből a földfelszínre kerülő folyékony vagy szi-
lárd halmazállapotú vizet csapadéknak nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

A napsugarak hatására a tengerek, tavak, folyók vize 
párolog. A folyékony víz felszínéről vízrészecskék 
lépnek a levegőbe. Ezek összességét párának vagy 
vízgőznek nevezzük. A felmelegedett levegő a víz-
gőzzel együtt fölfelé áramlik. A légkör magasabb 
rétegeibe érve a levegő hőmérséklete folyamatosan 
csökken. Ezért a vízgőz egy része kicsapódik, vissza-
alakul folyékony vízzé. 

Ha a vízcseppek olyan magasságba emelkednek, ahol 
már 0 °C alatt van a hőmérséklet, apró jégkristá-
lyokká fagynak. A magasban kicsapódó, vízcsep-
pekké alakuló vagy jéggé fagyó vízgőz hozza 
létre a felhőket.

Amikor a fölfelé emelkedő jégszemek és vízcseppek 
már olyan nagyra híznak, hogy az alulról felfelé 
szálló levegő nem képes följebb hajtani őket, meg-
kezdődik a felhőből a csapadék hullása.

A lehullott csapadék egy része közvetlenül visszakerül 
a tavakba, tengerekbe. Más részét a patakok, folyók 
szállítják vissza. A talajba beszivárgó víz pedig a fel-
szín alatt jut el az állóvizekbe. A víz tehát állandó 
körforgásban van a természetben (1. ábra).

Ebben a körforgásban jelentős szerepe van a növény-
világnak is. A növények életműködésükhöz vizet 
vesznek fel a talajból. A felvett víz nagy részét elpáro-
logtatják, visszajuttatják a légkörbe. A levegő pára-
tartalmát tehát a növényzet is befolyásolja.

1. A víz körforgása 
a természetben 
A vizekből, a föld-
felszínről, a növény-
takaróról elpárolgó 
víz a légkörbe kerül. 
A magasban lehűl, 
kicsapódik, és 
felhőket képez. 
A felhőkből hulló 
csapadék visszajut 
a felszínre.

A víz körforgása

A levegő páratartalmát a benne 
lévő víz részecskék mennyisége 
határozza meg. Eszerint megkü-
lönböztetünk száraz és párás 

 levegőt. A páratartalom erősen függ a levegő 
hőmérsékletétől. Minél melegebb a levegő, 
annál több vízgőzt képes fogadni. Ha a párás, 
meleg levegő hirtelen lehűl, a vízgőz egy része 
kicsapódik belőle.
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2.
A domborzat 

szerepe a 
felhő- és 

csapadék-
képződésben

meleg
levegő

hideg
levegő

A felszínhez közeli levegőből kiváló apró vízcsep-
pek hozzák létre a ködöt.

MEGHATÁROZÁS

Előfordul, hogy a földfelszín annyira lehűl az éjszaka 
során, hogy a közvetlenül fölötte található levegő 
vízgőztartalma kicsapódik. Ilyenkor a felhőképződés 
a felszín közelében történik, kialakul a köd.

Vizsgáljuk meg, milyen fajtái vannak a csapadéknak a 
természetben! A leggyakoribb csapadék az eső, 
amikor a víz folyékony halmazállapotban, eső-
cseppek formájában érkezik a felszínre. A lehul-
lott eső mennyiségét milliméterben mérik. A nyári 
hónapokban hazánkban gyakoriak a záporok, ilyen-
kor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdul a 
földekre. A záporok csak kisebb területet áztatnak. 
A lassú, csendes eső akár napokig is eltarthat, és több-
nyire egész országrészeket érint.

A csapadék fajtái

A téli hónapok jellemző csapadékformája a hó. A fel-
hőkből lefelé hulló jégkristályok a levegő ala-
csony hőmérséklete miatt nem olvadnak el, ha-
nem jellegzetes alakú hókristályokká fagynak. 
A hókristályban a jégtűk nem tapadnak szorosan egy-
máshoz, köztük kisebb-nagyobb hézagok vannak. A le-
hullott hó mennyiségét cm-ben mérik. 

1. Honnan származik a levegő páratartalma?
2. Mikor alakulnak ki a felhők?
3. Milyen feltételek mellett indul meg a csapadék 

hullása?
4. Mit jelent az, hogy a víz körforgást végez a ter-

mészetben? Válaszodhoz használd az 1. ábrát!
5. Mi a különbség a felhő és a köd között? 
6. Hogyan befolyásolja a domborzat a fel-

hő- és csapadékképződést? Válaszodat 
segíti a 2. ábra.

A levegőben lévő vízgőz a felhőképződés so-
rán folyékony halmazállapotú vízzé vagy 

szilárd jéggé alakul át, majd csapadék formájá-
ban kerülhet vissza a felszínre. A folyamat a köd 
képződésekor a felszín közelében is végbemegy. 
Az eső és a hó hulló csapadékfajták. A harmat, 
a dér és a zúzmara talajmenti csapadékok. 
A  lakosság élelmiszer-termelésére közvetlen ha-
tással van a csapadék mennyisége és eloszlása.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

Eddig azt vizsgáltuk, hogy a magasba felemelkedő és 
közben lehűlő levegőből hogyan keletkezik a csapa-
dék. A csapadékképződés azonban történhet a föld 
felszínén is. 

Ha a talajközeli levegő hűl le, akkor páratartal-
ma kicsapódhat a hideg felszínen. Fagymentes 
időben, főként hűvös reggeleken, a kiváló víz har-
matcseppeket alkot.

Fagypont alatti hőmérsékleten a levegőből kicsa-
pódó víz jégkristályokba rendeződik, megfagy. 
Így alakul ki a vékony, fehér bevonatot képező dér. 

Az erősen páradús, ködös levegőből fagypont 
alatti hőmérsékleten nagyon nagy mennyiségű 
jégkristály rakódhat le az ágakra, távvezetékek-
re. Ez a természeti jelenség a zúzmara. A zúzmara 
súlya alatt leszakadhatnak a távvezetékek, letörhet-
nek a fák ágai.

felhő, csapadék, vízkörforgás, köd, eső, hó, 
harmat, dér, zúzmara

ÚJ FOGALMAK

Felhők akkor is kialakulhatnak, ha a felszín fölött 
áramló levegő egy magas hegybe ütközik (2. ábra). 
Ilyenkor a hegy felemelkedésre készteti a levegőt. 
A felfelé áramló levegő lehűl, és megkezdődik a felhő-
képződés. Emiatt a szélirány útjába álló hegyoldalakat 
bő csapadék öntözi. A hegyek fölött átáramló levegő 
már kevesebb vízgőzt tartalmaz, így a hegy másik 
oldala csapadékban szegényebb.
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A körülöttünk lévő levegő nyomása, a légnyomás nem 
állandó. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha készítünk 
egy egyszerű berendezést a légnyomás mérésére 
(1. ábra). Húzzunk egy pohár szájára léggömbdarabot, és 
szorítsuk rá befőttesgumival! Hegyezzük ki egy szívószál 
végét, és illesszük a gumihártya tetejére! Rögzítsük a po-
harat mindkét oldalán ragasztós szalaggal! Hajlítsunk be 
egy kartoncsíkot az aljánál, hogy megálljon, majd rögzít-
sük az alaphoz a szívószál végénél!

Jelöljük be néhány napon át, milyen magasra mutat a 
szívószál hegye! Így nyomon követhetjük a légnyomás 
változását. Ha a légnyomás nő, benyomja a gumihártyát. 
Ennek következtében a szívószál hegye felfelé mozdul el.

A légnyomás változása akkor lehet jelentős, ha erős 
lehűléssel vagy felmelegedéssel járó időváltozás tör-
ténik. A levegő hőmérsékletének változásával módosul a 
légnyomás is. A felmelegedést és a lehűlést pedig levegő-
áramlás, szél kíséri.

Biztosan megfi gyelted már, hogy a meleg fűtőtest fölött 
lebeg a függöny, mintha állandóan fújnák. A szobában a 
meleg levegő ugyanis fölfelé száll, és helyére hidegebb leve-
gő kerül. A hőmérsékleti különbségek miatt a levegő 
tehát állandóan áramlik. 

A jelenség a légkörben is megfi gyelhető. A szárazföld 
könnyebben melegszik fel, így fölötte magasabb a levegő 
hőmérséklete is. A talajhoz közeli meleg levegő fölemelke-
dik, a légnyomás csökken (2. ábra). A víz nehezebben me-
legszik fel, és a fölötte lévő hidegebb levegő a szárazföld 
felé, a meleg levegő helyére áramlik (3. ábra). A légáram-
lást a hőmérsékleti különbségek hozzák létre.

1. Egyszerű készülék a légnyomás változásának 
kimutatására

A levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása a szél.

MEGHATÁROZÁS

3. A szél kialakulása

2. A felmelegített levegő magasba emeli 
a hőlégballont

Hogyan keletkezik, mitől fúj a szél?

Nap

hideg levegő

tó

szél

szárazföld

meleg
levegő
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A levegő nyomása, a légnyomás nem állandó. 
A különböző légnyomású területek között 

légáramlás, szél keletkezik. A szeleket irányuk-
kal és erősségükkel jellemezzük. A szél az ember 
számára fontos és környezetet kímélő erőforrás.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS

1. Milyen körülmények között változik jelentősen 
a légnyomás?

2. Mi a szél, és hogyan alakul ki?
3. Miért a tengerek, tavak felől fúj leggyakrabban 

a szél?
4. Milyen tulajdonságaikkal jellemezhetjük a szele-

ket?
5. Magyarázd meg az 1. ábrán látható szerkezet 

működését!
6. A 4. ábra segítségével hasonlítsd össze 

hazánk nyugati és keleti területén az 
uralkodó szélirányokat!

4. Magyarországon uralkodó szélirányok

Minden szélnek olyan nevet adunk, amelyik égtáj felől 
fúj. Hazánk területén az északnyugat felől érke-
ző, északnyugati szelek gyakoriak (4. ábra). 
A szeleket irányukon kívül erősségükkel is jelle-
mezzük. A szélerősségen azt értjük, hogy a vízszinte-
sen mozgó levegő milyen gyorsan halad a felszín fölött. 
A pontos érték megállapításához műszereket használ-
nak, de egyszerűbben is jellemezhetjük a légáramlást. 

Ha szélcsend van, a füst egyenesen száll fölfelé. 
A szellő már megrezegteti a faleveleket, a szél pedig 
felborzolja az állóvizek felszínét. A viharos szél le töri 
a vékonyabb ágakat, a pusztító orkán pedig kárt okoz 
a háztetőkben is. 

A szélfútta helyeken az uralkodó széliránynak megfe-
lelően sérül a fák lombja (5. ábra).

A szél erejét régóta kihasználja az ember. Régen 
a gabonaszemeket megőrlő súlyos malomkereket a 
szélkerékbe kapaszkodó légáramlás hajtotta. Mára 

5. Az állandó irányból fújó szelek károsítják 
a hegytetőn álló fák koronáját

6. A szél erejét szélkerekekkel, szélerőművekkel 
hasznosítják

a szélerőt leginkább áramtermelésre használ-
ják. A szélerőművekben a tornyokra szerelt lapátok 
forgó mozgását egy berendezés árammá alakítja. Ez-
zel háztartások, települések és üzemek számára olcsó 
és környezet barát energiaellátás biztosítható 
(6. ábra).

légnyomás, szél, szélcsend, szellő, viharos 
szél, orkán, szélerőmű

ÚJ FOGALMAK
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Egy földrajzi hely átlagos időjárását ég-
hajlatnak nevezzük.

MEGHATÁROZÁS

Mi a különbség az időjárás és az éghajlat 
között?

Az előző leckékben megismerkedtél az időjá-
rás legfontosabb elemeivel. Ha több évtize-
den keresztül feljegyezzük az időjárási adato-
kat, az értékeket vizsgálva szabályszerűsége-
ket fedezhetünk fel. Hazánkban télen 
alacsony a hőmérséklet, az eső mellett előfor-
dul havazás is. Tavasszal változékonyra for-
dul az idő, a hideg és a meleg akár órákon 
belül is válthatja egymást. Az év legmelegebb 
időszaka a nyár. A nagy hőséget heves zápo-
rok, zivatarok enyhítik. Az ősz beköszöntét 
az egyre hűvösebb hajnalok jelzik. November 
vége felé megjelennek fagyok, a havazás pedig 
már a telet idézi. Sok éven keresztül gyűjtött 
időjárási adatokból következtethetünk a terü-
let éghajlatára.

Egy hazai városban több éven át végzett megfi gyelés alapján a 
következő havi középhőmérsékleti és csapadékadatokat rögzí-
tették.

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

°C –1 1 4 10 15 20 21 20 16 11 5 1

mm 38 38 39 50 70 75 90 68 65 58 57 47

Az adatokat könnyebben értelmezhetjük, ha grafi konon, ég-
hajlati diagramon ábrázoljuk őket (1. ábra). Minden  hónapnál 
bejelöljük a havi középhőmérsékletet, és összekötjük a ponto-
kat. A havi csapadékmennyiséget oszlopokkal ábrázoljuk.

Az éghajlati diagram tanulmányozása alapján következtethe-
tünk az adott éghajlat sajátos jellegére. A grafi kon elemzését a 
havi középhőmérsékleti értékek leolvasásával érdemes  kezdeni. 
Megállapítható, hogy melyik a legmelegebb és leghidegebb hó-

Éghajlati diagram

1. Hazánk éghajlati diagramja

Az oszlopok magassága 
arányos a csapadék 
mennyiségével

Az egyik függőleges 
tengelyen a havi 
középhőmérsékletet 
tüntetjük fel °C-ban

A folytonos vonal 
a hőmérséklet évi járását 
mutatja az adott területen

A másik függőleges 
tengelyen a havi 
csapadékértékeket 
jelöljük milliméterben

A vízszintes tengelyen 
tüntetjük fel a hónapokat
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1. Mekkora időtartamú megfi gyelésre van szükség, 
ha egy terület éghajlatát akarjuk tanulmányozni?

2. Milyen évente ismétlődő jellemzők írhatók le a 
hazai éghajlatról?

3. Mit nevezünk éghajlatnak?
4. Mely éghajlati elemeket és hogyan ábrázolunk az 

éghajlati diagramon?
5. Tanulmányozd, majd jellemezd az 1. áb-

rán látható éghajlati diagramot!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Egy terület éghajlata az időjárási elemek 
hosszú távú megfi gyelései alapján írható le. 

A hőmérsékleti és a csapadékértékek sokéves 
átlaga alapján készített éghajlati diagram jól 
tükrözi az adott terület éghajlati viszonyait, az 
évszakok sajátos jellemzőit.

90°

30°

1 m2 2 m2

A légkörön áthaladó napsugárzás először a földfel-
színt melegíti fel. A felmelegedés mértékét több té-
nyező is befolyásolja. Fontos, hogy mennyi ideig tart 
a napsugárzás, és az is, hogy milyen szögben érkeznek 
a felszínre a napsugarak, azaz mekkora a napsugarak 
hajlásszöge (2. ábra).

A napsugárzás és a hőmérséklet

2. Különböző hajlásszögben érkező napsugarak
Ha kisebb szögben érkezik ugyanannyi sugárzás, akkor nagyobb 
területen oszlik el, ezért kevésbé melegít. 

A Föld gömb alakja miatt eltérő szögben érik a napsu-
garak a felszínt. A napsugarak hajlásszöge az Egyenlí-
tő mentén a legnagyobb, és a sarkok felé fokozatosan 
csökken. Ezért az Egyenlítő környékén van a legme-
legebb, a sarkok felé haladva pedig egyre hidegebb 
(3. ábra).

3. Az Egyenlítő 
környékére nagyobb, 
a sarkok felé haladva pedig 
egyre kisebb szögben 
érkeznek a napsugarak

nap, kiszámolható az évi közepes hőingadozás és az évi 
középhőmérséklet. Nemcsak azt lehet leolvasni, hogy 
melyik a legcsapadékosabb hónap és évszak, hanem a 
csapadék évi összegét is ki lehet számolni. Olyan ösz-
szefüggéseket is megállapíthatunk, hogy a melegebb 
vagy hidegebb évszakban esik-e több csapadék.

A Föld tengely körüli forgásának következménye a 
nappalok és az éjszakák váltakozása, a hőmérséklet 
napi járása. Reggel a nap alig emelkedik a látóhatár 
fölé, a napsugarak hajlásszöge kicsi. Délben, amikor a 
nap a legmagasabban jár, a legnagyobb a hajlásszög. 
Este kis szögben érik a napsugarak a felszínt.

A Föld Nap körüli keringésének következtében szin-
tén változik a napsugarak hajlásszöge az év során egy 
adott területen. A Föld elnyújtott kör alakú pályán 
kering a Nap körül. Forgástengelye nem merőleges 
pályájának síkjára, hanem 66,5°-os szöget zár be az-
zal. Ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy a Nap 
delelési magassága az egyes földrajzi pontokon az év 
során eltérő. A csillagászati évszakok kezdetét az ha-
tározza meg, hogy a jellegzetes szélességi körökön 
(Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő) mikor delel merőle-
gesen a Nap. Nálunk, az északi féltekén a tavasz már-
cius 21-én, a nyár június 22-én, az ősz szeptember 
23-án, a tél pedig december 22-én kezdődik.

éghajlat, éghajlati diagram
ÚJ FOGALMAK
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Miért van júniusban nyár az északi féltekén 
és tél a déli féltekén? 

A Föld különböző területeinek felmelegedése tehát 
nagymértékben függ az Egyenlítőtől való távolságtól. 
A nevezetes szélességi köröknek megfelelően, az 
Egyenlítővel párhuzamosan éghajlati övezeteket 
különböztetünk meg (1. ábra).

A forró, más néven trópusi övezet a Ráktérítő és a 
Baktérítő között helyezkedik el. Ezeken a területeken 
a legnagyobb a napsugarak hajlásszöge. Mivel a nap-
sugarak egész évben nagy szögben érik a felszínt, 
mindig magas a havi középhőmérséklet.

Az északi és a déli sarkkörön túl alakultak ki a hideg 
övezetek. A kis szögben érkező napsugarak csak ke-
véssé melegítik a felszínt, ezért mindig alacsony a havi 
középhőmérséklet. Az állandóan fagyos éghajlaton 
mindig fagypont alatti a hőmérséklet, ott egy évszak, 
a rendkívül hideg tél jellemző. 

A mérsékelt övezetek a térítők és a sarkkörök között 
találhatók. Ezeken a területeken nincs túl meleg, sem 
túl hideg. Négy évszakot különböztetünk meg, a ta-
vaszt, a nyarat, az őszt és a telet (2. ábra). Soha nem 
fordul elő, hogy nem kel fel vagy nem nyugszik le a Nap.

Az éghajlati övezetek

É

D

északi sarkkör 

Ráktérítő

Egyenlítő

Baktérítő

déli sarkkör 

mérsékelt   övezet

forró   övezet

mérsékelt   övezet

hideg 
övezet

hideg 
övezet

1. Éghajlati 
övezetek 
a Földön

2. A Föld keringése és az évszakok váltakozása

Nap

IX. 23.

VI. 22.

XII. 22.

III. 21.

Az éghajlati övezetek elhelyezkedése csak akkor lenne 
szabályos, ha a Föld egyféle anyagból felépülő, sima 
felszínű golyóhoz hasonlítana. Ezzel szemben a fel-
színt szárazföldek és óceánok, hegységek és alföldek 
teszik változatossá. Márpedig egy terület éghajlatát 
jelentősen befolyásolja az óceánoktól való távolság 
és a domborzat is.

A víz lassabban melegszik fel és lassabban hűl le, mint 
a szárazföld. Nyáron az óceán felől érkező hűvös sze-
lek enyhítik a szárazföldön a meleget, télen pedig a 
még melegebb óceán mérsékli a hideget. Az óceánok 
és tengerek partján több csapadék hullik. Ezért az 
ugyanazon a földrajzi szélességen fekvő tengerparti és 
szárazföldi területek éghajlata különbözik egymástól. 
A partvidékeken kisebb a hőingadozás, és több a csa-
padék.

Éghajlat-módosító hatások

Az óceánok és a domborzat éghajlat-mó-
dosító hatásának következtében a valós 
éghajlati övezetek nem teljesen szabályo-
san helyezkednek el, nem feltétlenül kö-

vetik a nevezetes szélességi köröket.
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III. 21.

 1. Mi határozza meg elsősorban egy terület felme-
legedését?

 2. Miért változik a nap során a hőmérséklet?
 3. Mi az oka az Egyenlítő és a sarkvidékek eltérő 

felmelegedésének?
 4. Milyen éghajlati övezetek vannak, és hol he-

lyezkednek el?
 5. Miért változik az év során egy területen, pél dául 

Magyarországon a napi középhőmérséklet?
 6. Hasonlítsd össze a mérsékelt és a forró övezet 

éghajlatát!
 7. Hasonlítsd össze a hideg és a mérsékelt övezet 

éghajlatát!
 8. Hogyan befolyásolják az óceánok és a tengerek 

a szárazföldek éghajlatát?
 9. Hogyan változik a hőmérséklet a tengerszint 

feletti magassággal?
10. Egy 80 km hosszú magashegység vonulatai a 

tengerparttal párhuzamosan húzódnak. Ho-
gyan alakul az éghajlat a hegység két oldalán? 

11. Miért alakultak ki különféle éghajlatok a Föl-
dön? Fogalmazz meg minél több össze-
függést és kapcsolatot a mellékelt ábrák 
alapján!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Egy terület hőmérsékletét alapvetően a nap-
sugárzás időtartama és a felszínre érkező 

napsugarak hajlásszöge határozza meg. 
Legerősebb melegítő hatása a felszínre merő-

legesen érkező sugaraknak van. A napsugarak 
hajlás szöge és ezzel melegítő hatása az Egyenlí-
tőtől a sarkok felé haladva fokozatosan csökken. 
A Földön ezért éghajlati övezeteket különbözte-
tünk meg. A térítők között a forró vagy trópusi 
övezetet, a térítők és a sarkkörök között a mér-
sékelt övezetet, a sarkkörökön túl a hideg öveze-
teket. 

Egy terület éghajlata függ az óceánoktól való 
távolságtól és a domborzattól is.

napsugarak hajlásszöge, éghajlati övezetek, 
forró vagy trópusi övezet, mérsékelt 
övezet, hideg övezet

ÚJ FOGALMAK

A tengerszint feletti magassággal fokozatosan csök-
ken a hőmérséklet. Emiatt a hegyvidéken alacsonyabb 
az évi középhőmérséklet, mint az ugyanazon a föld-
rajzi szélességen, de a tenger szintjéhez közelebb 
fekvő területen. A hegyeknek ütköző,  felemelkedő és 
lehűlő levegőből a hegységek területére általában több 
csapadék hullik, mint a környező alföldekre. Az ural-
kodó széliránnyal szemben fekvő hegyoldalak csapa-
dékosabbak, mint a hegy szélárnyékos oldala.

Az éghajlathoz a növények és az állatok is alkalmaz-
kodnak, ezért az Egyenlítőtől való távolság függvé-
nyében övezetesen változik a növénytakaró szerkeze-
te és ezzel együtt az állatvilág is. Az Egyenlítő 
környékén például trópusi esőerdők, a mérsékelt öve-
zetben lombhullató erdők, az Egyenlítőtől legtávolab-
bi erdőkben fenyők uralják a tájat (3. ábra).

Egy adott területen a talaj kialakulása 
alapvetően függ az éghajlattól és az élővi-
lág jellemzőitől. Ezért az éghajlat és 
az élővilág mellett a talajok is övezetes 

elrendeződésűek. 

3. A növényzeti övek változása az Egyenlítőtől 
a sarkvidékekig. Azonosítsd az ábrán, milyen erdők jellemzőek a 
különböző éghajlati övezetek területén! 
Hogyan változik a növénytakaró a száraz területeken?
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… ÉS JÖVŐJE
Magyar klímakutatás a világ egyik 
legszélsőségesebb terepén

A Földön szinte már nincs olyan hely, ahol ne járt volna 
ember. Ha mégis akadna ilyen, a világűrben keringő mű-
holdak már megmutatták volna. Egy magyar kutatócso-
port különleges célpontot választott az éghajlat kutatásá-
nak helyszínéül, ahol mértek 400 km/h szélsebességet is.

2010-ben érdekes kutatássorozat kezdődött magyar 
tudósok részvételével. A vizsgálatok helyszíne az An-
dokban található Atacama-sivatag, ami a világ legszá-
razabb sivataga. A műszeres mérések helyszíne az ar-
gentin – chilei határ északi részén emelkedő tűzhányó, 
a 6893 méteres Ojos del Salado (magyarul „sós sze-
mek”), a Föld legmagasabb vulkánja, ahová elsőként 
jutottak fel magyar kutatók. Itt van a földkerekség leg-
magasabban fekvő tava és a Föld legmagasabban fekvő 
melegvíz-kitörése (gejzírje). A terület vízben igen sze-
gény, csupán sós tavakban és a hóhatár fölötti jégben 
található nedvesség. A kutatók elsősorban a területen 
állandóan jelen lévő fagy változásáról és a víz jelenlé-
tének átalakulásáról fognak adatokat gyűjteni. Az em-
beri tevékenységtől teljesen mentes, zord, szeles és 
száraz helyszín tökéletesen alkalmas az éghajlatválto-
zásokkal kapcsolatos kutatásokra.

2010-ben az expedíció tagjai, Nagy Balázs, Nemerkényi 
Zsombor, Bakai Ferenc és Garamszegi Tamás felmérték a 
helyszínt. Két évvel később, 2012-ben elhelyezték a 
mérőműszereket, de már ekkor is zajlott adatgyűjtés. 
2016-ban további műszereket telepítettek a helyszín-
re: légi felvételek készítésére is felhasználható drónokat. 
A korábban kitelepített műszerekből kinyert adatok 
megmutatták, milyen mélységben található a felszín 
alatt jég, az azonban még nem ismert, milyen vastag 
ez a réteg, és pontosan milyen ütemben fogy a globális 
melegedés hatására. Utóbbi kérdésekre csak a hosszú 
távú megfi gyelés adhat választ.

A magyar éghajlatkutatás …
… MÚLTJA

Hazánk éghajlatának leírásához hosszú időre vissza-
nyúló és sok időjárási elemre kiterjedő meteorológiai 
megfi gyelésre van szükség. Magyarországon elsőként 
az 1700-as években indultak meg a hőmérséklet- és 
csapadékmérésekre alapozott időjárás-megfi gyelések 
Sopronban. A rendszeres műszeres mérések 1781-ben 
kezdődtek a budai megfi gyelőállomáson. Az évek so-
rán egyre több és jobb mérőműszert helyeztek el az 
állomásokon, megindult a hóvastagság, a szél, a nap-
fénytartam és a csapadékmennyiség mérése is. A méré-
sek több évtizedes adatbázisára támaszkodva írta meg 
Róna Zsigmond a Magyarország éghajlata című könyvet 
(1909), amely több évtizeden át határkövet jelentett a 
hazai éghajlatkutatás történetében. A 20. század utolsó 
negyedében 22 óránként észlelő, és 120 db napi három 
mérést végző meteorológiai állomás működött szerte 
az országban. Rajtuk kívül több mint 750 csapa-
dékmérő állomás gyűjtötte az időjárási, éghajlati ada-
tokat az ország területéről. A másfél évszázada gyűlő 
meteorológiai adatbázist az Országos Meteoroló giai 
Szolgálat archívumában őrzik. A 20. században végzett 
meteorológiai mérések és megfi gyelések felhasználása 
alapozta meg azokat a kutatásokat, amelyek eredmé-
nyei egyre sokoldalúbb képet tártak elénk az ország 
klímájáról. Bacsó Nándor Magyarország éghajlata című 

könyve (1959) az éghajlatkutatás akkori legfrissebb 
eredményeit tárja az olvasó elé országunk éghaj-

latáról. A legtöbb információt Magyarország 
éghajlati atlasza (2001), valamint Péczely 

György Éghajlattan (1979) című kéziköny-
ve tartalmazza.

A Konkoly-Th ege Miklós által alapított, Közép-Európa 
első időjárás- és csillagászati megfi gyelőállomása a mai 
Szlovákiában, Ógyallán. Planetáriuma és múzeuma 
ma is látogatható122
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http://www.met.hu/eghajlat/h

Keresd fel a www.met.hu honlap ÉGHAJLAT menüpontjában az éghajlati adatsorokat!
Találd meg, hogy milyen volt az időjárás a születésnapodon a születési helyedhez legkö-
zelebb fekvő nagyváros adatai alapján! Kérdezd meg a szüleidet, ők hogy emlékeznek 
annak a napnak az időjárására, amelyik napon te születtél!

Rendezzetek „versenyt” az osztályban! Ki született a legmelegebb, a leghidegebb, a 
legcsapadékosabb napon? Kinek a születésnapján sütött a legtöbbet a nap?

ÉGHA JL AT I  ADAT SOROK
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A földfelszínt körülölelő levegőburok a légkör. A lég-
kör és a Föld felszínét borító vízfelszínek jellemzőinek 
folyamatos változása alakítja ki az időjárást és az ég-
hajlatot. Az éghajlat és az időjárás elemei azonosak: 
hőmérséklet, napsugárzás, szél és csapadék.

A napsugarak először a földfelszínt melegítik fel. Az 
elnyelt hő egy részét a felszín kisugározza, átadja a 
fölötte található levegőrétegnek. A meleg levegő felfe-
lé áramlik, helyére hidegebb levegő kerül. A felszín 
felmelegedését befolyásolja a domborzat és a felszín 
színe is.

A felszín által kisugárzott hőt a levegőben található 
víz- és más részecskék, mint például a szén-dioxid, 
nem engedik visszajutni a világűrbe. Ez a jelenség az 
üvegházhatás.

A természetben a víz állandó körforgásban van. 
A földfelszínről, a vizekből és az élőlényekből elpárol-
gó víz a légkörbe kerül. A levegő páratartalmából 
alakulnak ki a felhők, amelyekből a víz eső vagy vala-
mely, a légkörben képződő csapadék formájában érke-
zik vissza a felszínre. A harmat, a dér és a zúzmara 
talajmenti csapadékok.

A légkör fontos jellemzője a légnyomás. A szél a leve-
gő vízszintes irányú áramlása, amelyet különböző 
hőmérsékletű és nyomású légtömegek áramlása alakít 
ki. A szeleket irányukkal és erősségükkel jellemezzük. 
Hazánkban leggyakoribbak a nyugati szelek.

Az időjárás megfi gyelésénél ezeknek az elemeknek az 
állandó változását követjük egy adott helyen. Az ég-
hajlatot egy nagyobb területen, például országban 
vagy földrészen vizsgáljuk. Megismeréséhez ugyan-
ezen elemek mért értékeit hosszú időn keresztül kö-
vetjük, rögzítjük. A sok év megfi gyelései alapján sza-
bályszerűségeket állapíthatunk meg a megfi gyelt te-
rületen. Ebből következik, hogy egy terület átlagos 
időjárása az éghajlat. A havi középhőmérsékleti és 
csapadékértékeket éghajlati diagramon ábrázoljuk. 
A Föld gömb alakja miatt az eltérő szögben érkező 
napsugarak különböző mértékben melegítik fel a fel-
színét. Emiatt különböző éghajlati övezetek alakulnak 
ki a Földön. A hideg övezetben a legkisebb a napsuga-
rak hajlásszöge, a legtöbb napsugárzás pedig a forró, 
vagy más néven trópusi övezetre jut. Az éghajlatok 
kialakulását a napsugarak hajlásszögén kívül befolyá-
solja még az óceántól való távolság és a tengerszint 
feletti magasság is.

Üvegházhatás

Hőmérséklet

Napsugarak hajlásszöge

Tengerszint 
feletti 

magasság

Rövid ideig

ÉghajlatIdőjárás

Hosszú ideig
Forró (trópusi)

Napsugárzás

Légnyomás

Csapadék

Eső

Szél Szél

Szellő

OrkánHó

Dér

Harmat

Szélcsend

Viharos szél

Zúzmara

HidegMérsékelt

Éghajlati diagram

Domborzat

Éghajlatot 
befolyásoló 

tényezők Elemei:

Éghajlati övezetek

Elemek meg-
fi gyelésének hossza

Időjárás – Éghajlat
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Ebben a fejezetben az emberi szervezet felépítésével, működésével és egészségé-
nek megőrzésével foglalkoztok. Először arra a kérdésre keresitek a választ, hogyan, 
milyen sejtekből, illetve szervekből épül fel az ember teste, és hogy ezek a szervek 
milyen szerepet látnak el szervezetünk működésében. Választ kaptok arra a kér-
désre is, miért fontos, hogy változatosan, egészségesen táplálkozzatok, és rend-
szeresen mozogjatok, illetve milyen veszélyeket rejt a nem megfelelő táplálkozás 
és a mozgásszegény életmód. Ezeket a dolgokat Ti magatok is befolyásolhatjátok. 
Vannak viszont olyan környezeti tényezők, például a légszennyezés, amelyek ká-
rosan hatnak elsősorban a városban élő emberek szervezetére, de érdemben nem 
tudjuk befolyásolni őket, csupán védekezhetünk ellen. Sok érdekes dolgot megtud-
hattok érzékszerveinkről, a látásról, hallásról, ízlelésről és tapintásról is. Megta-
nuljátok azt is, hogy mi a különbség a fi úk és a lányok szervezete között, miért 
alakulnak ki a nemi különbségek, és ennek milyen hatásai vannak a serdülőkorú 
gyerekek lelki világára. Külön lecke foglalkozik a különböző fertőzésekkel és be-
tegségekkel, illetve ezek megelőzésével. Megtudhatjátok azt is, mit jelent a járvány 
és milyen veszélyeket rejt magában. 

Az emberi szervezet működése, 
a testi-lelki egészség

VIII.
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Szerinted mekkora a világ legnagyobb sejtje?

Csodálatos emberi testünk felfedezését apró építőelemeink, a 
sejtek megismerésével kezdjük. Megszámlálhatatlanul sok 
sejt alkotja testünket. Számuk nagyjából 100 billióra 
(100 000 000 000 000) becsülhető. Folyamatos működésük-
nek köszönhető, hogy életben vagyunk. Például, hogy moz-
gunk, lélegzünk, táplálkozunk, ver a szívünk, testhőmérsékle-
tünk körülbelül 36,7 °C.

A szervezetünket felépítő sejtek feladatuknak megfelelően 
különböző alakúak és méretűek (1. ábra).

A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes egysége. Az 
előző mondat végén lévő pont méretű kis gömbben több száz 
átlagos nagyságú sejt férne el. A világon a legnagyobb sejt nem 
az emberi szervezetben található. Ez az Afrikában élő strucc-
madár tojása. Sejtjeink alakját működésük határozza meg. 
Idegsejtjeink hosszabb, rövidebb nyúlványokat tartalmaznak, 
így továbbítják a szervezetünket ért hatásokat. Bőrünk felső 
rétegének sejtjei védelmezően szorosan illeszkednek egymás-
hoz. Vérünk fehérvérsejtjei védenek a betegséget okozó víru-
sok, baktériumok ellen, vörösvérsejtjei pedig szállítják a tüdő-
ben felvett oxigént. Izmaink hosszúkás sejtjei képesek megrö-
vidülni, majd megnyúlni, és ezáltal mozgatni a csontokat.

Sejtjeink

1. Az emberi szervezet néhány sejttípusa 2. Az egyeden belüli szerveződési szintek 
az emberi szervezetben

vörösvérsejt

izomsejt

hámsejtek

idegsejt fehér vérsejt

szervezet

emésztő szervrendszer

gyomor szerv

nyelőcső

gyomor
máj

epehólyag

vastagbél

vékonybél

simaizom 
rétegek

simaizom 
szövet

simaizom 
sejt

nyálkahártya 
hámszövete

hasnyál-
mirigy
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Szövetek, szervek

Azok a sejtjeink, amelyek azonos feladatot látnak el, 
szöveteket alkotnak. Az izomsejtek például az izom-
szövetet, a csontsejtek a csontszövetet. Szövetekből 
állnak jellegzetes alakú szerveink. Ilyen az agyunk, 
szívünk, gyomrunk, tüdőnk. A hasonló feladatokat 
ellátó szervek nagyobb egységeket, szervrendszere-
ket alkotnak. A nyelőcső és a gyomor például az 
emésztés szervrendszerének a tagja. Összehangoltan 
működő szervrendszereink alkotják a szervezetün-
ket, más szóval testünket (2. ábra).

Sejtjeinket sejtalkotók építik fel (5. 
ábra). A sejthártya határolja, védi a sej-
tet. A sejtplazma kitölti a sejt belsejét, 
anyagcsere-folyamatok színhelye. A sejt-

mag irányítja a sejt működését, osztódását.

Fantasztikus belegondolni, hogy anyu-
kád petesejtje, amelyből te lettél, már az 
anyai nagymamád szervezetében is ott 
volt. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor 

anyukád a nagymamád méhében fejlődött, már akkor 
kialakultak a petesejtek a szervezetében, amelyek kö-
zül az egyikből te fejlődtél ki. 

1. Határozd meg a következő fogalmakat:
 a) sejt,
 b) szövet,
 c) szerv,
 d) szervrendszer!
2. Nevezz meg néhány emberi szervrend-

szert!
3. Mely szervrendszerek részei a következő 

szervek: nyelőcső, gége, combcsont, agy?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
Testünket, más szóval szervezetünket apró, 
szabad szemmel nem látható sejtek építik 

fel. Sejtjeink nem egyformák, mert más és más 
feladatot látnak el. Sejtjeink szerveket, szer-
veink szervrendszereket alkotnak.

sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet
ÚJ FOGALMAK

Sejtjeink élettartalma változó. A vörösvér-
sejtek átlagosan 120 napig, a gyomor falát 
bélelő sejtek 3 napig, a bélbolyhokat fedő 
sejtek fél napig működnek (3. ábra).

Napjainkig azt gondolták, hogy az agyban található ideg-
sejtek kora megegyezik az egyén életkorával (4. ábra). 
A tudomány fejlődése azonban megállíthatatlan. Kutatók 
2018-ban újonnan keletkezett idegsejteket találtak fel-
nőttek agyában.

3. Bélbolyhok 
A felvétel az ember 
bélcsatornáját belülről 
bélelő nyúlványokról, 
a bélbolyhokról 
készült. A bél bolyhok 
felszínét borító sejtek 
végzik a tápanyagok 
felszívását.

sejthártya

sejtplazma

sejtmag

5. A sejt felépítése

4. Idegsejtek
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rágóizom

mellizom

hasizom

karhajlító 
izom

ín

Miért az úszás az egyik legjobb sport a helyes 
testtartás kialakításához?
Mikor lesz izomlázad?

Egy felnőtt embernek 206 csontja van, de előfordulhat, 
hogy valakinek 1-2 darabbal több vagy kevesebb. Nézz 
utána, melyik a legkisebb, és melyik a legnagyobb az 
emberi csontok közül! A csont belülről úgy néz ki, mint 

a szivacs, de kemény és nem összenyomható.

A mozgásgazdag életmód minden életkorban nagyon ajánlott 
egészségünk megőrzése érdekében. A gyerekeknek és a ser-
dülőknek különösen fontos, hogy minden nap mozogja-
nak, gyakran sportoljanak!

A mozgás szervrendszerét a csontok és a hozzájuk kapcsolódó 
izmok alkotják. A csontok összessége a csontváz (1. ábra). 
A csontokhoz kívülről inakkal tapadnak a vázizmok, amelyek 
mozgatják a csontokat (2. ábra). Az ember gerinces élőlény.

Az izmokat megfelelő edzéssel, helyes táplálkozással tovább 
lehet növelni. A testalkat kialakításában meghatározó jelentő-
sége van a csontváznak és az izomzatnak. A testtömeg legna-
gyobb részét a csontok és az izmok alkotják. A testmagasságot 
a csontváz méretei határozzák meg. A csontok növekedése a 
serdülőkorban a legerőteljesebb. A lányok növekedése koráb-
ban kezdődik, és általában korábban is fejeződik be. Ők hama-
rabb, 14-15 évesen elérhetik végleges testmagasságukat. A fi úk 
növekedési üteme csak 16-17 éves korukra mérséklődik.

A csontváz és a vázizomzat egészséges fejlődéséhez azok a 
sportok a legkedvezőbbek, amelyek minden testrészt egyen-
letesen terhelnek. Ilyen például a túrázás, a futás, a kerékpá-
rozás, az evezés, sok labdajáték, és különösen az úszás.

Az ember fő testrészei a fej, a nyak, a törzs és a végtagok.

 Azok között, akik rendszeresen mozognak, kevesebb az elhí-
zott, mert a szervezetük elégeti a cukrokat és zsírokat, nem 
elraktározza azokat. A sportolás erősíti szívünket, jótékony 
hatása van vérkeringésünkre.

koponya

gerincoszlop

szegycsont

bordák

váll (kulcscsont)

kar

medence

láb

1. Az ember 
csontváza

2. Az ember 
izomzata
A rágóizom a fej, 
a has- és a mellizom 
a törzs, a karhajlító 
izom a végtagok 
izmai közé tartozik
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A testmozgás lelki egészségünket is szolgálja. Célokat 
tűzünk ki magunk elé, éberebbek, fi gyelmesebbek le-
szünk általa. Sportolást megelőzően érdemes megfe-
lelően bemelegíteni! Ennek elmaradásakor izomgör-
csök, sérülések alakulhatnak ki. A merev izmok és az 
inak könnyebben meghúzódhatnak, elszakadhatnak. 
Izomláz akkor alakul ki, ha a megerőltető izommunka 
miatt nem jut elég oxigén az izmokhoz. A fájdalom 
ellenére ajánlott a könnyebb testmozgás, amivel a 
tünetek gyorsabban elmúlnak.

Napjainkban főleg gyerekeknél a helytelen testtartás 
miatt az izmok nem tartják össze megfelelően a cson-
tokat. Emiatt könnyen kialakulhat valamilyen test-
tartási hiba. Az egészséges ember gerincoszlopában 
oldalról nézve, kettős S alakú görbület fi gyelhető meg. 
Ha a gerinc görbületei túl nagyok, hanyagtartásról 
beszélünk (3. ábra). A gerincoszlop oldalirányú görbü-
lete a gerincferdülés (4. ábra). Mindkét testtar tási 

3. Hanyagtartás

4. Gerincferdülés

hiba nehezíti a szív és a tüdő működését. Súlyos eset-
ben a test torzulását is okozhatják.

A testtartási hibák kialakulásának serdülőkorban van 
a legnagyobb a veszélye. Ilyenkor a csontok gyors 
ütemű növekedését nem követi kellő ütemben az 
izomzat fejlődése. A testtartási hibák megelőzését 
segíti a rendszeres testmozgás, valamint az, ha ügye-
lünk arra, hogy egyenes háttal üljünk.

Lúdtalp akkor alakul ki, ha a lábfej nem elég bolto-
zatos. Leggyakrabban a lábfej izomzatának gyengesé-
ge miatt a csontjai lefelé süllyednek. A lúdtalpas em-
ber lába a nem megfelelő terhelés miatt gyorsan elfá-
rad, gyakran a járás is fájdalmat okoz (5. ábra).

5. Egészséges és lúdtalpas ember talpnyoma

1. Nevezz és mutass meg magadon néhány csonto-
dat!

2. Hogyan előzhető meg a hanyagtartás és a gerinc-
ferdülés?

3. Nézz utána, mi a teendő bokasüllyedés 
esetén!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A mozgás szervrendszerét a csontok és a 
hozzájuk inakkal kapcsolódó vázizmok al-

kotják. Az ember fő testrészei a fej, a nyak, a 
törzs és a végtagok. A rendszeres testmozgás 
segíti a testi és lelki egészséget, és fontos szere-
pe van a helyes testtartás kialakításában.

csontváz, vázizom, az ember fő testrészei, 
hanyagtartás, gerincferdülés, lúdtalp

ÚJ FOGALMAK

129

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   129OH-TER05TA_Term_05-27.indd   129 2020. 06. 15.   21:15:212020. 06. 15.   21:15:21



Miért fontos, hogy rendszeresen együnk friss 
gyümölcsöt, zöldséget?

Szervezetünk az elfogyasztott táplálékból jut energi-
ához. A testünk felépítéséhez, növekedéséhez, a moz-
gásunkhoz szükséges erőforrásokat ételeink szolgál-
tatják. Az egészséges táplálkozás azt jelenti, hogy az 
életkorunknak és a szervezetünk energiaigényének 
megfelelő mennyiségű és összetételű tápanyagot ve-
szünk fel (1. ábra). A fejlődésben lévő szervezet táp-
anyagigénye magasabb, mint az idős embereké. 
Ugyancsak több táplálékot kell fogyasztania annak, 
aki nehéz fi zikai munkát végez vagy rendszeresen 
sportol. 

Amikor elfogyasztjuk például a vacsoránkat, a táplá-
lék nagyon érdekes és meglepően hosszú útra indul az 
emésztő szervrendszerünkben. Ennek legfontosabb 
szerveit a 2. ábrán tanulmányozhatod!

1. Egészséges táplálkozás

3. Szuvasodó 
fogak

2. A táplálkozás szervrendszere

szájüreg

nyelv

nyálmirigyek

nyelőcső

gyomor

hasnyálmirigy

vékonybél

végbél

máj

vastagbél

A szájüregben a táplálék nyállal keveredik, fogaink-
kal felaprítjuk, így könnyen lenyeljük. Az elfogyasz-
tott étel a nyelőcsövön át a gyomorba jut, ami 
elfolyósítja. A megemésztett, vagyis lebontott 
tápanyagok a vékonybél falán keresztül felszí-
vódnak, bekerülnek a vérbe. A vastagbélben az 
ásványi sók és a víz szívódik fel szervezetünkbe. Az 
emészthetetlen salakanyagok széklet formájá-
ban távoznak a végbélből.

Emésztőrendszerünknek nagyon gyakori betegsége a 
fogszuvasodás. A fogak felületén, a fogközökben meg-
tapadó ételmaradékon baktériumok telepednek meg. 
A baktériumok táplálkozásuk során savat termelnek, 
amely károsítja fogaink anyagát, így azok pusztu-
lásnak indulnak, megkezdődik a fogszuvasodás 
(3. ábra). A fogak romlása ellen naponta legalább két-
szeri fogmosással kell védekeznünk!
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olaj

Fontos, hogy naponta öt alkalom-
mal étkezzünk (4. ábra)! Bőséges 
legyen a reggeli és az ebéd. Tízórai-
ra, uzsonnára és vacsorára keve-
sebb, és könnyen emészthető ételt 
ajánlott fogyasztani. Ha valaki 
rendszeresen nem reggelizik, akkor 
délelőtt az iskolában vagy a munka-
helyén romlik a testi és szellemi 
teljesítőképessége. A túlságosan 
nehéz vacsora álmatlanságot okoz-
hat. A heti étrendnek változatos-
nak és egészségesnek kell lennie!

Ha az elfogyasztott táplálék mennyisége rendszere-
sen meghaladja a szervezet szükségleteit, túlsúly 
alakul ki. Ha valaki rendre kevesebb táplálékot 
fogyaszt, mint amennyit életműködései igényel-
nek, az alultáplálttá válik (5. ábra). Az elhízás 
veszélyezteti az egészséget, hiszen fokozott 
teher hárul a szívre és a vérkeringésre. Az 
alultápláltság hátterében is komoly prob-
lémák húzódhatnak. Nagyon fontos, hogy 
az okok kiderüljenek és megszűnjenek.

4. A napi étkezések 
helyes aránya

5. Túlsúlyos és alultáplált ember

vacsora reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

5. Táplálékpiramis: az élelmiszerek csoportjainak mennyiségi 
ajánlása

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A tápanyagok egyrészt szervezetünk építő-
kövei, másrészt energiát szolgáltatnak élet-

működéseinkhez. Emésztő szervrendszerünk fő 
szakaszai: a szájüreg, a nyelőcső, a gyomor, a 
vékonybél, a vastagbél és a végbél. A túlzott táp-
lálékbevitel elhízást, a rendszeresen kevés táplá-
lék alultápláltságot okoz. Ha valaki nem jut ele-
gendő mennyiségű és megfelelő minőségű táplá-
lékhoz, testi és szellemi teljesítménye romlik. 
Naponta 2-3 liter vizet kell fogyasztanunk.

túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis
ÚJ FOGALMAK

Állíts össze egy napi étrendet az 5. ábra segítsé-
gével, ami megfelel az egészséges étkezés szabá-
lyainak! Az étrend olyan embernek készüljön, aki
könnyű munkát végez. Használhatod az 
interneten található tápanyagtáblázato-
kat is!

A növekedésben levő gyermekeknek, fi ataloknak 
olyan ételeket kell fogyasztaniuk, amelyek fehérjék-
ben és ásványi anyagokban gazdagok. Ilyenek a hús-
félék, a hal, a tojás, a tej és a tejtermékek. A víz szer-
vezetünk legjelentősebb alkotórésze, a felnőttek test-
tömegének csaknem 2/3-a. Naponta mintegy 2-3 liter 
vizet kell folyamatosan fogyasztanunk ivással és evés-
sel is.

A táplálék alkotórészei a növényi rostok, melyek 
fontosak az egészséges bélműködéshez. A növényi 
rostokban szegény táplálkozás székrekedést okozhat. 
Sok növényi rostot tartalmaznak a teljes kiőrlésű 
lisztből készült pékáruk, a müzlik, a gyümölcsök és 
zöldségek többsége, a rostos gyümölcslevek.
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orrüreg

gége

főhörgő

tüdő

légcső

rekeszizom

Ha körbenézel, élettelen és élő dolgok vesznek körül. 
Minden, ami hat az emberre, ami kölcsönhatásban 
van vele, az a környezetének számít. Tehát nemcsak a 
lakás, a kert, a családtagok és a házi kedvencek, az 
iskola épülete, az osztálytársak, hanem a levegő, a 
táplálék, a víz, a madárdal vagy a közlekedés zaja is. 
Nem mindegy, milyen környezetben élünk, mert ez 
kihat a testi és lelki egészségünkre (1. ábra).

A környezet fogalma

A belégzés során levegő áramlik tüdőnkbe, miközben 
friss oxigénhez jutunk. A kilégzés során leadjuk a 
felesleges szén-dioxidot a környezetünkbe. Az oxi-
génre minden sejtünknek szüksége van, működésük 
során keletkezik a szén-dioxid. Ezeket a légzési gázo-
kat vérünk szállítja a szervezetünkben. Légző szerv-
rendszerünk felépítését a 2. ábra mutatja be. 

A légzés

2. A légző szervrendszer felépítése

Miért egészséges a túrázás?
Miért fontos a gyakori szellőztetés?

1. Egészséges 
életmód

A települések, különösen a nagyvárosok levegője, a 
közlekedés, az ipari üzemek, a fűtés hatására szeny-
nyezett. Por, mérgező gázok kerülhetnek légvételünk 
során a légútjainkba. Az állandó légszennyezés meg-
terheli szervezetünk védekezőképességét, emiatt 
egyre többen allergiásan reagálnak a természetes 
anyagokra, például virágporra, állati szőrre. Nagyon 
fontos, hogy a szennyezett levegőjű területektől 
távol, minél többet mozogjunk a szabadban. Ez 
nemcsak a csontokat, izmokat erősíti, hanem jóté-

A környezet hatása a légző 
szervrendszerünkre

kony hatással van légző szervrendszerünkre is. Nő a 
tüdő levegő befogadóképessége, jobb lesz szerveze-
tünk oxigénellátottsága. A tartósan szabad levegőn 
végzett, kis erőkifejtést igénylő sportok fejlesztik leg-
jobban tüdőnket. Ilyen például a futás, a kerékpáro-
zás, a túrázás.
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Van-e különbség a városi és falusi életmód között 
(3. ábra)? Azt gondolhatod, nagyon eltér a kettő. Pe-
dig manapság az emberek életmódja nem sokban kü-
lönbözik. Mindenhol elérhetőek a mai kor olyan vív-
mányai, mint az internet, a mobilhálózatok. Közleke-
déssel bárhová el lehet jutni. A felnőttek munkája is 
hasonló, egy lakótelepi és egy falusi iskola is hasonló-
an felszerelt. Persze vannak különbségek is: a levegő 
minősége, a tömeg, a zöldfelület aránya, a szórako zási 
lehetőségek kínálata más és más.

A leginkább környezetbarát közlekedési mód a gya-
loglás. Ha nincs messze az iskola, napi 30 perc séta 
vagy kerékpározás kiegészíti a testnevelésórákat 
(4. ábra). Hozzájárul az egészség megőrzéséhez, nincs 
károsanyag-kibocsájtás, ezáltal csökkentjük a lég-
szennyezést. Sétálás közben az ismerősökkel lehet 
beszélgetni. Persze a közlekedés szabályait be kell 
tartani: ne légy fi gyelmetlen!

Városban, vidéken

Így tartja a mondás és ennek van is alapja. Ha szobá-
dat rendbe teszed, kitakarítod, azzal nemcsak szüle-
idnek segítesz, hanem megteremted azt a rendezett 
környezetet, ahol könnyebben megy a tanulás és a 
játék is. A nap végén ne felejtsd el a helyükre tenni a 
dolgaidat! Ha egyéb háztartási munkákból is kiveszed 
a részed, több idő marad a családtagokkal való együtt-
létre. Az osztályterem, az iskolai környezet rendben 
tartása is nagyon fontos, hiszen napjaid jelentős része 
ott telik. A napi teendőkön túl vegyél részt a Takarí-
tási világnapon, Föld napján vagy más, hasonló ak-
ciókhoz kapcsolódó programokon! Az együttes mun-
ka jó hangulatú és mindenképpen hasznos.

Tisztaság fél egészség!

 Gyalogolni, kerékpározni jó!

3. Város és falu

3. Város 
és falu

4. Ha megteheted, gyalog vagy kerékpárral menj az iskolába!

1. Miért szennyezett a nagyvárosok levegője? 
2. Mit jelent az allergia? 
3. Mi történik a szervezetünkben a légzés során? 
4. Inkább falun vagy nagyvárosban élnél? Miért? 
5. Te mit teszel minden nap környezeted rendben 

tartásáért? 
6. Mondd el, hogy jutsz el az otthonodból az 

iskolába!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A légző szervrendszer részei az orrüreg, a 
gége, a légcső, a főhörgők és a tüdő. A tüdő 

feladata a sejtek működéséhez szükséges oxigén 
felvétele a levegőből, és a képződött szén-dioxid 
leadása. A városi és a vidéki élet napjainkban 
már kevésbé különbözik. A mindennapi élethez 
energiára van szükség. A világ tartalékai kime-
rülőben vannak! A környezetbarát közlekedési 
módok hozzájárulnak az egészség megőrzésé-
hez, csökkentik a légszennyezést.

légzés
ÚJ FOGALMAK
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1. Az ember keringési rendszere
Figyeld meg, hogy az erek a test minden szervét 
behálózzák!

verőér
gyűjtőér

hajszálérhálózat

a véráramlás iránya

gyűjtőerek

verőerek

szív

Pumpaként vagy szivattyúként működik 
a szívünk?

Az érhálózatot felépítő ereknek három fajtája van. 
A verőerek (ütőerek) a szívből kifelé szállítják a vért. 
A szívtől távolodva egyre kisebb erekre, végül nagyon 
szűk hajszálerekre ágaznak szét. Sejtjeinknek oxi-
génre és tápanyagokra, például vízre van szüksége. 
Ezek a vérből, a hajszálerek vékony falán keresztül 
jutnak a sejtekhez. Visszafelé a vér szállítja el a sejtek-
től a szén-dioxidot és a bomlástermékeket. A hajszál-
erek gyűjtőerekbe (visszerek) futnak össze, amelyek 
a szív felé vezetik a vért. Érhálózatunk tehát az egész 
testet, annak minden szervét behálózza (1. ábra).

Az érhálózat

Az erekben keringő vér folyékony halmazállapotú 
(2. ábra). A vérsejtek között vérplazmának neve-
zett folyadék van. Ez szállítja a vérsejteket, a tápanya-
gokat, vagy szükség esetén a gyógyszereket is. Egyet-
len csepp vérben több millió sejt található. A legtöbb 
közülük vörösvérsejt. Nagyon fontos feladatuk az 
oxigén szállítása. A nagyobb fehérvérsejtek a beteg-

A vér

A növények gyökereikkel vízben oldott tápanyagokat 
vesznek fel, amelyet leveleikhez juttatnak. A levelek-
ből a kész tápanyagokat szervezetük minden sejtjéhez 
elszállítják. Az ember szervezetében az anyagok szál-
lítása a vérkeringési rendszer feladata. Vérkeringé-
si rendszerünk egy több ezer kilométer hosszú cső-
rendszerből, az érhálózatból, és folyadékból, a 
vérből áll. Vérkeringési rendszerünk központja 
a szívünk.

vérplazma

fehérvérsejtek és vérlemezkék

vörösvérsejt

2. Figyeld meg a vér alkotórészeinek arányát!
(A rajzon véralvadásgátló szerrel kezelt vér van 
a kémcsőben.)

ségeket okozó kórokozók ellen védenek. A legkisebb 
vérlemezkéknek a sebek keletkezésében van fontos 
szerepe, ha valahol megsérül az érhálózat. A felnőttek 
szervezetében körülbelül öt liter vér kering.
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A szív

A szív a keringési rendszer 
központja (3. ábra). Ritmu-
sosan összehúzódik, majd 
elernyed. Összehúzódáskor 
a verőerekbe vért pumpál, 
elernyedésekor a gyűjtőerek 
irányából magába szívja. 
A benne lévő billentyűk nem 
engedik visszafelé áramlani 
a vért, egyirányúvá teszik 
áramlását a keringési rendszerben. A felnőtt emberek 
szíve nyugalomban percenként átlagosan 70-75-ször 
húzódik össze. A gyermekek szíve ennél gyorsabban 
ver. Sportolás, fi zikai munka esetén a szívműködés 
felgyorsul. Az izomsejtek meg növe ke dett oxigénigé-
nyét a gyorsabb véráramlás biztosítja.

A rendszeres testmozgás nagyon jó hatással van ke-
ringési rendszerünk működésére. Szívünk izomzata 
ugyanúgy erősíthető, edzhető sportolással, mint váz-
izmaink vagy tüdőnk levegőbefogadó képessége. Ér-
hálózatunk egészsége miatt fontos, hogy zsír- és só-
szegény táplálékot fogyasszunk.

Szervezetünkben a sejtek anyagcseréje során felesle-
ges, sőt káros anyagok is keletkeznek. Ezek az anyagok 
a sejtekből a vérbe kerülnek. Eltávolításuk a vérből a 
kiválasztó szervrendszerhez tartozó vesék felada-
ta. A vesék megszűrik a vért, és a szervezet számára 
felesleges anyagokból kialakítják a vizeletet. A vesék-
ből a folyamatosan képződő vizelet a húgy veze té-
kekbe kerül. A húgyvezetékek továbbítják a vizeletet 
a húgyhólyagba. A húgyhólyag a vizelet tárolására 
szolgáló izmos és tágulékony falú szerv. A húgyhó-
lyagból a húgycsőn keresztül ürül a vizelet (4. ábra).

A kiválasztás

3. A szív 
felépítése

verőér

bal pitvar

bal kamra

jobb kamra

billentyű

jobb pitvar

gyűjtőér

vese

húgy-
vezeték

húgy-
hólyag

húgycső

4. A kiválasztás 
szervrendszere

1. Foglald össze röviden a keringési rendszer fel-
adatait!

2. Milyen erek építik fel az érhálózatot?
3. Mi a hajszálerek szerepe?
4. Milyen alkotórészei vannak a vérnek, és mi a 

feladatuk?
5. Miért előnyös a szívünk működésére 

a testmozgás?
6. Mi a vese szerepe a szervezetünkben?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A keringési rendszer részei: a szív, az érhá-
lózat és a vér. A vér szállítja a sejtekhez a 

működésükhöz szükséges anyagokat. Az emész-
tő szervrendszer felől a tápanyagokat, a tüdő 
felől az oxigént. A vér alkotói: a vérplazma, a 
vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék. 
A vér az érhálózatban áramlik a szív összehúzó-
dásainak hatására. A sejtekben anyagcseréjük 
során káros anyagok is képződnek, amelyek na-
gyobb mennyiségben mérgezőek. Ezeket az anya-
gokat a vese választja ki a vérből a vizeletbe.

vérkeringési rendszer, vérsejtek, vér-
plazma, kiválasztás

ÚJ FOGALMAK

A vizelet mennyisége egészséges ember-
ben naponta átlagosan 1,5 liter. Legna-
gyobb része víz, melyben oldva káros 
anyagcseretermékek és ásványi sók talál-

hatók. A vizelet mennyisége nem állandó. Ha sok vizet 
fogyasztunk, akkor a vizelet mennyisége nagyobb lesz. 
Ha szomjazunk, akkor vesénk kevesebb vizeletet képez.
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1. A szem felépítése

szemgolyó

szemhéj
pupillaMiért fontos, hogy megfelelő fényben olvass, 

és közben ne hallgass túlságosan hangos 
zenét fülhallgatóval? 

Próbáld ki!
Szemünk alkalmazkodik a fényerősséghez. Szem-
bogarunk, más szóval pupillánk erős fényben 
összeszűkül, sötétben kitágul. 
Kérd meg egyik társadat, hogy csukja be a szemét 
1-2 percre. Világíts egy zseblámpával a szemhéj-
ára, majd kérd meg, hogy nyissa ki a szemét.
Figyeld meg, hogyan változik szembogarának át-
mérője!

A külvilág hatásait, más szóval a különféle ingereket 
érzékszerveink közvetítik. Szemünk a fényt, fülünk 
a hangokat, orrunk a szagokat és illatokat, nyelvünk 
az ízeket fogja fel. Bőrünk a tapintás, a nyomás, a 
hideg és a meleg érzékelésében fontos.

Közvetlen környezetünkről a legtöbb információt lá-
tás útján szerezzük. A szem a látás érzékszerve (1. 
ábra). A szemgolyók működését segítik a könnymiri-
gyek és a szemhéjak. A könny nedvesen tartja a 
szem felszínét, védi a kiszáradástól, a sérülésektől és 
a fertőzésektől. A könnyet a szemhéjak terítik szét a 
szemgolyón. Ha valaki nem lát élesen közelre vagy 
távolra, akkor szemüveget kell viselnie. Látáshiba 
kialakulásához vezethet, ha rendszeresen gyenge fény 
mellett olvasol, vagy nem megfelelő távolságban, illet-
ve szögben tartod a könyvet.

A látás

A fül a hallás és az egyensúlyozás érzékszerve 
(2. ábra). Kívülről jól látható része a fülkagyló, ami a 
hallójárat felé tereli a hangokat. A hallójárat a dob-
hártyánál végződik. A dobhártyához csatlakoznak a 
hallócsontocskák, szerepük a hangok felerősítése. 
Halláskárosodást okozhat, ha valaki fülhallgatóval 
túlságosan nagy hangerővel hallgat zenét. Azoknak, 
akik zajos munkahelyen dolgoznak, zajvédő felszere-
lést kell viselniük. 

A hallás

2. A fül felépítése

fülkagyló

dobhártya
hallójárat

hallócsontocskák
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keserű

savanyú

sós

édes

Próbáld ki!
A különböző ízeket nyelvünk más-más területén 
érezzük. Hogy pontosan hol, azt egyszerű vizsgá-
lattal meg lehet állapítani. 
Készíts 4-féle oldatot: citromból, konyhasóból, 
cukorból, keserűsóból! 
Egy cseppentővel tegyél 1-2 csepp oldatot társad 
nyelvének meghatározott területére, és kérdezd 
meg, milyen ízt érez! Minden egyes próba után 
öblítse ki a száját tiszta vízzel! 
Jegyezd fel a válaszait! Készítsd el társad nyelvé-
nek térképét, vagy is füzetedben rajzold le, hogy a 
nyelv felszínén hol és melyik ízt érezte!

Orrunkkal a légnemű, illékony anyagok jelenlétét 
érzékeljük, míg nyelvünkkel az oldatokét. Szaglással 
sokkal több anyagot tudunk megkülönböztetni, mint 
ízleléssel. Nyelvünk négy alapízre érzékeny: az édesre, 
a sósra, a keserűre és a savanyúra (3. ábra). Evés köz-
ben szaglásunk is működik. Egy étel zamatát az ízek 
és az illatok együttese adja. Ezt bizonyítja, hogy alig 
érezzük az étel ízét, amikor náthásak vagyunk, és 
emiatt nem jó a szaglásunk.

Az ízlelés és a szaglás

A bőrben levő érzékelősejtek fogják fel a nyomást, 
a tapintást, a hideget, a meleget és a fájdalmat 
(4. ábra).

A bőrérzékelés

1. Mit nevezünk ingernek?
2. Miért mondják, hogy a szem a legfontosabb ér-

zékszerv?
3. Miért nem jó, ha fülhallgatóval hangos zenét 

hallgatsz?
4. Mivel bizonyítanád, hogy ízlelésünk és 

szaglásunk nagyon szoros kapcsolatban 
áll egymással?

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A külvilágból érkező ingereket az érzékszer-
vek fogják fel. Érzékszerveink: a szem, a fül, 

a nyelv, az orr és a bőr. 
A látás érzékszerve a szem. A legtöbb informá-
ciót környezetünkről látás útján szerezzük. 
A hallás érzékszerve a fül. Hosszan tartó, állandó 
zajnak kitett helyen élve vagy egyszeri hirtelen 
hanghatás miatt halláskárosodás jöhet létre. Az 
ízlelés és a szaglás érzékszerve a nyelv és az orr. 
Bőrünkkel a külvilág ingerei közül a nyomást, a 
tapintást, a hőmérsékletet érzékeljük.

inger, érzékszerv, szemgolyó, szemhéj, 
pupilla, fülkagyló, hallójárat, dobhártya, 
hallócsontocskák

ÚJ FOGALMAK

3. Különböző ízek érzékelése a nyelv felszínén

4. A bőrérzékelés

tapintást érzékelő sejt

fájdalmat érzékelő sejt

hideget érzékelő sejt

nyomást érzékelő sejt

meleget érzékelő sejt

idegsejt végződés
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petefészek

petefészek

petevezeték

méh

hüvely

1. A női nemi szervek

Mi az? Fiatalon négy, kifejletten két, idősen 
három lábon jár.

A nők nemi szerveit testük külső részén a szemérem-
ajkak védik. Belső szerveik a hüvely, a méh, a pete-
vezeték és a petefészek (1. ábra). A nő petefészkei-
ben nagyon sok petesejt képződik. Serdülőkortól 
kezdve (9-13 év), átlagosan 28 naponként megérik 
egy petesejt, és kikerül a petevezetékbe.

Ha nem termékenyül meg a petesejt, akkor a méhfal 
megvastagodott belső felszíne kisebb vérzés kíséreté-
ben leválik, és a megtermékenyítetlen petesejttel 
együtt kiürül a szervezetből. Ez a havi vérzés, más 
szóval menstruáció.

A női nemi szervek

A férfi nemi szervek

A férfi ak szaporító szervrendszerének külső szervei a 
hímvessző és a herezacskó (2. ábra). 
A bennük található páros herében serdülő-
kortól (11–14 év) képződnek a hímivar-
sejtek (3. ábra). A heréket az ondó-
vezeték köti össze a külvilágba 
nyíló húgycsővel.

Ha levágunk egy 10-15 cm-es darabot a muskátlinö-
vény szárából, tápanyagban gazdag talajba dugjuk, 
többször meglocsoljuk, rövidesen gyönyörű, virágos 
muskátlik fogják díszíteni udvarunkat. Az ember sza-
porodása nem ilyen egyszerű. Szervezetünkben a 
szaporító szervrendszer látja el ezt a feladatot, 
amely nem egyforma a nőkben és a férfi akban. A sza-
porodás szerveit nemi szerveknek is nevezzük.

2. A férfi  nemi szervek

ondóvezeték

herezacskó

húgycső

hímvessző

here

hímivarsejtek

petesejt

3. Hímivarsejtek 
és a petesejt

A vérzés 3-5 napig tart, elsősorban fi atal 
korban kisebb-nagyobb fájdalommal jár-
hat. Erős, nem csillapodó vérzés estén 
orvoshoz kell fordulni. Fiatal lányoknál a 

menstruá ciós vérzés eleinte rendszertelenül jelentke-
zik. A menstruáció ideje alatt egészségügyi betétet kell 
használni. Nem szabad elfeledkezni a rendszeres tisz-
tálkodásról sem!
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A szaporodás során a szülők önmagukhoz hasonló 
utódokat hoznak létre. Utódaik is képesek lesznek a 
szaporodásra. 

Az ember élete akkor kezdődik, amikor a férfi  hím-
ivarsejtje egyesül a petesejttel, vagyis megterméke-
nyíti. A megtermékenyített petesejt osztódásnak in-
dul, beágyazódik a méh nyálkahártyájába, és magzat 
fejlődik belőle. A várandósság (terhesség) átlagosan 
280 napig (kb. 9 hónap) tart. A várandósság 
alatt elmarad a havi vérzés.

A szaporodás

Az ember fejlődési szakaszai

A születéssel befejeződik az ember bámula-
tos méhen belüli fejlődése (4. ábra). A kis-
babák növekedése,  testi és szellemi gyara-
podása tovább folytatódik. Világra jöttünk 
után életünk hosszabb-rövidebb egyedfej-
lődési időszakokra osztható.

Az újszülöttkor az élet első 10 napja. A világra jött 
kisbabák átlagos tömege 3-4 kg, hossza 50 cm. Az 
újszülött sokat alszik, szinte csak a szoptatás idejére 
ébred fel. 

A csecsemőkor az első életév végéig tart. Ebben az 
időszakban a leggyorsabb a növekedés és a fejlődés 
üteme. A csecsemő megtanul fogni, felülni, mászni, 
majd járni is. Megjelennek az első tejfogai, felismeri a 
családtagjait, kezdi megérteni a beszédet, és maga is 
elkezd gagyogni. Az anyatejről fokozatosan áttér a 
szilárd táplálékra.

A kisgyermekkor a hetedik életév végéig tart. Ebben 
az életszakaszban a növekedés üteme már nem olyan 
gyors. 6 éves kor körül megkezdődik a fogváltás. 
A kisgyermek szókincse rohamosan nő, fejlődik emlé-
kezete és gondolkodási készsége.

A gyermekkor a serdülőkor kezdetéig tart, lányoknál 
valamivel korábban fejeződik be, mint a fi úknál. Az 
életszakasz közepétől ismét gyorsul a növekedés üte-
me. Erre az időszakra fokozott mozgásigény jellemző. 
Az alvással töltött órák száma jelentősen csökken. 

1. Ismertesd a női és férfi  nemi szervek felépítését!
2. Mikor és miért kezd jelentősen külön-

bözni a lányok és a fi úk testalkata? 
3. Jellemezd az ember életszakaszait!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A szaporító szervrendszer nem egyforma a 
nőkben és a férfi akban. A női ivarsejtek a 

petefészkekben, a hímivarsejtek a herékben kép-
ződnek. Egyedfejlődésünket környezetünk és 
életmódunk nagymértékben befolyásolja.

szaporító szervrendszer, szaporodás, 
menstruáció, megtermékenyítés, 
várandósság, egyedfejlődés

ÚJ FOGALMAK

 A serdülőkor komoly átalakulásokkal jár. 13 éves kor 
körül kezdődik, de a lányok esetében 2-3 évvel ko-
rábbra tolódhat. Bekövetkezik a nemi érés, megkezdő-
dik a férfi as, illetve a nőies testalkat kialakulása. Az 
első menstruáció a lányoknál ebben az életszakaszban 
következik be. Erősödik a serdülők önállóság utáni 
vágya, kevésbé fogadják el szüleik és a felnőttek véle-
ményét. Hangulatuk gyorsan változik.

Az ifj úkor a serdülőkor végétől körülbelül a 25. élet-
évig tart. Ekkorra alakul ki a végleges testmagasság. Az 
ifj ú testileg és szellemileg is nagy erőkifejtésre képes, 

alkalmassá válik a családala-
pításra, a gyermeknevelésre.

A felnőttkor kb. a 25.-től a 60. 
életévig tart. Ebben az időszak-
ban éri el az ember legnagyobb 
teljesítőképessé gét mind fi zi-
kai, mind szellemi téren.

60-65 év felett az időskorba 
lép az ember. Romlanak az 
érzékszervek, csökken a tel-
jesítőképesség. Ráncosodik a 
bőr, a csontok törékenyebbé 

válnak, csökken a vázizomzat tömege. Egészséges 
életmóddal lassítható az öregedés.

4. A méhen belül fejlődő 
magzat
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Meggyógyítja-e a beteget a lázcsillapító?
Miért fontos a gyakori kézmosás?
Milyen betegséget terjeszthetnek a kullancsok?

A betegség nem más, mint a szervezetünk különböző 
tünetegyüttessel járó enyhébb vagy súlyosabb műkö-
dési zavara. Ez lehet a testi vagy a lelki egyensúly 
felbomlása. A testi betegségek leggyakoribb tünetei: 
láz, gyengeség, fáradékonyság, rossz közérzet, ét-
vágytalanság, hányinger, kiütések a bőrön.

Betegség kialakulásához vezethet a hiányos táplál-
kozás, valamilyen környezeti ártalom, például az 
erősen szennyezett levegő, vagy egy kórokozó 
baktérium, vírus, gomba elszaporodása a szerve-
zetben. Számos olyan betegséget ismerünk, amely 
öröklődő rendellenesség. Ilyen például a vérzékenység 
és a vörös-zöld színtévesztés.

Bármely betegség gyógyítása akkor lehet eredményes, 
ha megszünteti, vagy legalábbis csökkenti a betegség 
hátterében húzódó okokat. Természetesen a legjobb 
a betegségek megelőzése. A helyes táplálkozás, a 
tiszta környezet, a rendszeres testmozgás és testápo-
lás mind-mind egészségünk megóvását szolgálja.

Betegség

A láz 

Az egészséges ember testhőmérséklete hónaljban mér-
ve 36-37 °C. A betegségek egyik gyakori tünete a test-
hőmérséklet emelkedése. A 37-38 °C közötti testhő-
mérséklet még csak hőemelkedést jelent, de ha ennél 
magasabb, akkor már lázról beszélünk. A láz segíthet 
a betegség leküzdésében, hiszen a magasabb testhő-
mérséklet gátolhatja a kórokozók elszaporodását a 
szervezetben, éppen ezért nem jó, ha túl hamar ve-
szünk be lázcsillapítót. A túlságosan magas testhőmér-

1. A magas 
lázat 

csillapítani 
kell!

Számos betegség oka fertőzés, vagyis valamilyen 
kórokozó – legtöbbször baktérium vagy vírus – beju-
tása testünkbe, és elszaporodása szervezetünkben. 
A kórokozók élősködők, hiszen testünk anyagait hasz-
nálják fel anyagcseréjükhöz, szaporodásukhoz.  Emiatt 
a fertőző betegségek legyengítik a szervezetünket.

A kórokozókat terjeszthetik ízeltlábúak is (2. ábra), 
de legtöbbször cseppfertőzéssel, vagyis a nyállal, az 
orrváladékkal jutnak át egyik emberről a másikra. 

Fertőző betegségek és megelőzésük

séklet ugyanakkor károsítja testünk sejtjeit is, ezért a 
magas lázat csillapítani kell (1. ábra). A lázcsillapí-
tók olyan gyógyszerek, amelyek segítik a testhőmér-
séklet csökkenését. Nem szüntetik meg a betegség 
okát, csak annak egyik tünetét, a lázat mérsékelik. 
A lázcsillapítás hatékony módja a csuklóra, a bokára, a 
homlokra helyezett langyos borogatás és a hűtőfürdő.

2. A kullancsok és 
a bolhák számos 

betegség kórokozóit 
terjesztik

140

OH-TER05TA_Term_05-27.indd   140OH-TER05TA_Term_05-27.indd   140 2020. 06. 15.   21:15:442020. 06. 15.   21:15:44



Járványról akkor beszélünk, amikor egy fertőző beteg-
ség kialakulása, elterjedése tömegessé válik (4. ábra). 

A járványok kialakulását megelőzhetik egészségügyi 
óvintézkedések. Ilyen megelőző intézkedés lehet, ha 
iskolai szünetet rendelnek el, elhalasztanak olyan 
rendezvényeket, amelyeken nagyon sok ember vesz 
részt, megtiltják a kórházakban a betegek látogatását, 
vagy megakadályozzák a fertőző betegek érintkezését 
környezetükkel.

 Járvány

Cseppfertőzéssel terjed többek között a nátha és az 
infl uenza kórokozója (3. ábra).

Vannak, akik nem betegszenek meg a kórokozóktól, 
viszont megfertőzhetnek másokat. Fontos azt is tud-
ni, hogy az alultáplált, legyengült, beteg és idős em-
berek sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre, könnyeb-
ben megbetegszenek. Emiatt is fontos, hogy minden-
ki a szükségleteinek megfelelő mennyiségű és 
minőségű táplálékhoz jusson, ne éhezzen. Mindenki-
nek olyan életkörülményeket kell teremteni, ami lehe-
tővé teszi egészsége megőrzését!

3. A csepp-
fertőzés 

csökkent-
hető száj-

maszk 
viselésével

4. A koronavírus 2020-ban okozott világméretű járványt

5. Védőoltással megelőzhetőek a fertőző betegségek

A gyakran járványokat okozó, súlyos kimenetelű fer-
tőző betegségek ellen oltással is védekezünk. Az oltó-
anyag védetté teszi az embert a kórokozóval szemben 
(5. ábra).

1. Fogalmazd meg, mi a különbség a betegség, a 
fertőzés és a járvány között!

2. Miért fontos, hogy mindenki időben megkapja 
a kötelező védőoltásokat?

3. Nézz utána, milyen kötelező védőoltások 
vannak hazánkban!

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A betegség a szervezet különféle okokra 
visszavezethető működési zavara. A fertőző 

betegségeket legtöbbször baktérium vagy vírus 
okozza. A fertőzés során a kórokozó bejut a szer-
vezetbe és elszaporodik. Járványról akkor beszé-
lünk, ha egy fertőző betegség egy helyen töme-
gessé válik. A fertőzés kialakulásának, a kóroko-
zó terjedésének gyakori módja a cseppfertőzés. 
A fertőző betegségek ellen oltásokkal védekez-
hetünk. A betegségek egyik jellemző tünete a 
láz. A magas testhőmérséklet károsíthatja szer-
vezetünket, ezért a lázat csillapítani kell.

betegség, láz, fertőzés, járvány, védőoltás
ÚJ FOGALMAK
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Semmelweis Ignác

Középiskolai tanulmányainak befejezése után a Pesti 
Tudományegyetem kétéves bölcsészeti kurzusára irat-
kozott be, majd apja akaratának engedelmeskedve 
jelentkezett a Bécsi Egyetem jogi karára. De még eb-
ben az évben átiratkozott az orvosi karra. Orvosdok-
tori diplomáját 1844-ben szerezte meg, és még abban 
az évben átvette szülészmesteri oklevelét is. Egy évvel 
később, 1845-ben sebészdoktorrá avatták.

1847-ben barátja, Jakob Kolletschka, aki a kórbonc-
tan tanára volt, meghalt. Semmelweis rájött arra, 
hogy a barátja halálát okozó betegség és a gyermek-
ágyi láz néven ismert kór azonos. Felismerte, hogy a 
gyermekágyi lázat maguk az orvosok okozzák azzal, 
hogy boncolás után nem fertőtlenítik kezüket. A szü-
lészeti osztályon szennyezett kézzel vizsgálják a vá-
randós nőket, frissen szült anyákat. Felfedezését alá-
támasztotta az a tény is, hogy az otthon szülő nők és 
csak a bábák (szülésznők) által kezelt várandós nők 
körében sokkal ritkábban alakult ki a gyermekágyi 
láz, mint az orvosok által kezeltek között. Több vegy-
szer kipróbálása után 1847 tavaszán a klórmeszet 
választotta fertőtlenítőszernek. Kötelezte az orvoso-

Semmelweis Ignác (1818 – 1865)

kat, az orvostanhallgatókat és az ápolószemélyzetet a 
szülészeti osztályokra történő belépés előtti klóros 
kézmosásra. Később kötelezővé tette az egyes betegek 
vizsgálata közötti klóros kézmosást is. Rendelkezései 
nyomán a gyermekágyi lázban elhaltak száma az or-
vosok által kezelt anyák körében alacsonyabb lett, 
mint a bábák által kezelt anyák körében. Mindezek 
ellenére intézkedései rendkívül népszerűtlenek vol-
tak, kollégái nem vették őt komolyan.

Felfedezését és a fertőtlenítési eljárással elért eredmé-
nyeit csak barátai hosszas unszolására, évekkel ké-
sőbb publikálta 1858-ban A gyermekágyi láz kóroktana 
címmel.

A budapesti orvostudományi egyetem 1969-ben vette 
fel Semmelweis Ignác, az „anyák megmentőjének” 
nevét. Szülőházában ma orvostörténeti múzeum mű-
ködik. Semmelweis gyermekágyi lázzal kapcsolatos 
felfedezéseinek 1847 és 1861 között megjelent doku-
mentumait az UNESCO 2013-ban a világemlékezet 
részévé nyilvánította. 

Baross utca – Mária utca sarok, Bánff y-ház. A Budapesti 
Tudományegyetem Orvostudományi Kar (ma Semmelweis 
Egyetem) I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája.
A felvétel 1895 körül készült
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Kérdezz – felelek!
Játékos ismétlés összefoglaló órákra. A tananyagot fel kell osztani témakörökre (pl. táplálkozás, keringés, 
légzés, mozgás, szaporodás). A tanulók 3-4 fős csoportokat alkotnak. Mindegyik csoport húz egy-egy 
témakört. A csoportok eggyel több A/4-es papírlapot kapnak, mint ahány témakör van. A csoportok tag-
jai az egyik papírlapra írják fel kérdéseiket az általuk húzott témakörből. Legalább annyi kérdést kell írni, 
ahány tagú a csoport. Egy másik lapra a csoportok felírják válaszaikat saját kérdéseikre. Ez a lap náluk 
marad a játék során. Ezután a csoportok átadják a mellettük levő csoportnak a kérdéseiket. A kérdéseket 
fogadó csoportok felírják válaszaikat egy lapra, majd visszaadják azt a küldő csoportnak. A válaszadásra 
4-5 perc áll rendelkezésre (a tanár szól, amikor az idő lejárt és át kell adni a válaszokat). A kérdezz – fe-
lelek addig tart, amíg minden csoport válaszolt mindegyik témakör kérdéseire. Az egyes témakörökre 
adott válaszok javítása a kérdéseket feltevő csoport feladata. A játék végén a kijavított válaszokat mind-
egyik csoport megkapja. A játékot az a csoport nyeri, amelyik a legtöbb pontot gyűjtötte a kérdésekre 
adott helyes válaszaival. A tanár a válaszadás közben ellenőrzi, hogy helyes válaszokat adtak-e a csoportok 
saját kérdéseikre. Szükség esetén segít a válaszok javításában is.

HA SZNOS ÖTLE T

http://www.hazipatika.com/h
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Az emberi test legkisebb, életjelenségeket mutató 
egységei a sejtek. A sejtek szerveket, a szervek 
szervrendszereket alkotnak. A szervrendszerek 

meghatározott működést látnak el a szervezetben. 
Biztosítják a szervezet fennmaradását, alkalmazkodá-
sát a környezet változásaihoz és a szaporodást.

Légző szervrendszer
Részei: orrüreg, légcső, főhörgők, tüdő
Működése: oxigén felvétele a vérbe a beléleg-
zett levegőből, és a szén-dioxid leadása a vér-
be, majd onnan a kilélegzett levegőbe

Keringési szervrendszer
Részei: szív, érhálózat (artériák, 
vénák, hajszálerek), vér (vérplaz-
ma, vörösvérsejtek, fehérvérsejtek)
Működése: a sejtek anyagcseréjé-
hez és működéséhez szükséges 
anyagok szállítása, tápanyagok és 
oxigén szállítása a sejtekhez, szén-
dioxid és bomlástermékek elszállí-
tása a sejtektől

Kiválasztó szervrendszer
Részei: vese, húgyvezetékek, 
húgyhólyag, húgycső
Működése: a felesleges és káros 
anyagok kiszűrése a vérből a vize-
letbe, a vizelet leadása

Szaporodás szervrendszere
Részei: ivarmirigyek és járulékos szervek
Működése: utódok létrehozása

Férfi  ivarszervek: here, 
ondóvezeték, prosztata, 
ondóhólyag, hímvessző
Működése: hímivarsej-
tek képzése, utódnemzés

Női ivarszervek: petefészek, 
pete vezeték, méh, hüvely
Működése: petesejtek képzé-
se, megtermékenyülés esetén 
az utód méhen belüli fejlődése

Mozgás szervrendszere
Részei: csontváz (koponya, 
törzsváz, végtagok) és a váziz-
mok (fej, nyak, törzs, végtagok 
izmai)
Működése: a test tartása, a 
belső szervek védelme, a hely- 
és a helyzetváltoztató mozgás

Érzékszervek
Részei: bőr, szem, fül, orr, nyelv
Működése: külvilág hatásainak 
felfogása

Emésztő szervrendszer
Részei: bélcsatorna (szájüreg, nyelőcső, gyomor, vékonybél, vakbél, 
vastag bél, végbél), emésztőmirigyek (nyálmirigyek, máj, hasnyálmirigy)
Működése: a táplálék felvétele, feldolgozása emésztőnedvek segítségé-
vel, a tápanyagok felszívása a vérbe, az emészthetetlen anyagokból a 
széklet kialakítása és ürítése

SZERV-
RENDSZEREK
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