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Kedves ötödikes tanulók!
Az elmúlt tanévekben a környezetismeret-
órákon már sokat tanultatok a növények, 
állatok életéről, megismerkedtetek a saját 
szervezetetekkel. Megfi gyeltétek a környe-
zetetekben történő változásokat. Szó volt az 
időjárásról, a felszínformákról. Készítettetek 
alaprajzot, és bepillantottatok a térkép rej-
telmeibe. Sok megfi gyeléssel és kísérlettel 
tettétek még érdekesebbé a tanultakat. 

Az ötödikes természettudomány-órákon 
kibővítitek az eddig tanultakat, emellett sok 
érdekes, új dologról is szó lesz. 

Tanultok majd közvetlen környezetetek 
élővilágáról, a zöldség- és gyümölcsfélékről, 
a házi- és a ház körül élő állatokról, továbbá 
az emberi test életműködéseiről. 

Megfi gyelések és kísérletek segítségével a 
környezetünkben lezajló fi zikai változások-
ról is tapasztalatokat szereztek. Szó lesz a 
testeket felépítő anyagokról és azok legfon-
tosabb fi zikai tulajdonságairól. 

Elmélyülhettek a térkép rejtelmeiben. 
Gyakorolhatjátok azt is, hogyan tudtok se-
gítség nélkül tájékozódni a természetben. 
Megfi gyelhetitek az időjárás és az éghajlat 
jelenségeit is. Tanácsokat kaptok veszély-
helyzetek esetére. 

Európai Szociális
Alap
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A tankönyvben található jelölések magyarázata

Az egyes leckékben a legfontosabb fogalmakat vastag betűvel emeltük ki. Ez megköny-
nyíti számotokra a lényeg kiemelését tanulás közben.

A leckéken belül több kérdés és feladat segíti a tananyag feldolgozását, valamint az 
eredményesebb tanulást.

Piros betűvel jelöltük a fontos, veszélyre fi gyelmeztető információkat.

A sárgával alászínezett, apró betűs részek olyan érdekességeket tartalmaznak, amelyeket nem kell 
megtanulni, de érdemes elolvasni. Sok hasznos ismeretet szerezhettek belőlük.

Igyekeztünk könyvajánlóval is felkelteni az érdeklődéseteket bizonyos témakörök iránt.

A Kísérletezzünk! elsősorban a fi zikai tartalmú tananyagok megértését segítő kísérletek 
leírását tartalmazza. A vizsgálatokat tanárotok segítségével végezzétek! Ügyeljetek eközben 
saját magatok és mások testi épségére!

A tanultak jobb megértését segítik a Megfi gyelések, vizsgálatok című részek. Ezek elvég-
zése közben mindig tartsátok szem előtt, hogy a környezetünket, az abban zajló változásokat 
és az ott élő élőlényeket nem ismerhetitek meg, ha csak a könyvet veszitek a kezetekbe. A szí-
nes képek és rajzok segítenek a tanulásban, de nem helyettesítik a vizsgálódásokat. Ahhoz, 
hogy mikor, mit, hogyan kell megfi gyelni és megvizsgálni, mindig segítséget ad a tankönyv. 

Az Ellenőrizd tudásodat! kérdései segítenek rendszerbe foglalni a tanultakat. 

Találtok a könyvben olyan kiegészítő tananyagot, olvasmányokat, amelyeket ér-
demes elolvasni, mert kibővíthetitek velük ismereteiteket.

A minden témakör végén található Rendszerezzük ismereteinket! című táblázatos át-
tekintés az egyes leckék fontos fogalmainak meghatározásával és tömör összefoglalásával 
segíti a tananyag elmélyítését, jobb megértését.

A tankönyv végén a Fogalomtár a fontosabb fogalmak, szakszavak ismertetését tartalmazza. 
Fogadjatok el egy jó tanácsot! A földrajztanulásnál nagyon fontos lesz, hogy a megismert 

helyeket azonnal meg is keressétek a térképen. Készüljetek fel erre, és a tanulás közben min-
dig legyen előttetek az atlasz, hogy meg tudjátok keresni az ismeretlen helyeket a térképen.

A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
 a Szerzők

A könyvben található piktogramok jelentése: 

Párban dolgozzatok! Csoportban dolgozzatok! Projektfeladat
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A NÖVÉNYEK TESTFELÉPÍTÉSE
Élet a kertben
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A virágos növények közös tulajdon-
sága, hogy fejlődésük egyik szaka-
szában kialakul a szaporítószervük, 
a virág. 

A megporzás után a virág helyén 
termés fejlődik, amelyben a mag-
vak helyezkednek el. A  magokból 
kedvező környezeti feltételek mel-
lett új növény fejlődik.

A petúnia kedvelt szabadföl-
di dísznövényünk. Tavasztól késő 
őszig folyamatosan virágzik. Virá-
gainak színe sokféle.

Vizsgálj meg egy élő petúnianövényt! Figyeld meg a szerveit! Készíts rajzot a meg-
vizsgált növényről!

A petúnia talajban lévő elágazó szerve a 
gyökérzet. A  gyökérzet egy vastagabb fő-
gyökérből és a belőle kiágazó oldalgyöke-
rekből áll. Feladata, hogy rögzítse a növényt 
a talajba, és felvegye a vizet, valamint a ben-
ne oldott tápanyagokat.

A talaj felett a gyökérzet a szárban folyta-
tódik. A petúniához hasonló növények szára 
sok vizet tartalmaz, puha tapintású ujjaink-
kal összenyomható. Az ilyen típusú szárat 
lágy szárnak nevezzük. A szár tartást ad a 
növénynek, rajta helyezkednek el a levelek, a 
virág, majd a termés. 

A petúnia szárán a levelek kettesével áll-
nak. A levél fontos szerv, mivel a gyökérzet 
által felvett tápanyagokból a levelekben táp-
lálék készül. 

A  táplálék a növény különböző szervei-
ben elraktározódik. A  levélen át lélegzik a 
növény, és azon keresztül párologtatja el a 
felesleges vizet.

A virágos növények szervei

A petúnia szervezeti felépítése

Virágzó petúniák

főgyökérzet

szár

virág

levél

képződő termésképződő termés
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A virág a petúnia szaporítószerve. Kívülről befelé haladva a részeinek a neve: csésze-
levelek, színes sziromlevelek, porzók és termő.

A növény alsóbb részein a nyár végére a virágok helyén kialakulnak a termések. A ter-
mések belsejében apró magvak fejlődnek.

A petúnia és más virágos dísznövények (őszirózsa, dália, dísznapraforgó stb.) szebbé 
teszik a lakókörnyezetünket. Hasznos időtöltés a dísznövények ültetése akár erkélyládá-
ba, akár szabad földbe. Ahhoz, hogy szépen fejlődjenek, folyamatosan öntözni kell őket. 
A talaj tápanyagtartalmát a kereskedelemben kapható tápsókkal vagy tápoldatokkal kell 
pótolni.

Egynyári dísznövények – őszirózsa… …és napraforgó

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mit jelent a lágy szárú növény kifejezés?
2. Hogyan nevezzük a petúnia szerveit?
3. Mi a feladatuk az egyes szerveknek?
4. Melyek a legfontosabb növényápolási munkák?

virág

•  Takarj le nejlonzacskóval egy cserépben nevelt petúniát! Rövid időn belül a zacskó 
belsején kicsapódik a pára. Magyarázd meg a jelenség okát!

•  Figyeld meg a petúnia levelén a levélereket! Egy vastagabb főérből ágaznak ki az 
oldalerek. Az erekben a növény életéhez nélkülözhetetlen anyagok áramlanak. Ké-
szíts rajzot a petúnia leveléről!

•  Szedj szét egy petúniavirágot! Figyeld meg a sziromleveleken belül elhelyezkedő 
porzókat és a termőt! Nyisd fel a termést, és kézi nagyítóval fi gyeld meg az apró 
magvakat!
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Hazánkban számos gyümölcs termesztéséhez kiválóak a természeti feltételek. A gyümölcs-
fák sokféle termését összefoglaló néven gyümölcsnek nevezzük. Közös jellemzőjük, hogy 
lédúsak, többségüket nyersen, friss állapotban fogyasztjuk, sok cukrot és egyéb, az emberi 
szervezet számára fontos anyagokat (vitaminokat, ásványi anyagokat) tartalmaznak.

AlmafaAz almának több fajtáját termesztjük

Az almafa

Az almafa, a virága és a termése
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Az alma a legértékesebb hazai gyümölcsünk, mivel szin-
te egész éven át hozzájuthatunk, és nyersen fogyaszthatjuk. 
A vadalmából nemesítették ki, ma 7000 fajtája ismert. A ter-
mések között vannak korai érésű nyári fajták és télállók.

Az alma a legfontosabb vitaminforrásunk. A  termésben 
lévő C-vitamin növeli a szervezet ellenálló képességét a be-
tegségekkel szemben. Ásványianyag-tartalma a csontozat és 
az izomzat fejlődéséhez szükséges.

A termés héjában lévő rostanyagok serkentik a vérkeringést, tisztítják az erek falát, meg-
gátolják azok elmeszesedését. A nyersen fogyasztott alma segíti az emésztést és a szervezet-
ben keletkező méreganyagok kiürülését is.

Az almafa a környezettel szemben igényes. Évente 600–800 mm csapadékot és táp-
anyagban gazdag talajt kíván. A tápanyagpótlást istállótrágyával vagy műtrágyákkal biz-
tosítják. Aszályosabb nyarakon csak öntözés mellett ad bő termést. Fő termesztési körzetei: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a Duna–Tisza köze és Zala megye.

Az almafa terebélyes lombkoronáját metszés-
sel alakítják ki, így a belső ágak levelei is elegendő 
napfényhez jutnak. Tavasszal virágzik. A  színes, 
illatos virágok odacsalogatják a rovarokat, melyek 
szőrös testére rátapad a porzókban képződő vi-
rágpor. 

Amikor a rovarok átrepülnek egy másik virág-
ra, a testükről a virágpor a virág termőjére kerül. 
Ezt a folyamatot nevezzük rovarbeporzásnak. 
A beporzás után a virágból kialakul az alma ter-
mése. A termésképződésben az elhúsosodó vacok 
és a csészelevek töve is részt vesz. 

Az almafa virága és termése

A vadalma az almafajták őse

Az alma virágait a rovarok porozzák be
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El lenőrizd tu dá so dat!
1. Indokold meg, miért a legfontosabb gyümölcsünk az alma! 
2. Hol vannak hazánkban az alma legjelentősebb termesztési körzetei?
3. Milyen igényei vannak az almafának a környezettel szemben?
4. Rajzold le és nevezd meg az almatermés részeit!
5.  Hogyan fejlődik az almamoly? Mely fejlődési alakja károsítja az almafa 

termését? Hogyan védekezhetünk ellene?

A termést viaszos bevonatú héj borítja. Keresztben elvágva megfi gyelhető a viaszos héj 
alatt a gyümölcshús. Legbelül öt pár hártyás falú rekeszt találunk, amelyek egy-egy ma-
got fognak körül. Az ilyen felépítésű termést almatermésnek nevezzük.

Az almafa termésének leggyakoribb kártevője az al-
mamoly. A petékből kikelő hernyók (lárvák) berágják 
magukat a fejlődő termésekbe. A károsodott termések 
éretlenül lehullnak. A hernyók a fa törzsén visszamász-
nak, és újabb terméseket károsítanak. A  kifejlett her-
nyók az almafa kéregrepedéseiben vagy a talajban bebá-
bozódnak, és báb alakban vészelik át a telet. A következő 
év tavaszán belőlük fejlődnek ki a lepkék. A lepkék páro-
sodnak, majd a nőstények lerakják a petéket.

Az almamoly kártételének csökkentésében nagy se-
gítségünkre vannak az énekesmadarak (cinegék, csusz-
kák, rozsdafarkúak stb.). Minden fejlődési alakban fo-
gyasztják a rovarokat. A molyok ellen a hernyófogó övek 
is hatásosak. A gyümölcsöskertekben a rovar- és gom-
bakártevők ellen vegyszeres permetezéssel védekeznek.

sziromlevél csészelevél maradványa

termő

porzó

csészelevél

vacok

kocsány kocsány

magkezdemény

csészelevél

héj

gyümölcshús

hártyás falú rekesz

mag

Az almafa virága és termése
Figyeld meg a rajzokon a megporzást és termés kialakulását! A virág mely részéből képződik 

a termés, a mag és a gyümölcshús?

A kifejlett almamoly
Az almamoly mely fejlődési 

alakja károsít?
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gyümölcshús

A szilvafa

A szilvafa őse Közép-Ázsiából származik. Belőle 
nemesítették ki a ma termesztett fajtákat. Hazánk-
ban szinte mindenfelé ültetik, és több fajtáját ter-
mesztik. Legkedvezőbb számára a nyirkos talajú 
termőhely.

Fő termesztési körzetei hegyvidékeink lankái, a 
Zalai-dombság és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 
Legismertebb hazai fajtánk a besztercei szilva.

A szilvafa, a virága és a termése Mi jellemző a lombkorona alakjára?

Besztercei szilva

•  Hasonlítsd össze a tankönyv ábrái alapján az almafa és a szilvafa alakját!
•  Mi a különbség az almafa és a szilvafa termése között?
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A szilva fontos az egészségmegőrzésben. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek kedvező 
hatással vannak a vérkeringésre és az emésztőszervek működésére. Magas cukortartalmá-
nak köszönhetően sok energiát adó gyümölcs.

A szilvafa gyökérzete nem hatol mélyre a talajba, a felszínhez közel sűrű hálózatot alkot. 
Fás szárú növény. Törzse alacsony vagy középmagas, kérge sima, sötétszürke színű, ágai 

sűrűn állnak, felfelé növekednek. Lombkoronája metszés nélkül felfelé törekvő.

A szilva termését vékony, viaszos héj borítja. A vi-
aszbevonat megvédi a csapadéktól, a rothasztó bak-
tériumok kártételétől. A  héjon belül találjuk a lédús, 
édes és jóízű gyümölcshúst. A termés belsejében egy 
mag van, amelyet kemény burok, a csonthéj vesz körül. 
A csonthéjat kőmagnak is nevezzük. Az ilyen felépítésű 
termés a csonthéjas termés.

A szilvafa termésének kártevője egy alig 1 centimé-
teres lepkefaj, a szilvamoly. A termést a petékből kikelő 
lárvák, más néven a hernyók károsítják. Berágják ma-
gukat a fejlődő gyümölcshúsba, és azzal táplálkoznak. 
Az ilyen termésre mondjuk, hogy „kukacos” szilva.

Kifejlett 
lepke

Jó termőhelyen egy közepes termetű fa akár 40-50 kg gyümölcsöt is terem évente, és kb. 30 évig él. 
A termés alakja és színe fajtától függően sokféle. Érési idejük is eltérő, így júniustól október végéig 
frissen fogyaszthatjuk. Tartósítási módjai a lekvárkészítés, a fagyasztás és a kompótkészítés.

Viaszos héjú termés
Mi a jelentősége a viaszos 

bevonatnak?

A szilvamoly és kártétele
Figyeld meg a szilvamolyt és a lárváját! Melyik fejlődési alak okozza a kárt?

Figyeld meg a szilvamoly és lárvája kártételét!
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A nagyobb ültetvényeken, a házi kertekben a szilvamoly ellen vegyszeres permetezéssel 
védekezünk. Környezetbarát védekezési mód, ha a fa törzsére hernyófogó öveket erősí-
tünk. Ezeken fennakadnak a fatörzsön a fejlődő termésekhez felmászó lárvák, amelyek a 
talajban, a petékből kelnek ki. A gyümölcsöskertek énekesmadarai (cinegék, rozsdafarkú-
ak, vörösbegyek, csuszkák stb.) a szilvamolyt minden fejlődési alakjában tömegesen fo-
gyasztják.

A szilva gombakártevője a monília

El lenőrizd tu dá so dat!
1. Melyek a szilva fő termesztési körzetei hazánkban?
2. Mi mindenre lehet használni a szilva termését?
3. Miért fontosak a gyümölcsök az egészséges táplálkozásban?
4. Ismertesd a gyümölcsök főbb tulajdonságait!
5. Mi jellemző a szilva gyökérzetére, törzsére, lombkoronájára?
6. Hogyan nevezzük a szilvafa termését és a termés részeit?
7.  Hogyan károsítja a szilvamoly a termést? Milyen módon véde-

kezhetünk a kártevő ellen?

Csonthéjas termése van a sárgabaracknak (vagy kaj-
szibaracknak), az őszibaracknak, a cseresznyének és a 
meggynek.
A diófa termése is csonthéjas, de ennek nem a húsát, 
hanem a csonthéjban lévő magját fogyasztjuk. A mag-
nak magas az olajtartalma, és fontos vitaminokat is tar-
talmaz.
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A szőlő őse a ligeti szőlő, amely az ártéri 
ligeterdőkben él, és kacsokkal kapaszkodva 
kúszik fel a fák ágaira. Levélzetét a lombko-
ronában fejleszti ki, ahol már elegendő fény-
hez jut.

A szőlőnemesítők 5000 különböző fajtát ala-
kítottak ki. Hazánkban a legjobb minőségű 
csemege- és borszőlők a kiváló éghajlati és ta-
lajadottságokkal rendelkező borvidékeken te-
remnek. Ilyen például a Balaton-felvidék, Eger 
és Tokaj környéke, a Duna–Tisza köze és a 
Villányi-hegység. A szőlő gazdaságilag értékes 
növény, mert olyan területeken is megél, ahol 
más növény már sikeresen nem termeszthető. 
A szőlőültetvényeknek fontos szerepük van a 
talajvédelemben, például hogy megkötik a ho-
moktalajokat.
A szőlő hosszú életű, több száz évig is elél. 
Nagyüzemi termesztésben csak 40-50 évig 
hagyják meg, mert ezután már egyre kevesebb 
termést hoz.

Érett szőlőfürtök

A szőlő

Kordonos szőlőültetvény 
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A szőlő az egészséges táplálkozás fontos gyümölcse. Magas cukortartalma az izomfá-
radtság ellen hat, hozzájárul a szervezet felfrissüléséhez. Tisztítja a vért, segíti a szívműkö-
dést, vitamintartalma fokozza a szervezet ellenálló képességét a betegségekkel szemben. 
A szőlőben lévő rostanyagok serkentik a bélműködést és a káros anyagok kiválasztását.

A szőlő szárazabb területeken külö-
nösen mély gyökérzetet fejleszt. A föld 
feletti részeit évenkénti metszéssel ala-
kítják ki. Az elfásodott, megvastagodott, 
többéves része a szőlőtőke. A  szőlőtőke 
rügyeiből hajtanak ki a vesszők, a levelek 
és a kapaszkodásra szolgáló kacsok. 

Az összes termesztett szőlőfajtára jellemző, 
hogy nagy levélzetet fejleszt. Május végén, jú-
nius elején virágzik. Virágai aprók, illatosak, 
amelyekből a megporzás után kifejlődnek a 
szőlőfürtök.

A szőlő kézi szüretelése

A kordonművelésű szőlő részei

gyökérzet

tőke

vessző rügy

kacs

vessző

A szőlő hajtása
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El lenőrizd tu dá so dat!
1. Mi jellemző a szőlő ősére?
2. Melyek hazánk fő szőlőtermesztési körzetei?
3.  Melyek a szőlőnövény részei? Hogy nevezzük a termését, és milyen 

részekből áll?
4.  Hogyan csoportosíthatjuk a szőlőfajtákat hasznosításuk alapján?
5. Hogyan nevezzük a szőlő gombabetegségeit, és milyen kárt okoznak?

Termése bogyótermés, amelynek részei: viaszos 
héj, lédús, édes gyümölcshús, belsejében a magokkal. 
A  szőlőfürt és a bogyó alakja, nagysága, íze és színe 
fajtánként eltérő.

A sokféle szőlőfajtát felhasználásuk alapján két cso-
portba oszthatjuk. A  borszőlők lédúsak, sok cukrot 
tartalmaznak, bőtermők. A  csemegeszőlők húsa ke-
ményebb, a bogyók nagy szeműek, a magvai aprók, a 
fürtök hosszabb ideig eltarthatók. Friss gyümölcsként 
vagy szőlőlé formájában fogyasztjuk.

A szőlő leggyakoribb kártevői a szőlőperonoszpóra és a lisztharmat nevű gombabe-
tegségek, amelyek a bogyókat és a leveleket támadják meg. Különösen párás, csapadékos 
időben okoznak tömeges fertőzést. A gomba elszívja a táplálékot a szőlőtől, végül a levelek 
és a bogyók elszáradnak. Vegyszeres permetezéssel védekezünk ellenük.

Peronoszpórás levél és szőlőfürt A peronoszpóra mikroszkóp alatt

Csemegeszőlők

levél
keresztmetszete
levél

gombafonalak

Milyen elváltozásokat okoz a gombás fertőzés a levélen és a szőlőfürtön?Milyen elváltozásokat okoz a gombás fertőzés a levélen és a szőlőfürtön?
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A paprika és a paradicsom

A paprikát a fűszerkereskedők Közép-Amerikából a 17. században hozták be Európába. 
Az ősi fajok rendkívül csípősek, belőlük nemesítették ki a csípősségmentes étkezési- és fű-
szerpaprika-fajtákat. Hazánkban csak a 19. század végétől termesztik nagyobb tömegben.

A paprika rendszeres öntözést és sok nap-
fényt igényel. Ezért fő termesztési körzetei 
hazánk legmelegebb tájain, Szeged és Kalo-
csa környékén alakultak ki. Fehér virágjának 
termőjéből húsos falú, belül üreges, felfújt 
bogyótermés képződik.

virág

termés

szár

egyszerű levél összetett levél

főgyökérzet

egyszerű levél

A paradicsom és a paprika részei

A felfújt bogyótermés és benne a magok 

magok hús héjmagok hús héj

levél
keresztmetszete

•  Hasonlítsd össze a paradicsom és a 
paprika szerveit a fenti rajzokon! 

•  Figyeld meg a tankönyv ábráján az 
egyszerű és az összetett levél felépí-
tését!
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A paprika termése igen gazdag C- és 
A-vitaminban. A  C-vitamin csökkenti a 
fáradtságérzetet, megszünteti a fogínysor-
vadást, ellenállóvá teszi a szervezetet a be-
tegségekkel szemben. Elősegíti a csontok és 
az izmok fejlődését is. Az A-vitamin elsősor-
ban a bőr és a látószerv egészségmegőrzése 
szempontjából fontos.

Az étkezési paprikát nyersen és tartósít-
va fogyasztjuk. A fűszerpaprika éretten pi-
ros színű, ezt megszárítják, majd megőrlik, 
így kapják a paprikaport.

A paradicsom Dél-Amerika trópusi te-
rületeiről származik. Jelentősebb mennyi-
ségben csak a 20. század elejétől termesz-
tik hazánkban. A hőmérséklettel és a vízzel 
szemben igénytelenebb a paprikánál. Öntö-
zés nélkül is termeszthető. Legnagyobb tö-
megben nyersen fogyasztjuk. 

A paradicsomnak bogyótermése van, 
amely sok C-, B- és A-vitamint, valamint 
az emberi szervezet számára fontos ásványi 
anyagokat (meszet, foszfort, vasat) tartal-
maz. A  B-vitaminok az idegrendszer és a 
vér egészségmegőrzésének vitaminjai.

Mindkét növényre jellemző, hogy főgyökérzete van. A megvastagodott főgyökérből ol-
dalgyökerek erednek, amelyek egyre vékonyodva behálózzák a talajt. Feladatuk a növény 
rögzítése, a víz és a benne oldott tápanyagok felvétele. A paprika és a paradicsom szára sok 
vizet tartalmaz, hajlékony, puha állományú. Az ilyen tulajdonságú szárral rendelkező növé-
nyek a lágyszárúak.

Szárított fűszerpaprika

A paradicsom bogyótermése 
Figyeld meg, miben különbözik a paprika termésétől!

magok húshéjmagok héj hús

Hasonlítsd össze a paprika, a paradicsom és a szőlő termését!
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A paprikának egyszerű levele van, azaz minden levél levélnyéllel kapcsolódik a szár-
hoz. A paradicsom levelei egy közös nyélhez kapcsolódnak. Ez rögzíti a leveleket a szárhoz. 
Az ilyen felépítésű levelet összetett levélnek nevezzük.

A paprika és a paradicsom termesztésénél fi gyelembe kell venni, hogy a forró éghajla-
tú övezetből származnak. Ezért magjukat kora tavasszal védett, meleg palántaágyba vetik. 
A kifejlődő palántanövényeket csak május elején, a fagyveszély elmúltával ültetik ki a sza-
badba. Életük tavasztól az első fagyos őszi napig tart. Ezalatt növekednek, fejlődnek, virág-
zanak, termést érlelnek. Az ilyen növényeket egynyári növényeknek nevezzük.

A paprika levele és termése

El lenőrizd tu dá so dat!
1. Honnan származik a paprika és a paradicsom?
2. Milyen környezeti igényei vannak a két növénynek?
3. Hogyan nevezzük gyökérzetüket?
4. Mi jellemző a szárukra?
5.  Mely tulajdonságokban hasonlít és melyekben különbözik a két 

növény termése?
6. Miért nevezzük őket egynyári növényeknek?
7. Mi a különbség az egyszerű és az összetett levél között?

Paradicsom érő termésekkel
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A sárgarépa őse a vadmurok, amely hazánk füves területein mindenütt gyakori növény.
A répának a megvastagodott raktározó főgyökerét fogyasztjuk. Elsősorban ételek ízesí-

tésére, saláta és főzelék készítésére használják. Sok ásványi anyagot, B- és A-vitamint tartal-
maz. Fogyasztása gyermekkorban különösen fontos, főleg nyers állapotban, mivel a benne 
lévő anyagok segítik a csontozat és fogazat fejlődését. Kedvezően hat az emésztésre és a 
káros bomlástermékek kiürülésére a szervezetből.

Kora tavasszal mélyen megművelt, porhanyós talajba vetik a sárgarépa magját. Hidegtű-
rő, magja már 4–6 °C-os talajban csírázásnak indul. Gyökérzete elviseli a –3–5 °C-os hideget 
is. A vetést követő hónapokban kifejlődik főgyökérzete és a többszörösen összetett levelei.

Magtermesztésre a következő év tavaszán a répát újra kiültetik a földbe. Hosszú szárat 
fejleszt, amely tartja a leveleket és a csúcsi részen a sok apró virágot. A virágok együttesen 
ernyős virágzatot alkotnak. 

A sárgarépa őse: a vadmurok A sárgarépa és a petrezselyem

A levélben elkészített táplálék a főgyökérben halmozódik fel, ezért az néhány hónap alatt fokozatosan 
megvastagszik. A répa felső, rövid, zöldes színű része a szár, amelyből a levelek erednek. Ősszel kisze-
dik a földből, és felhasználásig pincékben, homok között, illetve hűtőházakban tárolják.

A sárgarépa és egyéb zöldségféléink

Hasonlítsd össze a tankönyv ábrái alapján a vadmurkot és a sárgarépát!
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A rovarbeporzás után a virágok helyén kialakulnak az apró ikerkaszattermések. 
Az olyan növényeket, amelyek a magvetést követő második évben virágoznak és hoznak 
termést, kétnyári növényeknek nevezzük.

A petrezselyem a Földközi-tenger vidékéről származik. Termesztése, testfelépítése ha-
sonló a sárgarépáéhoz. Raktározó főgyökere mellett leveleit is felhasználják ételek ízesítésé-
re. Jellegzetes ízanyaga van, és sok C-vitamint tartalmaz.

El lenőrizd tu dá so dat!
1. Hogyan nevezzük a sárgarépa ősét?
2.  Miért fontos az egészségmegőrzésben a sárgarépa és a petre-

zselyem?
3. Hogyan termesztik a sárgarépát?
4. Mely szervei fejlődnek ki az első és melyek a második évben?
5. Mitől vastagszik meg a sárgarépa és a petrezselyem főgyökere?

A sárgarépa kétnyári növény

A cékla és a zeller levele, illetve gumójaA petrezselyem és a fodros petrezselyem

Első év Második év

Figyeld meg a sárgarépa fejlődését a magvetéstől a virágzásig! Mi a különbség a virág 
és a virágzat között? Figyeld meg, melyik szerve fejlődik ki a második évben!

ikerkaszattermés
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A fejes káposzta őse a vadkáposzta, amely Európa Atlanti-óceánnal határos partvidékén 
él. Belőle nemesítették ki az egyéb káposztaféléket is.

A fejes káposzta fontos zöldségfélénk, mivel 
frissen vagy savanyítva egész évben fogyaszt-
ható. Sok B- és C-vitamint, továbbá ásványi 
anyagot tartalmaz. Rostanyagai kedvező ha-
tással vannak az emésztőszervek működésére.

A fejes káposztának kora tavasszal pa-
lántaágyba vetik a magját. A  magból 5-6 
hét alatt kifejlődnek a palánták. Ezeket táp-
anyagokban gazdag, jó vízellátottságú talaj-
ba ültetik. Mivel magas a vízigénye, a nyári 
időszakban öntözni kell. A  hőmérséklettel 
szemben kevésbé igényes.

Hidegtűrő, már +13 °C-on jól fejlődik.

vadkáposzta

kelkáposzta

A kelkáposzta

kelkáposzta

vadkáposzta

A vadkáposztából kinemesített káposztafélék

A fejes káposzta

fejes káposzta

Beszéljétek meg, mi mindenre hasznosítjuk a káposztaféléket!

karalábé bimbós kel

karfi ol
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A palántázást követően 2-3 hónap alatt 
kifejlődnek a káposztafejek. A  félbevágott 
káposztafejen megfi gyelhetjük a rövid, töm-
zsi szárat (torzsa) és az annak rügyeiből ki-
fejlődő, szorosan összeboruló leveleket.

Ha azt szeretnénk, hogy a káposzta vi-
rágot, majd termést hozzon, akkor ősszel 
gyökerestől kell kiszedni a talajból. A  téli 
hónapokban fagymentes helyen kell tárolni, 
majd kora tavasszal kiültetni. Ekkor hosszú 
szárat fejleszt, amelynek csúcsán sárga virá-
gok fejlődnek. 

A  csészelevelek és sziromlevelek válta-
kozva, keresztben helyezkednek el. Az ilyen 
virágfelépítést keresztes virágnak nevezzük. 
A megporzás után a virágokból sok magvat 
tartalmazó becőtermés fejlődik. 

Mivel a káposzta virágot és termést csak 
a második évben hoz, kétnyári növénynek 
nevezzük.

Félbevágott „káposztafej” 
Mely szerve a növénynek a torzsa?

torzsa

egymásra
boruló 
levelek

becőtermés
mag

sziromlevél

csészelevél

becőtermés
mag

A fejes káposzta keresztes virága és becőtermése

Káposztafélék. 
Ismerd fel és nevezd meg a képen látható káposztaféléket!
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A káposztafélék gyakori kártevője a 
káposztalepke, amely a rovarok közé tar-
tozik. Három testrésze van: a fej, a tor és 
a potroh. A torhoz három pár ízelt láb és 
két pár szárny kapcsolódik. Április elején 
keresztes virágú növényekre rakja sárga 
színű petéit. A petékből kikelő, zöld színű 
hernyók (lárvák) a gyomnövények levelei-
vel táplálkoznak, majd júniusban bebábo-
zódnak. A  bábokból kifejlődnek a lepkék. 
A párzás után a nőstény lepkék ekkor már 
a káposztafélékre rakják petéiket. A kikelt 
hernyók folyamatos táplálkozásukkal szét-
rágják a fejlődő káposztafejeket, így nagy 
károkat okoznak a káposztaföldeken. Ősz 
közepén a hernyók védett helyen bebábo-
zódnak, és báb alakban telelnek át. A báb-
ból tavaszra kifejlődik a lepke. Fejlődésük 
az almamoly és a szilvamoly fejlődéséhez 
hasonló; ezt teljes átalakulásnak nevezzük.

A káposztalepkéket és hernyóikat a rovarevő madarak nagy tömegben fogyasztják. 
A zöldségtermesztők vegyszerrel védekeznek a kártevők ellen.

El lenőrizd tu dá so dat!
1. Miből nemesítették a ki a fejes káposztát? Hogyan termesztjük?
2. Milyen szervekből áll a káposztafej?
3. Mi jellemző a virágjára és a termésére? 
4. Miért nevezzük kétnyári növénynek?
5.  A káposztafélék mely kártevőjéről tanultunk? Ismertesd a sza-

porodását!

A káposztalepke, a peték, a hernyók és a báb. 
Melyik fejlődési alakja okozza a kárt?

A káposztalepke fejlődése teljes átalakulás

lárva

bábpete

•  Figyeld meg a képeken és a rajzokon a 
teljes átalakulást! 

•  Hasonlítsd össze az almamoly és a ká-
posztalepke fejlődését!
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A vöröshagyma

A vöröshagyma az egész világon elterjedt zöldségféle. Frissen zöldhagymaként, a kifejlett 
hagymát pedig ételek ízesítésére használják. Jellegzetes csípős ízét és illatát sajátos kémiai 
hatóanyagok okozzák. Hazánkban fő termesztési körzete: Makó környéke.

A vöröshagyma nagy részét dughagy-
máról szaporítják. Az első évben elvetik a 
magját, amelyből nyárra apró dughagy-
mák fejlődnek. Ezeket felszedik, tárolják, 
majd a következő év tavaszán kiültetik. 
Nyárra nagyra nőtt vöröshagymák fejlőd-
nek belőlük.

Bizonyos fajták termesztésének másik 
formája a magvetés. A magokból őszre fo-
gyasztásra alkalmas nagyságú hagymák fej-
lődnek. Dughagymák

Vöröshagyma

Hasonlítsd össze a dughagymát a kifejlett hagymával! Milyen azonosságokat és kü-
lönbségeket fi gyelhetsz meg?
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A vöröshagyma talajban lévő módosult hajtása a hagyma. Ezt száraz buroklevelek 
fedik. A hosszában kettévágott hagymán megfi gyelhető a földbeni szár, amelyet tönknek 
nevezünk. Ebből fejlődnek ki a húsos hagymalevelek. A tönk alsó részéből növekednek a 
gyökerek. A gyökérzetet egyforma vastag gyökerek alkotják, főgyökér nincs. Az ilyen gyö-
kérzetet mellékgyökérzetnek nevezzük.

A vöröshagyma föld feletti hengeres, 
belül üreges levelei a tönkből erednek. 
Szintén a tönkből fejlődik ki a virágo-
kat tartó hengeres, zöld színű szár is. 
A szár és a levél viasszal fedett. A virá-
gokból a megporzás után apró tokter-
mések képződnek.

Különböző fejlettségű hagymák
Figyeld meg, miben mutatkozik meg a fejlettség!

A vöröshagyma hagymájának részei és virágzata

A vöröshagyma sok C-vitamint, cukrot és ásványi anyagot tartalmaz. Az egészséges táplálkozás és 
bizonyos betegségek megelőzésének zöldségféléje. Csökkenti az érfalak elmeszesedését, védi a szív 
ereinek rugalmasságát, gátolja a vérrögképződési hajlamot. Hatóanyagai segítik az emésztést is. 
A fokhagymával együtt régóta ismert baktériumölő hatása, ezért a légúti fertőzések ellen is hatásos 
mint gyógynövény. 
A makói hagyma egyediségét az igen magas szárazanyag-tartalma adja. (1 kg vöröshagymában töb-
bek között 80-85 dkg víz és 6-7 dkg cukor van.) Ezért jól tárolható, megőrzi tápanyagait, és nem 
rohad el.

Hasonlítsd össze egy élő vörös-
hagymanövény részeit a tanköny-
vi rajzokkal!

húsos 
hagymalevelek

tönk

virágzatvirágzat

száraz
buroklevél

fejlődő levél

hagymalevelek

virágzat

mellékgyökérzet
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A vöröshagyma mellett a magyar konyha 
másik jellegzetes fűszernövénye a fokhagy-
ma. Hagymája különbözik a vöröshagyma 
hagymájától, mivel több gerezdből áll. 

A  fokhagymát nemcsak fűszernövény-
ként, hanem gyógynövényként is hasznosít-
ják. Ismert baktériumölő, érfalakat tisztító és 
vérnyomáscsökkentő hatása.

Fejlődő vöröshagymák
Hány évesek lehetnek a képen látható hagymák?

A fokhagyma hagymája gerezdes

El lenőrizd tu dá so dat!
1.  Hol van hazánkban a vöröshagyma fő termesztési körzete? 

Hogyan termesztik a vöröshagymát?
2. Hogyan nevezzük a vöröshagyma hagymájának részeit? 
3. Mi jellemző a gyökérzetére, föld feletti leveleire, szárára?
4. Hogyan nevezzük a vöröshagyma termését?
5. Miben különbözik a vöröshagyma és a fokhagyma hagymája?
6.  Sorold fel, milyen betegségek ellen hatásosak a tanult hagy-

mafélék!
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A burgonya és a burgonyabogár

A burgonya Dél-Amerikából származik, 
ahol vadon nő. Az ottani lakosság már 5000 
éve fogyasztja. Európába a 16. században 
telepítették dísznövényként. Fogyasztásra 
csak a 17–18. századtól termesztik. Hazánk-
ban fő termesztési körzetei a tápanyagban 
gazdag homoktalajokon alakultak ki. A Kis-
alföldön, Somogyban és a Nyírségben nagy 
területeken ültetik.

Napjainkban a burgonya fontos emberi táp-
lálék. A frissen felszedett gumók („újkrump-
li”) különösen sok C-, B- és A-vitamint, 
valamint ásványi anyagokat tartalmaznak. 
A legértékesebb tápanyagok a gumó héjához 
közel helyezkednek el, ezért csak vékonyan 
szabad meghámozni. 

100 g burgonyagumó összetétele 

 4 g fehérje, zsír, ásványi anyag, rostanyag

 78 g víz

 18 g szénhidrát

Virágzó burgonyanövény

A burgonyanövény részei

virág

összetett levél

termés

gyökérzet gumó

szár

gumógyökérzet

szár

Hasonlítsd össze a burgonya és a para-
dicsom levelét, illetve virágát! Figyeld 
meg az ábrán a burgonya részeit!
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Tavasszal a mélyen felszántott talajba ül-
tetik el a gumókat. A gumókon lévő rügyek 
kihajtanak, és kifejlődik belőlük a föld feletti 
száruk, az összetett levelek és a talajban lévő 
gyökérzet. A levélben elkészített táplálék visz-
szaáramlik a talajban lévő szárba. A felhalmo-
zódó táplálék kisebb-nagyobb gumókat hoz 
létre. A gumó tehát a földben lévő megvas-
tagodott szár.

A föld feletti hajtásokon fejlődnek a fehér 
vagy lila virágok. A  megporzás után a virá-
gokból zöld színű bogyótermések képződnek, 
amelyek mérgező anyagot tartalmaznak.

A burgonya leggyakoribb kártevője a burgonya-
bogár. 1947-ben Amerikából fertőzött gumókkal 
hurcolták be Európába. Mivel nem őshonos állat, 
Európában természetes ellenségei nincsenek. A bur-
gonyabogár védekezés nélkül korlátlanul szaporo-
dik, és teljesen elpusztítja a burgonyaültetvényeket. 
A  lárvákat is csak néhány madár fogyasztja, de a 
kifejlett bogarakat szinte egyetlen állat sem. Kisker-
tekben környezetbarát védekezés a lárvák összesze-
dése és megsemmisítése. A nagyüzemi gazdaságok-
ban rovarölő vegyszerekkel védekeznek ellene.

A burgonya virága és bogyótermése Különböző fajtájú burgonyagumók

 A burgonya gumója és a kihajtott rügyei

A burgonyabogár és lárvája

Hasonlítsd össze a burgonya és a paradicsom termését! Mi a hasonlóság, és mi a 
különbség a két termés között?
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A zöldség- és gyümölcstermesztők célja, hogy minél nagyobb terméshozamokat érje-
nek el. Ezért olyan fajtákat termesztenek, amelyek bőtermők és ellenállnak a kártevőknek. 
A terméshozamok növelésének egyik módja a műtrágya használata. A műtrágya különbö-
ző növényi tápanyagokat tartalmaz. A műtrágyákat gyárakban állítják elő. Szakszerűtlen 
használatuk környezeti károkat is okoz. Ha túladagolják, felhalmozódik a talajban, és ká-
rosítja annak élővilágát. Elszennyezheti a talaj vízkészletét is. A rovarkártevők ellen hasz-
nált vegyszerek mérgek. Elpusztítják a kertek életében fontos élőlényeket (katicabogarakat, 
fátyolkákat, futóbogarakat) is.

A környezetkímélő gazdálkodás (bio-
kertészet) azt jelenti, hogy nem használ-
nak műtrágyákat és vegyszereket. A  talaj 
tápanyagait például komposzttal pótolják. 
A  rovarkártevőkkel szemben pedig a kár-
tevők természetes ellenségeiknek elszapo-
rításával védekeznek, például madárodúk, 
madáretetők kihelyezésével. Az ilyen mó-
don előállított zöldség- és gyümölcsféléket 
nevezik biotermékeknek.

El lenőrizd tu dá so dat!
1.  Honnan származik a burgonya? Milyen célból termesztjük? Melyik szervét 

fogyasztjuk?
2.  Milyen talajtípusokat kedvel? Hol termesztik hazánkban a legnagyobb tö-

megben?
3. Mi jellemző a burgonya levelére, virágjára, termésére?
4. Mi mindenre hasznosítjuk a burgonyát?

A komposzttelep felépítése

konyhai hulladék, kerti hulladék érett komposzt

talaj

A burgonyabogár lárváinak kártétele

•  Figyeld meg az előző oldal ábráján 
a burgonyabogár és lárvái testfelépí-
tését! Hasonlítsd össze a káposzta-
lepkéével!

•  Mi a különbség a káposztalepke és a 
burgonyabogár fejlődési alakjainak 
táplálkozása között?

•  Mi történik a leveleitől megfosztott 
növénnyel?

Figyeld meg a tankönyv rajzán a komposzttelepet! Beszéljétek meg, mi minden ke-
rülhet a komposztálásra szánt anyagok közé!
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A földigiliszta, a májusi cserebogár és az éticsiga

A zöldséges- és gyümölcsöskertek növényein, valamint a kertek talajában gerinctelen ál-
latok is élnek (például földigiliszták és más férgek, talajlakó ízeltlábúak). Fontosak a kertek 
életében, mivel hozzájárulnak a talaj termőképességének megőrzéséhez. A gyümölcsösök-
ben számos gerinces állat is megtelepszik (például a sün, a vakond, a pelefajok, a menyét, 
az énekesmadarak), amelyek a termesztett növények kártevőivel táplálkoznak.

A földigiliszta a talajban él. Teste hosz-
szan megnyúlt, hengeres, szabad szemmel is 
látható, hogy gyűrűkből tevődik össze. Bőre 
és az alatta lévő izomréteg összenőtt, és egy 
egységes szervet alkot, a bőrizomtömlőt. Ez 
egyben az állat kültakarója és mozgásszer-
ve is. A földigiliszta mozgását segíti, hogy a 
bőrizomtömlő nyálkás váladékot választ ki, 
így könnyen csúszik a járataiban. Petékkel 
szaporodik, amelyekből átalakulás nélkül 
fejlődnek ki az utódok.

A földigiliszta járatokat készít, közben elfogyasztja a talajt, amely végighalad a bélcsator-
náján. A talajban lévő korhadékokat (növényi, állati eredetű maradványok) megemészti, az 
emészthetetlen részeket pedig kis kupacok formájában a talaj felszínére üríti. Életmódjával 
folyamatosan lazítja és forgatja a talajt. A járatok biztosítják, hogy a talaj mélyebb rétegeibe 
a levegő és a víz lejusson. 

Mindezek miatt a földigiliszta fontos a talaj termőképességének megőrzésében. Önmaga 
számos állat (sünök, cickányok, egerek, rigók, békák) táplálékául szolgál.

A földigiliszta járatai átszellőztetik a talajt

A zöldséges- és gyümölcsöskertekben sokféle ízeltlábú állat él: pókok, sáskák, gömbászkák, 
gömbsoklábúak, hangyák, ugróvillás rovarok, tücskök, cserebogarak.

Figyeld meg a rajzokon, milyen sokféle gerinctelen állat él a talajban!
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A májusi cserebogár 2-3 cm nagyságú, 
az ízeltlábúak csoportjába tartozik. Egész 
testét egy kemény anyag, a kitin borítja, 
amely megvédi a környezet hőmérsékleté-
nek változásaitól és a csapadéktól. A kitin-
váz védelmet biztosít a természetes ellensé-
geivel szemben is.

Három testrésze van, a fej, a tor és a pot-
roh. A fejen helyezkedik el a látószerve, az 
összetett szem, továbbá a szaglás, tapintás 
szerve, a lemezes csáp. Rágó szájszervé-
vel darabolja fel növényi eredetű táplálékát, 
amely főleg a gyümölcsfák leveleiből áll.

A tor háti oldaláról két pár szárny ered. 
Az első pár szárnya kemény, kitines fedő-
szárny. Az alatta lévő szárnyak vékonyak, 
áttetsző hártyás szárnyak. Repüléskor a 
fedőszárnyat kiterpeszti, ezek nem vesz-
nek részt a mozgásban. A repülést a hártyás 
szárnyak gyors fel-le mozgatása biztosítja.

A tor hasi oldalából ered a három pár 
ízelt láb. A potroh mozgatható gyűrűkből 
(szelvényekből) épül fel. Ebben helyezked-
nek el az állat belső szervei. 

A cserebogár az ízeltlábúak csoportjába 
tartozik, mivel lábai több részből, ízekből te-
vődnek össze. Az ízeltábúak csoportján belül 
a rovarok közé tartozik, mert három testrésze 
és három pár ízelt lába van. A rovarok egyik 
csoportját a bogarak alkotják, amelyekre ke-
mény, kitines szárnyfedő a jellemző.

Szaporodáskor a nőstény cserebogár a talajba rakja petéit. A petékből lárvák (más néven 
pajorok vagy csimaszok) kelnek ki. Rágó szájszervük van, korhadékkal, a zöldségfélék és a 
gyümölcsfák gyökereivel táplálkoznak. A károsított növények gyakran el is pusztulnak.

Télen a lárvák mélyebbre ássák magukat. Három éven át folyamatosan növekedve fej-
lődnek a talajban, majd megváltozik az alakjuk. Táplálkozásra, mozgásra képtelen bábok 
lesznek. A bábon belül kialakulnak a bogarak, amelyek a következő év tavaszán bújnak ki 
a földből. Fejlődésüket teljes átalakulásnak nevezzük, amelynek szakaszai: pete, lárva, báb 
és a kifejlett rovar.

geivel szemben is.

összetett szem

ízelt láb

hártyás szárny

lemezes csáp

fedőszárny

A cserebogár kitines fedőszárnya és hártyás szárnya

A cserebogár testfelépítése
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Figyeld meg a tankönyv rajzán a cserebogár fejlődését!

A zöldséges- és gyümölcsöskertekben számos csigafaj is 
él. Növényevők, amelyek ha túlszaporodnak, tetemes kárt 
okoznak a termesztett növények megrágásával. Természe-
tes ellenségeik többek között a békák, a rigók, a sünök.

Az éticsiga a legnagyobb csigafajunk. Kifejlődve magas-
sága és szélessége 5-5 cm.

Jellegzetes szerve a mésztartalmú, kemény csigaház. 
A ház megvédi az állatot a környezeti hatásoktól, és védel-
met nyújt természetes ellenségeivel szemben is.

A házban helyezkedik el a zsigerzacskó, amelyben a belső 
szervei (emésztőszervek, szív, erek, szaporítószerv) vannak. 
A fején lévő négy tapogatóval a környezet ingereit érzékeli. 
A hosszabbik pár tapogató végén pontszemek találhatók.

Mozgásszerve a széles, lapos bőrizomtömlő, amelyet 
haslábnak nevezünk. Segíti a mozgást, hogy a hasláb nyál-
kaanyagot választ ki, amely a mozgáskor keletkező súrló-
dást csökkenti.

Az éticsiga a talajba lerakott petékkel szaporodik. A pe-
tékből kis csigák bújnak elő, amelyek csak méretükben kü-
lönböznek a kifejlett állattól.

A cserebogár lárvája három évig fejlődik a talajban
Keress azonosságokat és különbségeket a káposztalepke és a cserebogár fejlődése között!

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mi jellemző a földigiliszta, a cserebogár és az éticsiga külső testfelszínére?
2. Mivel táplálkoznak?
3. Ismertesd a cserebogár szaporodását és fejlődését!
4. Miért tartozik a cserebogár az ízeltlábúak, a rovarok és a bogarak közé?
5. Hasonlítsd össze a három állat táplálkozását!

Éticsiga

Az éticsiga peterakása
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Érdekességek, meg� gyelések, kísérletek

Az almafa
Vágj félbe egy almát, majd keresd meg rajta a tankönyv rajzán (10. oldal) szereplő részeket!

A szilvafa
A szilva tartósításának egyik módja az aszalás. Ilyenkor az érett szilvát nagy tálcára rakják, és a napon 
vagy erre a célra készült aszalóberendezésekben megszárítják. Az aszalt szilvából sok jóízű étel készíthető.

A szőlő
•  A borszőlő kipréselt leve a must. A borélesztőgomba hatására a mustból bor lesz, közben mérgező gáz, 

szén-dioxid szabadul fel. Ezért a borospincéket a must erjedése idején rendszeresen szellőztetni kell.

•  Mathiász János (1839–1919) a világ leghíresebb szőlőnemesítője volt. Ő honosította meg a futóhomokos 
Alföldön a bor- és a csemegeszőlő termesztését is.

• Tegyél szőlőfürtöt egy pohár vízbe! Kis idő után a bogyók megduzzadnak, majd szétrepednek.
  Tömény konyhasós vízben a bogyók vizet veszítenek, összetöpörödnek. Ez a folyamat a duzzadás, illetve 

a vízvesztés jelensége, amelyekről a későbbiek folyamán tanulunk.

•  Törj össze néhány szem szőlőmagot, és dörzsöld szét fehér papírlapon! Foltot hagy, mivel a magok sok 
olajat (15–18%) tartalmaznak. 

  A magokból készült kozmetikai szer a „szőlőzsír”, amely a bőr kiszáradása ellen használatos.

•  Töröld le a viaszos bevonatot a bogyókról, tégy melléjük egy ép fürt szőlőt! Mindkettőt permetezd meg 
vízzel, majd borítsd le üvegharanggal! Figyeld meg, hogy néhány nap elteltével melyik penészesedik 
meg előbb!

  A penész neve szürkepenész, amely egy gombafaj. Csapadékos őszi időjárás esetén komoly károkat okoz 
a szőlőkben.

•  A kb. 40 cm-es szőlővesszőt tedd egy 3/4 részéig vízzel töltött vödörbe! Egy-két hónap múlva megfi gyel-
heted, hogy járulékos gyökereket fejleszt.

•  Ha van lakóhelyed környékén szőlő, fi gyeld meg a kacsok növekedését és mozgását! Ha elér valamilyen 
támasztékot (karó, huzal), rácsavarodik, és így rögzíti a vesszőt.

A paprika és a paradicsom
•  Szent-Györgyi Albert fedezte fel a C-vitamint és 

annak hatását. Munkájáért 1937-ben Nobel-díjat 
kapott.

•  Különösen a paprika igényli a magas hőmérsékle-
tet, fejlődéséhez 25 °C a legkedvezőbb. 10 °C alatt 
a fejlődése leáll.

•  Vizsgálj meg egy élő paprika- és paradicsomnö-
vényt! Figyeld meg gyökérzetük hasonlóságát és 
levelük különbözőségét!

A paradicsom érett bogyótermése
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•  A paradicsom szárán és levelein sok váladékot termelő mirigyszőr található. Dörzsöld meg a levelet, és 
szagold meg az ujjadat! Jellegzetes „paradicsomszaga” van.

•  Vess egy-egy cserépbe 2-3 paradicsom- és paprikamagot! Helyezd a cserepeket napos ablakba! Rendsze-
res öntözés mellett szépen növekednek, fejlődnek az osztályteremben is.

A sárgarépa
•  Kemény, nem kellően mélyen megművelt talajban vagy sűrűn vetve a sárgarépa és a petrezselyem főgyö-

kere nem vastagszik meg, vékony gyökérzetet fejleszt.

•  A sárgarépa szétterülő ernyős virágzata a megporzás után összeborul (összecsukódik), így védi a fejlődő 
termést. Ha a termések beérnek, újra szétterül. Az ikerkaszattermésen sok apró horog van, amelyek 
beleakadnak az állatok testébe. A termést így az állatok terjesztik.

•  Vágj hosszában ketté egy sárgarépagyökeret, és figyeld meg, hogy a répa belső és külső részének színe 
eltér egymástól! Válaszd el egymástól ezt a két részt! Kóstold meg!

  A külső rész édesebb, itt raktározódnak a táplálékok. A belső rész kevésbé édes, mert ez szállítja a talaj-
ból felvett vizet és az ásványi anyagokat a levelekbe.

•  Hajtass sárgarépát! Tegyél keskeny üvegbe sárgarépa- és petrezselyemgyökeret! Napos helyen kihajtanak 
oldalgyökerei, és kifejleszti levélzetét, sőt virágzatot is hoz.

•  Vess el egy-egy cserépbe néhány szem sárgarépa- és petrezselyemmagot! Figyeld meg a növények fej-
lődését!

A fejes káposzta
•  A  bodros levelű kelkáposzta főzeléknövény. A  karfiolnak az elhúsosodó virágzatát, a karalábénak a 

megvastagodott szárát, a bimbós kelnek pedig a szárán elhelyezkedő rügyeit fogyasztjuk.

•  Gyűjts az őszi időszakban a káposztákról hernyókat! Helyezd őket nagyobb üvegbe! Fedd le az üveget 
szúnyoghálóval, és etesd őket káposztalevéllel! Megfigyelheted táplálkozásukat, növekedésüket, vedlé-
süket és bebábozódásukat!

•  Készíts savanyú káposztát a szakácskönyvekben leírt recept szerint! Az erjedés egy hét alatt végbemegy. 
A levéből tegyél egy cseppet mikroszkóp alá, és nagy (százszoros) nagyításon figyeld meg a pálcika alakú 
erjesztőbaktériumokat!

A vöröshagyma
• A magról termesztett dughagymát télen hőkezelik, ezért a tavaszi kiültetés után nem fejleszt magszárat.

•  Állíts keskeny szájú, vízzel töltött üvegbe vöröshagymát úgy, hogy a víz csak a hagyma alját érje! Néhány 
hét alatt kifejlődik mellékgyökérzete. Többször cseréld a vizet, de a hagymát úgy állítsd bele, hogy csak 
a gyökérzetet érje a víz!

  Rövidesen a hagyma csúcsi részén előtörnek a levelek és a virágzatot tartó szár. A hagyma húsos burok-
leveleit egy sejtsor vékonyságú hártyák választják el egymástól. 

 Ezeket mikroszkóp alá téve megvizsgálhatod a sejtjeit.

•  A tanteremben nevelj egy-egy cserépben magról vetett és dughagymáról ültetett vöröshagymát! Figyeld 
meg a növekedésüket, fejlődésüket!
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A burgonya
•  Tegyél burgonyagumót néhány hétre világos hely-

re! Figyeld meg a változást!

•  Önts egy edénybe annyi vizet, hogy egy burgo-
nyagumót félig ellepjen! Figyeld meg most is a 
változásokat! Számold meg, hány rügy van egy-
egy burgonyagumón!

•  Hámozz meg vastagon egy burgonyagumót! Ned-
ves homokba elültetve, a héjon lévő rügyek kihaj-
tanak.

  A pincékben tárolt burgonyagumókon a rügyek a 
tavasz közeledtével kihajtanak. A gyorsan növek-
vő hajtások a fény felé törekednek, fejlődésükhöz 
a gumóban raktározott táplálékot (keményítőt) 
használják fel.

•  Cseppents jódoldatot a félbevágott burgonyára! 
A  jód kék színűre változik, ami a keményítőtar-
talmat jelzi.

•  Készíts keményítőt! Reszelj le konyhareszelőn egy burgonyát! Keverd kevés vízzel sűrű péppé! Nyom-
kodd át vászondarabon egy üvegtálba, amelyben a keményítő kis idő után leülepedik! Szárítsd ki a 
leülepedett részt! Az így nyert fehér por a keményítő.

A májusi cserebogár
•  Legnagyobb cserebogarunk a 3–3,5 cm nagyságú csapó cserebogár.

•  A tanárod által korábban begyűjtött cserebogarakon kézi nagyítóval figyeld meg a cserebogár testrészeit! 
Rajzold le az ízelt lábát, az összetett szemét és a lemezes csápját! Vizsgáld meg a potrohgyűrűket, a gyű-
rűk két oldalán a légzőnyílásokat! Figyeld meg az ízelt lábak végén a karmokat, amelyek a kapaszkodást 
segítik! A kifeszített hártyás szárnyakon megfigyelheted a légcsőrendszer elágazásait.

•  A tavaszi talajművelés során gyakran a felszínre kerülnek a cserebogárlárvák. Próbáld meg felnevelni 
őket a káposztalepkénél megismert módon!

•  Néhány évtizede a cserebogarak még hatalmas tömegben repültek ki a talajból. Táplálkozásukkal tete-
mes károkat okoztak az erdőkben, gyümölcsösökben.

•  A cserebogár lárváját a talajban főleg a vakond fogyasztja. A kifejlett bogaraknak sok természetes el-
lenségük van, például az énekesmadarak, néhány ragadozó madár (ölyv, vércse, bagoly), a rovarevő em-
lősök közül pedig a sün és a denevér. Táplálékszegény időszakban a róka is ráfanyalodik a cserebogár 
fogyasztására.

Kihajtott rügyek a burgonya gumóján
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A virágos növé-
nyek szervei

A virágos növények közös tulajdonsága, hogy életük egy szakaszá-
ban kifejlődik a virág. A megporzás után a virág helyén termés, 
benne magvak képződnek. 
A virágos növények fő részei: gyökérzet, szár, levél, virág és termés, 
benne a magvakkal.

Az almafa A tápanyagban gazdag talajt kedveli. Lombkoronáját minden évben 
metszéssel alakítják. Az almának sok fajtáját termesztjük, értékes 
vitaminokat, ásványi anyagokat és rostanyagokat tartalmaz. Termé-
se almatermés, amelynek részei: héj, gyümölcshús, hártyás rekesz, 
benne a magvak. Kártevője az almamolylepke hernyója.

A szilvafa A környezeti feltételekkel szemben kevésbé igényes gyümölcsfa. 
Lombkoronája felfelé törekvő, gyökérzete a felszínhez közel szétágazik. 
Csonthéjas termése van, amelynek részei: a viaszos héj, a gyümölcs-
hús, a csonthéj és benne a mag. Kártevője a szilvamolylepke hernyója.

A szőlő Vannak borszőlő- és csemegeszőlő-fajták. A növény mély gyökérze-
tet fejleszt, száraz környezetben is megél. Föld feletti része a szőlő-
tőke, amelynek rügyeiből a vesszők fejlődnek. A vesszőkön kihajtó 
kacsok a kapaszkodást szolgálják. A szőlőt évenként metszeni kell. 
Termése bogyótermés, részei: héj, hús és a mag. Gyakori gombakár-
tevője a peronoszpóra.

A paprika és
a paradicsom

Az amerikai földrészről származnak. Mindkét növény melegigé-
nyes, a tápanyagban gazdag talajt kedvelik. Száraz időszakban 
öntözni kell őket. Tavasztól őszig élnek, egynyári növények. 
A paprikának felfújt bogyó-, a paradicsomnak bogyótermése van. 
Értékes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, fontosak az 
egészséges táplálkozásban.

A sárgarépa és 
egyéb zöldségfé-
léink

A sárgarépa, a petrezselyem megfelelő nedvességtartalmú talaj-
ban fejlődik jól. Mindkét növénynek a megvastagodott főgyökerét 
fogyasztjuk. 
Kétnyári növények. Az első évben a gyökérzetük, száruk, levelük 
fejlődik ki. A második évben virágoznak és termést érlelnek.

A fejes káposzta A fejes káposzta hidegtűrő növény, az összeboruló, húsos leveleit 
fogyasztjuk. A levelek a tönkből (szárból) erednek. Fejlődéséhez 
sok tápanyagot és vizet igényel. Kétnyári növény, a második évben 
fejleszti ki keresztes virágait, majd kialakul a becőtermés.
A fejes káposztát sokféle étel készítésére használjuk. Értékes vita-
min- és ásványianyag-forrás. 
Kártevője a káposztalepke hernyója. Egyéb káposztaféléink: a kelká-
poszta, a karfi ol, a karalábé, a bimbós kel.

Rendszerezzük ismereteinket!
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A vöröshagyma A vöröshagyma hagymája száraz buroklevelekből és húsos hagyma-
levelekből áll, amelyek a tönkből (szár) erednek.
Föld feletti levelei hengeresek, belül üresek. Gyökérzete mellékgyö-
kérzet. Magvetéssel vagy dughagymákról szaporítjuk.

A burgonya és 
a burgonyabogár

A burgonya földben lévő, megvastagodott szára a gumó. Sok táp-
anyagot tartalmaz. Föld feletti szárán fejlődnek az összetett levelek. 
Virágzás után apró, zöld színű, mérgező bogyótermések fejlődnek. 
Szaporítása gumókról történik. 
A burgonya kártevője a burgonyabogár, amelynek lárvája és a kifej-
lett bogár a burgonya leveleivel táplálkozik.

A földigiliszta, 
a májusi cserebo-
gár és az éticsiga

A földigiliszta a talajban él. Kültakarója és mozgásszerve a 
bőrizomtömlő. A talajban lévő korhadékokkal táplálkozik.
A májusi cserebogár az ízeltlábúak közé tartozik, három pár ízelt 
lába és három testrésze van: a fej, a tor és a potroh. Két pár szárnya 
közül az első pár szárny kemény, fedeles szárny. Növényevő. Peték-
kel szaporodik, fejlődése teljes átalakulás, amelynek szakaszai: pete, 
lárva, báb és a kifejlett bogár. 
Az éticsiga testét külső meszes váz borítja. Testrészei a fej, a hasláb 
és a zsigerzacskó. Növényevő, petékkel szaporodik.
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ANYAGOK 
ÉS TULAJDONSÁGAIK
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Bevezetés

Ebben a fejezetben fi zikai tulajdonságokról – és azok változásairól – lesz szó.
Mit is jelent a fi zika szó? Miért kell nekünk fi zikai ismereteket is szerezni? A fi zika az 

egyik legrégebbi természettudomány. Jeles művelőit már az ókori görög tudósok között 
is megtaláljuk. Maga a fi zika szó is görög eredetű, a természet szó görög megfelelőjéből 
származik. 

A fi zikával foglalkozó tudósok kezdetben csak a természetben lejátszódó változásokat 
fi gyelték meg, és megpróbáltak ezekre magyarázatokat is találni. Később már maguk is 
megkísérelték a jelenségeket minél pontosabban, többször egymás után előidézni. Így ala-
kult ki a fi zikai kísérletezés módszere. 

Számos fi zikai jelenséget mi is megfi gyelhetünk. Sokat már ismerünk is, csak még 
nem gondoltunk arra, hogy fi zikai jelenségnek nevezzük őket. Ilyen például, ha valami le-
esik; ha a Nap felkel, delel és lenyugszik; ha esik az eső; ha villámlik és dörög az ég; ha a víz 
forr a fazékban – és még sorolhatnánk tovább.

A következő órákon kísérletezni is fogunk! A kísérlet többször megismételhető, és alkal-
mas mérések elvégzésére is. A kísérletből következtethetünk más hasonló jelenségek lefo-
lyására. A természettudomány-órán elvégzett egyszerű kísérletek segítenek megérteni a 
természeti jelenségeket, a természet törvényeit.
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Cím

41

Miből vannak a testek?

A képen látható tárgyak különböző anyagokból készültek. Egy részük műanyagból, más 
részük fából, fémből, illetve papírból van. A kismackó textíliából készült.

Használati tárgyaink, eszközeink, játékaink mind valamilyen anyagból vannak. Külön-
böző anyagok alkotják környezetünk tárgyait. Anyag például a víz és a levegő is. Az élőlé-
nyek is különböző anyagokból épülnek fel. Az élettelen tárgyakkal szemben az élőlények 
életjelenségeket mutatnak: lélegeznek, mozognak, táplálkoznak. A felvett táplálékot testük 
anyagaivá alakítják át; növekednek és szaporodnak.

A fából vagy vasból készült tárgyak alak-
ját nehéz megváltoztatni. Ha mégis ezt sze-
retnénk, valamilyen szerszámot kell hasz-
nálni hozzá. A vas és a fa szilárd anyagok. 
A szilárd anyagok alaktartók. 

Különböző anyagokból készült tárgyak

Szilárd anyag megmunkálása

Csoportosítsd a fenti képen látható tárgyakat! Melyiknek az alakját lehetne könnyen, 
és melyikét nehezen megváltoztatni?
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A kancsóba öntött víz „alakja” 
könnyen megváltoztatható. Csak át 
kell önteni egy másik edénybe (pél-
dául egy pohárba). A víz folyadék. 
Alakja a tárolóedény alakjához 
igazodik. Más folyadékok is így vi-
selkednek (például a tej, az étolaj, a 
benzin és így tovább).

A 41. oldal felső képén az „üres” 
részeket levegő tölti ki. Levegő van 
a látszólag üres pohárban és a lab-
da belsejében is. 

A levegő légnemű anyag. Nincs 
határozott alakja. Teljes egészé-
ben kitölti a rendelkezésére álló 
teret. Más légnemű anyagok is így 
viselkednek (például a vízgőz, a 
földgáz, a szén-dioxid vagy a lufi k 
megtöltéséhez használt hélium). 

Folyadék különböző edényekben

Ezeket a lufi kat héliumgázzal töltötték meg. 
A hélium könnyebb, mint a levegő, ezért a lufi k felemelkednek.

Miért van ez így? 
Minden anyag szemmel nem látható, parányi részecskékből áll. Az anyagok látható, érzékelhető tu-
lajdonságait a részecskék tulajdonságai, egymáshoz és környezetükhöz való viszonya határozza meg. 
A szilárd testek részecskéi szabályos rendben helyezkednek el, akár egy katonai alakzat. Izeg het nek-
mozog hat nak ugyan, de a helyüket nem hagyhatják el.
A folyadékok részecskéi már több szabadságot élveznek. Elhagyhatják a helyüket, és az „üres” helyre 
egy másik részecske léphet. Így a folyadékrészecskék csapatában folyamatos „helycsere” lehetséges.
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Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az anyagok szilárd, folyékony vagy légnemű 
halmazállapotúak lehetnek. A  légnemű halmazállapot helyett használhatjuk a gázhal-
mazállapot kifejezést is.

A halmazállapot a testek egyik fi zikai tulajdonsága. 

A 41. oldal felső képén látható tárgyakat más módon is csoportosíthatjuk. Megnézhetjük, 
hogy természetes vagy mesterséges anyagokból vannak-e.

A természetben megtalálható anyagokat természetes anyagoknak nevezzük. Természe-
tes anyagból (fából) készült az építőjáték és (pamutból) a mackó. (A pamut növényi eredetű 
anyag, gyapotból készül.)

Azokat az anyagokat, amelyek a természetben nem találhatók meg, mesterséges anya-
goknak nevezzük. Mesterséges anyag például a műanyag, a vas, az üveg és a papír vagy a 
műszálból szőtt fonal, amelyet a lufi hoz kötöttünk. A természetes anyagok a mesterséges 
anyagok alapanyagai. A fából például papír készíthető.

A légnemű anyagok részecskéi kapták a legna-
gyobb szabadságot. Ide-oda szaladgálhatnak, 
egymásnak is ütközhetnek. Ha nyitva van az 
anyagot tartalmazó edény, végleg el is távozhat-
nak belőle.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely tulajdonságaikban hasonlítanak egymáshoz a fo-

lyadékok és a szilárd anyagok?
2. Mi a különbség egy gáz-halmazállapotú anyag és egy 

folyadék között?
3. Keressetek a környezetetekben természetes és mester-

séges anyagokat! 
4. Csoportosítsd a következő anyagokat halmazállapotuk 

szerint: konyhasó, vas, cukor, étolaj, levegő, szén-dioxid, 
fa, földgáz, tej!
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Mivel jellemezhetők a testek?

Szín, szag, alak, keménység, rugalmasság, halmazállapot, anyagi minőség, hőmérséklet – 
mind a testek már megismert jellemző tulajdonságai. Ezeket a tulajdonságokat megfi gyel-
jük, érzékeljük. Sokszor azonban szükség van arra, hogy a testek egyes tulajdonságait meg 
is mérjük.

Mi a mérés?
Megfi gyeléseink eredményeit rendsze-
rint leírjuk, vagy szóban ismertetjük má-
sokkal. Gyakran mondjuk azt, hogy va-
lami kicsi vagy nagy; hideg vagy meleg. 
Ha csak ennyit mondunk, nem vagyunk 
eléggé pontosak. Mindenki a saját koráb-
bi tapasztalataihoz igazítja véleményét.

Mindig viszonyítunk valamihez; valamilyen más tárgyhoz vagy annak valamilyen tulaj-
donságához. Lényegében ez történik a mérésnél is: a mérés során a mérendő mennyiséget 
összehasonlítjuk a mértékegységgel. A méréshez mérőeszközöket használunk.

A hosszúságmérés már nem ismeretlen előttünk. Tudjuk, hogy a hosszúsággal a testek 
méreteit vagy egymástól való távolságukat adjuk meg. Mértékegysége a méter (m). Gyak-
ran használjuk a méter ezerszeresét, a kilométert (km), ezredrészét, a millimétert (mm), és 
századrészét, a centimétert (cm) is. Jól ismert mérőeszköz a vonalzó és a mérőszalag.

A szilárd testek, a folyadékok és a gázok is helyet foglalnak el. A térnek azt a részét, ame-
lyet egy adott tárgy (vagy élőlény) elfoglal, térfogatnak nevezzük. 

Mértékegysége a köbméter (m3). Gyakran használjuk a köbméter ezredrészét, a köbdeci-
métert (dm3), és a köbdeciméter ezredrészét, a köbcentimétert (cm3) is.

A térfogat mérőhengerrel vagy mérőpohárral közvetlenül is megmérhető, vagy a vizsgált 
tárgy hosszméreteiből kiszámítható.

Hány centiméteres a ceruza?

Ekkora egy 1 m3 térfogatú kocka 1 dm3 térfogat 1 liternek felel meg Mérőpohár és mérőhenger

1 dm3 1 l



   Anyagok és tulajdonságaik 45

Ismerjük már a tömegmérést is. A tömeg a testekben foglalt anyag mennyisége. Mér-
tékegysége a kilogramm (kg). Nagyobb tömegek mérésekor a kilogramm ezerszerese, 
a tonna (t), egészen kis tömegek mérésekor pedig a kilogramm ezredrésze, a gramm (g) 
használatos. Az élelmiszerboltban rendszerint a kilogramm századrészének megfelelő de-
kagramm (dkg) az egyik gyakori mértékegység. A tömeget mérleggel mérjük. 

Napi tevékenységünket rendszerint az órához „igazítjuk.” Nem mindegy, mikor kezdünk 
hozzá valamihez, és az sem, hogy mennyi ideig tart. Ha össze akarunk hasonlítani különbö-
ző jelenségeket, szükségünk van azok időtartamának (időbeni „hosszának”) ismeretére is. 
A jelenségek időtartamát meghatározó mennyiség az idő. Mértékegysége a másodperc, 
amit s betűvel jelölünk. 1 perc 60 másodperccel, 1 óra pedig 60 perccel egyenlő.

Az idő mérésére használt eszközeink a „hétköznapi” órák, a stopperórák vagy a zenében 
(és a fi zikában) használatos metronómok is.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Számoljátok össze, hány fi zikai tulajdonságot tudtok megfi gye-

léssel „összegyűjteni”!
2. Mire használjuk a mérőpoharat?
3. Mit jelentenek a következő rövidítések: dkg, km, kg, g, cm3, s?
4. Mikor használunk stopperórát?

Stopperral a másodpercnél kisebb időtartamok is mérhetők

Mérés karos mérleggel és a méréshez 
használt súlysorozat

Mérés digitális mérleggel

A metronóm azonos időközönként ad hangjelzést
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Mérések, feladatok

1.  A mérési gyakorlaton hárman egyszerre szeretnék megmérni egy tárgy hosszúságát, az ábra szerint. 
Mindhárman bediktálják a leolvasott értéket, tanáruk szerint azonban csak az egyik helyes. Melyik?

2. Csoportmunka
 Mérjetek meg vonalzó segítségével néhány mindennap használatos tárgyat, például a ceruza hosszúságát, 
a füzet szélességét! Mérőszalaggal az osztályterem, sőt az iskolai folyosó szélessége és hosszúsága is meg-
mérhető. 
a) Mérési eredményeiteket jegyezzétek le a füzetbe!
b) Számítsátok ki, hány ceruzát lehetne egymás mellé tenni a folyosó hosszában!

3. Becslés
Gyakran nincs szükség arra, hogy pontos mérést végezzünk. Elegendő, ha csak körülbelül tudjuk, hogy 
például hány méter hosszú a folyosó, vagy hogy mennyi idő alatt érünk az iskolába. Ilyenkor becslést vég-
zünk. Természetesen nemcsak a hosszúság és az idő, hanem a tömeg, a térfogat vagy akár a hőmérséklet 
is becsülhető.

Az első becsléshez válasszunk egy „saját” mértékegységet: a lépést.
a) Másoljátok be az itt látható táblázatot a füzetetekbe!

A mérendő hosszúság Becsült lépésszám A megszámolt lépések 
száma

Eltérés

b)  Figyeljétek meg, mekkora egy lépésetek, majd a terem vagy a folyosó végében megállva becsüljétek 
meg, hány lépés hosszú lehet! A becsült értéket írjátok be a táblázatba! 

c)  Ezután – egyenletesen lépkedve – menjetek végig a kiválasztott hosszúság mentén, és számoljátok meg 
lépéseiteket! A kapott eredményt ugyancsak írjátok be a táblázatba! 

d)  A negyedik oszlopba pedig az kerüljön, hogy mennyivel tért el a becsült és a valós lépésszám!

Válasszatok még legalább két hosszúságot, és végezzétek el a feladatot!
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4. A folyosó tényleges hossza
Tegyétek a mérőszalagot vagy a mérőlécet a padlóra, és áll-
jatok mellé a lépéseteknek megfelelő terpeszben! Olvassá-
tok le, hány cm volt egy lépésetek! Ezt szorozzátok meg az 
előbbi feladatban kapott lépésszámmal, így megkapjátok a 
folyosó hosszát! Ez az érték is kerüljön be egy táblázatba!

A megszámolt 
lépések száma 1 lépés hossza

A folyosó (vagy 
az osztályterem) 

hossza

5. Az osztály átlagos testmagassága
Álljatok az ajtófélfa mellé, és kérjétek meg a padtársatokat, hogy mérje meg: mekkora a testmagasságotok! 
A méréshez mérőszalag vagy mérőléc is használható. A kapott értéket mindenki jegyezze fel a füzetébe, 
így: Testmagasságom … m … cm.

Az összes mért testmagasságot összeadva és a létszámmal elosztva megkapjátok az osztály átlagos testma-
gasságát. Ez az érték is kerüljön a füzetbe: 
Az osztály átlagos testmagassága: … m … cm.

6. Csoportmunka
 Ismerkedjetek meg a stopperórával! Tanárotok segítségével mérjétek meg különböző folyamatok idő-
tartamát, például az emeletről leejtett labda esési idejét! Megmérhetitek azt is, mennyi idő alatt tudtok a 
folyosón
a) végigsétálni,
b) sietve végigmenni,
c) végigfutni.
Hasonlítsátok össze a kapott eredményeket!

Átlagos testmagasság
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7. Időmérés mobiltelefonnal
Minden mobiltelefon használható stopperóraként is. Az Alkalmazások menüpontban található Stopperóra 
vagy Óra feliratra kattintva érhető el ez az alkalmazás. Előnye, hogy nem mutatóval, hanem számjegyekkel 
– tehát digitálisan – jelzi az eltelt időt. 

Figyelem! Az okostelefonok stopperórái a másodperc századrészeit is mérik. Nekünk nincs szükségünk 
ilyen pontosságra, elég, ha az egész vagy a tizedmásodperceket olvassuk le!

8. Szilárd testek térfogatának mérése
 Szilárd testek térfogata mérőhengerrel is megmér-
hető – ha a test anyaga közömbösen viselkedik a 
vízzel szemben. 
 Mérjétek meg például egy vaskulcs vagy egy kőda-
rab térfogatát az ábra szerint!

 Hogyan kell a két leolvasott értékből a test térfoga-
tát meghatározni?

9. Páros munka
 Mérőhengerrel légnemű anyagok térfogata is meg-
mérhető. Vízzel töltött, szájával lefelé fordított mé-
rőhengert teszünk egy vízzel telt nagyobb edénybe. 
Meggörbített szívószál vagy gumicső segítségével 
levegőt fújunk a hengerbe. A befújt gáz kiszorítja a 
mérőhengerből a vizet. A gáz térfogata a beosztás-
ról leolvasható.
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40 cm3
44 cm3

Hagyományos stopperóra
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10. Gyakoroljuk a tömegmérést! Használjuk az is-
kolai karos mérleget! A méréshez kisebb-nagyobb, 
pontosan ismert tömegű testeket használunk. Ez a 
súlysorozat (lásd a 45. oldalon). Egy mérés elvégzé-
sét mutatja az ábra. 

Vajon mennyi a megmért anyag tömege? Éppen 
150 g, esetleg több vagy kevesebb annál?

11. Becslés
Keressetek néhány olyan tárgyat, melyek az iskolai karos mérleggel megmérhetők! Először becsüljétek 
meg a tömegüket, majd mérjétek meg őket a mérlegen!
a) Másoljátok be az itt látható táblázatot a füzetetekbe!

A mérendő tárgy Becsült tömege Mért tömege Eltérés

 A becsült és a mért értékeket írjátok be a táblázatba!
b)  Számítsátok ki a becsült és a mért tömeg közötti eltérést! Vizsgáljátok meg, hogy a kisebb vagy a na-

gyobb tömegű tárgyak becslésénél tévedtetek kevesebbet!

12. Vettünk egy csomag napraforgómagot. Szeretnénk megtudni, mekkora egy mag tömege. A napraforgó 
magja azonban igen kis tömegű, ha ráteszünk egyet a mérlegre, a mutató alig mozdul meg. 
Hogyan lehetne mégis megmérni a napraforgómag tömegét?

13. Folyadék tömegének mérése egyszerűen elvégezhető a következő módon. 
Tedd először az üres edényt a mérlegre! Ezután állítsd vissza a mérleg egyensúlyi helyzetét (a mutató 
középre mutat). Az ehhez felhasznált súlyok ismerete nem szükséges. Öntsd a mérendő folyadékot az 
edénybe! Pontosan ismert tömegű súlyokkal ismét állítsd egyensúlyba a mérleget!
Ezt a módszert tárázásnak, az üres edény – a tárolóedény – tömegét tárának nevezzük.

Önts mérőhengerből 50, 100, 150 cm3 vizet a kitárázott mérlegen levő edénybe! Mérd meg a tömegeket! 
Milyen összefüggés van a mért víz térfogata és tömege között?
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100 g
50 g
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Keverékek

Különböző anyagok összekeverésével keverékeket állíthatunk elő. 

A kavicsokat kiszedhetjük a homokból. A vasszegeket könnyen eltávolíthatjuk egy mág-
nessel. Láthatjuk, hogy a keverés egyiknek sem változtatta meg a tulajdonságait. A keveré-
kekben az anyagok megőrzik saját tulajdonságaikat.

Az általunk készített keverékek mesterséges keveré-
kek. A  mindennapi életben sok mesterséges keveréket 
használunk. Van olyan, amit meg is eszünk, vagy meg is 
iszunk!
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Keverékek és oldatok

Keverjetek össze egy tálkában homokot és kavicsot, egy másikban pedig homokot és 
néhány vasszeget!

Az acél és a sárgaréz különböző fémek keveréke. 
A fémek keverékét ötvözetnek nevezzük. A kakaó és a müzli is keverék
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A víz elforralása után a pohár bel-
ső részén vízkövet (sólerakódást) 
fi gyelhetünk meg, mert az elforralt 
csapvíz különböző sókat tartalma-
zott.

A természetben előforduló 
anyagok csak ritkán „tiszta” anya-
gok – nagy részük keverék. Például 
a természetes vizek többféle sót tar-
talmaznak, a levegő pedig különbö-
ző gázok keveréke. 

Oldatok
A keverékek egy különleges csoportját alkotják az oldatok. Megismerésükben segít egy ta-
nári kísérlet. Megfi gyelhetjük, hogy a papírba csomagolt anyag lassan feloldódik. A tisz-
ta vízből lila színű hipermangánoldat lesz. A víz az oldószer, a hipermangán az oldott 
anyag. Az oldószerből mindig több van, az oldott anyagból kevesebb.

Az oldószerek és az oldott anyagok is 
sokfélék lehetnek. A legismertebb oldószer 
a víz. Az oldott anyag lehet szilárd, folyé-
kony és gáz-halmazállapotú is.

A mindennapi életben is gyakran talál-
kozhatunk az oldódás jelenségével: például a 
teában cukrot, a levesben sót, a limonádéban 
citromlevet és cukrot oldunk fel vízben.

A természetes vizek oldott oxigént tartal-
maznak. Az oxigén a levegőből kerül a vízbe.

Oldódáskor az oldott anyag csak látszó-
lag tűnik el az oldatban, mert abban benne 
van, és könnyen ki is mutatható.
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Tanárotok segítségével for-
raljatok el egy kevés ivóvizet! 
A víz elforralása után fi gyel-
jétek meg a főzőpohár belső 
felületét!

Víz forralása

Nem minden anyag 
oldódik vízben

Hipermangán 
oldása

78 l nitrogén

100 l levegő összetétele:

21 l oxigén

1 l egyéb anyag
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Legfontosabb oldataink a természetes vizek (folyók, tavak, tengerek vize). Azt pedig 
már láttuk, hogy oldat az ivóvíz is. A tengervíz sós víz. Mivel sok oldott sót tartalmaz, a vi-
zet elpárologtatva a tengeri só kinyerhető. Az ivóvíz édesvíz, a benne oldott anyagok adják 
jellegzetes ízét. 

Miért van ez így? 
Már beszéltünk arról, hogy minden anyag szemmel nem látható, parányi részecskékből áll. Tudjuk azt 
is, hogy ezek a részecskék állandóan mozognak. Az oldódás során az oldott anyag részecskéi bejutnak 
az oldószer részecskéi közé, de eközben nem változnak meg.
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Válaszd ki az alábbi felsorolásból a keverékeket: 

csapvíz, konyhasóoldat, limonádé, hiperman-
gán, tea, oxigén, levegő, tengervíz, cukor!

2. Az anyagok melyik csoportjába tartozik a 
tengervíz, és miért?

3. Milyen anyagokra lehet szükségünk egy oldat 
készítéséhez?

4. Énekesmadaraink kedvenc téli csemegéje, a 
„madárgombóc” is keverék. Nézz utána, mi-
ből készül! 

Madárgombóc

1 liter tengervíz 35 g sót tartalmaz feloldva, 
1 l édesvíz pedig ½ g-nál kevesebbet

Tengerisó-lepárló
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Keverékek szétválasztása
Keverjetek össze egy kevés homokot és egy kávéskanál konyhasót kb. 1,5 dl vízzel!
Vajon hogyan lehetne szétválasztani a keverék összetevőit egymástól? Nézzétek meg fi gyelmesen az ábrá-
kat és tanári segítséggel végezzétek el a kísérletet!
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Kísérletek, meg� gyelések

A) A víz, a homok és a só összekeverésével keveré-
ket állítunk elő. A só feloldódik a vízben, a homok 
nem. A felkevert oldat zavarossá válik.

C) Ha a homok nem volt teljesen tiszta, az ülepe-
dés után is zavaros marad az oldat. Le kell szűrni! 
A  szűréshez szűrőpapírt vagy dupla rétegű papír 
zsebkendőt használhatunk. Ez a folyamat a szűrés.

B) Tegyük félre a főzőpoharat, és várjunk egy kis 
ideig! A homok leülepszik a pohár aljára, a só ol-
datban marad. Ez a folyamat az ülepítés.

D) A  szűrés eredményeképpen kapott sóoldatot 
forraljuk el. A forralás után a főzőpohárban vissza-
marad az oldott só. Ez a folyamat a már megismert 
bepárlás.

Mi történik a kísérlet során?
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Keverékek szétválasztása a mindennapi életben

Nézzünk körül a konyhában!
a)  Gyakran előfordul, hogy a porcukor szemcséi összetapadnak, így a porcukor „darabos” lesz. Az össze-

tapadt darabok és a finom cukorszemcsék keveréket alkotnak. Szitálással választhatjuk szét őket.

b) Nézd meg figyelmesen az ábrákat! Mondhatjuk-e, hogy a teafilter is szűrőként működik?

c)  Vegyetek két üvegpoharat, és öntsetek az egyikbe hideg, a másikba meleg vizet! Ügyeljetek arra, hogy 
a két vízmennyiség azonos legyen (kb. 1 dl)! Tegyetek egy-egy kávéskanál kristálycukrot mindegyik 
pohárba, és figyeljétek meg, melyik pohárban gyorsabb az oldódás! 

d)  Vegyetek két üvegpoharat, és öntsetek mindegyikbe ugyanannyi (kb. 1 dl), ugyanolyan hőmérsék-
letű vizet! Tegyetek egy-egy kávéskanál kristálycukrot mindegyik pohárba! Az egyik oldatot kever-
gessétek, a másikat ne! Melyik pohárban oldódik fel előbb a cukor? Mi a keverés szerepe?
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A hőmérséklet és mérése

A hőmérséklet a testek egyik fontos fi zikai tulajdonsága. A mindennapi életben hasz-
nált kifejezések azonban nem adják meg pontos értékét. A hőmérséklet mérésére hőmérőt 
használunk. Közismert eszköz, többféle változatban is készül. Iskolai munkánk során fo-
lyadékos hőmérőt fogunk használni. Részeit az ábra mutatja.

Korábban azt tanultuk, hogy a mérés során mindig viszonyítunk 
valamihez. Mihez viszonyítsuk tehát egy test hőmérsékletét? 

Az olvadó jégbe helyezett hőmérőben megkezdődik a folyadék 
összehúzódása. Ez a változás egy idő után abbamarad, és a folyadék-
felszín egy ponton „megáll”. Ez a pont lesz a hőmérséklet méréséhez 
szükséges egyik alappont.

A hőmérőt forrásban lévő vízbe helyezve megkezdődik a folya-
dékszint emelkedése. Ez a változás is megáll egy idő után, amikor a 
folyadék felszíne eléri a másik alappontot.

A hazánkban is használatos folyadékos hőmérőkben a két alap-
pont közötti távolság 100 egyenlő részre van osztva.

Ezen a módon Celsius [ejtsd: celziusz] svéd tudós készített először hőmérőt 1742-ben.
A Celsius-féle hőmérő egy osztásrészét 1 Celsius-foknak nevezzük. Jele: °C.

A hőmérőn a 0 jel alatt is vannak szá-
mok. Ezek a számok a 0 °C-nál alacsonyabb 
hőmérsékletet jelzik. Minél hidegebb van, 
annál lejjebb kerül a folyadékszint a hőmé-
rőben. A 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékle-
teket így olvassuk le:

–1 °C (mínusz 1 celziusz-fok),
–10 °C (mínusz 10 celziusz-fok)  stb.

Gyűjts össze olyan hétköznapi kifejezéseket, amelyekkel egy test hőmérsékletét jel-
lemezhetjük!

A folyadékos hőmérő részei

Figyeld meg a tanári kísérletet!

Figyeld meg az ábrákat!

üvegcső

skála

folyadéktartály

Az olvadó jég hőmérséklete 0 °C, a forrásban lévő vízé 100 °C

0 °C

100 °C

folyadéktartály
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Öntsünk egy főzőpohárba kb. 1 dl vizet, 
és mérjük meg a hőmérsékletét! A hőmérőt 
úgy lehet pontosan leolvasni, ha szemünk 
a hőmérő folyadékának szintjével egy vo-
nalban van, különben a valóságosnál maga-
sabb vagy alacsonyabb értéket olvasunk le.

A hőmérséklet változását könnyen nyo-
mon követhetjük, ha a táblázat adatait gra-
fi konon ábrázoljuk. 

Ábrázoljuk a hőmérséklet változását!
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Mikor használunk hőmérőt?
2. Készíts a füzetedbe vázlatos raj-

zot egy folyadékos hőmérőről! 
Nevezd meg a hőmérő részeit!

3. Melyek a Celsius-féle hőmérsék-
leti skála alappontjai? Hogyan 
határozzuk meg ezeket?

4. Hány részre osztjuk a hőmérsékleti 
alappontok közötti távolságot? Mi 
a neve egy ilyen osztásrésznek?

A hőmérséklet-változás ábrázolása grafi konon

A víz hőmérséklete
A melegítés kezdetén 20 °C
1 perc múlva 30 °C
2 perc múlva 40 °C
3 perc múlva 50 °C

50
40
30
20
10

kezdet 1 perc
múlva

2 perc
múlva

3 perc
múlva

idő 
(perc)

hőmérséklet (°C)

Tanári felügyelettel kezdjük meg a víz 
melegítését! A  percenként leolvasott 
hőmérsékleti értékeket foglaljuk táb-
lázatba!

A hőmérséklet helyes leolvasása

kezdet

50
40
30
20
10

1 perc
múlva

2 perc
múlva

3 perc
múlva

idő 
(perc)

hőmérséklet (°C)

kezdet 1 perc
múlva

2 perc
múlva

3 perc
múlva

idő 
(perc)

hőmérséklet (°C)

50
40
30
20
10
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Tanultunk már a különböző halmazállapotokról, ismerjük a hőmérő használatát is. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy melegítéssel a víz felforralható, hűtéssel pedig megfagyaszt-

ható. Nézzük meg fi zikusszemmel ezeket a jelenségeket! 

Olvadás és fagyás
Kísérletezzünk!

Megfi gyelhetjük, hogy a főzőpohárban hamarosan olvadni kezd a jég. A hőmérő 0 °C-ot 
mutat. Ha a kezünkkel óvatosan melegíteni kezdjük a főzőpoharat, az olvadás gyorsabb lesz, 
de a hőmérőben a folyadék változatlanul a 0 °C jelnél áll. Ugyanakkor azt érezzük, hogy 
a kezünk lehűl.

Addig nem emelkedik tovább a hőmérséklet, amíg az összes jég el nem olvad. Ezt a hő-
mérsékletet (0 °C) a víz olvadáspontjának, illetve fagyáspontjának nevezzük. Egy anyag 
olvadáspontja, illetve fagyáspontja ugyanaz az érték.

Még egy fontos megfi gyelés
Láthattuk, hogy olvadás közben a szilárd jég látszólag ugyanúgy „eltűnik”, mint oldódás-

kor a vízbe dobott só vagy kristálycukor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy másik anyag 
került volna a főzőpohárba. 

A víz anyagi minősége szilárd halmazállapotban is ugyanaz, mint folyékony halmazálla-
potban. Az oldódás és az olvadás tehát két különböző fi zikai folyamat.

Tegyünk egy főzőpohárba apróra tört jeget, és állítsunk bele hőmérőt! A kísérlethez 
tanári segítség szükséges!
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A halmazállapot-változások és a hőmérséklet változása

Az olvadó jég hőmérséklete 0 °C

0 °C 0 °C
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Párolgás

Megfigyelhetjük, hogy a vízszint napról 
napra csökken a pohárban. A  folyékony 
halmazállapotú víz lassan légneművé vá-
lik: elpárolog.

A párolgás melegítéssel gyorsítható. Ha 
pedig annyi hőt közlünk a vízzel, hogy bu-
borékok kezdenek benne felszállni, akkor 
azt mondjuk, hogy a víz forr.

Forrás
Kísérletezzünk!

Már tudjuk, hogy a víz 100 °C hőmérsék-
leten forr. A víz forráspontja 100 °C. Most 
megfigyelhetjük azt is, hogy a víz forrása 
közben hőmérséklete nem emelkedik to-
vább. 

Megfigyelhetjük, hogy a fémlap forró víz 
felőli oldala egyre „vizesebb” lesz.

A forráskor felszabaduló gőz a hidegebb tárgyakon lecsapódik. A légnemű vízből ismét 
folyékony halmazállapotú víz lesz. Eközben a fémlap (vagy a fedő) felmelegszik.

Tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy a melegítés során a víz hőt vesz fel a 
környezetéből. A lecsapódó vízgőz hőt ad át a környezetének.

Tegyünk az osztályterem egy „védett” 
helyére egy pohár vizet! Jelöljük meg 
a pohár oldalán a víz szintjét! Napon-
ta jelöljük be a vízszintet!

Tanári felügyelet mellett forraljunk 
fel egy kevés vizet, közben olvassuk le 
a vízbe állított hőmérőt! 

Tartsunk a forrásban lévő víz fölé hi-
deg fémlapot vagy egy kisebb fedőt!

A párolgás szobahőmérsékleten is végbemegy

A forrásban levő víz hőmérséklete 100 °C

20 °C

100 °C
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A víz a természetben mindhárom halmazállapotában megtalálható. Körforgása fontos 
szerepet játszik az időjárás alakulásában – erről részletesen a 112. oldalon lesz szó.

Miért történik ez így?
Már volt szó arról, hogy az anyagokat alkotó részecskék állandóan mozognak. A víz részecskéi között 
vannak olyanok, amelyek elég gyorsan mozognak ahhoz, hogy kiléphessenek a folyadékból, és elke-
veredjenek a levegő részecskéivel. Ez történik a párolgás során.

Ha a vizet melegítjük, a részecskék gyorsabban mozognak. Magasabb hőmérsékleten tehát több 
anyag tud elpárologni. Végül, ha elérjük a forráspontot, az izgő-mozgó részecskék a folyadék belsejé-
ben is helyet csinálnak maguknak: buborékok képződnek.

Alacsony hőmérsékleten a részecskék „fázósan toporognak”: a víz megfagy. Ha azonban mele-
gítjük a jeget, az egyre gyorsabban mozgó részecskék újra eltávolodnak egymástól: bekövetkezik az 
olvadás.

Párolgás Forrás
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Milyen változást fi gyelhetünk meg, ha a víz hőmérséklete 

tartósan 0 °C alatt marad?
2. Hány °C hőmérsékleten kezd olvadni a jég, és hogyan ne-

vezzük ezt a hőmérsékletet?
3. Hasonlítsd össze a párolgást és a forrást! Milyen azonossá-

gokat és milyen különbségeket találsz?
4. Hány °C hőmérsékleten kezd forrni a víz?
5. Mi történik a forró gőzzel, ha hőmérséklete 100 °C-ra 

csökken?
6. Hasonlítsd össze az olvadást és az oldódást! Miben hasonlít 

és miben különbözik egymástól ez a két folyamat?
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1. Gyűjts a hőmérséklet kifejezésére használatos szavakat! Állítsd őket sorrendbe úgy, hogy egyre magasabb 
hőmérsékletet jelentsenek! Gyűjtésed eredményét írd be a füzetbe!

2. A következő egyszerű kísérletet szülői 
vagy tanári segítséggel végezzétek el! Te-
gyetek egy nagyobb edénybe hideg, egy 
másikba langyos, egy harmadikba pedig 
meleg (legfeljebb 30 °C hőmérsékletű) vi-
zet! Egyik kezeteket mártsátok a hideg, má-
sikat a meleg vízbe. Kis idő múlva egyszerre 
tegyétek mindkét kezeteket a langyos vízbe! 
Mit éreztek?

3. Mérjetek ki egy mérőhengerbe 100 cm3 étolajat, és dobjatok bele egy-két jégkockát. Olvassátok le és 
jegyezzétek fel az olaj és a jég együttes térfogatát!
 Várjátok meg, amíg a jég elolvad! Mivel a víz és az olaj nem keverednek egymással, a mérőhenger alján 
lesz a víz, felette pedig az olaj. Olvassátok le és jegyezzétek fel az olaj és a víz együttes térfogatát! 

Hová tűnt 1 cm3 víz? 
Sehová. A víz ugyanis fagyás köz-

ben kitágul, a belőle keletkezett 
jég térfogata tehát nagyobb, mint 
folyékony halmazállapotában volt.

(Pontosabban: a víz térfogata hű-
tés közben egészen addig csökken, 
amíg hőmérséklete a 4 °C-ot el nem 
éri. Ettől kezdve a tovább hűlő, majd 
megfagyó víz térfogata növekszik.)

Milyen következményei lehetnek 
ennek a jelenségnek?

4. Töltsetek színültig két azonos tér-
fogatú műanyag palackot! Az egyiket 
hagyjátok nyitva, a másikat szoro-
san zárjátok le! Óvatosan tegyétek a 
mélyhűtőbe, majd másnap vegyétek 
elő!

Azt tapasztaljátok, hogy az üres 
palackból „kibújt” a jég, a lezárt palack 
pedig eldeformálódott. (Az üvegpa-
lackot a jég szétfeszítette volna.)
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Kísérletek, meg� gyelések

111 cm3 110 cm3

hideg víz meleg víz langyos víz
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Hasonló jelenséget környezetünkben is megfi-
gyelhetünk. A rossz minőségű vagy elhasználódott 
útburkolat tele van repedésekkel. A  repedésekbe 
befolyó víz télen megfagy. A fagyásakor bekövetke-
ző térfogat-növekedés miatt pedig „szét fagyasztja” 
az útburkolatot.

A jég „repesztő” hatásának szerepe van a földfel-
szín alakításában is. A kőzetek repedéseibe befolyó 
és ott megfagyó víz állandóan tágítja ezeket a repe-
déseket. Egy idő után a kőzetek is darabokra esnek 
szét, felaprózódnak.

A megfagyó víz nemcsak az aszfaltot és a kőzeteket, de még a vasat is képes elrepeszteni. Ezért a té-
len nem használt épületek vízvezetékcsöveit ősszel kiürítik; az autók hűtővizét pedig fagyálló folyadékra 
cserélik.

A fagyálló folyadékot azért hívják így, mert fagyáspontja jóval alacsonyabb a tiszta vízénél, –20 vagy 
–25 fokos hidegben sem fagy meg.

Vajon tudunk-e mi is a vízénél alacsonyabb fagyáspontú anyagot készíteni?

5. Kérjétek meg tanárotokat, hogy törjön apróra egy-két jégkockát! Az összetört jeget tegyétek egy kisebb 
főzőpohárba! Tegyetek hozzá egy kávéskanál konyhasót, és jól keverjétek össze! Mérjétek meg a keverék 
hőmérsékletét!

Az eredmény megdöbbentő. A  szoba-hőmér-
sékletű tanteremben legalább –10 °C hőmérsékletű 
a só és a jég keveréke, és ez a hőmérséklet egy jó 
darabig nem is emelkedik.

Hogyan hasznosítjuk ezt a jelenséget?
Például úgy, hogy a jéggel borított utakat sóval 

szórják fel. Ha tehát a só és a jég keverékének olva-
dáspontja mondjuk –10 °C, a jég azonnal olvadni 
kezd, ha a levegő hőmérséklete csak egy kicsit is 
magasabb ennél.

Az útra nem konyhasót szórnak, mert a talajba 
kerülő sóoldat károsíthatná a növényeket. Külön 
erre a célra gyártott útszóró sót kell használni.

A só és a jég keveréke hűtésre is használható. 
Régen úgy készült a fagylalt, hogy az összekevert 
anyagokat tartalmazó edényt hűtőkeverékbe tették, 
és ott – folyamatos keverés közben – megfagyasz-
tották. Pedig akkoriban még nem is volt elektro-
mos hűtőszekrény!
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Miért lesz deres a pohár külső fala?
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Az anyagok egyik fontos tulajdonsága az 
éghetőség is. Éghető anyagok például a fa, a 
papír és a különböző textíliák. Nem tudjuk 
meggyújtani például a vasat, a rezet, a vizet, 
a kavicsokat és az üveget sem. 

Éghető anyagokat használunk a fűtéshez 
is. Ezeket tüzelőanyagoknak (vagy fűtő-
anyagoknak) hívjuk. Ilyen a szén, a fa, a fű-
tőolaj és a földgáz. Mindennapi tapasztala-
tunk, hogy a tüzelőanyagok elégetésekor hő 
szabadul fel, és az égést fényjelenség kíséri. 
Égés közben azonban megváltozik a tüze-
lőanyag anyagi minősége. Ha például sze-
net égetünk a kályhában, a szénből és a le-
vegő oxigénjéből szén-dioxid lesz, és hamu 
marad vissza.

Az égés feltételei; gyors és lassú égés
1. Magától értetődik, hogy szükség van éghető anyagra.
2. Az égés csak oxigén jelenlétében megy végbe. 
3.  Az éghető anyagot a gyulladási hőmérsékletre kell hevíteni. (A gyulladási hőmérsék-

let éppúgy az anyagok jellemző tulajdonsága, mint más fi zikai tulajdonságok.)
Ha az égést hő- és fényjelenség kíséri, gyors égésről beszélünk. Rövid idő alatt sok hő 

szabadul fel. (Gyors égés például, ha a kályhában szenet vagy fát, vagy főzés közben földgázt 
égetünk.)
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Égés és tűzoltás

Ha elfogy az oxigén, megszűnik az égés 

A fa égése során szén-dioxid, víz és hamu keletkezik. 
A folyamatot fény- és hőjelenség kíséri.

Néhány anyag 
gyulladási hőmérséklete

Feketeszén 350 °C

Barnaszén 250 °C

Tölgyfa 340 °C

Fenyőfa 280 °C

Újságpapír 190 °C

Palackos gáz 500 °C

Földgáz 530 °C
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Oxigén jelenlétében az éghető anyag változása lassan is végbemehet. Ezt a folyamatot 
nem kíséri fényjelenség, és lassú égésnek nevezzük. Lassú égés az egymásra rakott növé-
nyi maradványok – például a szalma vagy a lehullott levelek – és a fa korhadása is. 

A tűzoltásról
Az égés csak akkor megy végbe, ha mindhárom feltétele 
teljesül. Ezért a tűzoltás során arra törekednek, hogy

1. eltávolítsák a tűz közeléből az éghető anyagokat;
2. elzárják a tüzet a levegő oxigénjétől;
3.  az égő (és a közelben levő éghető) anyagot a gyul-

ladási hőmérséklet alá hűtsék. 
Közismert „tűzoltó anyag” a víz. Alkalmazása kettős 

következménnyel jár: elzárja az éghető anyagot az oxi-
géntől, és egyben le is hűti azt. A kézi tűzoltó készülékek 
is ilyen hatást érnek el, por vagy hab kibocsátásával.

Mikor nem szabad vízzel oltani?
1.  Ha elektromos készülék hibája okozza a tüzet. A víz 

ugyanis vezeti az elektromos áramot, és könnyen 
áramütést kaphat az, aki az ilyen tüzet vízzel pró-
bálja meg eloltani.

2.  Ha az égő anyag nem keveredik a vízzel (például 
olaj vagy benzin égésekor).
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Mi jellemzi a gyors égést?
2. Mi a hasonlóság a korhadás és a rozsdásodás között?
3. Mi a különbség a gyors és a lassú égés között?
4. Hogyan szüntethető meg az égés?

Lassú égés megy végbe a kerti hulladék 
lebomlásakor is

Lassú égés például a vas rozsdásodása. 
(A rozsda vasból, oxigénből és vízből képződött új anyag.)

Tűzoltás vízzel

Tűzoltás habbal
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A mindennapi életben sok olyan anyaggal találkozhatunk, amelyek veszélyesek 
lehetnek, ha nem megfelelően használjuk őket. Veszélyes lehet az elektromosság 
használata is. Az áramütés akár halált is okozhat! A veszélyek jelzésére, fi gyelmezte-
tésre különböző jeleket használunk. Ismerkedjünk meg néhánnyal!

A biztonságot szolgálják az alább látható eszközök. Nevezzétek meg őket!

Ne felejtsétek el: a bajban mindig hívhattok segítséget!

Mentők Rendőrség Tűzoltóság Általános segélyhívó

 104  107  105  112
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Veszélyes anyagok, biztonsági eszközök

Általános veszélyjelzés Áramütés veszélyére 
fi gyelmeztető jel

Biológiai veszélyre 
fi gyelmeztető jel

Mérgező anyag Maró anyag – a bőrre 
vagy a szembe kerülve 
súlyos sérülést okozhat

Tűzveszély
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Kérdések, feladatok
1.  Ha tűz üt ki valahol, a legfontosabb az emberek mentése. Azokon a helyeken, ahol sok 

ember megfordul, menekülési útvonalat kell kijelölni. Biztosítani kell vészkijáratot is. 
Keresd meg az előző oldalon a vészkijáratot jelző táblát!
Nézz utána, merre vezet iskoládban a menekülési útvonal, és hol van a vészkijárat!

2.  A  gondatlanságból keletkezett tűz mindig kárral jár – 
fontos, hogy megelőzzük a bajt!
 Keresd meg az előző oldalon a tűzveszélyt jelző táblát! 
Mit gondolsz? Miért tiltják meg szárazság idején a tűz-
rakást a kijelölt erdei tűzrakó helyeken is? Miért lehet 
ugyanott szalonnasütéshez tüzet rakni, ha nincs száraz-
ság?

3.  Biztosan megfi gyelted már, hogy tanárod 
a borszeszégő lángját a kupak ráhelyezé-
sével oltja el.
 A tűzoltás melyik feltétele teljesül ebben 
az esetben?

Sajnos sok súlyos sérülés következik be azért, 
mert valakinek a ruhája lángra kap. Az égő ru-
hát pedig gyorsan el kell oltani. Ha nincs kéznél 
más, egy vastag, sűrű szövésű takaró is megte-
szi. Fontos, hogy az égő ruhát szorosan bebur-
kolja.

Miért lehet takaróval eloltani a lángokat? Mi 
a közös a kétféle oltási módban?

4.  Régente éjjeliőr járta napnyugta után a településeket. A „bakter” (ahogy akkor nevezték) 
hangos kántálással hívta fel az emberek fi gyelmét a veszélyekre, például így: „Tűzre, vízre 
vigyázzatok!”
 Nézzetek utána: mit értettek az alatt elődeink, hogy vigyázni kell a tűzre! Miért volt ve-
szélyes akár egy egész városra nézve is, ha valahol kigyulladt egy ház?

5.  Az ember a levegőből oxigént vesz fel, 
szén-dioxidot és vizet lélegzik ki.
 Mondd el saját szavaiddal, miért fontos a 
gyakori szellőztetés!
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Tűzrakó helyet jelző tábla
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Kísérletek a levegővel
A levegőről már tanultuk, hogy gáz-halmazállapotú. Keverék – fontosabb összetevőit is megismertük. 

Kísérletezzünk!
Ismerjük meg a levegő egy újabb tulajdonságát! Egy „üres” műanyag fecskendő nyílását fogjuk be jó szo-
rosan egyik ujjunkkal! A dugattyú így is benyomható, körülbelül a fecskendő feléig. 

A fecskendőbe zárt levegő tehát bizonyos mér-
tékig összenyomható (a levegőhöz hasonlóan 
a többi gáz-halmazállapotú anyag is). 

Ebből következik, hogy egy tartályba viszonylag 
sok levegő „belenyomható”. Ezért tudják például a 
búvárok és a tűzoltók magukkal vinni a légzéshez 
szükséges levegőt.
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Kísérletek, meg� gyelések

A levegő bizonyos mértékig összenyomható
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Végezzünk el még egy kísérletet!
Töltsünk meg egy ép szélű poharat színültig vízzel, majd szorítsunk a tetejére egy közepes vastagságú 
papírlapot! A papírt kézzel lefogva, gyorsan fordítsuk meg a poharat! Ha elvesszük kezünket a papírlap 
alól, a víz nem folyik ki a pohárból.

Mivel magyarázhatjuk ezt? Úgy tűnik, a papírlapot valami a pohárhoz nyomja. A levegőn kívül azon-
ban nincs más a „közelében”. A levegő tehát nyomást fejt ki a lapra. Más szóval ezt úgy is mondhatnánk: 
a papírt a légnyomás szorítja a pohárhoz.

Közismert, hogy a levegő burokként veszi körül Földünket. Ez a burok, a légkör, teljes egészében 
„ránk nehezedik” – innen származik a légnyomás. 

Mivel a Föld felszínétől távolodva a levegő egyre ritkább, ebben az irányban a légnyomás is rohamosan 
csökken. A tenger szintjén mérhető értéknek 5000 méter magasságban kb. a fele, 11 000 méter magasan 
pedig már csak a negyede.

A légnyomás változása szoros összefüggésben van az időjárás változásaival. Ezért hallhatjuk az 
időjárás-jelentésekben is a légnyomás napi adatait. A légnyomás mérésére szolgáló műszer a barométer. 

(Az időjárás és a légnyomás változásairól később tanulunk részletesen.)
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Kísérlet a légnyomás kimutatására

A Föld légköre az űrfelvételen csak keskeny fénylő sáv Barométer
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Kísérletek a vízzel
A víz az élethez nélkülözhetetlen anyag. Tanultunk már arról, 
hogy a természetben mindhárom halmazállapotában előfordul-
hat. Csak folyékony halmazállapotban tudják felvenni a növé-
nyek, így jutnak hozzá az állatok, és így fogyasztja az ember is.

Már sok tulajdonságát megismertük: tudjuk, hogy a nyitott 
edényből elpárolog. Fagyáspontjára hűtve jéggé fagy, forráspont-
jára melegítve gőzzé alakul. Tapasztalatból tudjuk, hogy könnyen 
önthető.

Vajon összenyomható-e úgy, mint a levegő? Ha vízzel próbál-
juk meg elvégezni az előbbi „fecskendős kísérletet”, negatív ered-
ményt kapunk. A víz – akárcsak a többi folyadék – nem nyom-
ható össze.

Létezik-e a légnyomáshoz hasonlóan „víznyomás” is? 
Vizsgáljuk meg ezt egy kísérlettel!

Öntsünk vizet az ábra szerint elkészített eszközünkbe! 
Azt látjuk, hogy a rugalmas gumilap kidomborodik. A  víz 
nyomást gyakorol az edény aljára. Ez a nyomás annál na-
gyobb, minél több víz van az edényben – azaz minél mélyeb-
ben van az edény alja a víz felszíne alatt.

A talaj fi zikai vizsgálata
Nézzünk meg fi zikusszemmel egy marék kerti földet! 
Kisebb-nagyobb szemcsékből áll. Kezünkkel érezzük, 
hogy nedves is – tehát van valamennyi víztartalma. 
A talaj szemcséi között „üres” helyek is vannak: eze-
ket levegő tölti ki. A talaj tehát „igazi keverék”: szilárd, 
folyékony és légnemű összetevői is vannak.

Terítsük szét a „talajmintát” egy ív papíron! Te-
gyük tálcára, és helyezzük az osztályterem egy „nyu-
godt” sarkába – például a szekrény tetejére! Víztar-
talma egy idő után elpárolog, ezt a kezünkkel is jól 
érzékelhetjük.

Morzsoljuk össze jó alaposan a száraz talajt, és 
szitáljuk át! Erre a célra megfelel egy levesszűrő is. 
A szitán kisebb-nagyobb kavicsok maradnak vissza; 
homok és a fi nom por hullik át. A por jórészt agyag.

A szitán áthullott anyagot szórjuk egy üveg vízbe! 
Egy idő után a vízbe szórt anyag leülepszik. Az üveg 
aljára kerül a homok, felette helyezkedik el az agyag.Talajvizsgálat

 A vízzel töltött fecskendő dugattyúját 
nem tudjuk benyomni

A víznyomás hatására a cső alját lezáró 
gumilap kidomborodik

rugalmas 
gumilap

műanyag cső

gumilap

műanyag cső
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Rendszerezzük ismereteinket!

Miből vannak 
a testek?

Használati eszközeink, környezetünk tárgyai mind valamilyen 
anyagból vannak. Az élőlények is különböző anyagokból épülnek fel. 
Ismerünk természetes és mesterséges anyagokat is. 
Az anyagok szilárd, folyékony vagy légnemű halmazállapotúak 
lehetnek. 
A halmazállapot a testek egyik fi zikai tulajdonsága.

Mivel jellemez-
hetők a testek?

Fontos, hogy a testek néhány fi zikai tulajdonságát számszerűen is 
jellemezzük. Ezt teszi lehetővé a mérés. A mérés során a mérendő 
mennyiséget összehasonlítjuk a mértékegységgel.

Mit mértünk? Mivel mértük? Mi a mérték-
egysége?

Hosszúság vonalzó, mérőszalag m
Térfogat mérőhenger m3

Tömeg mérleg kg
Idő óra, stopperóra s

Keverékek és 
oldatok

Különböző anyagok összekeverésével keverékeket állíthatunk elő. 
A keverékekben az anyagok megőrzik eredeti tulajdonságaikat.
Keverékek az oldatok is. Az oldat oldószerből és oldott anyagból áll. 
A legismertebb oldószer a víz; legfontosabb oldataink a természetes 
vizek. 
A tengervizet sós víznek, az ivóvizet édesvíznek nevezzük. 
Magasabb hőmérsékleten általában gyorsabb az oldódás. 
Meggyorsítja a folyamatot a keverés is. A keverékek alkotórészei 
szétválaszthatók.

A hőmérséklet és 
mérése

A hőmérséklet a testek egyik fontos fi zikai tulajdonsága. Mérésére 
hőmérőt használunk. 
Az általunk használt hőmérők Celsius-fokban mutatják a hőmér-
sékletet. A skála alappontjait az olvadó jég (0 °C) és a forrásban levő 
víz (100 °C) hőmérséklete adja. 
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A halmazállapot-
változások és 
a hőmérséklet 
változása

Egy test hőmérsékletének változása gyakran halmazállapot-válto-
zással jár együtt.

A halmazállapot-
változás

A hozzá tartozó 
hőmérséklet

A vízre vonatkozó 
hőmérséklet

Olvadás-fagyás olvadáspont, fagyáspont 0 °C
Párolgás minden hőmérsékleten végbemegy
Forrás-lecsapódás forráspont 100 °C

A víz a természetben mindhárom halmazállapotában megtalálható. 
Fagyás közben kitágul: a belőle keletkező jég térfogata nagyobb, 
mint amekkora folyékony halmazállapotban volt.

Égés és tűzoltás Az anyagok egyik fontos tulajdonsága az éghetőség. Éghető anya-
gokat használunk a fűtéshez is: ezeket tüzelőanyagoknak (vagy 
fűtőanyagoknak) hívjuk. Égés közben megváltozik a tüzelőanyag 
anyagi minősége.
Az égés feltételei:
– éghető anyag,
– oxigén jelenléte,
– gyulladási hőmérséklet.
A tűzoltás feltételei:
– éghető anyagok eltávolítása a tűz közeléből,
– a tűz elzárása a levegő oxigénjétől,
– az égő anyag lehűtése (a gyulladási hőmérséklet alá).
A gyors égést hő- és fényjelenség kíséri, a lassú égést csak hőjelenség.

A levegő, a víz 
és a talaj néhány 
fontos tulajdon-
sága

Kísérleteinkkel megvizsgáltuk az alábbiakat:
1. A levegő bizonyos mértékig összenyomható.
2.  A levegő nyomást gyakorol ránk és a körülöttünk levő testekre – 

ez a légnyomás.
3. A víz nem nyomható össze.
4. A víz nyomást gyakorol a tárolóedény aljára.
5. A talaj is keverék, amelynek alkotórészei szétválaszthatók.
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TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRKÉPEN ÉS 
A TERMÉSZETBEN
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Határozzuk meg az irányokat!

Ahhoz, hogy jól tudjunk tájékozódni, fontos az irányok 
pontos meghatározása. Ebben segítségünkre vannak az 
égtájak, vagy más néven a fővilágtájak: észak (É), kelet 
(K), dél (D), nyugat (Ny). Közöttük helyezkednek el a 
mellékvilágtájak: északkelet (ÉK), délkelet (DK), dél-
nyugat (DNy) és északnyugat (ÉNy).

Tájékozódásnál mindig az északi irányt határozzuk meg, ebben a legpontosabb segítsé-
günk az iránytű. Az iránytű egy kis mágnes, amely egy függőlegesen álló tű hegyén szaba-
don elfordulhat, és mindig észak–déli irányba áll be.

Ha már tudjátok, merre van észak, a többi égtájat egyszerű lesz megállapítani. Ebben 
segít a már tanult versike. 

„Ha előttem van észak,
hátam mögött dél,

balra a nap nyugszik,
jobbra pedig kél.”

Ügyeljetek arra, hogy ez a négy sor csak akkor igaz, ha 
észak felé fordultok!

Vizsgáljuk meg a mágnesek néhány fontos jellem-
zőjét, tulajdonságát!

A mágnesek tulajdonságait már az ókori emberek 
is ismerték. A  természetben található ugyanis olyan 
anyag, mely a kisebb vasdarabokat magához vonzza, 
majd magánál tartja. Ez az anyag a természetes mágnes. 

Kísérleteinkhez mi mesterséges mágneseket hasz-
nálunk. Mesterséges mágnes olyan anyagokból (pél-
dául vasból, nikkelből) készíthető, amelyeket vonz a 
mágnes.Természetes mágnes (magnetit)

Figyeld meg az ábrán a világtájak elhelyezkedését!

A következő utasítások segítségével határozzátok meg az északi irányt!
Helyezzétek az iránytűt vízszintes helyzetbe! Várjátok meg, amíg a tűje nyugalomba 
kerül! Ezután nagyon óvatosan fordítsátok el a műszert addig, amíg a tű festett vége 
az északi irány betűjele felé nem mutat!

Fő- és mellékvilágtájak

É

ÉK

DK

ÉNy

DNy

KNy

D

Iránytű
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A legtöbb vasreszelék a pólusoknál tapad a mágneshez

Kísérletezzünk!

Azt tapasztaljuk, hogy a mágnes „elindul” a kulcs felé. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a mágnes és a vas kölcsönösen vonzzák egymást. Azt is megfigyelhettük, hogy a két 
tárgynak nem kell érintkeznie egymással: a vonzás már a mágnes környezetében jelentke-
zik. A mágnest sajátos környezet veszi körül. Ezt mágneses mezőnek nevezték el. A mágne-
ses mező szemmel nem látható, de láthatóvá tehetjük vasreszelék segítségével.

Kísérletezzünk!
A mágnes fölé helyezett üveg- vagy mű-
anyag lapra szórt apró vasdarabkák „ki-
rajzolják” a mágneses mező képét.

Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb vasda-
rabka a mágnesrúd végeinek a közelében 
tapad a mágneshez. (Úgy látjuk, hogy a 
mágnes vonzóhatása itt a legnagyobb.) 
Ezek a helyek a mágnes pólusai.

Ceruzánkra helyezett mágnesrudat közelítsünk meg egy vastárggyal (például egy 
kulccsal)!

Mi történik akkor, ha „belemárt-
juk” a mágnest a vasreszelékbe?

A mágneses mező képe
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Az iránytűnek – mint kis mágnesnek – szintén két pólusa van. A mágnesnek a föld-
rajzi észak felé forduló pólusát északi, a dél felé mutatót pedig déli pólusnak nevezzük. 
Az iránytűhöz hasonlóan minden mágnesnek van északi és déli pólusa.

Egy újabb kísérlettel pedig azt is meg állapíthatjuk, hogy az azonos pólusok között 
taszítás, a különböző pólusok között pedig vonzás tapasztalható.

Ennek oka az, hogy a Föld mágneses tulaj-
donságokkal is rendelkezik. A Földet körülvevő 
mágneses mező olyan, mint ha a Föld belsejében 
egy nagy rúdmágnes lenne elhelyezve. Irány-
tűink e képzeletbeli mágnes hatására fordulnak 
észak–déli irányba.

De hogyan lehetséges az, hogy az irány-
tűk Magyarországon éppúgy mutatják az 
észak–déli irányt, mint például Japánban 
vagy Brazíliában?

Ellenőrizd tudásodat!
1. Nevezd meg a fő- és mellékvilágtájakat!
2. Jellemezd az iránytűt! 
3. Mit tapasztalunk, ha a mágnest egy vasdarabhoz közelítjük?
4. Miért mondhatjuk azt, hogy a mágnes és a vastárgyak közötti 

hatás kölcsönös?
5. Hogyan nevezzük a mágnesek sajátos környezetét?
6. Hogyan „tehetjük láthatóvá” a mágneses mezőt?

Az iránytűk a Földön mindenütt 
mutatják az észak–déli irányt

Az iránytű északi és déli pólusa

dél

déli 
pólus

északi
pólus

észak
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Hogyan lesz az alaprajzból térkép?

Az elmúlt tanévekben már készítettél alap-
rajzot, és megrajzoltad a szobád, valamint az 
iskolád környékének a vázlatrajzát. 

Már tudod, hogy az alaprajz a tárgyak 
körvonalas rajza, és felülnézetből ábrá-
zolja azokat. Kisebb tárgyakról, például egy 
könyvről úgy készítettél alaprajzot, hogy 
körberajzoltad őket.

A nagyobb tárgyak, például egy ház alap-
rajzát is el lehet készíteni. Viszont ahhoz, 
hogy ráférjen a rendelkezésre álló helyre, le 
kell kicsinyíteni a méreteit. 

Az első lépésben meg kell határozni a kicsinyítés mértékét. A kicsinyítés mértéke mu-
tatja meg, hogy az alaprajz hányszor kisebb, mint az eredeti tárgy. 

Az alaprajz akkor lesz pontos mása az eredetinek, ha egyforma mértékben csökkentjük 
le minden méretét. Például, ha egy 50 cm hosszú és 30 cm széles könyv minden oldalának 
a méretét a tizedére csökkentjük, az alaprajza egy 5 cm hosszú és 3 cm széles téglalap lesz. 
Ebben az esetben, ami a valóságban 10 cm, az alaprajzon 1 cm lesz. Ez azt jelenti, hogy a 
kicsinyítés mértéke egy a tízhez. 1 : 10 – így tüntetik fel az alaprajzokon. 

A kicsinyítés mértéke a mértékszám. Az előző példa esetében a mértékszám: 1 : 10.

Minden építkezés előtt készíteni kell egy tervrajzot. Ez is egy alaprajz. A legfontosabb 
információkat tartalmazza az építők számára. Le tudják olvasni róla a helyiségek méreteit, 
a nyílászárók helyét és azt is,  hová kerül például a lépcső vagy a különböző vezetékek. 

A kisebb tárgyakról körülrajzolással 
készíthetünk alaprajzot

Családi ház Családi ház alaprajza

Elevenítsd fel, amit az alaprajzról már tanultál!
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Ha ellátogatsz például egy várba, több helyen találkozhatsz az alaprajzával. Azért függesztik 
ki ezeket, hogy a látogatók könnyebben eligazodjanak a vár egyes termei között.

Ha az alaprajzon a körvonalakon kívül különféle jeleket is elhelyeznek, térképvázlat-
ról beszélünk. 

Vár és alaprajza

Térképvázlat

Figyeld meg az ábrán, hogyan lett az alaprajzból térképvázlat!

medence 

focipálya  

szökőkút 

lámpa 

büfé 

mosdók

járda 

szemetes  

pad 

játszótér 

virágágyás 

szobor 

füves terület 

fa

Jelmagyarázat:
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Ha ismeretlen helyen jársz, érdemes útvonalrajzot készíteni. Ezeket általában alaprajz-
ra rajzoljuk, de térképvázlatba is elkészíthetők. A segítségével bármikor nehézségek nélkül 
visszajuthatsz a bejelölt helyre. Az ilyen térképvázlatok csak azt a belátható területet áb-
rázolják, ami közvetlenül arra az útvonalra esik. Nem tartalmaz részleteket, csak azokat a 
fontos pontokat tünteti fel, amelyek alapján tájékozódni tudunk, és nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy célba érjünk.

A térképészek hasonlóan készítenek alaprajzot a Föld felszínéről, mint te az iskola kör-
nyékéről. Ők is felülnézetből ábrázolják a felszínen található dolgokat. Hogy ez valójában 
mit jelent, a következő órákon részletesebben is megtudod. 

Útvonalrajz

Jellemezd az útvonalrajzon látható információkat!

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mit nevezünk alaprajznak?
2. Milyen információt ad számunkra a mértékszám?
3. Honnan tudod, hogy alaprajzot vagy egy térképvázlatot tar-

tasz a kezedben?
4. Milyen esetekben érdemes útvonalrajzot készíteni?
5. Hasonlítsd össze a térképvázlatot és az útvonalrajzot! 
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Mit kell tudni a térképről?

Amikor kinézünk a repülőgép ablakából, 
mindent felülnézetből – azt mondjuk: ma-
dártávlatból – látunk. Minél magasabbra 
emelkedünk, annál kevésbé látszanak a rész-
letek, ugyanúgy, ahogyan a térképeken is.

A térkép a földfelszín arányosan kiseb-
bített alaprajzi képe, különböző területe-
ket ábrázol különböző nagyságban. 

Fontos, hogy milyen mértékben kisebbí-
tik a felszín tárgyait, ezért minden térképen 
feltüntetik a kisebbítés mértékét. 

1 : 100 000
(egy aránylik a százezerhez)

Ez a térkép méretaránya. Azt jelenti, hogy 
a térkép hányszor kisebb a valóságnál. 

A példánk esetében: ami a térképen egy 
centiméter, az a valóságban 100 000 cm. 
A nagyobb távolságokat általában nem cen-
timéterben fejezzük ki. Ezért ha a térképen 
mérünk, mindig váltsuk át a számokat! 

100 000 cm = 1000 m = 1 km. 
Vagyis, ami a példában szereplő térképen 

1 cm, az a valóságban 1 km.

Az arányszám mellett mindig találsz egy 
vonalas mértéket is. Ennek segítségével 
meg tudod mérni a térképen két hely távol-
ságát légvonalban. 

Mint ahogyan ezeken a Kőszegről készült légi felvételeken is 
látható, a magasabbról készített fényképen nagyobb terület 

látszik, míg az alacsonyabbról felvetten kisebb

Ezek az ejtőernyősök madártávlatból látják a tájat

Keress az atlaszodban különböző mé-
retarányú térképeket! Hogyan válto-
zik a különböző méretarány esetében 
az ábrázolt terület nagysága?

Mit jelent a „légvonalban” kifejezés?
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A vonalas mértékre írt beosztás azt mutat-
ja meg, hogy a bejelölt szakaszok hány kilo-
méternek felelnek meg a valóságban. 

Megkönnyíti a térképen a keresést egy 
függőleges és vízszintes vonalakból álló háló: 
a keresőhálózat. A  térkép alsó és felső ke-
retén az ábécé betűit, a jobb és a bal szélén 
pedig a számokat tüntetik fel. 

Az atlaszod végén találsz egy névmutatót. A segítségével nagyon egyszerűen rábukkan-
hatsz a keresett helyre. Betűrendben tartalmazza a térképeken szereplő földrajzi neveket. 
Minden név után feltüntetik, hol találod meg, például: 23 C2. A név után lévő szám (23) 
az atlasznak azt az oldalszámát adja meg, amelyiken a szükséges térkép található. A betű 
(C) és a számjelzés (2) a térképen található keresőhálózatnak arra a négyzetére utal, ahol a 
keresett hely megtalálható. 

Sokféle térkép létezik. Ismerked-
jünk meg néhány számunkra is fon-
tos térképfajtával!

Egy terület felszínét a domborzati 
térkép ábrázolja. Ezekkel részletesen 
foglalkozunk a következő órákon.

Azok a térképek, amelyek egy 
ország közigazgatásáról adnak in-
formációkat, a közigazgatási tér-
képek. A  várostérképek nagy se-
gítséget nyújtanak az odalátogató 
idegenek számára. Megtalálható 
rajtuk az utcahálózat, de feltüntetik 
például a múzeumokat, műemlé-
keket, kulturális központokat, ven-
déglátóhelyeket is.

A B C

1 1

2 2

A B C

Keresőhálózat vázlata

Nagykálló várostérképének részlete
Keresd meg a keresőhálózat segítségével, hol található a város!

Figyeld meg az atlaszban a keresőhá-
lózatot!

Gyakorold a névmutató használatát!

0 2 4 6 8

1 : 200 000

Tanulmányozd megyeszék-
helyed térképét!
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A turistatérképek a kirándulókat segítik a tájékozódásban. 
Utazásaink során gyakran használunk autós térképet. Ezek részletes útvonalakat ad-

nak meg, és az egyes szakaszokon feltüntetik a távolságokat is. 

Gyakran használunk tematikus térké-
pet. Mint ahogyan a neve is utal rá, témák 
szerint dolgoz fel egy-egy területet, példá-
ul időjárási témákat – hőmérséklet, csapa-
dék vagy szél –, népességet, gazdasági életet.

0 m
200 m

500 m

80

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan ábrázolja a térkép a valóságot?
2. Mit fejez ki a térkép méretaránya?
3. Gondolkozz! Melyik térkép a részletesebb: az 1 : 50 000 vagy 

az 1 : 150 000? Indokold meg!
4. Mire használjuk a vonalas mértéket?
5. Hogyan tudsz megkeresni ismeretlen helyeket a térképen?
6. Miért készülnek város-, turista- és autós térképek?

Bátaszék

Bonyhád

Decs

Ófalu

Hidas

Feked
Lovász-
hetény

Apátvarasd

Erdős-
mecske

Bátaapáti
Mórágy

Alsó-
nána

Vár-
domb

Sárpilis

Alsónyék

Grábóc
Szálka

Őcsény

Cikó

Mőcsény

Mecseknádasd

Nagymányok

A Gemenc turistatérképének 
egy részlete

Az autós térkép így ábrázolja a turistatérképen 
jelölt részt

Az ábrák segítségével hasonlítsd össze, hogyan ábrázolja ugyanazt a területet a turis-
tatérkép, és hogyan az autós térkép!

Gondold át, mit tudsz elmondani a 
térkép alapján hazánk csapadékviszo-
nyairól!

A csapadék mennyiségének alakulása 
Magyarország területén
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Földünk felszínét különböző magasságú felszínformák – sík területek, dombok, hegyvidé-
kek – teszik változatossá. Ezek alkotják a domborzatot.

A felszínformák magasságát a tengerszinttől mérjük. A szakemberek műszerek segít-
ségével határozzák meg a felszín egy-egy pontjának a magasságát. Ezeknek az adatoknak a 
felhasználásával készítik el a domborzatot ábrázoló domborzati térképeket.

A domborzati térkép színekkel érzékelteti a különböző magasságú felszínformákat. 
Minden térképen található egy jelkulcs, amely arról tájékoztat, hogy az egyes magasságok-
hoz milyen színárnyalat tartozik.

A színezésből azonban csak hozzávető-
legesen tudjuk megállapítani a magassá-
got. A  pontos értékeket a magassági szá-
mok mutatják.

A tengerszint és a 200 méteres magasság 
között elterülő síkság az alföld. A térképen 
a zöld különböző árnyalataival ábrázoljuk.
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A felszínformák magasságát a tengerszinttől mérjük

Alföld

Figyeld meg, hogyan jelennek meg a jelkulcs színei az atlaszod térképein!

Keress az atlaszban alföldeket!

Olvass le magassági számokat 
hazánk domborzati térképéről!
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A domborzat ábrázolása a térképen
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A 200–500 méter tengerszint feletti ma-
gasságú dombokból álló, hullámos felszí-
nű terület a dombság. A térképeken a vilá-
gosbarna különböző árnyalataival jelöljük. 

A hegyek 500 méter feletti kiemelkedé-
sek. Az 500–1500 méter tengerszint feletti 
magasságú hegyek alkotják a középhegy-
ségeket. A térkép – a magasságtól függően 
– a barna különböző árnyalataival jelöli. 
Középhegység például a Bakony.

Az 1500 méter feletti hegyek vonulata 
a magashegység. A térkép – a magasságtól 
függően – egyre sötétebb barnával jelöli.

Hazánkban nincsenek magashegységek. 
A hozzánk legközelebbiek az Alpokban és a 
Kárpátokban találhatók.

Dombság

Keress dombságot az atlasz Magyar-
ország domborzata és vizei térképén! 
Olvass le magassági számokat a terü-
letéről!

Keresd meg a Bakonyt az atlasz Ma-
gyarország domborzata és vizei térké-
pén! Használd a névmutatót!

Mutasd meg az Alpok és a Kárpátok 
vonulatait az atlasz Európa dombor-
zata térképén! Olvass le magassági 
számokat a területükről!

Különböző felszínformájú tájakat kerestél az atlaszban. Mi adott segítséget a keresés 
közben?

Magashegység

Középhegység
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A tengerszint felett 200 méternél ma-
gasabban elhelyezkedő sík vagy közel sík 
terület a fennsík. A  dombságtól a magas-
hegységig bárhol előfordul. Hazánkban cso-
dálatos fennsík található pl. a Bükkben.

Dombokkal vagy hegyekkel körülzárt 
kerek vagy szabálytalan alakú mélyedés a 
medence. Az alföldektől a magashegysége-
kig bárhol találkozhatunk vele. A Tapolcai-medence részlete

•  Keresd meg az atlaszban a Kárpát-medencét! Gondolkozz! Miről ismered fel a tér-
képen?

•  Milyen felszínformákkal találkozhatsz lakóhelyed környékén?

Keresd meg a Bükköt hazánk dom-
borzati térképén!

A térkép betájolásaA térkép betájolása

A Bükk-fennsík kb. 20 kilométer 
hosszú és mintegy 6-7 kilométer szé-
les fennsík. A méretei miatt az „Óriá-
sok asztala”-ként is emlegetik. Pereme 
meredeken szakad le a környező tájra. 
Az itt található kopár mészkőszirteket 
„kövek”-nek nevezik. Ilyen kő például 
az Istállós-kő. 959 méter magasságá-
val a Bükk legmagasabb pontja. 

Kutass a könyvtárban! Keress „köve-
ket” a Bükk turistatérképén! A bükki „kövek” egyike
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Mit nevezünk domborzatnak?
2. Hogyan ábrázolja a térkép az egyes felszínformákat?
3. Hasonlítsd össze az alföldet és a fennsíkot!
4. Miről ismered fel a térképen a medence területét?
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A felszínen található vizek folyó- és álló-
vizek lehetnek. 

A Földön található bármely vízfelületet 
a térképeken kék színnel ábrázolják.

A folyóvizeket kék színű folytonos vo-
nal jelöli. Minél nagyobb a vízfolyás, annál 
szélesebb a kék vonal. 

A tavak a földfelszín mélyedéseit kitöl-
tő állóvizek. Az alakjuknak megfelelő kék 
folttal jelölik őket a térképen. 

A tavak és a folyók mellett található fe-
kete színű, aláhúzott szám a vízfelületek 
tengerszint feletti magasságát mutatja. 

A vizek mélységét a víz felszínétől szá-
mítjuk. 

A térképeken a mesterséges vizeket is megtaláljuk. A víztározókat és a mesterséges tava-
kat ugyanúgy ábrázolják, mint a tavakat.

Elevenítsd fel, amit a folyókról és a 
tavakról már tanultál!

A folyók jele a méretüktől függő kék vonal

Tájékozódás a térképen és a természetben 

A tó ábrázolása a térképen

A Pécsi-tó mesterséges tó Orfűn. 
Keresd meg a térképen a névmutató segítségével Orfűt és a tavat!
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A vizek ábrázolása a térképen
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A csatornáknak fogazott vonal a jele.

Sok mindent el lehet mondani egy folyóról a térkép alapján, tekintsünk át közülük né-
hányat!

Le tudjuk olvasni a forrásuk helyét. A legtöbb folyó forrásból ered, de útjukra indulhat-
nak tavakból vagy a magashegységek jégtakarójának olvadékvizéből is. 

Következtetni lehet a méretükre. A folyó-
vizek a méretüktől függően más-más elne-
vezést kapnak: ér, csermely, patak, folyó, 
folyam. 

Keress csatornákat Magyarország területéről!

•  A névmutató segítségével keresd 
meg az atlaszban a Köröst! Kép-
zeletben utazz el a forrásvidékéig! 
Hány ágból ered a folyó? Olvasd le 
az ágak nevét!

•  Keresd meg hazánk domborzati tér-
képén a Siót! Figyeld meg, honnan 
indul az útjára!
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Hegyi patak a Bakonyban

A Duna egy szakasza légi felvételenA Rába folyó Sárvárnál. 
Keresd meg a térképen Sárvárt a névmutató 

segítségével! 
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Látjuk az útjuk végét, ahogyan egy másik folyóba, tóba vagy tengerbe ömlenek.

Le tudjuk olvasni, hogy melyik folyó a fő- és melyik a mellékfolyó. A nagyobbik folyók a 
főfolyók. Ezekbe torkollanak a mellékfolyók. A Duna főfolyó, mellékfolyói hazánk terüle-
tén pl. a Tisza, a Rába, az Ipoly.

Az a mellékfolyó, amelyik a folyóvíz folyásiránya szerinti jobb oldalról érkezik a főfolyó-
ba, az a jobb oldali mellékfolyó, amelyik pedig balról, az a bal oldali mellékfolyó.

Gyakorold hazánk domborzati térképén a fő- és mellékfolyók, valamint a jobb és bal 
oldali mellékfolyók leolvasását!

Keress példákat az atlasz térképein!

A Tisza és a Bodrog találkozása.
Keresd meg a térképen, hogy hol torkollik a Tiszába a Bodrog!

•  Keresd meg a fent említett fő- és mellékfolyókat a térképen!
•  Olvasd le az atlasz Kárpát-medence térképéről annak a helynek a nevét, ahol talál-

kozik a Tisza a Dunával! 
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan ábrázolja a térkép a folyókat és a tavakat?
2. Mi táplálja a folyók vizét?
3. Sorolj fel néhány dolgot, amit el tudsz mondani egy folyóról a 

térkép alapján! Mutass rá példákat is!
4. Sorold fel a folyóvizek típusait nagyság szerinti sorrendben!
5. Mi gyűjti össze a mellékfolyók vizét?
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Magyarország nagytájai: Alföld
 Kisalföld
 Dunántúli-dombvidék
 Alpokalja
 Dunántúli-középhegység
 Északi-középhegység

Hazánk területén alföldek, dombságok és középhegységek osztoznak. 

Északi-középhegység
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Magyarország nagytájainak elhelyezkedése

Elemezd az ábra segítségével a hazai nagytájak nevének jelentését!
Mit árulnak el a tájakról a neveik? 

Mondd el a kördiagram segítségé-
vel, milyen arányban részesednek a 
különböző magasságú tájak hazánk 
területéből! 

0–200 m – 84%

200–400 m – 14%

400–1014 m – 2%
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Tájékozódás hazánk domborzati térképén
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Magyarország domborzati térképén a 
legnagyobb területet a zöld különböző ár-
nyalatai borítják. Az ország több mint há-
romnegyed része 0–200 méter tengerszint 
feletti magassággal rendelkező alföldi táj. 
Hazánk területének a felét egyetlen tájunk, 
az Alföld foglalja el.

A Kisalföld is alföldi táj. Mint a neve is 
elárulja, területe kisebb, mint az Alföldé.

A Dunántúli-dombvidék területén ki-
terjedt dombság és a Mecsek található.

Hegységeink magassága nem éri el az 
1500 métert, így azok csak középhegységek. 
Hazánk legmagasabb pontja a Kékestető.  
Tévétorony található a tetején, ahonnan de-
rült időben csodálatos kilátás nyílik a kör-
nyező hegyvidékre.

Alföldi táj

A Mecsek vonulatai

Figyeld meg a térképvázlaton az Al-
föld elhelyezkedését, és határold kö-
rül a területét a Magyarország dom-
borzata és vizei térképen!

Olvasd le a hazánk domborzati tér-
képéről a Kisalföld határait égtájak 
szerint!

•  Olvass le magassági számokat a Me-
csek területéről! 

  Melyik felszínformára jellemzők ezek 
a magassági számok? 

•  Hasonlítsd össze a Mecsek és a 
dombvidék magasságát!

Melyik hegységben található a 
Kékes tető? Olvasd le a magasságát! 
Hívd segítségül az atlasz keresőhá-
lózatát!

Emlékkő hazánk legmagasabb csúcsán
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A Duna kettészeli hazánk fővárosát, Budapestet

•  Mutasd meg a térképen, mely tájak között húzódik!
•  Olvasd le a térképről néhány Balaton-parti település nevét!
•  Keress tavakat hazánk domborzati térképén! Mely tájakon találhatók?

Magyarország középhegységei a Dunántúli- és az Északi-középhegység, valamint az Al-
pokalja.

A domborzati térképek a felszínen ta-
lálható vizeket is ábrázolják. Így nagyobb 
vizeink – folyóink és tavaink – is megtalál-
hatók Magyarország domborzati térképén. 

Magyarország legnagyobb folyója a 
Duna. 

A Tisza hatalmas kanyarulatokkal szeli 
át az Alföldet. 

Hazánk legnagyobb tava a Balaton.

Tanulmányozd hazánk domborzati térképét! Keresd meg középhegységeink legma-
gasabb pontját! Olvasd le a magasságukat!

Képzeletben hajózz végig a Duna 
magyarországi szakaszán! Olvasd le 
a térképről, mely tájakon utaztál ke-
resztül! Nevezz meg néhány Duna-
parti települést!

Mutasd meg hazánk domborzati tér-
képén a Tisza jobb és bal oldali mel-
lékfolyóit!
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel hazánk nagytájait!
2. Mutasd meg a térképen 

– a legnyugatibb tájat!
– azt a hegységet, amelyik az Alföldtől északra húzódik!
– a Balatontól délre található tájat!

3. Mely tájak között  helyezkedik el a Balaton?

A Tisza Szegednél
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Hazánk közigazgatási térképén 
megtalálhatjuk a megyéket, az egyes 
megyeszékhelyeket, a legfontosabb 
településeket, valamint az őket ösz-
szekötő jelentősebb közutakat és 
vasútvonalakat.

Magyarország területén 19 megye 
található, melyek központja a megye-
székhely.

Minden település, legyen az falu 
vagy város, valamelyik megyéhez tar-
tozik. Budapest, az ország fővárosa 
önálló közigazgatási egység, nem 
tartozik egyik megyéhez sem. 

Magyarország megyéi. Azonosítsd a megyéket 
hazánk közigazgatási térképe segítségével!

•  Keresd meg az atlaszban, hogyan jelöli a térképed az országhatárt, a megyehatáro-
kat, a különböző méretű településeket és a megyeszékhelyeket! 

• Mutasd meg a térképen a megyédet és annak megyeszékhelyét! 

A térkép betájolásaA térkép betájolása

2013-tól minden megyét 6-8 járásra osztottak fel. Budapest területén az egyes kerületek felelnek meg 
ennek. A járások kisebb közigazgatási egységek, feladatukat a járási hivatalok látják el.  

Nézz utána, milyen ügyeket lehet elintézni a járási hivatalokban! Melyik járáshoz tartozik lakóhelyed?

Napjainkban fontos szerep jut a régióknak. Magyarország területén hét régiót különíthetünk el: Kö-
zép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-
Alföld és Dél-Alföld régió.

Figyeld meg az ábrán hazánk régióbeosz-
tását! Melyik régió része a te településed?

Hazánk régiói, a megyehatárokat meg-
tartva, több megyéből tevődnek össze. Az 
egyes régiók között nagy fejlődésbeli elté-
rések vannak. Fontos cél a régiók közötti 
különbségek csökkentése. Ebben nagy sze-
repe van az európai uniós fejlesztéseknek. 

   Közép-

Magyarország

                    Észak-

Magyarország      Észak-

Alföld

Dél-
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90

Magyarország közigazgatási térképe
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A közigazgatási térképek ábrázolják az 
ország közlekedési hálózatát is. A közlekedés 
feladata a személyek és az áruk szállítása.

A vasút egyszerre nagy tömegű áru és 
sok utas viszonylag gyors szállítására al-
kalmas. Vasúthálózatunk sugaras szerke-
zetű, melynek központja Budapest. Vasúti 
csomópontokat építettek ki a nagyobb fo-
lyami átkelőknél, például Szolnoknál. Fon-
tos csomópontok a gazdasági központok, 
mint Székesfehérvár vagy Miskolc.

Közúthálózatunk is sugaras szerkeze-
tű. Az autópályák és a fő közlekedési út-
vonalak nagy része Budapesten fut össze. 
A főváros tehermentesítésére és a gyorsabb 
haladás érdekében megépítették az M0-s 
elkerülő gyűrűt, mely az ország különböző 
részeire induló fő közlekedési útvonalakat 
köti össze. 

Tehervagonok

Többsávos autópálya

Keresd meg a térképen, honnan hová tartanak az egyes autópályák!

•  Keress adatokat az interneten!
•  Mekkora hazánkban a villamosított vasútvonalak és az autópályák hossza?
•  Milyen hosszú az M0-s elkerülő gyűrű?
•  Milyen weblapokról tájékozódtál?

•  Keresd meg Magyarország közigaz-
gatási térképén Szolnokot, Székesfe-
hérvárt és Miskolcot!

•  Keress a térképen vasúti csomópon-
tokat!
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel, mit ábrázol Magyarország közigazgatási térképe!
2. Mi a közlekedés feladata?
3. Mi jellemzi közút- és vasúthálózatunkat?
4. Hol futnak össze az autópályák és a fő közlekedési útvonalak?
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Ha kirándulás vagy egy séta után vissza tudsz jutni arra a helyre, ahonnan elindultál, azt 
mondják rád, hogy jól tájékozódsz. A tájékozódás azt jelenti, hogy meg tudod határozni a 
négy égtájhoz képest a helyzetedet.

Vegyünk szemügyre néhány fontos, a tájékozódással kapcsolatos gyakorlati tudnivalót!
Amikor kirándulni indulsz, soha nem hiányozhat a hátizsákból a térkép és a tájoló vagy 

az iránytű. A legbiztonságosabban ezek segítségével tájékozódhatsz! 
Ha kint a terepen szeretnéd megtudni a pontos irányokat, elsőként a térképet kell 

betájolni. 

Ezt a következőképpen teheted meg:
1.  Iránytűd segítségével határozd meg az 

északi irányt!
2. Csúsztasd a térképedet az iránytű alá!
3.  A térképek úgy készülnek, hogy a felső 

szélük mindig észak felé mutat. Ezért a 
térképedet úgy forgasd el az iránytű alatt, 
hogy annak a felső széle az iránytűn mu-
tatott északnak megfelelő állásban legyen!

A térkép betájolásaA térkép betájolása

Ha nincs iránytűd, hagyományos számlapos 
órával is meg tudod állapítani, merre van 
észak.
Helyezd vízszintes helyre az órádat! Fordítsd 
el úgy, hogy a kismutató a nap irányába mu-
tasson. A kismutató és a tizenkettes szám kö-
zötti szöget felezd meg! Ez mutatja neked a 
D–É irányt! 
Fontos, hogy az év melyik felében vagyunk, 
mert nyáron az órákat előreállítjuk egy órá-
val. Ilyenkor állítsd vissza az órát! Ha ez nem 
történik meg, pontatlan lesz az iránymegha-
tározás!

Nézz utána, mi az, amit még segítségül hívhatsz a természetben a tájékozódáshoz!

Ilyen egyszerűen határozhatod meg az irányokat 
egy számlapos óra segítségével 

Figyeld meg az ábrán, hogyan kell be-
tájolni a térképet!

92

Tájékozódás a természetben
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Ahhoz, hogy a természetben jól tájékozódj, ismerned kell a turistatérképet. Gyakorlással 
megtanulhatsz eligazodni rajta. Segítségével a teljesen ismeretlen helyeken is csodálatos 
kirándulásokat tehettek. 

Mindig feltüntetik rajta a méretarányt és a vonalas mértéket. Ez azért fontos, mert csak 
a méretarány ismeretében tudjuk megtervezni az útvonalunkat. Csak a segítségükkel tud-
juk meghatározni, hogy a térképen ábrázolt terület mekkora a valóságban. 

Minden turistatérképen találunk kilométer-hálózatot. Ez nem más, mint egy vízszintes 
és függőleges vonalakból álló háló, amellyel általában egy kilométerenként felosztják a 
térképet. Ennek ismeretében elég csak ránézni a térképre, és hozzávetőlegesen máris tisz-
tában lehetünk a távolságokkal is.

A turistatérképek fontos elemei 
a szintvonalak. Ezek a tengerszint 
felett azonos magasságban lévő 
pontokat kötik össze. Például, ha 
egy hegy minden 500 méter ma-
gas pontját összekötik, megkapják 
az 500 méteres szintvonalat. Pon-
tos képet adnak számunkra a te-
rep emelkedőiről. Segítségükkel fel 
tudjuk mérni, milyen nehéz útsza-
kasz előtt állunk.

Keresd meg a kilométer-hálózatot az atlaszodban található turistatérképen!

Alaposan vegyél szemügyre egy turistatérképet! Figyeld meg, milyen információkat 
találsz rajta!

A szintvonalas ábrázolás 

300 m

300 m

400 m

500 m

600 m

700 m

Tengerszint feletti 
magasság (méterben)

400 m
500 m

600 m

700 m

•  Figyeld meg a szintvonalak 
futását az atlaszodban talál-
ható turistatérképen! 

•  Gondolkozz! Mit jelent a 
szintvonalak sűrűsége?

•  Mire kell odafi gyelni a tere-
pen, ha a térképen nagyon 
sűrűn futnak a szintvona-
lak?
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Miért fontos, hogy a természetben is tudj tájékozódni?
2. Mutasd be a térkép betájolásának a lépéseit!
3. Ismertesd a turistatérkép jellemzőit!
4. Mire kell készülnöd a túra során, ha a térképeden sűrűn futnak 

a szintvonalak? Magyarázd el, miért!

Kirándulásaid során már biztosan te is találkoztál kék színű jelzéssel. 
Ez az Országos Kéktúra jele, amely mintegy 2600 kilométer hosszú. 
Ha valaki végigjárja ezt az útvonalat, alaposan megismeri hazánk tá-
jait.
Az 1938-ban felavatott Országos Kéktúra útvonala eredetileg Ma-
gyarország északi tájain futott végig. Ma az Írott-kőtől indul, és 
1168 kilométer után Hollóházán ér véget. Időközben hozzákapcsolták 
a Dél-Dunántúli (566,2 kilométer) és az Alföldi (848 kilométer) Kék-
túra-útvonalakat, így kialakult az Országos Kékkör, amelyen hazánk 
körbejárható.

Keresd meg a térképen a Kéktúra két végpontját!

A túrák során igazolópontok találhatók, ahol egyéni igazoló füzetbe pecsételhetünk. Ha mind a 27 
túrát teljesíti valaki, megkapja az Országos Kéktúra jelvényét. 
A 6–14 éves gyermekeknek ezért 300 kilométernyi túrát kell megtenniük. Amennyiben egy tájegysé-
gen megtesznek 50 kilométert, kiérdemlik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt is. 

Keresd meg az Országos Kéktúra honlapját az interneten! 

Soha ne térjetek le a kijelölt útvonalról! 

Minden olyan térképjel, amely a megértéshez szükséges, megtalálható a térkép szélén.

A legrészletesebb térképek a 
gyalogtúrákhoz készülnek. Segít-
ségükkel minden nehézség nél-
kül végigmehetünk egy tetszőle-
gesen kiválasztott útvonalon.

A turistajelzések fontos se-
gítséget adnak a kirándulóknak. 
Ezek a fatörzsekre, kősziklákra 
festett színes jelek – csíkok, ke-
resztek, körök, négyzetek. Fel-
tüntetik őket a turistatérképeken 
is, így biztonsággal kirándulha-
tunk.
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A túrázás nagyon sok örömet okoz, rengeteg csodálatos dologgal ismerkedhettek meg, viszont számtalan 
veszélyt is magában rejt. Hogy a kirándulások emlékezetesek maradjanak, fogadjatok el néhány tanácsot!

Ismeretlen helyen mindig felnőtt társaságában vágjatok neki az útnak!
Olyan hosszú és nehézségű útvonalat válasszatok, amelyen megerőltetés nélkül végig tudtok menni. 

Ha túl hosszú vagy nagyon nehéz az útvonal, egy idő után mindenki arra gondol, bárcsak vége lenne már. 
Ilyenkor számtalan érdekes dolog mellett elmegyünk, mert csak a saját állapotunkra tudunk odafi gyelni. 
Ezt elkerülhetitek, ha a tervezéskor a tanult módon megméritek a tervezett útvonal hosszát, és megnézitek 
a szintvonalak sűrűségét. 

Sötétedés előtt érjetek lakott helyre! Sö-
tétben lényegesen nehezebb tájékozódni. Ha 
elvétitek az utat, számtalan veszély leselked-
het rátok. Ez nem következik be, ha tisztában 
vagytok azzal, mennyi időre van szükségetek.

Ha sík terepen túráztok, ezt nagyon egy-
szerűen ki lehet számítani. Kényelmes tempó-
ban óránként kb. 4 kilométert lehet megten-
ni. Ha a mért távolságot elosztjátok néggyel, 
megtudjátok, kb. hány órát kell gyalogolnotok. 
Mindig iktassatok be rövid pihenőidőket is! 

Ha közben hegyet is másztok, nehezebb 
dolgotok van. A  lejtő szögétől függ, hogy 
mennyire megerőltető a túra. Minden 600 
méter felfelé kapaszkodás után legalább egy 
órát hozzá kell számolni a túra időtartamá-
hoz. Erre azért van szükség, mert ilyen te-
repen lassabban lehet haladni, és pihenőt is 
többször kell tartani.

Soha ne térjetek le a kijelölt turistaútról! 
Ezek mindig biztonságos terepen vezetnek. Ha 
letértek róla, nem várt veszélyhelyzetbe kerül-
hettek. A hely ismerete nélkül nem tudhatjá-
tok, merre van például egy szakadék. Szorgal-
masan fi gyeljétek a turistajelzéseket! Ezeket a 
biztosabb tájékozódás érdekében olyan távol-
ságra rajzolják fel a terepen található fákra, 
kövekre, hogy könnyen követhetők legyenek. 
A  turistatérképen is kövessétek az út futását! 
Jelöljetek ki szakaszokat, és mindegyiknél más 
fi gyelje a jeleket! A kedveltebb útszakaszokra a 
sok természetjáró már kis ösvényt taposott. Ez 
is nagyszerű támpontként szolgál. Hogy még 
biztosabbak legyetek magatokban, az út mel-
lett hagyhattok jeleket, például kődarabkákból 
készíthettek nyilat! Ha úgy érzitek, hogy elvé-
tettétek az utat, ezek mentén visszataláltok.
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Néhány tanács a kiránduláshoz

Az Országos Kéktúra egyik részlete 
a Kőszegi-hegységben

Mennyi idővel tart majd tovább az út 
az emelkedés miatt? 180 : 600 = 0,3 óra = 18 perc 

Emelkedő szakaszok: 60 m
60 m
60 m

Összesen: 180 m
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Ne tüzeskedjetek! Mindig csak az arra kijelölt helyen és felnőtt jelenlétében rakjatok tüzet! Főleg száraz 
időben kell nagyon óvatosnak lenni. Ha nem vigyáztok, hatalmas erdők és a benne élő állatok válhatnak 
a tűz martalékává! Ha indulni készültök, győződjetek meg róla, hogy minden parazsat eloltottatok-e! Egy 
hirtelen támadt szél újból felélesztheti a tüzet.

Száraz időben gyakoribbak az erdőtüzek. Ha ilyet észleltek, és van telefonálási lehetősé-
getek, azonnal hívjátok a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon. 
Ti semmiképpen ne kezdjétek el oltani a tüzet! Veszélyes lehet! Ha nem tudtok telefonál-
ni, siessetek vissza az első lakott településig, és ott kérjetek segítséget!

Tartsátok be a balesetvédelmi szabályokat! Ki-
rándulás közben mindenki felszabadultabb. Ez 
azonban ne azt jelentse, hogy meggondolatlanul, 
testi épségetek kockáztatásával veszélyes dolgokat 
műveltek.

Lejtőn lefelé soha nem szabad futni, mert annyi-
ra felgyorsulhattok, hogy a lábaitok nem bírják azt 
a tempót, és nagyon csúnya esés lehet a vége. 

Köves, egyenetlen terepen nehezebb járni, néz-
zetek a lábatok alá! Mindig arra gondoljatok, hogy 
milyen messze van a segítség, ha netán megrándul 
vagy eltörik valakinek a lába.

A természetben ne szemeteljetek! Mindig akad 
egy-egy zacskó, amelybe összegyűjthetitek a hul-
ladékot. Ez nem csak ezért fontos, mert a termé-
szetben szétszórt szemét nagyon csúnya látvány. 
Az élelem után kutató állatok megsérülhetnek, de a 
lenyelt műanyag végzetes is lehet a számukra.
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Mindig csak az arra kijelölt helyen 
rakjatok tüzet! 

Ahol ilyen táblával találkoztok, 
semmiképpen ne rakjatok tüzet!

Tartsátok be a balesetvédelmi szabályokat! Veszélyes 
helyekre soha ne kapaszkodjatok fel!

Szemetes erdő
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1. Készítsétek el az iskolátok környékének az alaprajzát! 
 Alakítsátok át az alaprajzot térképpé!

Mielőtt munkához láttok, érdemes elolvasni az alábbi tanácsokat!
• Gondoljátok át, melyik utcák, épületek szerepeljenek a rajzon! Mérjetek pontosan! 
•  Határozzátok meg a kicsinyítés mértékét! Ügyeljetek arra, hogy a kicsinyítés minden tárgynál egyforma 

mértékű legyen!
•  Rajzoljatok be minden fontos részletet, a fákat és bokrokat is! A növények is felülnézetből és pontosan 

kerüljenek a helyükre!
• Ne feledkezzetek meg a jelmagyarázatról!
• Tervezzétek meg a munkát lépésenként!

2. Gyakoroljátok a mérést a térképen!
 Keressétek meg Magyarország térképén Komáromot és Dunaújvárost, majd válaszoljatok a kérdésekre!  
 Használjátok az atlasz végén található névmutatót!
 • Melyik folyó mellett található a két város? 
 • Mérjétek meg a vonalas mérték segítségével, hány kilométerre van egymástól légvonalban a két város! 
 •  Mérjétek meg egy cérnaszál segítségével, mekkora távolságot tesz meg a hajó Komáromtól Dunaúj-

városig! 
 • Mi a különbség oka? 

3. Gyakorold az autós térkép használatát!
  Olvasd le az autós térképről, hány kilométer a tá-

volság Celldömölk és Pápa között!  
 Melyik településeken kell átutazni?

4. Készítsetek térképet egy képzeletbeli tájhoz! 
 •  Legyen rajta folyó, patak, tó, víztározó, csatorna!
 •  Adjatok nevet a tájaknak és a vizeknek! Írjátok 

rá őket a térképvázlatra!
 •  Jelöljétek a tengerszint feletti magasságokat is!
 •  Állítsatok össze egy tablót a térképetekre jellemző képekből! 
 •  Mutassátok be a képzeletbeli tájat a térképvázlat és a tabló segítségével!

5.  Gyakorold a térképolvasást! Dolgozz a Magyarország domborzata és vizei térképen! 
 Használd a névmutatót!
 •  Sorold fel a Dunántúli-dombvidéket határoló tájakat!
 •  Olvasd le a térképről, mely tájakon halad keresztül a Rába!
 •  Melyik nagy tájunk legmagasabb pontja a Zengő, a Somló és a Hoportyó? 

6. Melyik a főfolyó a felsoroltak közül? Állapítsd meg a térkép segítségével!
 Maros – Sajó – Zagyva – Tisza – Körös – Berettyó
 Mondd el, miért!
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Térképészeti gyakorlatok
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7. Gyakorold a közigazgatási térkép használatát!
 •  Határold körül a térképen annak a megyének a területét, ahol a lakóhelyed található!
  Keresd meg a megyeszékhelyét! 
 •  Mutasd meg Magyarország legészakabbi és legdélebbi megyéjét! 
 •  Keresd meg a térképen a két megye megyeszékhelyét is!
 •  Nézd meg, melyik megyében hagyja el a Tisza hazánk területét!
 •  Keresd meg a megyeszékhelyét! 

8. Tervezzetek egy gyalogtúrát a Mátrában, Mátrafüred környékén!
 Dolgozzatok a Mátra turistatérképén!
 Haladjatok az alábbi munkaterv szerint!

 •  Olvassátok le a térkép méretarányát! Ebben az esetben, ami a térképen 1 centiméter, hány centiméter a 
valóságban?

 •  Ajánlott útvonal: 
   Mátrafüred vasútállomása után forduljatok el balra, és kövessétek az S (sárga csík) jelet! Menjetek végig 

a Torma-tető és a Körtvélyes oldalában a Sás-tóig. Érdemes körbesétálni a tavat!
   Ha visszatértek a sétáról, az ABC után forduljatok jobbra, és kövessétek az S+ (sárga kereszt) jelet a 

Rákóczi-forrásig! Innentől az S (sárga csík) jelet követve haladjatok a Muzsla-kilátóig és tovább oda, 
ahonnan elindultatok!

  A tanult módon mérjétek le, mennyit kell gyalogolnotok!  

 •  Állapítsátok meg, milyen nehéz lesz a kirándulás!
  Kövessétek végig az ajánlott útvonalat!
    A szintvonalak fi gyelembevételével tervezzétek meg, hol kell felfelé haladni, és mekkora szintkülönbsé-

geket kell megtenni!

 •  Mennyi időre lesz szükség a kiránduláshoz?
    A számolásnál vegyétek fi gyelembe a következőket:
  –  kényelmes tempóban 4 kilométert tudunk megtenni óránként,
  –  minden 600 méter felfelé kapaszkodás után legalább egy órát hozzá kell számolni a túra időtartamához,
  –   szükségünk van pihenőre.
 
 •  Keressetek a túra útvonalán készült fotókat az interneten! 
   Készítsetek élménybeszámolót a fotók alapján a térképvázlat segítségével!

A Sás-tónál kilátó is található. Nézzetek körül róla! 
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Rendszerezzük ismereteinket!

Határozzuk meg 
az irányokat!

A fővilágtájak: észak (É), kelet (K), dél (D), nyugat (Ny). 
A mellékvilágtájak: északkelet (ÉK), délkelet (DK), délnyugat (DNy) 
és északnyugat (ÉNy).
Az iránymeghatározás pontos eszköze az iránytű, amely egy kis 
mágnes. Minden mágnesnek van északi és déli pólusa. Az azonos 
pólusok között taszítás, az ellentétes pólusok között vonzás tapasz-
talható. A mágneseket mágneses mező veszi körül. 

Hogyan lesz 
az alaprajzból 
térkép?

Az alaprajz a tárgyak körvonalas rajza, felülnézetből ábrázol.
A kicsinyítés mértéke a mértékszám. Megmutatja, hogy az alaprajz 
hányszor kisebb, mint az eredeti tárgy. 
A térképvázlaton a körvonalakon kívül különféle jelek is találhatók. 
Az útvonalrajz általában alaprajzra készül. Csak a belátható terüle-
tet ábrázolja, nem tartalmaz részleteket.

Mit kell tudni a 
térképről?

A térkép a földfelszín arányosan kisebbített alaprajzi képe, különbö-
ző területeket ábrázol, különböző nagyságban. 
Önálló jelrendszere van.
A méretarány azt jelenti, hogy a térkép hányszor kisebb a valóság-
nál: 1 : 100 000. 
A térképen a vonalas mérték segítségével mérni tudunk. 
A keresőhálózat függőleges és vízszintes vonalakból álló háló, a 
segítségével gyorsan megtaláljuk a keresett helyet.
A térképek lehetnek például domborzati, közigazgatási, város-, 
turista-, autós és tematikus térképek.

A domborzat 
ábrázolása a 
térképen

A felszínformák összessége a domborzat. Magasság szerint csopor-
tosítva: alföld, dombság, középhegység, magashegység.
A fennsík és medence is felszínformák.
A domborzati térkép a felszínformákat és a vizeket színekkel, illetve 
magassági számokkal ábrázolja.

A vizek 
ábrázolása 
a térképen

A Földön található bármely vízfelületet a térképeken kék színnel 
ábrázolják.
A folyóvizeket kék színű folytonos vonal jelöli.
A tavak a földfelszín mélyedéseit kitöltő állóvizek. Az alakjuknak 
megfelelő kék folttal jelöljük őket a térképen.
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Tájékozódás 
hazánk 
domborzati 
térképén

Hazánk területén alföldek, dombságok és középhegységek osztoz-
nak. Nagytájaink: Alföld, Kisalföld, Dunántúli-dombvidék, Alpokal-
ja, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység.
Magyarország területén 19 megye található.

Magyarország 
közigazgatási 
térképe

Hazánk közigazgatási térképe a megyéket, a megyeszékhelyeket, a 
legfontosabb településeket, a jelentősebb közutakat és vasútvonala-
kat ábrázolja.
Magyarország területén 19 megye található. A megyék központja a 
megyeszékhely.
Minden település valamelyik megyéhez tartozik. Budapest, az 
ország fővárosa, önálló közigazgatási egység.

Tájékozódás a 
természetben

Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy jól tudjunk tájéko-
zódni a természetben. A tájékozódás azt jelenti, hogy meg tudjuk-e 
határozni a négy égtájhoz képest a helyzetünket. Ebben segít a 
térkép, a tájoló és az iránytű.
A szintvonalak a tengerszint felett azonos magasságban lévő ponto-
kat kötik össze.

Tájékozódás a térképen és a természetben 

A Dunakanyar hazánk festői szépségű része
Keresd meg a térképen!
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Cím
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AZ IDŐJÁRÁS ÉS AZ ÉGHAJLAT
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Nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyszer napos az idő, míg máskor beborul. Van, amikor 
melegünk van, és van, amikor fázunk. Előfordul, hogy eső, hó, vagy esetleg jégeső hull, de 
szélvihar is tombolhat. Ha nálunk éppen szép, derült az idő, lehetséges, hogy néhány kilo-
méterrel arrébb vagy az ország másik részén esik. Mindezért az időjárás a felelős.

Az időjárás a levegő fi zikai állapotának állandó változása. Folyton jelen lévő elemei: 
a napsugárzás, a hőmérséklet, a szél, a páratartalom és a csapadék.

Az időjárás a földfelszín minden részén jelen van. Döntően befolyásolja a földi életet, ala-
kítja az életkörülményeket. Hatással van minden élőlényre, legyen az egy aprócska növény 
vagy bármelyik kontinens lakója. Állandóan változik. Változik napszakonként, de órák, 
vagy esetleg percek alatt is.

Az időjárás és az éghajlat

Hazánkban négy évszak ismétlődik: a tavasz, a nyár, az ősz és a tél
Mutasd be poszteren a jellemzőiket! 

„Olyan, mint az időjárás.” Már biztosan te is hallottad ezt a mondást. Magyarázd 
meg, mit jelent! Milyen tulajdonságokkal rendelkező emberre mondjuk?
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Ezek mellett az állandó változások mellett azonban megfigyelhetünk évről évre is-
métlődő azonosságokat. Például az évnek általában ugyanaz az időszaka melegebb, vagy 
majdnem mindig ugyanabban az időszakban hullik a legtöbb csapadék. Hosszú évtizedes, 
sokszor évszázados megfigyelések alapján következtethetünk egy-egy terület átlagosan jel-
lemző időjárására.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden év minden napján percről percre ugyan-
az ismétlődik. Hazánkban például általában minden nyár elején beköszönt egy hűvösebb, 
esősebb időszak. Évenként változó az időtartama, a lehűlés mértéke és a csapadék meny-
nyisége is, de annyira jellemző a megérkezése, hogy éghajlatunk egyik legmeghatározóbb 
mozzanata lett.

Egy terület rendszeresen ismétlődő átlagos időjárását éghajlatnak nevezzük. Míg az 
időjárás állandóan változik, az éghajlat viszonylag állandó.

Az éghajlat elemei szintén a napsugárzás, a hőmérséklet, a szél, a páratartalom és a 
csapadék. A  következő órákon megismerkedünk ezekkel az elemekkel. Így könnyebben 
megértheted az időjárás változásait és az éghajlat viszonylag állandó jelenségeit.

Az időjárás megfigyelésével és előrejelzésével a meteorológusok foglalkoznak. A techni-
ka fejlődésével, az egyre korszerűbb műszerek segítségével mind pontosabb előrejelzéseket 
adnak a várható időjárásról.

Az időjárási adatokat ma már számítógépes laboratóriumokban elemzik

Gyűjts ehhez hasonló olyan példákat, amelyek minden évben jellemzőek hazánk ég-
hajlatára!
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Ilyen vagy ehhez hasonló térképeken 
mutatják be az időjárás-jelentésben az 
aktuális időképet vagy az elkövetkező 
napszakok, napok előrejelzéseit. Ahhoz, 
hogy egy ilyen térképet láthassunk az új-
ságokban vagy a televízióban, sok ember 
összehangolt munkájára van szükség. 

Minden előrejelzés a mérési és észle-
lési adatok gyűjtésével kezdődik. Friss 
adatok szükségesek a légnyomás, a leve-
gő hőmérséklete és nedvességtartalma, a 
szél iránya és sebessége alakulásáról. 

Az egész világon egy időben, folyama-
tosan végzik a méréseket és a megfi gyelé-
seket. Nap mint nap adatok millióit kell 
feldolgozni. A szárazföldi meteorológiai 
állomások, tengeri megfi gyelőállomá-
sok, műszerekkel felszerelt léggömbök, 
különlegesen felszerelt repülőgépek és a 
Föld körül keringő mesterséges holdak 
folyamatosan tájékoztatják a kutatókat. 

Hazánkban az időjárási előrejelzések-
kel foglalkozó hivatalos állami szervezet 
az Országos Meteorológiai Szolgálat. 
Emellett több magán meteorológiai vál-
lalkozás is működik. 

Keress az interneten időjárás-elő-
rejelzéseket! Nézd meg az Orszá-
gos Meteorológiai Intézet honlap-
ját! Sok érdekességet olvashatsz el! 
(www.met.hu)

Műszerekkel felszerelt meteorológiai léggömb

Ilyen egy téli nap időképe

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mit nevezünk időjárásnak?
2. Sorold fel az időjárás és az éghajlat elemeit!
3. Mi a különbség az időjárás és az éghajlat között?
4. Miért fontos a meteorológusok munkája?
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Időjóslás

Mivel a növények és az állatok nagyon érzékenyek a levegő állapotának legapróbb változásaira is, sokszor 
úgy tekinthetünk rájuk, mint az időjósokra. 

Tudtad, hogy eső előtt erősebb a virágok illata, vagy hogy a fenyőtoboz igen megbízható időjárásjelző? 
Ha szépen kinyílik, száraz időt jelez, ha összecsukódik, nedvesebb idő várható. 

Szép időben reménykedhetünk, ha magasan repkednek a fecskék, de akkor is, ha a denevérek egész 
éjjel vadásznak. Eső várható, ha a földigiliszta kibújik a földből, ha a legyek és a szúnyogok a szokottnál 
is „szemtelenebbek”.

Azok az emberek, akiknek a mindennapi megélhetésük nagymértékben függött a természettől, 
hosszú éveken keresztül megfi gyelték, hogy az őket körülvevő világ számtalan módon utal a várható 
időjárásra. Ezáltal az év egyes napjaihoz kapcsolódó népi bölcsességek maradtak ránk. Nézzünk meg 
közülük néhányat!

Február 2-án, gyertyaszentelő Boldogasszony napján a téli álmot alvó medve előjön a barlangjából. 
Ha szépen süt a nap, visszamegy, és tovább alszik. Ha hideg téli idő fogadja, kint marad, mert érzi, hogy 
közeledik a jó idő.

Március 18-áról, 19-éről és 21-éről mindannyian tudjuk, hogy „Sándor, József, Benedek, zsákban hoz-
zák a meleget”. Ebben az időszakban veszi kezdetét a látványos kitavaszodás. Erre viszont jönnek még 
fagyos napok, hiszen május 12-e, 13-a, 14-e és 25-e Pongrác, Szervác, Bonifác és Orbán napja, ők a fagyos-
szentek, akik viszont kellemetlen május eleji fagyokat okoznak.

Június 8-án van Medárd napja. A néphit szerint, ha ezen a napon esik, negyven napig esős idő lesz. 
„Ha Mártonkor a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál” – eszerint a korán beköszöntő fagyokat 

enyhülés követi. 

Gyűjts a fentiekhez hasonló népi időjósláso-
kat! Jelöld be a naptáradba őket, és fi gyeld 
meg, mi történik!

A gyermekláncfű zárva tartja virágzatát, 
ha eső közeledik

Ha a fehér gólya korán útnak indul, korán 
beköszöntő, kemény télre számíthatunk

Az „időjós” fenyőtoboz
Nézz utána, minek a hatására változik a tobozpikkelyek helyzete!

Még több érdekességet megtudhatsz, ha el-
olvasod Herczeg Éva – Vojnits András Időjós 
élővilág című könyvét.
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A napsugárzás és a hőmérséklet

A fényt és a meleget a Nap sugározza a Földre, az 
itt lejátszódó folyamatok többségére hatással van. 
Minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen.

A napsugárzás nem képes közvetlenül fel-
melegíteni a levegőt. Először a felszín melegszik 
fel. Ez adja át aztán a hőt a légkör alsó rétegének, 
ahol mi is élünk. Emiatt mindig a felszín közelé-
ben van a legmelegebb.

A felmelegedés mértéke attól függ, hogy a 
Nap sugarai mennyi ideig és mekkora szögben 
érik a felszínt. 

Azt már tudod, hogy a hősugarak a fényes, sima felületről visszaverődnek, sötét, érdes felü-
leten pedig elnyelődnek. Emiatt a különböző színű és anyagú felszín másként melegszik fel.

A hőmérséklet a nap különböző szakai-
ban más és más. Amint felkel a Nap, meg-
indul a felmelegedés. Amikor magasan a 
fejünk fölött ragyog, sugarai nagy szögben 
érik a felszínt. Ilyenkor jut a legnagyobb 
hőmennyiség hozzánk. Az alacsonyan járó 
Nap sugarai kis szögben érik a felszínt, így 
azok melege nagy területen oszlik el. Ilyen-
kor kisebb mértékű lesz a felmelegedés.

Elemezd az ábrát! Figyeld meg, miért 
délben van a legmelegebb!

A napsugárzás nem képes közvetlenül 
felmelegíteni a levegőt

A szántó érdes, sötét felülete jobban felmelegszik, mint a hóval borított fehér felszín 
Az eddig tanultak alapján magyarázd meg, miért!

A napsugarak 
a nap különböző időszakában más-más 

szögben érik a felszínt

délelőtt délbenreggel
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A napsugárzás évszakonként is változó. Nyáron magasan jár a Nap, és hosszabbak a nap-
palok. Ilyenkor van a legmelegebb. Télen nagyon alacsonyan jár, ezért sugarai kis szögben 
érik a felszínt. Rövidebbek a nappalok. Ekkor a hőmérséklet is lényegesen alacsonyabb.

A meteorológiai állomásokon pontosan mérik, hogy 
naponta mennyi ideig sütött a nap. Erre szolgál a 
napfénytartammérő. A műszer üveggömbje összegyűjti 
a napsugarakat, amelyek kiégetik a gömb alá helyezett 
papírcsíkot, a napszalagot. Az égetés sávjából következ-
tetni lehet a napos időszakok hosszára. Más-más szala-
got helyeznek a készülékbe a nyári, a téli és a tavaszi-őszi 
időszakban. A műszert mindig vízszintes területen kell 
elhelyezni úgy, hogy napkeltétől napnyugtáig érjék a 
napsugarak.Napfénytartammérő

Napkollektor biztosítja az épületek 
melegvíz-ellátását

A Föld napsütésben leggazdagabb vidékein 
naperőművekben állítják elő az elektromos áramot

A Nap sugarai évszakonként változó szögben érik a felszínt

A Nap hatalmas energiamennyiséget sugároz a Földre. A  szakemberek kiszámolták, 
hogy az emberiség egész évi energiaszükségletét mintegy 40 perc alatt eljuttatja hozzánk. 

Egyre több helyen élnek a napenergia adta lehetőségekkel. Megújuló energiaforrás, bő-
ségesen a rendelkezésünkre áll, és szabadon elérhető. Törekedni kell a napenergia adta le-
hetőségek kiaknázására. Felhasználása nem szennyezi a környezetet.



Az időjárás és az éghajlat   108

A leolvasott hőmérsékleti adatokból különféle számításokat végezhetünk. Kiszámíthat-
juk a napi középhőmérsékletet, amely az adott nap átlagos napi hőmérséklete.

Hőmérséklet reggel 4 °C

Hőmérséklet délben 9 °C

Hőmérséklet este 5 °C

Napi középhőmérséklet (4 °C + 9 °C + 5 °C) : 3 = 6 °C

Ha a napi középhőmérséklet értékeit összeadjuk, és a kapott összeget elosztjuk a hónap 
napjainak a számával, megkapjuk a havi középhőmérséklet értékét.

Hasonló módon könnyen kiszámíthatjuk az évi középhőmérsékletet. Nem kell mást 
tennünk, csak a havi középhőmérsékletek értékeit összeadni és elosztani tizenkettővel.

A nap különböző szakaiban más-más hőmérsékleteket mérünk. Az ugyanazon a napon 
mért legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet közötti különbség a napi hőingás.

Legalacsonyabb mért hőmérséklet 4 °C

Legmagasabb mért hőmérséklet 9 °C

Napi hőingás 9 °C – 4 °C = 5 °C

Ha hirtelen időváltozás következik be, előfordul, hogy néhány óra leforgása alatt több 
fokot is változik a hőmérséklet. Az ilyen napok különösen megviselik az idős és beteg em-
berek szervezetét. 

A leghidegebb és a legmelegebb hónap középhőmérséklete közötti különbség az évi 
közepes hőingás.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan melegítik fel a Nap sugarai a felszínt?
2. Mitől függ, hogy a nap különböző szakaiban milyen mértékben 

melegszik fel a levegő?
3. Mi a következménye annak, hogy nyáron magasabban jár a 

Nap, mint télen?
4. Hogyan számítjuk ki a napi középhőmérsékletet?
5. Mit mutat az évi közepes hőingás?
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A szél

A szél a felszínnel párhuzamos légmozgás. Kialakulása a felszín különböző mértékű fel-
melegedésének köszönhető. Az alapja az a fi zikai törvényszerűség, miszerint másképp visel-
kedik a meleg, mint a hideg levegő.

A levegő a felmelegedés 
közben kitágul, ezért könnyebb 
lesz. Ennek köszönhetően fel-
emelkedik. Ezzel szemben a 
hideg levegő mindig sűrűbb, 
ezért nehezebb. Emiatt nem ké-
pes felemelkedni. A földfelszín 
közelében felmelegedő levegő 
felemelkedik, a helyére hűvö-
sebb, sűrűbb levegő áramlik. Ez 
ismétlődik folyamatosan. Így 
jön létre az ágakat éppen csak 
megmozgató szellő, de a tom-
boló szélvihar is.

A szél elnevezése attól függ, hogy melyik égtáj felől fúj. Ha például nyugat felől fúj, 
nyugati szélről beszélünk.

A szél irányát szélzsákok, szélzászlók jelzik. Talán a legrégibb meteorológiai műszer a 
szélkakas, amely a házak tetején körbeforogva jelzi a szél irányát.

A szél kialakulása

A szélkakas mindig arra 
fordul, amerre a szél fúj

Mire számíthat az autós, ha a szélvédett helyről kiérve 
ilyen állapotban látja a szélzsákot?

Elevenítsd fel, amit a gázok hőtágulásáról már tanultál!

Milyen emberre mondjuk: „Olyan, mint a szélkakas”?

szél

meleg levegő
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A szél különböző erősségű lehet. Se-
bességét km/órában adjuk meg. Van-
nak a Földön olyan helyek, ahol óriási 
katasztrófákat okoznak a szélviharok. 
Néhány perc alatt egész élet munkáját 
dönthetik romba. Kanalas szélmérővel 
mérik a sebességét. A  levegő mozgása 
megforgatja a kanalakat, amelyek egy 
számlálóval vannak összeköttetésben. 

A szél erejét évezredek óta használják 
az emberek. Kezdetben csak vitorlás ha-
jókat és szélmalmokat hajtott. Sokan szí-
vesen űzik a sportvitorlázást, de a ször-
fözőket is a szél röpíti.

Az Alföld széljárta vidékein 
szélmalomban őrölték a gabonát

Kanalas szélmérő

Sir Francis Beaufort [ejtsd: szőr frenszisz bofór] 
brit admirális megfi gyelte, hogyan hat a szél a ha-
jók vitorláira, és közben milyen a tenger hullám-
zása. 1805-ben megalkotta 12 fokos szélerősségi 
skáláját.

A táblázat segítségével próbáld meghatározni, mi-
lyen fokozatú volt a legerősebb szél, amivel eddig 
találkoztál! Meséld el, amit tapasztaltál!

Fokozat
(km/óra) Megnevezés Szárazföldön

0
(0) szélcsend a füst egyenesen 

száll fel

1
(2−6)

gyenge 
szellő

a füst gyengén 
ingadozik

2
(7−12) könnyű szél a fák levelei 

mozognak

3
(13−18) gyenge szél a vékony gallyak 

erősen mozognak

4
(19−26)

mérsékelt 
szél

kisebb ágak is 
mozognak

5
(27−35) élénk szél nagyobb ágak 

mozognak

6
(36−44) erős szél nagyobb ágak erősen 

mozognak

7
(45−54)

igen erős 
szél

vékony fatörzsek 
hajladoznak, gallyak 

törnek

8
(55−65) viharos szél

vastagabb fatörzsek 
hajladoznak, kisebb 

ágak törnek

9
(66−77) vihar kis fák kidőlnek, 

nagyobb ágak törnek

10
(78−90) erős vihar

épületekben, 
tetőkben nagyobb kár, 

kidőlt fák

11
(91−104)

igen erős 
vihar

még súlyosabb 
pusztítás

12
(105 <) orkán  
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Az olyan vidékeken, ahol rendszeresen 
fúj a szél, óriási szélturbinák fogják be az 
erejét. Egyes tudósok szerint a Föld szél-
energia-készlete hatszor nagyobb a vízener-
gia-készleténél. Hazánkban is több helyen 
találkozunk szélerőművekkel. 

A szél közrejátszik sok növény be-
porzásánál és a termések terjesztésében. 
Jelentős szerepe van az időjárás-változás-
ban. Később azt is látni fogjuk, hogyan 
vesz részt a földfelszín formálásában is.

Ha többet szeretnél megtudni az óriási ká-
rokat okozó szélviharokról, olvasd el a Mi 
micsoda sorozat Természeti katasztrófák 
című kötetét!

A szélerőművek környezetkímélő módon 
termelik az elektromos áramot

A gyermekláncfű repülőszőrös magját úgy repíti a szél, 
mint az ejtőernyőt

A szélerőművek nem károsítják a környezetet. Lebontás után minden alkatrészük újra felhasználható. 
Általában szántókra telepítik, így nem kíséri erdőirtás. A modern szélturbinák már csendesebben 
működnek. A telepítés előtt megvizsgálják az adott környezetre gyakorolt hatását.

Szervezzetek projektet! Milyen környezetvédelmi szempontokat vennétek fi gyelembe a szélerőműpark 
megtervezésekor? 

Nézz utána az interneten, hol telepí-
tettek szélerőműparkot hazánkban! 
Keresd meg őket a térképen! Hasz-
náld a névmutatót! Gondolkozz!
Miért éppen ide telepítették?

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mit jelentenek a következő fogalmak: szél, szélirány, szélsebesség?
2. Mutasd be a szél kialakulását!
3. Mi a szél jelentősége?
4. Miért van óriási jövője a szélerőműveknek?
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A csapadék

A nyári hőségben az esőfelhőkből 
hirtelen zúdulnak le a zivatarok 

Honnan származik a levegő vízgőztartalma? Tanulmányozd az ábrán a víz körforgását!

Már tudod, hogy a levegő mindig tartalmaz valamennyi vízgőzt. A vízgőz légnemű hal-
mazállapotú, láthatatlan anyag. A gázok a melegítés hatására kitágulnak, nő a térfogatuk. 
Minél melegebb a levegő, annál több vízgőzt képes befogadni. 

A tengerek, tavak és a folyók vize ál-
landóan párolog. Pára kerül a levegőbe a 
növényekből is. Minél erősebb a felme-
legedés, annál gyorsabb a párolgás. 

A felmelegedett levegő a benne lévő 
vízgőzzel együtt felemelkedik. A felemel-
kedés közben a levegő lehűl. Minél job-
ban lehűl a levegő, annál kevesebb víz-
gőzt tud befogadni. Nagy magasságban 
a levegőben lévő parányi, szilárd halmaz-
állapotú szennyező anyagokra a vízpára 
kicsapódik, felhő keletkezik. Amint egy-
re több pára csapódik le, a vízcseppek is 
egyre nagyobbra híznak a felhőben. Vé-
gül annyira nehezek lesznek, hogy csapa-
dék formájában a földre hullanak.

párolgás 
a tengerből

eső

párolgás 
a talajból párolgás 

növényekből

lefolyás

hóhó

jég

párolgás 
a szárazföld vizeiből

A víz körforgása
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A lehulló csapadékot milliméterben 
(mm) mérjük. A megfigyelőállomásokon 
a csapadékot egy erre kialakított csapa-
dékgyűjtő edénybe fogják fel. Minden-
nap kiürítik, és mérőhengerben mérik 
meg a mennyiségét.

A Föld egyes részein nagyon eltérő az 
évente lehullott csapadék mennyisége és 
az időbeli eloszlása is. A  mezőgazdaság 
számára nemcsak a lehullott csapadék 
mennyisége a fontos, hanem az is, hogy 
az év melyik időszaka a csapadékosabb. 
A növényeknek általában több vízre van 
szükségük a növekedéshez. A termés be-
éréséhez viszont szárazabb, melegebb 
időszakot igényelnek. 

A  mi éghajlatunkon fontos szerepe 
van a téli csapadéknak, hiszen az őszi 
vetésű növényeket kizárólag a vastag 
hótakaró képes megvédeni a kifagyástól. 
Ha hosszabb ideig nincs csapadék, azt 
a növények megsínylik, el is pusztulhat 
a termés.

A viszonylag rövid idő alatt lehulló sok 
csapadék hatalmas áradásokat okozhat. 
Veszélyes a hirtelen lezúduló nagy meny-
nyiségű csapadék, mert a lejtős területek-
ről lehordja a termőréteget, de földcsu-
szamlásokat is okozhat. 

A csapadék formáját meghatározza, 
hogy a felszín közelébe érve milyen a hő-
mérséklet. 

A csapadék formái: eső, harmat, jég-
eső, hó, havas eső, dér, zúzmara, köd. 
Hazánkban a leggyakoribb csapadékfor-
ma az eső.

Ilyen gyűjtőedényekben fogják fel a csapadékot

A nagy mennyiségű csapadék árvizek elindítója is lehet
Mire kell ügyelni, ha levonult az árvíz?

Az esőzések okozta földcsuszamlás  
emberéleteket is követelhet

Gyűjts az interneten adatokat nagy 
esőzések okozta földcsuszamlá-
sokról!
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Harmat keletkezik akkor, amikor a meleg, nedves 
levegő hideg felszín felett halad át. Ilyenkor a vízpára 
kicsapódik, például a növények levelére. Gyakran ta-
lálkozhatunk vele nyári reggeleken.

Ha a felhőkben megfagynak az esőcseppek, jég-
eső lesz. A jégeső gyakran okoz komoly károkat az 
épületekben és a gépjárművekben. Vannak olyan vi-
dékek, ahol rendszeresen elveri a termést. 

Ha a felszín közelében alacsony a hőmérséklet, a 
vízpára apró kristályok, hópelyhek formájában hullik 
le. A hópelyhek a felszín közelében meg is olvadhat-
nak, ilyenkor előfordul, hogy hó és eső keveréke, ha-
vas eső esik.

Nagyon hideg éjszakákon, amikor fagypont alá 
süllyed a hőmérséklet, a talajra és a talajközeli tár-
gyakra apró jégkristályok válnak ki, ez a dér. 

Mikor a fagyos felszín fölé néhány fokkal maga-
sabb hőmérsékletű, páradús levegő érkezik, tűhegyes 
jégkristályok formájában zúzmara rakódik le. 

A csapadék egyik formája a köd, amely a felszín 
közelében megülő felhő. A  lehűlt talaj fölé érkező 
melegebb, nedves levegő lehűl, a benne lévő vízpára 
apró, de szemmel is látható pici cseppecskékké csa-
pódik ki. Ezek milliói alkotják a ködöt.

Leggyakrabban borsó nagyságúak a jégszemek, 
de hullott már tyúktojás méretű is
Milyen károkat okozhat a jégverés?

A zúzmara vastagon 
rárakódik a villanyvezetékekre is

Mi ennek a veszélye?
Milyen veszélyeket rejt a köd?

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd be a víz körforgását! 
2. Hogyan keletkeznek a felhők? Miért a felhőkből lesz csapadék?
3. Jellemezd a csapadékfajták kialakulását!
4. Mely csapadékfajták jellemzik az egyes évszakokat?
5. Csoportosítsd a csapadékfajtákat halmazállapot szerint!
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Mi jellemzi hazánk éghajlatát?

Magyarország kis területű ország, mégis szá-
mottevő a különbség az egyes országrészek 
éghajlati elemeinek alakulása között. 

Hazánkban gyakori a derült idő. A nap-
sütéses órák száma az Alföld déli részén a 
legmagasabb. Ezért itt a tartós napsütés ha-
tására igen zamatosak, magas cukor- és vita-
mintartalmúak a gyümölcsök.

A legkevesebb csapadék az Alföldön hullik. Itt rendszeresen komoly csapadékhiánnyal 
küzdenek. Ha huzamosabb ideig nincs csapadék, aszályról beszélünk. Ilyenkor a talaj ki-
szárad. Sokszor ujjnyi vastag repedések hálózzák be a felszínt. A vízhiány miatt a növények 
csak tengődnek, az is előfordul, hogy kiszáradnak. Az aszály hatalmas károkat okoz. Öntö-
zéssel védekeznek ellene.

Az ország nyugati része és a hegyvidékek a legcsapadékosabbak, itt dús rétek és erdők 
díszlenek.

Középhegységeinkben a nagyobb tengerszint feletti magasság miatt mindig hűvösebb 
és csapadékosabb az éghajlat. A tél hidegebb, a hótakaró általában vastagabb, és hosszabb 
ideig megmarad. A nyár is hűvösebb, mint az Alföldön. A szélvédett déli lejtőkön a sok 
napsütés kiváló lehetőséget biztosít a szőlőtermesztéshez. 

A „kicserepesedett” talajt sokszor ujjnyi 
repedések hálózzák be

A szárazabb időszakban a csatornák 
vizéből öntöznek

A napsütéses órák száma Magyarországon

Olvasd le a térképről, mennyit süt a 
nap hazánk egyes tájain!

1800 óra
1900 óra
2000 óra
2100 óra
2100 óra 
felett
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Hazánk területének nagy részét a nedves kontinentális éghajlat jellemzi. Ezen az ég-
hajlaton a nyár meleg, a tél hideg, a csapadék évi 500–800 mm. A legtöbb csapadék tavasz 
végén, nyár elején hull. A téli csapadék javarészt hó.

Az Alföld középső, legszárazabb területein az éghajlat már száraz kontinentális. Mint a 
neve is elárulja, az ide tartozó tájakon az évi csapadék mennyisége nagyon alacsony, mind-
össze 300–500 mm. 

Vannak olyan évek, amikor még ezt az értéket sem éri el, 2000-ben Szegeden egész évben 
mindössze 203 mm esett.

Az éghajlati diagram piros grafi konja a havi középhőmérsékletet, míg a kék oszlopok 
a csapadékmennyiséget ábrázolják. 

Hasonlítsd össze a két város nyári csapadékértékeit!

Szolnok – száraz kontinentális

Olvasd le a 80. oldalon található csapadéktérképről, mennyi csapadék hullik hazánk 
legszárazabb és legcsapadékosabb vidékeire!

Győr – nedves kontinentális

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd a nedves kontinentális éghajlatot hazai példákkal 

alátámasztva!
2. Mi indokolja, hogy az Alföld középső területein száraz konti-

nentális éghajlatról beszélünk?
3. Mit nevezünk aszálynak? Sorold fel a jellemzőit!
4. Jellemezd középhegységeink éghajlatát!
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Mit tehetünk időjárási veszélyhelyzetekben?

Látogass fel az OMSZ honlapjára, ahol a szakemberek részletesen bemutatják a vész-
jelzés rendszerét!

Mindannyian a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy hazánk időjárása változékony. Olyan 
is előfordul, hogy időjárásunk eltér a megszokottól. A szélsőséges időjárás – mint például 
a hőség, szélviharok, hóviharok – és ezek következményei sokszor napokra kizökkentenek 
bennünket a megszokott napirendünkből. A gazdaság számára is komoly hátrányt jelent-
hetnek. 

Az OMSZ vészjelző, fi gyelmeztető rendszert működtet, mely a felsorolt időjárási helyze-
tekben hiteles tájékoztatást nyújt.

Nyáron a nagy hőség napokra kellemetlenné teheti a napjainkat. Ilyenkor gyakran éjsza-
ka is csak néhány fokot enyhül a meleg. Ez az időszak rendkívüli módon megviseli a szer-
vezetünket. Különösen az idős emberekre, betegekre és a kisgyerekekre nézve veszélyes. Ha 
az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a napi középhőmérséklet legalább 
három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 °C-ot, hőségriadót rendelnek el. 

Nagy melegben többet izzadunk, amivel 
fontos ásványi anyagok is távoznak a szer-
vezetünkből. Ügyelni kell a folyadék-után-
pótlásra. Ne várd meg, amíg szomjas leszel, 
a megszokottnál gyakrabban és többet igyál! 
Ilyenkor ásványvizet, hideg gyümölcsteát 
vagy gyümölcslevet fogyassz! Tartózkodj 
zárt helyen vagy árnyékban! Kerüld a nap-
fényt a déli órákban! Ha a szabadban tartóz-
kodsz, mindenképpen magas faktorszámú 
naptejjel kend be a bőrödet! Viselj világos 
és jól szellőző ruhát!

2007 júliusában különösen magas hőmérsékleti értékeket mértek. Huzamosabb ideig tartott a hőség-
riadó. Hőmérsékleti rekordok is születtek. 2007. július 20-án Kiskunhalason mérték az eddigi legme-
legebbet, 41,9 °C-ot. Ugyanezen a napon még egy rekord megdőlt: Pécsett 27,9 °C volt az éjszaka mért 
eddigi legmagasabb hőmérséklet.

Keresd meg a két várost a térképen! Használd az atlasz keresőhálózatát!

A leégett bőr egy idő után lehámlik
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A szélviharok megrongálják az épülete-
ket, de az erdők és gyümölcsösök faállomá-
nyában is komoly kárt tehetnek. Hazánkban 
is előfordulnak olyan hatalmas erővel tom-
boló szélviharok, amelyek tövestől csavarják 
ki vagy kettétörik a vastag törzsű fákat is. 
Ilyenkor ne menj ki az utcára!

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű 
csapadékot nem tudja beszívni a talaj és a 
csatornahálózat sem képes elvezetni. Az 
úttesteken hömpölyög a víz, ami fennaka-
dásokat okoz a közlekedésben. A szántóföl-
deket iszaptengerré változtatva veszélyezteti 
a termést. A kisebb patakok vize is sokszo-
rosára dagad, ilyenkor az is előfordul, hogy 
kilépnek a medrükből.

A zivatarok kísérőjelenségei között mind-
annyian megszoktuk a villámlást. Már biz-
tosan te is tapasztaltad, hogy jóval a zivatar 
előtt villámlik. Mindig vedd komolyan a 
sötét viharfelhők közeledtét és az erősödő 
szelet! Ha a szabadban ér a zivatar, sem-
miképpen nem szabad fa alá húzódni az 
eső elől! Tilos fémnyelű esernyőt magunk 
fölé tartani! Minél előbb védett helyre kell 
menni! A villámcsapás halálos lehet.

A felhőszakadás és szélvihar következtében néha 
a Balaton kilép a medréből 

Szélvihar után
Állapítsd meg a 110. oldal táblázata segítségével, 

milyen erősségű szél tombolhatott! 

Egy-egy cikázó villám a legtöbb  emberben félelmet kelt
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Nagyon veszélyes időjárási jelenség az 
ónos eső. Ilyenkor a lehullott csapadék 
azonnal megfagy, és különböző vastagságú 
jégpáncéllal borítja a felszínt. Az utak síkos-
sá válnak, lehetetlenné téve a biztonságos 
közlekedést. Ha az Országos Meteorológiai 
Szolgálat vészjelző rendszere fi gyelmeztető 
előrejelzést ad ki, a balesetek elkerülése ér-
dekében érdemes otthon maradni.

Télen a hóviharok okozhatnak fenn-
akadást, ilyenkor a közutak nem vagy csak 
nagyon nehezen járhatók. Ha az időjárás-
jelentésben fi gyelmeztetnek bennünket a 
veszélyhelyzetre, saját biztonságunk érde-
kében tartsuk be a szakemberek kérését. 
Ha feltétlenül el kell utaznunk, indulás 
előtt érdeklődjünk az útviszonyokról. 

Szintén veszélyes helyzetet teremt a köd. 
A mértékétől függően csökken a látótávol-
ság. Amikor sűrű köd üli meg a vidéket, ha 
tehetjük, maradjunk otthon, vagy csak a 
legszükségesebb esetben induljunk útnak! 
A csökkent látótávolság növeli a balesetve-
szélyt.

Sűrű ködben óvatosan kell közlekedni

Ónos esőben gyalogosan közlekedni is veszélyes

Hófúvásban nem érdemes útnak indulni

Ellenőrizd tudásodat!
1. Miért van szükség hőségriadóra? Hogyan védheted meg ilyen-

kor az egészségedet?
2. Mi a teendő szélvihar és hófúvás esetén?
3. Hogyan kerülheted el a villámcsapást?
4. Milyen veszélyeket rejt a sűrű köd?

Gyűjts adatokat a hazánkban tapasz-
talt időjárási szélsőségekről!
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Időjárási meg� gyelések, gyakorlatok

1. Figyeld meg egy nap időjárását!
 •  Hogyan alakul lakóhelyeden a napsütés, a szél és a csapadék a különböző napszakokban?
 •  Jellemezd ennek a napnak az időjárását!
 •  Hasonlítsd össze az előző napon tapasztaltakkal!

2.  Készítsetek időjárás-jelentést a tankönyv 104. oldalán található előrejelzési térkép és a felsorolt szempon-
tok alapján!

 •  Melyik országrészben a legalacsonyabb és melyikben a legmagasabb a hőmérséklet?
 •  Mi jellemzi a felhőzetet és a csapadékviszonyokat?
 •  Mi lesz jellemző a szélre?

3. Olvasd el fi gyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (rövidítése: OMSZ) munkatársai időjárás-jelentéseket, országos előre-
jelzéseket, fi gyelmeztető előrejelzéseket készítenek. 
A hivatalos weboldalukról megtudhatjuk, milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkező órákban, napok-
ban. Műholdfelvételek és számtalan adat alapján készített animációkon láthatjuk az időjárás elemeinek a 
változását. Olvashatunk hazánk éghajlatáról, érdekes információkat tudhatunk meg az időjárás szélsőséges 
adatairól.
Az itt dolgozó meteorológusok az előrejelzéseket rövid, közép és hosszú távra is kidolgozzák.
Ha külföldre utazunk, naprakész friss információkat tudhatunk meg az utazás helyszínének az időjárásáról.
Fontos szerepet vállalnak az árvizek előrejelzésében. 1978 óta naponta készül csapadék-előrejelzés a Duna 
és a Tisza vízgyűjtőterületére.

(Forrás: Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

 •  Minek a rövidítése az OMSZ? 
 •  Mi a feladatuk az itt dolgozó munkatársaknak?
 •  Beszéljétek meg, miért van szükség minden nap csapadék-előrejelzésre a Duna és a Tisza vízgyűjtőte-

rületére!

4. Készíts hőmérsékleti grafi kont a füzetedbe a táblázatban szereplő adatok felhasználásával!

Hónap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Középhőmérséklet (°C) –1 0 5 10 16 18 21 20 16 10 3 0

 Számold ki az adatok alapján az évi középhőmérsékletet és az évi közepes hőingás értékét!

5.  Milyen erősségű szél pusztított a leírásban szereplő helyen? Válaszolj a tankönyv 110. oldalán található 
Beaufort-skála alapján! 

A környék elkeserítő látványt nyújtott. Tucatnyi kidől fa hevert az utcákra dőlve, magával sodorva a mel-
lette lévők koronáját. Mindenfelé ágak, gallyak hevertek a falevelek vastag szőnyegén. A szemközti ház 
tetejét a rádőlt fenyőfa szakította be. Leszakadt villanyvezetékek, megtépázott háztetők, ledőlt kémények 
tanúskodnak az iszonyatos pusztításról. 

(Forrás: szerző)
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6.  Tudjátok, hogy a napenergia adta lehetőségek kihasználása mennyire fontos környezetünk megóvása 
érdekében.

 Írjatok a témával kapcsolatos cikket egy ismeretterjesztő magazin számára!
 •  Az írásban mindenképpen szerepeljenek az alábbi kifejezések:
   napenergia, megújuló energiaforrás, szabadon elérhető, nem szennyezi a környezetet, napelem, családi 

ház, háztető, napelempark, elektromosáram-termelés, napkollektor, melegvíz-ellátás.
 • Szerepeljenek benne adatok a hazai napenergia felhasználásról!
 • Adjatok címet az újságcikknek!
 • Keressetek a témához kapcsolódó képeket az interneten!

7.  Végezzetek időjárás-megfi gyelést a szempontsor alapján! Az adatokat és a tapasztalataitokat jegyezzétek 
le a füzetetekbe!

 Szükséges eszközök: hőmérők, rendelkezésre álló egyéb meteorológiai műszerek

 •  Mi jellemzi az égboltot? 
 •  Mérjétek meg a levegő hőmérsékletét közvetlenül a talaj felett, kb. 80 cm magasan és két méter maga-

san! Vonjatok le következtetést!
 •  Állapítsátok meg a Beaufort-skála segítségével, kb. milyen erősségű szél fúj! Ha rendelkezésetekre áll 

műszer, mérjétek meg a szél sebességét is! 
 •  Határozzátok meg, merről fúj a szél! Minek a segítségével állapítottátok meg a szél irányát?
 •  Milyen csapadék képződött a megfi gyelés helyén legutoljára?

 Gyakorold az időjárási tematikus térképek adatainak a leolvasását, és válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 •  Melyik hazánk legcsapadékosabb, legszárazabb, leghidegebb telű, legmelegebb nyarú és legnaposabb tája?
 •  Melyik tematikus térképeket használtad?
 •  Mutasd meg a tájakat hazánk domborzati térképén! 

8.  Óriási zivatarok tombolnak az ország több részén. Máshol napok óta tartó kánikula nehezíti az emberek 
mindennapjait. 

  Tervezzétek meg egy tévéstáb munkáját az alábbi szempontok alapján!
 •  Készítsetek tudósítást különböző helyszínekről! Számoljatok be a szélvihar pusztításairól, a lezúduló 

csapadék, a jégverés és villámcsapás okozta károkról! 
 •  Szóljatok arról is, milyen intézkedéseket vezettek be a kánikula idejére!
 •  Szemléltessétek a tudósításokat saját vagy az internetről gyűjtött képekkel, rövidfi lmekkel!

 Az időjárás és az éghajlat 121

A városban elhelyezett párakapu enyhülést hozhat a kánikulában
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Rendszerezzük ismereteinket!

Az időjárás és
az éghajlat

A napsütés, a hőmérséklet, a szél és a csapadék állandó változása az 
időjárás.
Az éghajlat egy terület átlagos időjárása. 
Míg az időjárás állandóan változik, egy terület éghajlata viszonylag 
állandó.
Az időjárást és az éghajlatot meghatározó tényezők: a napsugárzás, 
a hőmérséklet, a szél, a páratartalom és a csapadék.
Az időjárás megfi gyelésével és előrejelzésével a meteorológusok 
foglalkoznak. Hazánkban az időjárási előrejelzéseket az Országos 
Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelző Intézetében készítik.

A napsugárzás és 
a hőmérséklet

A Föld felszínére a meleg a napsugarakkal érkezik. A légkör alsóbb 
rétegeit a felszín melegíti fel. 
A felmelegedés mértéke attól függ, hogy milyen szögben és mennyi 
ideig érik a Nap sugarai a felszínt. A hőmérséklet napszakonként és 
évszakonként változik.
A napi középhőmérséklet az adott nap átlagos napi hőmérséklete.
Az ugyanazon a napon mért legalacsonyabb és legmagasabb hő-
mérséklet közötti különbség a napi hőingás. 

A szél A felszínnel párhuzamos légmozgás a szél. 
Elnevezése attól függ, hogy melyik égtáj felől fúj.
A szél irányát szélzsákok, szélzászlók jelzik, a sebességét kanalas 
szélmérővel mérik.
Szélturbinák fogják be az erejét. Hazánkban is egyre több helyen ta-
lálkozunk szélerőművekkel, amelyek nem szennyezik a környezetet.

A csapadék A csapadékképződés a felemelkedő levegő lehűlésének az eredménye. 
A csapadék formái: eső, harmat, jégeső, hó, havas eső, dér, zúzmara, köd.
A Földön a csapadék időbeli és területi eloszlása egyenetlen.

Mi jellemzi 
hazánk
éghajlatát?

Hazánk területének nagy részét a nedves kontinentális éghajlat 
jellemzi. Ezen az éghajlaton a nyár meleg, a tél hideg, a csapadék 
évi 500–800 mm. A legtöbb csapadék tavasz végén, nyár elején hull. 
A téli csapadék javarészt hó.
Az Alföld középső, legszárazabb területein a száraz kontinentális 
éghajlattal találkozunk. Az ide tartozó tájakon az évi csapadék 
mindössze 300–500 mm. 

Mit tehetünk 
időjárási veszély-
helyzetekben?

Hazánk időjárása változékony.
Hőség, szélviharok, villámlás, hirtelen lezúduló csapadék, jégeső, 
hófúvás, ónos eső és köd esetén legyünk nagyon óvatosak, óvjuk 
egészségünket!
Figyeljük az időjárási előrejelzéseket, és fi gyeljünk oda a szakembe-
rek fi gyelmeztetésére!



   Felszíni és felszín alatti vizeink

AZ ÁLLATOK TESTFELÉPÍTÉSE
Állatok a házban és a ház körül
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A házi sertés

Az ember 9000 évvel ezelőtt nemesítette ki a vaddisznóból a házi sertést. A Föld más része-
in is élnek vaddisznófajok. Közös jellemzőjük, hogy mocsaras, sűrű erdőkben élnek, falán-
kak, minden ehetőt elfogyasztanak. Valamennyi ősi faj szapora és könnyen megszelídíthető.

A vadállatból háziállattá válás hosszú 
folyamat. Kezdetben az emberek az elejtett 
anyaállat kicsinyeit fogták be. Ólakban tart-
va, gondozva, etetve az állatok idővel meg-
szelídültek. 

A  megváltozott tartási körülmények, 
majd a tudatos tenyésztés hatására a vadon 
élő ős tulajdonságai megváltoztak.

A házi sertésnek több fajtáját tenyésztik. 
Szőrzetük különböző színű lehet. A  vad-
disznótól örökölték falánkságukat, csilla-
píthatatlan étvágyukat, gyors növekedésü-
ket, fejlődésüket és szaporaságukat.

A sertés testét belső csontos váz 
szilárdítja. Ennek tengelyében a ge-
rincoszlop húzódik, amelyhez a ko-
ponya és a végtagok kapcsolódnak. 
Gerinces állat.

Lábai rövidek, végükön 4-4 ujj van. 
Az ujjak közül csak kettő éri közvet-
lenül a talajt. A szétterpeszthető ujjak 
lehetővé teszik, hogy mocsaras terü-
leteken is biztonságosan mozogjon. 
Az ujjak végét megvastagodott, elhalt 
bőr, a pata borítja. Párosujjú patás ál-
latok.

A vaddisznó a tölgyfák makktermésével, füvekkel, gyökerekkel, gombákkal, csigákkal, 
férgekkel, elhullott állatokkal táplálkozik. A házi sertést főleg burgonyával, takarmányrépá-
val, gabonafélék termésével és konyhai hulladékkal etetik. A táplálékot az együregű (egy-
szerű) gyomra kezdi megemészteni.

Vaddisznó a kicsinyeivel

A házi sertés csontváza és végtagja

• Hasonlítsd össze a vaddisznó és a házi sertés testfelépítését!
• Figyeld meg az ábrán a házi sertés csontvázát és végtagját! 

A házi sertés csontváza és végtagja
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A házi sertés fogai az alsó és felső állka-
pocsba ékelődnek. Metszőfogai előreáll-
nak, ezek segítségével szedi fel természetes 
környezetben a talajról a táplálékát. Szem-
fogai, főleg a hímeknél, hosszú agyarakká 
fejlődnek. Az agyarak segítségével hasítja 
fel a korhadó tuskókat, kitépi a talajból a 
gyökereket. Ez egyben a védekezőszerve is. 
Hátul lévő zápfogai gumósak, felületükön 
kiemelkedések, dudorok vannak. A növényi 
és állati eredetű táplálékot a gumós zápfo-
gakkal rágja szét. Az ilyen felépítésű fogaza-
tot mindenevő fogazatnak nevezzük.

A házi sertés ősétől örökölte hosszú, megnyúlt orrát is, 
amelynek vége erős, korong alakú szerv. Természetes kör-
nyezetben ennek segítségével túrja ki a talajból a táplálé-
kot. A táplálék megkeresésében kiváló szaglása is segíti.

A házi sertés őseihez hasonlóan szapora állat. Évente 
kétszer fi adzik. A vemhességi idő négy hónapig tart. Egy-
egy alkalommal 8–15 eleven malacot ellik. Emlősállat. 
A kismalacokat az emlőiben képződő tejjel táplálja. 

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a házi sertés ősét?
2. Mi szilárdítja a sertés testét?
3. Mi jellemző a sertés lábára, ujjaira? Mi az a pata?
4. Hogy nevezzük a sertés fogtípusait? Milyen szerepe 

van a táplálkozásban az egyes fogtípusoknak? Mire 
következtetünk a gumós felületű zápfogakból?

5. Mi jellemző a sertés szaporodására?

metszőfog
szemfog

gumós zápfog

metszőfog

A házi sertés koponyája és gumós zápfoga
Melyik fogtípus fejlődik agyarrá?

A mangalica ősi magyar sertésfajtaAz anyaállat a kicsinyeit szoptatja

A hosszú, megnyúlt orr
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A szarvasmarha

A szarvasmarhát a sertéshez hasonlóan már 9000 évvel ezelőtt háziasították. Honfoglaló 
őseink is tartották, mivel a füves pusztákon ridegtartással (istálló nélkül) is megéltek. Tejét, 
húsát, igavonó erejét sok-sok évszázadon keresztül kihasználta a vándorló, majd letelepedő 
magyarság.

Az európai szarvasmarhákat az őstulokból nemesítették ki. A  két méter magasságú, 
nagy tömegű állatot az 1600-as években vadászattal kipusztították.

A szarvasmarhatehén tömege 450–600 kg, a -bikáé eléri a 900 kg-ot. Egyes fajtáit magas 
tejhozamáért, másokat húsáért tenyésztik. A hazánkban gyakori magyar tarka szarvas-
marha vegyes hasznosítású, azaz sok tejet ad, húsa is jó minőségű, és igavonásra is alkal-
mas. A bőréből cipőket, táskákat és egyéb használati cikkeket készítenek. Trágyája értékes, 
természetes módon pótolható vele a talaj tápanyagkészlete.

A szarvasmarhának erős lába van. A lábak 4-4 ujjban végződnek, amelyek végén széles 
pata található. A sertéshez hasonlóan 2-2 ujja éri a talajt, párosujjú patás állat.

 Őstulok

 A szarvasmarha csontváza és párosujjú patás végtagja

 A tehén szopós borjával
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 A szarvasmarha tápcsatornája és az összetett gyomor részei

Metszőfogai csak az alsó állkapocsban vannak. Szemfogai nincsenek, redős felületű 
zápfogai jól fejlettek. Ezek segítségével a növényi tápanyagot a két állkapocs vízszintes 
mozgatásával szinte megőrli. Mivel hiányoznak a felső metszőfogai, legeléskor nem tudja a 
füvet leharapni. Érdes nyelvével a füvet csomóba fogja, és egy fejrándítással letépi. Kizárólag 
növényekkel táplálkozik.

A növényi tápanyag a négyüregű, összetett gyomorba kerül. A gyomor szerkezete lehe-
tővé teszi a nehezen emészthető, rostos táplálék megemésztését.

 A szarvasmarha koponyája, redős zápfoga és tülkös szarva

szarvnyúlvány

szarvnyúlvány

redős zápfog

tülök

metszőfogmetszőfog

Hasonlítsd ösz-
sze a tankönyv 
ábrái alapján a 
szarvasmarha 
és a házi sertés 
fogazatát!

Figyeld meg az ábrán a kérődzés folyamatát! Ismertesd a táplálék útját!

 A szarvasmarha tápcsatornája és az összetett gyomor részei

bendőrecésgyomor százrétű gyomor

oltógyomor

bendőrecésgyomor

oltógyomor

százrétű gyomor
A lenyelt táplálék elő-
ször a bendőbe, majd 
a recésgyomorba ke-
rül. Itt megkezdődik 
az emésztés, de a ben-
dő tartalmát a pihenő 
állat fel kérődzi (fel-
böfögi) és újra meg-
rágja. A  nyelés után 
a tápanyag a leveles- 
vagy százrétű, majd 
az oltógyomorba ke-
rül, ahol befejeződik 
az emésztés.
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A fejen lévő szarv a homlokcsont szarvnyúlványából és a ráboruló bőrből áll. A bőr 
megvastagszik, elszarusodik, ezt nevezzük tülöknek. Amikor az állat elpusztul, a szarv-
nyúlványáról a tülök lehúzható.

Évente egyszer ellik, egy – ritkábban két – borjat. A kisborjak fejletten jönnek a világra, 
anyjuk szoptatja őket.

 Magyar tarka szarvasmarhaTejelő szarvasmarhafajták

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a szarvasmarha ősét?
2. Milyen szarvasmarhafajtákat különböztethetünk meg 

hasznosításuk alapján?
3. Mi jellemző a szarvasmarha végtagjaira?
4. Milyen típusú fogai vannak?
5. Mit tanultunk a gyomráról, a gyomor működéséről?
6. Ismertesd a tülkös szarv részeit!

A szürkemarha ősi magyar szarvasmarhafajta
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A házi lovat 4000 évvel ezelőtt a vadlovakból nemesítették ki. Az európai fajták őse a belső-
ázsiai vadló és az Európa füves pusztáin valaha élt tarpán volt.

A házi ló is gerinces emlősállat. Növényevő, a szénát, füvet mozgékony alsó és felső 
ajkával összefogja, és metszőfogaival leharapja. Redős zápfogait – a szarvasmarhához ha-
sonlóan – őrlésre használja. Erős, széles felületű zápfogaival a gabonafélék kemény magjait 
(zab, kukorica) is képes szétmorzsolni.

A házi ló

 Az ázsiai vadló A házi lónak több fajtáját tenyésztjük

A vadlovak az összefüggő, száraz, füves pusztá-
kon csapatokban élnek. Testfelépítésük a legelé-
széshez és a gyors futáshoz alkalmazkodott. 
Veszély esetén 50 km/óra sebességgel képesek 
vágtatni. Szorult helyzetben hátsó lábaikkal rúg-
nak.
Az amerikai füves pusztákon élő „vadlovak” a 
musztángok, az elszabadult házilovak visszava-
dult utódai. Régen befogták őket, így váltak a 
marhahajcsárok (a cowboyok) és az indiánok 
kedvelt állataivá.

Musztángok
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A lovak nem kérődzők, egyszerű gyomruk van. A durva, rostos növényi táplálék emész-
tése a vakbélben és a vastagbélben történik. A belükben baktériumok élnek, amelyek segítik 
a növényi rostok megemésztését.

Hosszú, vékony lábaikon csak egy-egy ujj 
van. Ujjaikat pata veszi körül, páratlanujjú 
patás állatok.

Akadálylovaglás

 A házi ló koponyája és redős zápfoga

redős zápfog

metszőfogszemfogszemfog metszőfog

 A ló páratlanujjú patás végtagja

Hasonlítsd össze a házi ló és a szarvasmarha fogazatát! Melyek az azonosságok és a 
különbségek a fogak között?

Figyeld meg a tankönyvi ábrákat! Mi 
a hasonlóság és a különbség a szarvas-
marha és a házi ló végtagjai között?
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Szőrzete rövid, testhez simuló, fajtá-
tól függően lehet fekete, barna, szürke, 
fehér színű, de vannak fekete-fehér 
foltosak is. A nyaki részen hosszú sö-
rény nő. A legkisebb fajták mindössze 
70 cm magasak, a legnagyobbak közel 
2 méteresek és 400 kg tömegűek. Átla-
gosan 20-25 évig élnek.

Az anyaállat, a kanca 11 hónapos 
vemhesség után egy csikót hoz a vi-
lágra. A  kiscsikók néhány óra múlva 
már lábra állnak, és követik anyjukat. 
4-6 hónapos korukig szopnak. A hím 
állatot csődörnek hívják.

Póniló

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a házi ló ősét?
2. Mi jellemző a vadlovak viselkedésére?
3. Mi a hasonlóság és a különbség a szarvasmarha és a ló fogazata 

és végtagjai között?
4. Mi jellemző a házi ló gyomrára?

Figyeld meg, mely végtagok érik 
a talajt mozgás közben!

A ló járásmódjai: lépés, ügetés, vágta
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A házi tyúk és a pulyka

A házi tyúkot 6000 évvel ezelőtt, a trópusokon élő dzsungeltyúkfajokból nemesítették ki. 
Napjainkban közel 500 különböző hús- és tojástermelő fajtát tenyésztenek.

A tenyésztési célnak megfelelően a tyúkok testtö-
mege is igen különböző. Vannak 0,5 kg tömegűek és 
6,5 kg-osok is. Húsuk, tojásuk különösen sok fehérjét 
tartalmaz, ezért értékes táplálékforrások.

A tojófajtákat tojástermelésükért tenyésztik, amely-
nek mennyisége elérheti az évi 300 tojást is. A húster-
melő fajtákra a gyors növekedés jellemző. 4 hét alatt 
érik el a kb. 1,5 kg-os vágási súlyt. 

A  házi tyúk testét toll fedi, amely kiváló védelmet 
biztosít a külső környezeti hatásokkal szemben. Fő tu-
lajdonsága, hogy a tollazat megőrzi a test hőmérsékle-
tét. Mivel rossz hővezető, ha alacsony a külső hőmér-
séklet, akkor sem hűl le a teste. A tollról lepereg a víz, 
így az esővel, hóval szemben is védelmet nyújt.

A tollaknak különböző típusai vannak. A  bőrhöz 
legközelebb a rövid, laza szerkezetű pehelytollak he-
lyezkednek el. Felettük vannak a fedőtollak. A farok- 
és szárnytollak a leghosszabbak, legerősebbek.

Ceyloni dzsungeltyúk

Tolltípusok

szárnytoll

fedőtoll

pehelytoll

Figyeld meg a tankönyv ábráit! Melyek az azo-
nosságok és a különbségek a tyúk és a kakas test-
felépítésében?

•  Figyeld meg az egyes toll-
típusokat! Mi a feladatuk 
az egyes tollaknak?

•  Készíts rajzot egy kézi 
na gyítóval megvizsgált 
madártollról!

Házi tyúkok a baromfi udvarban
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A  házi tyúk mellső végtagja 
a szárny, de igen gyenge repülő. 
A táplálék megszerzésére nem is kell 
nagy utakat megtennie, mivel a ta-
lajon keresgéli táplálékát. Természe-
tes környezetben zöld növényekkel, 
magvakkal, rovarokkal, férgekkel 
táplálkozik. A táplálék megszerzését 
erős, hajlított magevő csőre segíti. 
Lába jól fejlett kapirgálóláb, négy 
ujja közül három előre-, egy pedig 
hátraáll. A kapirgálást az ujjak végén 
lévő erős, vastag karmok is segítik. 
Az ujjak feletti rész a tollatlan csüd, 
amelyet szarupikkelyek fednek.

A házi tyúk meszes 
héjú tojásokkal szapo-
rodik. A tojás egy óriás-
pete, amely tartalmazza 
mindazokat a tápanya-
gokat, amelyekre a ben-
ne fejlődő embriónak 
szüksége van.

A házi tyúk csontváza és kapirgálólába

A tojás felépítése és a tojásban fejlődő utód 

Figyeld meg az ábrán a házi tyúk csontvázát 
és a kapirgálóláb jellegzetességeit!

A kakas és a tyúk feje 

meszes héj

hártyás héj

fehérje

embrió

sárgája

légkamra

meszes héjmeszes héj

karom

csüdsarkantyú
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Természetes körülmények kö-
zött a kotlós tyúk 10-15 tojást rak 
fészkébe, amelyeket testének me-
legével költ ki. A tojásból 21 nap 
múlva kelnek ki a kiscsibék. A fej-
lett utódok azonnal elhagyják a 
fészket, követik anyjukat, önálló-
an táplálkoznak.

Fészekhagyó állatok. Nagy-
üzemekben keltetőgépekben kel-
tetik a tojásokat.

A házi pulyka őse, a vadpulyka Észak-Ame-
rika déli részén és Mexikóban él. Európába az 
1500-as években került. A  belőle kinemesített 
házi pulykák kakasai ötször nehezebbek ősük-
nél (22 kg), hosszuk egy méter.

Száraz, ízletes húsából sokféle étel készíthe-
tő. Mivel húsának alacsony a zsírtartalma, fon-
tos összetevője az egészséges táplálkozásnak.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a házi tyúk ősét? Milyen típusú faj-

tákat tenyésztettek ki belőle?
2. Milyen típusú tollak borítják a testét?
3. Hogyan nevezzük a házi tyúk végtagjait?
4. Mi jellemző a csőrére és a táplálkozására?
5. Mivel szaporodik?
6. Mi jellemző a tojásból kibújt utódokra?
7. Hogyan nevezzük a pulyka ősét? Melyik földrészen él?

A pulykakakas és a tojó

A tojásból való kibújás folyamata

A tojó és a kakas feje tollatlan. Jellegzetessé-
gük a toroklebeny és a fejükön a taraj melletti 
húsos kinövések. Hazánkban régebben csak 
a tanyákon tartották, napjainkban már nagy-
üzemi módszerekkel is tenyésztik őket.
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A házi kutya és a házi macska

A kutya őse a farkas, amely Európában ma is több helyütt él. Háziasítása 14 000 évvel ez-
előtt kezdődött.

A házi kutya gerinces, emlős, ragadozó (húsevő). Természetes környezetben kitartó üldö-
zéssel fogja el táplálékát. Az életmódnak megfelelően erős a fogazata. A zsákmányt a hosszú 
hegyes szemfoggal ragadja meg. Az éles, tarajos felszínű zápfogakkal – az olló működéséhez 
hasonlóan – feldarabolja táplálékát, majd szinte rágás nélkül, nagy falatokban lenyeli.

A német juhászkutya jó házőrzőA farkas a házi kutya őse

metszőfog

tarajos zápfog

szemfogmetszőfog szemfogszemfog

A kutya ragadozófogazata

Napjainkig 600 kutyafajtát tenyésztettek ki. Többségüket kedvtelésből tartják, mivel hűséges, szeretetre 
méltó társai az embernek. A legkisebb alig 1 kg (csivava), a legnagyobb, a bernáthegyi, kb. 130 kg tö-
megű. Híres, régi magyar kutyafajtánk a nyájakat terelő puli, az emberi településeket és a háziállatokat 
védő kuvasz és a komondor. A magyar vizsla kiváló tulajdonságait a vadászok hasznosítják.

Figyeld meg a rajzon a kutya ragadozó fogazatának különböző fogtípusait! Melyik 
fogtípusnak milyen feladata van a zsákmány megszerzésében és felaprításában?

A kutya csontváza
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A kutya mellső lábán 5, a hátsón 4 ujj van. Mozgás közben uj-
jaira lép. Karmait nem tudja visszahúzni, így azok folyamatosan 
kopnak. 

A kutya gondos anya, elevenszülő, kölykei vakon születnek, és 
4-6 hétig szopnak.

A házi macska őse a Nílus völgyében élő 
núbiai vadmacska. Ebből nemesítették ki 
a 30 különböző házimacska-fajtát. Régen 
nagy hasznát vették a lakóházak, gabona-
tárolók környékén, mivel természetes táp-
lálékai a kisemlősök, főleg az egerek és a 
patkányok. Ma sok helyütt inkább kedves, 
hűséges társként tartják.

A házi macska is gerinces, emlős, ragado-
zó életmódú. 50–60 cm hosszú, testtömege 
2,5–6 kg. Feje gömbölyű, fogazata a kutyá-
éhoz hasonlóan ragadozófogazat. Mozgá-
sa gyors, teste hajlékony, rugalmas. Hegyes 
karmai és erős törzsizomzata segítségével 
ügyesen mászik a fákon, a háztetőkön.

A kutya testtartásából következtethetünk viselkedésére

barátságos, 
nyugalmas, fi gyelmestámadó testtartás

teljes megadás

A macska csontváza

A macska koponyája

A kutya a karmait nem tudja visszahúzni 

Hasonlítsd össze a kutya és a macska 
koponyáját, végtagjait! Keress minél 
több azonosságot és különbséget!
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Zsákmányszerzése eltér a kutyáétól. Lesből támad, kitartóan vár az egérlyuk előtt vagy 
a bokrok alján, a fákon meglapulva, ahol a fészkükre szálló madarakra vadászik. Táplálékát 
a mellső lábával ragadja meg. Ilyenkor ujjpárnáiból kitolja hegyes karmait. Karmai nem 
kopnak, mert járás közben ujjpárnáiba visszahúzza. 

Főleg a kora esti órákban jár tápláléka után. Szürkületben is jól lát, mert szembogara 
(pupillája) kitágul. A fény a pupillán keresztül jut a szembe.

A macska elevenszülő, utódait nagy gonddal szoptatja, neveli, majd a zsákmányszerzésre 
is megtanítja.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a kutya ősét?
2. Melyek a híres magyar kutyafajták?
3. Milyen feladatok elvégzésére tenyésztették ki a kutyafajtákat?
4. Mi jellemző a kutya és a macska zsákmányszerzésére, fogaza-

tára és végtagjaira?
5. Mely tulajdonságokban hasonlít, illetve különbözik a kutya és a 

macska testfelépítése, zsákmányszerzése?

A karom helyzete járáskor, 
valamint kapaszkodáskor és zsákmányszerzéskor

Magyarázd meg a kép alapján, miért 
marad hegyes a házi macska karma!

A pupilla alkalmazkodik a fényviszonyokhoz A pupilla alkalmazkodik a fényviszonyokhoz 

erős fény félhomály
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A fecskék és a házi veréb

A hazánkban élő három fecskefaj közül a 
20 cm hosszúságú füstifecske kötődik leg-
inkább az emberi településekhez. Különö-
sen ott fészkel szívesen, ahol háziállatokat 
tartanak, ugyanis az állatok körül repdeső 
rovarokkal (legyek, szúnyogok) táplálkozik.

Gyakran követi a legelésző állatcsordákat, 
a növényzetről felrepülő rovarokat fogja el.

Kiváló repülő, a legyeket, szúnyogokat, bogarakat, lepkéket alacsonyan szállva, a le-
vegőben kapja el. Szárnya hosszú, keskeny, faroktollai villásan elágaznak. Nagyon gyors, 
cikázó repülésre képes. Látása kiváló, száját szélesre tudja nyitni, mivel hasadt csőre van. 
Lába gyenge, a földre alig száll le, szinte állandóan a levegőben van.

Fészkét sárból és növényi szálakból ragasztja 
össze, és az eresz alá, a falhoz vagy a gerendához 
tapasztja. 

A füstifecske évente kétszer is költ. Egy-egy al-
kalommal 3-4 utódot nevel fel. Fiókái fészeklakók.

Költöző madár. Szeptember elején nagy csapa-
tokba verődnek, és a telet Afrika déli részén töltik. 
Áprilisban térnek vissza, felújítják régi fészküket, és 
néhány hét múlva már költenek.A fecskék vonulási útvonala 

Fecskefi ókák a fészekben

Figyeld meg a térképvázlaton a fecskék vonulási útvonalát! Hová költöznek? Mikor 
térnek vissza? Mi lehet vonulásuk oka?

Füstifecske
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A molnárfecske is sárból készíti fészkét, 
és szintén kétszer költ. A füstifecskétől fe-
hér torokrésze alapján lehet megkülönböz-
tetni. Elterjedése és megtelepedése nem 
függ annyira az állattartástól, mint a füsti-
fecskéé. Táplálkozása is eltér: főleg maga-
san repülve fogja el a legyeket, szúnyogo-
kat, bögölyöket.

A partifecske a folyók meredek partolda-
lába, elhagyott homokbányák falában a lábá-
val kikapart üregbe fészkel. A fészkelőhelye 
fél méter hosszan nyúlik be a homokfalba. 
A végét kiszélesíti, kibéleli, ide rakja 5-6 to-
jását. Évente kétszer is költ.

A partifecske és fészkelőhelye 

A füstifecske és a molnárfecske repülése
Mi alapján tudod a két fajt megkülönböztetni?

Vonuláshoz gyülekező füstifecskék



Állatok a házban és a ház körül   140

A házi veréb mindenütt elterjedt a Föl-
dön, az emberi települések környékén fész-
kel. Tollazatának színe rejtőszín, jól beleol-
vad környezetébe. 15 cm hosszú, magevő 
csőre rövid, kúp alakú, töve erős, vastag. 
A  magvak felcsipegetésére és szétroppan-
tására való. Gyenge repülő, nagy távolságot 
leszállás nélkül nem tud megtenni.

Fészkét falak üregeibe, eresz alá, gólya-
fészekbe rakja. A fészeképítésnek nem nagy 
mestere. Kuszán összerakott költőhelye szá-
raz fűszálakból és belül néhány tollból áll. 
Szívesen fészkel telepesen, azaz több költő-
pár egymáshoz közel rak fészket.

Áprilistól augusztusig háromszor költ, egy-egy költést követően 2-3 utód repül ki a fé-
szekből. A verebek gabonaszemekkel, gyümölcsökkel, utcai hulladékkal, továbbá hernyók-
kal, kifejlett rovarokkal táplálkoznak. Fiókáikat szinte kizárólag rovarokkal táplálják. Állan-
dó madarunk.

Gyakran csapatosan lepik el a városokat és a gazdaságok udvarait. Éjszakánként a na-
gyobb fákon több madár összegyűlik, együtt alszik, ezt alvóközösségnek nevezzük. A ve-
rebek természetes ellenségei a ragadozó madarak (karvaly, vércse, ölyv, fülesbagoly), a 
házak környékén pedig a macskák. A fecskék és a verebek az énekesmadarak csoportjába 
tartoznak.

A házi veréb (hím) A házi veréb (tojó) 

A házi veréb és a füstifecske feje

Hasonlítsd össze a két madárfaj cső-
rét és táplálkozását!

Ellenőrizd tudásodat!
1. Miből készíti és hova rakja fészkét a házi veréb?
2. Mi jellemző a csőrére, a táplálkozására?
3. Miben különbözik a füstifecske és a veréb testfelépítése, csőre, táp-

lálkozása, mozgása?
4. Mit jelent az állandó madár és a költöző madár kifejezés?
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A házilégy

A házilégy 7-8 mm hosszú rovar, az ember 
lakókörnyezetében él. Két hatalmas össze-
tett szeme van, amely a fej felszínének nagy 
részét kitölti. Környezete szagingereit két 
rövid csápjával érzékeli. Szájszervével harap-
ni, rágni, szúrni nem tud, csak a folyékony 
anyagokat képes felszívni.

A nyaló-szívó szájszerv kinyújtható és 
visszahúzható részén parányi nyílások van-
nak. Ezeken keresztül a szilárd táplálékra 
nyálat cseppent. A  nyál feloldja azt, elő-
emészti, majd a szívókán keresztül felszívja.

A tor hasi oldalán helyezkedik el a há-
rom pár ízelt láb. A  lábak végén a kitin-
karmok a kapaszkodást segítik. A  karmok 
között három tapadókorong is van, ezért 
biztonságosan mozog például az ablaküve-
gen is.

A tor háti oldalán lévő egy pár hár-
tyás szárnnyal igen gyors repülésre képes. 
Az  elcsökevényesedett második pár szár-
nyát rezgőnek nevezzük. Repülés közben 
egyensúlyoz és kormányoz. A  potrohában 
az emésztő- és a szaporítószervek helyez-
kednek el.

A házilégy 

Figyeld meg az alsó rajzokon a házi-
légy szájszervét, az ízelt lábak végén a 
karmokat és a tapadókorongot!

kitinkarom

tapadókorongtapadókorong

A házilégy feje és ízelt lábai

összetett szem
csáp

nyaló-szívó
szájszerv

csáp

fej

tor

potroh

ízelt láb

hártyás szárnyhártyás szárny

A házilégy testfelépítése
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Főleg a házi sertés trágyájába rakja pe-
téit. Egy-egy alkalommal körülbelül 100 
petét rak, de ezt nyáron többször megismét-
li. A  kikelt lábatlan, fejetlen lárva a nyű. 
A  környezetében lévő rothadó anyagokkal 
táplálkozik. Néhány nap után bebábozódik, 
majd a bábból előbújik a légy. A teljes átala-
kulás mindössze 8 napig tart. A kikelt legyek 
két-három nap után már maguk is petéket 
raknak, tehát igen szapora állatok.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Melyik állatcsoportba tartozik a házi légy?
2. Mely szervek helyezkednek el a fején, és mi e szervek feladata?
3. Mi jellemző a lábára és a szárnyára? Mi az a rezgő?
4. Mivel szaporodik, és hogyan fejlődik a há zi légy?
5. Hogyan védekezhetünk leghatékonyabban a házilegyek ellen?

Fémes döglégyAz örvös légykapó a legyek természetes ellensége

A házilégy szaporodása

A házilégy nappali állat, melegkedvelő, 
napsütéses időben szinte állandóan repül. 
Rászáll az ételre, dögökre, trágyára, ürü-
lékre, érő gyümölcsre, közben szívókájával 
mindent összetapogat. Kitinszőrös testén 
a különböző kórokozók megtapadnak, így 
súlyos betegségeket terjeszthet (vérhas, tí-
fusz, tüdőbaj).

A szalmonella a legyek által terjesztett 
baktériumok egyike (10 000-szeres nagyítás)

báb

lárva

lárvalárva

kifejlett rovar
pete
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Az állattartás szabályai

A nagyüzemi állattartó telepeken mesterséges, vagyis az ember által létrehozott környe-
zetben tartják az állatokat. Például istállókban a szarvasmarhákat és lovakat, ólakban a tyú-
kokat, sertéseket, akolokban a juhokat. 

A nagyüzemi telepeken kis területen, 
nagy tömegben helyezik el az állatokat. 
Nem veszik fi gyelembe az állatok természe-
tes táplálkozási igényét és viselkedésmódját. 
Olyan fajtákat tartanak, amelyek gyorsan 
növekednek, jól hasznosítják a takarmányt. 
A gazdaság célja, hogy rövid tartási idő alatt 
minél kevesebb takarmány felhasználásával 
nagy hozamokat érjenek el. Egyes házityúk-
fajták évente 250–300 tojást is raknak. Egy 
jól tejelő szarvasmarha évente 10 ezer liter 
tejet is ad. A húscsirkék 4–6 hét alatt érik el a 
vágósúlyt, a szarvasmarhák egy év alatt.

Szarvasmarhatelep

Gépi fejés

A házilégy szaporodása
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A nagyüzemi húscsirkenevelők és 
sertéshizlaldák többnyire ablak nélküli 
épületek. A  gyors fejlődéshez szükséges 
hőmérsékletet gépi berendezés (klíma-
szabályozó) biztosítja. Természetes fény 
nem éri az állatokat, helyette naponta 
14–16 órán keresztül mesterséges fény-
nyel világítanak. Így hosszabb ideig tart 
az állatok éber állapota, ezért többet esz-
nek, gyorsabban növekednek. Az etetést, 
itatást, trágyázást gépek végzik, így egy 
ember több ezer állatot képes ellátni.

A vágósúly mielőbbi elérését sok helyütt a takarmányba adagolt étvágyfokozókkal és 
növekedést serkentő anyagokkal érik el.

A zsúfolt tartási körülmények miatt gyakran felléphetnek gyors lefolyású, tömeges fertő-
ző betegségek, például madárinfl uenza, száj- és körömfájás, tbc stb. A betegségek megelő-
zésére gyógyszerekkel kezelik az állatokat.

A nagyüzemi tartás mellett napjainkban sok helyen alkalmazzák az ősi állattartás for-
máit, azaz a rideg állattartást. Jellemzője, hogy a háziállatokat természetes igényeikhez 
igazodva tartják. Erre a célra kiváló ősi magyar állatfajtáink vannak. Ilyen a szürkemarha, a 
mangalica, a magyar kendermagos és az erdélyi kopasznyakú tyúk, a rackajuh.

A biogazdálkodás az állatok természetes igényeihez alkalmazkodik

Nagyüzemi húscsirkenevelő
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Tápok és étvágyfokozók helyett az állato-
kat természetes takarmánnyal etetik, ame-
lyek nem tartalmaznak növekedésserkentő 
anyagokat. Az ilyen körülmények között 
előállított biotermékek (tej, tejtermékek, 
hús, tojás) egészségesebbek, és sokkal maga-
sabb a piaci értékük, mint a nagyüzemekben 
előállított termékeké.

Sokan tartanak otthoni környezetben 
kutyákat, macskákat és a gyerekek körében 
kedvelt különböző kisállatokat (papagájt, 
hörcsögöt, teknőst stb.).

Mielőtt bárki ilyen állatokat vásárol, fontos tudnia, hogy az állatok tartása felelősséggel 
jár. Tudnia kell, hogy az állatnak milyen igényei vannak, milyen tartási körülményeket kell 
számára biztosítani, mivel és milyen gyakran kell etetni. Fontos, hogy az állatról – annak 
egész élete során – gondoskodni kell. Egy kutya vagy macska átlagos életkora 10–15 év. 

Az állatok tartását állatvédelmi törvény szabályozza. Ennek legfontosabb előírásai:
• Az állattartó köteles az állat megfelelő életfeltételeiről gondoskodni.
• Egymásra veszélyt jelentő állatokat tilos együtt tartani.
• Az állatok egészségi állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
• Az állattartónak gondoskodnia kell a megfelelő, biztonságos elhelyezésről.
• Az állatok számára biztosítani kell a pihenés és a mozgás lehetőségét.
• A szabadon tartott állatot védeni kell az időjárás káros hatásaitól.
• Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről eltávolítani.
• Tilos az állatot emberre vagy állatra uszítani.
• Tilos az állatot kínozni.
•  Tilos az állatot kíméletlenül szállítani, elhelyezni, mozgatni, képességét meghaladó tel-

jesítményre késztetni.
• Tilos állatviadalokat szervezni, vagy azon részt venni.

A veszélyes kutyákról külön 
rendelkezik a törvény. Előírja, hogy 
a kutyát zárt, biztonságos helyen 
kell tartani, megakadályozva ezál-
tal azt, hogy közterületre jusson, 
és emberre vagy állatra támadjon. 
A veszélyes kutyákat a közterületre 
csak fém szájkosárral ellátva szabad 
vinni. Ebben az esetben is kötelező 
a póráz használata, amelynek hossza 
nem lehet több két méternél.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Ismertesd a nagyüzemi állattartó telepek 

jellemzőit!
2. Mit jelent a mesterséges környezet fogal-

ma?
3. Milyen módon befolyásolják a tenyészálla-

tok életét azért, hogy több tejet, húst, to-
jást adjanak?

4. Mi jellemző a ridegtartásra?
5. Miről rendelkezik az állatvédelmi törvény?

Természetközeli állattartás
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Betegségterjesztő állatok a lakóhelyen

Az emberi települések környezetében élő állatok 
között akadnak hívatlan vendégek is. Ezek olyan 
állatok, amelyek megtalálják a lakóházak kör-
nyékén is az életfeltételeiket. Előnyös számukra, 
hogy a környezetükben nincsenek ragadozók. 
Az élelmiszerraktárakban, bevásárlóközpontok-
ban, élelmiszer-feldolgozó üzemek környékén, 
szeméttelepeken pedig viszonylag könnyen jut-
nak a táplálékhoz. 

A lakókörnyezetben búvóhelyet is találnak maguknak, így szaporodásuk is biztosított. Ez 
az oka annak, hogy például az egerek és a patkányok ma már a legnagyobb egyedszámban 
élő emlősök a Földön.

A házi egér törzse és farka egyaránt 8-8 cm hosszú. Kültakarója szürke, orra megnyúlt, 
füle a testéhez viszonyítva nagy. Ügyesen, gyorsan, észrevétlenül mozog. Főleg éjjel jár táp-
láléka után. A táplálék felkutatását a szaglása, a hallása és a tapintásra szolgáló bajuszszálai 
segítik.

A patkányok is alkalmazkodtak az 
emberi településekhez. Testméretei 
az egérénél háromszor nagyobbak. 
A házi patkány a száraz környezetet 
kedveli, ezért a padlásokon, a gabo-
natárolók és az istállók környékén 
telepszik meg. A  vándorpatkány a 
szennyvízcsatornák és a szeméttele-
pek környékén él.

Házi egér

Vándorpatkány

A házi egér csontváza Házi egér és fehér egér
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Az egér és patkány fogazata rágcsálófo-
gazat. Az alsó és a felső állkapocsban a met-
szőfogaik hosszúak, élesek, és egész életük 
során folyamatosan növekednek. A  táplál-
kozáskor állandóan koptatniuk kell őket. 

Szemfogaik nincsenek, zápfogaik felülete 
gumós, amelyekkel a növényi és állati ere-
detű táplálékot rágják meg. Táplálkozásuk 
alapján mindenevők.

Szapora állatok. A házi egér évente 5-6-szor ellik. Egy-egy ellés során 8-10 utódot hoz 
a világra. A vándorpatkány 23 napos vemhességi idő után, évente 6-8-szor ellik. Egy-egy 
alomban átlagosan 10 utód születik.

Az egerek és patkányok, amikor táplálkoznak, mindenbe belemásznak és belerágnak. 
Az állatok takarmányába, az emberek élelmiszereibe éppúgy, mint a konyhai hulladékokba, 
az elhullott állatok tetemébe. Életmódjuk miatt az ember egészségére is veszélyes, fertőző 
betegségek kórokozóit terjesztik.

Az olyan fertőző betegségeket, amelyek állatról emberre terjednek, idegen szóval 
zoonózisnak nevezzük. Több mint száz ilyen betegséget ismer az orvostudomány.

Az állatok által terjesztett kórokozók a légzésünk során, a fertőzött táplálék elfogyasztá-
sakor vagy a sérült bőrön keresztül juthatnak a szervezetünkbe.

A különböző kórokozók (a vérhas, a tetanusz, a tífusz, a szalmonella, a kolera, a bélférgek 
petéi) az egerek, a patkányok, a házi kedvencek (kutyák, macskák, kisemlősök) szőrze-
tén, nyálában, fogazatában, vizeletében vagy ürülékében telepednek meg.

A házi egér koponyája és metszőfogai 

metszőfog

gumós zápfog

Az egerek utódai csupaszon 
és csukott szemmel jönnek a világra

Hasonlítsd össze a tankönyvi ábrák alapján a házi egér és a házi macska fogazatát! 
Sorold fel a különbségeket!

A fehér patkányt 
kísérleti állatként tenyésztik
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Állatról emberre terjedő betegségek
A macskák egy élősködő, szabad szemmel nem látható, egysejtű élőlény kórokozóját ter-
jesztik. A fertőzés nyomán kialakuló betegség neve: toxoplazmózis. A macska a fertőzést 
nyers húsok elfogyasztásával kapja meg. A kórokozók a széklettel a talajra vagy a macska-
alomba kerülnek. Ezek érintésével (például a kertészkedés során vagy a macskaalom tisztí-
tásakor) fertőződik meg az ember.

A ház körül élő állatok ürülékükkel és nyálukkal terjeszthetik a 6-8 méter hosszú galandfé-
reg petéit vagy a lárvákat. A kifejlett féreg a vékonybélben él, és onnan szívja fel a gazdaszer-
vezet által megemésztett táplálékot. A peték a fertőzött állat ürülékével jutnak a külvilágba.

A fertőzések elkerülhetők az alábbi szabályok betartásával:
•  A kutyákat és macskákat rendszeresen állatorvoshoz kell vinni, aki a szükséges oltáso-

kat és féregtelenítéseket elvégzi. Egészséges állattól nem lehet betegséget kapni.
•  A külső élősködőktől riasztószerek használatával óvhatjuk meg az állatokat.
•  Az alomanyag és az ürülék takarításakor kesztyűt kell húzni.
•  Ha bármilyen állatot megsimogatunk, utána mindig alaposan kezet kell mosni.
•  Még a barátságosan viselkedő idegen állattal szemben is óvatosnak kell lenni.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Ismertesd a házi egér és a patkány testfelépítését, életmód-

ját és szaporodását!
2. Mit jelent az a kifejezés, hogy zoonózis?
3. Milyen betegségeket terjeszthetnek a ház körül élő állatok?
4. Hogyan védekezhetünk a fertőzések ellen?

Fontos, hogy a házi kedvenceinknél megfelelő 
riasztószereket használjuk. Ha magunkon ész-
lelünk kullancsot, azt azonnal el kell távolítani. 

Figyelmeztető jel, 
ha a csípés helyén 
vagy a test bármely 
részén szabálytalan 
alakú, piros folt je-
lenik meg. Ilyenkor 
azonnal orvoshoz 
kell fordulni.

A veszettség nevű vírusos betegség a vadon élő és a ház körül élő emlősöknél alakulhat ki. A betegség 
hatására a veszett állat viselkedése megváltozik. Étvágytalan és bágyadt lesz, elveszti természetes vé-
delmi ösztöneit, majd minden indok nélkül rátámadhat az emberre. A veszett állat szája habzik, majd 
a végtagok izomzata lebénul, és az állat néhány nap után elpusztul. 

A veszett róka a háziállatokat 
és az embert is megfertőzheti

A kullancs az agyvelő-
gyulladás és a Lyme-kór 

kórokozóit terjeszti
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Madárvédelem, madártelepítés

Az emberiség 10 ezer évvel ezelőtt tért át a földművelésre. A földművelés, a folyók szabá-
lyozása, a mocsaras területek lecsapolása, majd az utak, a gyárak, a városok terjeszkedése 
mind-mind hozzájárult a természetes élőhelyek csökkenéséhez. Az emberi tevékenysé-
gek nem csak a természetes élőhelyek nagyságát csökkentik. Nagy mennyiségű környezet-
szennyező anyagok is kerülnek a levegőbe, a folyókba, a tavakba és a talajba is.

A művelt földterületeken az ember szempontjából a kártevőknek számító rovarok, kis-
emlősök, gombakártevők és gyomok ellen mérgező vegyszereket használnak. 

A vegyszerek azonban nemcsak a kártevőket pusz-
títják el, hanem az ember által létrehozott mesterséges 
életközösségek egyéb élőlényeit is. A  méreganyagok 
beépülhetnek a táplálkozási láncokba, és azok min-
den tagját – így az ember egészségét is – károsítják.

 A  környezetkímélő biogazdaságokban vegyszer-
mentes élelmiszereket állítanak elő. Figyelnek arra 
is, hogy a kártevők (levéltetvek, molylepkék) termé-
szetes ellenségeinek (például az énekesmadaraknak) 
kedvező életfeltételeket biztosítsanak. 

A vegyszeres növényvédelmet a növények 
tenyész ideje alatt többször ismételni kell. 

A vegyszerek azonban csak ott fejtik ki a hatásukat, 
ahova kijuttatják őket. Ezzel szemben a megművelt 
földterületeken élő kisemlősök, madarak, ragadozó 
életmódú ízeltlábúak a kártevő rovarokat folyamato-
san és minden fejlődési alakjukban gyérítik. Így csök-
kentik a kártevők okozta veszteségeket.

A környezetbarát növénytermesztés védi a talaj gazdag élővilágát

Táplálkozási kapcsolatok a kertekben

A katicabogár levéltetvekkel táplálkozik



Állatok a házban és a ház körül   150

A madárvédelem célja, hogy megóvjuk a madárfajokat és azok élőhelyét, továbbá – ahol 
lehetőség van rá – a madarak megtelepítése. A cél érdekében iskoláskorban is elvégezhető 
tevékenység a madarak téli etetése és a mesterséges fészekodúk kihelyezése.

Fontos, hogy a madarak etetése folyamatos legyen, mivel hamar hozzászoknak a felkínált 
eleségekhez. Ha nem találnak a megszokott helyükön eleséget, a hideg, szeles, csapadékos 
napokon a táplálékhiány miatt éhen pusztulnak. A folyamatos etetést egészen addig kell foly-
tatni, míg a madarak a természetben nem tudnak önállóan elegendő táplálékot keresni.

Tengelic

A táplálékszegény téli időszakban számos madár keresi fel az etetőket. Ilyen madár a széncinege, a 
kék cinege, a csuszka, a zöldike, tengelic, az erdei pinty, a meggyvágó, a légykapó, a fekete rigó. Ele-
ségnek napraforgót, tökmagot, félbetört diót, szalonnabőrt, faggyúdarabokat használhatunk. A pin-
tyek, rigók az etetőkunyhó aljára szórt kendermagot, kukoricadarát, főtt burgonyát, főtt rizst, főtt 
tésztát, valamint a gyümölcs- és zöldségféléket kedvelik. 

Légykapó

CsuszkaZöldike

A kék cinege és a széncinege

Meggyvágó
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Ellenőrizd tudásodat!
1. Milyen emberi tevékenységek csökkentik a természetes 

élőhelyek nagyságát?
2. Miért veszélyesek a rovarirtó vegyszerek?
3. Mi jellemző a biogazdálkodásra?
4. Fogalmazd meg a madárvédelem célját!
5. Hogyan gondoskodhatsz télen a madarakról? Mit tehetsz 

a madarak megtelepítéséért?

Figyeld meg a különböző etetőtípusokat!

A madártelepítés előfeltétele a téli madáretetés. A madarak megtelepedését azonban 
nehezíti, hogy a lakóhely környékén kevés a fészekrakásra alkalmas idős, odvas fa. Az éne-
kesmadarak azonban elfogadják a mesterséges fészekodúkat is. Az odúk nemcsak éjszakai 
búvóhelyül szolgálnak, hanem fészkelőhelyként is, amelyekben a madarak a fi ókáikat ne-
velik fel. 

A megtelepített madarak meghálálják gondoskodásunkat. Nagy tömegben fogyasztják 
a termesztett növényeket károsító hernyókat, levéltetveket, a meztelencsigákat. Mindez a 
természetes növényvédelem egyik formája.

A széncinege fészekalja

•  Ismeretterjesztő könyvekből vagy az internetről gyűjts ismereteket a lakóhelyed 
környezetében élő madarakról!

•  Etesd télen a madarakat! Az önzetlen természetszeretet szép példája, ha gondos-
kodsz róluk. Szemet gyönyörködtető élményben lesz részed az etetőre járó mada-
rak táplálkozásának és a madarak sokféleségének megfi gyelésével.

Különböző etetők és odúk a kertekben élő madarak számára.
 A széncinege, a csuszka, az örvös légykapó szívesen költ a 3 cm röpnyílású odúban.
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Érdekességek, meg� gyelések, vizsgálatok

A házi sertés
•  A  mangalica ősi magyar sertésfajta. Régen elsősorban a zsírjáért tenyésztették. Igénytelen fajta, ter-

mészetes környezetben is megél, felkutatja táplálékát. Több száz éven át a kondások nagy csürhékben 
(csapatokban) hajtották őket az erdőkbe, füves területekre, ahol félvad tartásban maguk keresgélték, 
turkálták össze táplálékukat (gyökereket, terméseket, férgeket, csigákat, dögöket stb.). A hústermelésre 
szakosodott gazdaságokban a házi sertések 3-4 hónap alatt elérik a 70-80 kg-os vágási tömeget.

•  Számítsd ki, hogy egy nap alatt mennyivel gyarapszik tömegük! Ha teheted, fi gyeld meg élő sertéseken 
testfelépítésüket, táplálkozásukat!

A szarvasmarha
•  A nőstény szarvasmarha a tehén, a hím a bika, a fi atal állat a borjú. Az ivartalanított hím állat a tinó, ki-

fejlődve ökör. A még nem ellett fi atal tehenet üszőnek hívják. Ősi magyar szarvasmarha a szürkemarha. 
Feltételezések szerint honfoglaló őseink hozták magukkal a Kárpát-medencébe. Igénytelen, jól viseli a 
ridegtartást is. Napjainkban ismét fellendülőben van a tenyésztése, mivel teje, húsa értékes biotermék.

•  Ha teheted, fi gyeld meg a pihenő állaton a kérődzés folyamatát!

•  Egy-egy jól tejelő szarvasmarhafajta naponta 8–12 liter tejet ad. A húsukért tenyésztett fajták egy év alatt 
érik el a vágósúlyt. A Földön a legtöbb szarvasmarha Indiában él, de a 200 millió tehénnek csak a tejét 
fogyasztják, és igavonásra használják őket. A hindu vallás szerint a tehén szent állat, ezért a húsát nem 
eszik meg.

•  Tanárotok segítségével égessetek szőrt, tollat, egy kis darabot a patából és a tülkös szarvból! 
 Azonos, jellegzetes szaguk van, mert mindegyik szaruképződmény.

A házi ló
•  Az emberiség történetének fejlődésével párhuzamosan változott a lovak jelentősége. Az ókorban főleg 

harci szekereket vontattak velük, a középkorban a nagy testű, erős csatalovak súlyos páncélzatot viseltek. 
Hosszú évszázadokon keresztül a lovak biztosították azt, hogy az emberek távoli vidékekre is eljuthattak. 
Lovas fogatok szállították az utasokat, vitték a postát, de a teherszállításnál és a mezőgazdasági munkák-
nál is nélkülözhetetlenek voltak.

•  Őseink kitartó, fürge, kis testű ázsiai lófajtákkal jöttek a Kárpát-medencébe. Napjainkban elsősorban sport-
célra tartják és tenyésztik a különböző fajtákat. A  lósportot hazánkban Széchenyi István gróf honosította 
meg.

•  Ha teheted, fi gyeld meg a ló mozgását (ebben segít a tankönyv 131. oldali képe), végtagjait, táplálkozás 
közben pedig az ajkak működését és az állkapocs rágómozgását!

A házi tyúk és a pulyka
•  A házi tyúk nősténye a tyúk, hímje a kakas, amely jóval nagyobb termetű a tyúknál. A jérce fi atal, még 

tojást nem rakó tyúk. A fi atal nőstényeket és hímeket csirkéknek nevezzük.

•  Törj fel egy tojást, és fi gyeld meg azokat a részeket, amelyeket a tankönyv ábráján is látsz!
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•  Ha teheted, figyeld meg a baromfiudvarban a házi tyúk táplálékkeresését, csőr- és lábműködését! 
 Figyeld meg, hogyan iszik!

•  A friss tojásban kevés a levegő, ezért vízbe téve lesüllyed. Az állott, régi tojásban több a levegő, ezért a 
víz felszínéhez közel lebeg.

•  Vizsgálj meg különböző tolltípusokat, és rajzold is le őket!

Az állattartás szabályai
•  Az állattartó telepeken egy-egy négyzetméteren 3-4 pecsenyekacsát, 2-3 ludat vagy 1 pulykát helyeznek 

el. A  szarvasmarha 8-10 négyzetmétert, a ló 10-12 négyzetmétert, a sertés legkevesebb 4 négyzetmétert 
igényel.

•  Ha teheted, figyeld meg, hogy lakóhelyed környékén milyen háziállatokat tartanak! Figyeld meg a tartási 
körülményeket, az istálló, az ól méretét, az állatok elhelyezését!

•  Érdeklődj, mivel etetik az állatokat! Mi történik az állatok trágyájával?

A házi kutya és a házi macska
•  A kutyák általában 10 évig élnek, a 15 éves korúak már igen öregnek számítanak. Halálos betegségük 

a veszettség. Évenkénti oltásukkal a betegség kialakulása megelőzhető. A  veszettség elleni védőoltást 
a francia Louis Pasteur [ejtsd: lui pasztőr] és a magyar Hőgyes Endre kutatásai alapján dolgozták ki. 
A lelkiismeretlen kutyatartók gyakran elűzik a háztól a kutyákat. Ezek a kóbor kutyák ősi ösztönüknek 
megfelelően csapatokba (falkákba) verődnek, és így szerzik meg táplálékukat. Tetemes kárt okoznak a 
vadállományban (őz, szarvas, vaddisznó), és veszélyes betegségeket terjesztenek.

•  A kutyákban, macskákban egyaránt élhetnek olyan élősködő férgek, amelyek az embert is megfertőzhe-
tik. A megelőzés érdekében évente féregteleníteni kell őket.

•  Ha teheted, figyeld meg természetes környezetben (réten, gyümölcskertben stb.), hogyan szerzi zsák-
mányát a macska!

A fecskék és a házi veréb
•  A fecskék fiókái fejletlenül jönnek a világra, de utána igen gyorsan fejlődnek. A szülők hajnaltól sötéte-

désig hordják számukra az eleséget. Megfigyelték, hogy egy fecskepár egy nap alatt több mint 500-szor 
vitt eleséget a fiókáinak. Fészeképítéskor a fecske egy kis darab vizes, agyagos talajt vesz a szájába, és 
azt nyálával összekeveri. Ezeket a kis gömbölyded csomókat ragasztja össze fészekké. Hogy szilárdabb 
legyen a fészek, fűszálakat is beépít.

•  Figyeld meg a veréb mozgását a talajon!

•  Szökdécselő lába van, mindkét lábával egyszerre rugaszkodik el a talajról.

•  Figyeld meg a parkokban, hogyan térnek nyugovóra! Ha teheted, a fecskefészek körül is végezz meg-
figyeléseket! Hogyan etetik a fiókákat? Hány fióka van a fészekben? Hogyan tartják tisztán a szülők a 
fészket? Mikor repülnek ki a fiókák? Visszatérnek-e a fészkükbe?
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A házilégy
•  Figyeld meg, hogyan tisztogatja magát lábaival a házilégy!
  Ilyenkor kitinszőrös testéről a kórokozók a környezetébe jutnak. Az ürüléke is sok kórokozót tartalmaz, 

mert a baktériumok a bélcsatornában nem pusztulnak el.

•  A bőrbagócs Dél-Amerika trópusi területein élő légyféle. Az ember bőrébe rakja petéit. A kikelt lárvák 
berágják magukat a bőr alá, és a testnedvekkel táplálkoznak. Hasonló élősködő a marhabagócs, mely a 
szarvasmarhán élősködik.

•  Figyeld meg a házilégy táplálkozását is! Kézi nagyítóval nézd meg összetett szemeit, szőrös testét, lábai 
felépítését és tapadókorongjait!

• A házilégyhez nagyon hasonló a szuronyos istállólégy. Szúró-szívó szájszerve van, csípése fájdalmas.

Betegségterjesztő állatok a lakóhelyen
•  A házi egér és a vándorpatkány fehér szőrű, piros szemű, albínó változata a vegyészet és az orvostudo-

mány leggyakoribb kísérleti állata. A patkányokon élősködő bolhák ürüléke a pestist terjeszti. A pestis 
az elmúlt évszázadokban az ember halálos fertőző betegsége volt. A középkorban sok millió ember halt 
meg a nagy járványok idején.

•  Az egerek és a patkányok természetes ellenségei a macskák és a kutyák, továbbá a lakóhelyek környékére 
betelepült rókák, baglyok, nyestek. A nem elkényeztetett házi macskák és bizonyos kutyafajták (tacskók, 
terrierek) sok egeret és patkányt pusztítanak el. A nagyvárosokban a patkányok irtására vegyszereket, 
mérgezett etetőanyagot használnak. 

•  Egyetlen vándorpatkánynak egy év alatt közel száz utóda lehet. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) adatai szerint a világ gabonakészleteinek 1/5-öd részét a patkányok eszik meg. Tetemes az a 
kár is, amelyet azzal okoznak, hogy ürülékük elszennyezi a tárolt gabonát (egyetlen ürülékük 200 000 
szalmonellabaktériumot tartalmaz).

Madárvédelem, madártelepítés
• A költési időszakban még a magevő madarak – így a veréb is – nagy tömegben fogyasztják a rovarokat.
•  A madaraknak magas a testhőmérsékletük (41 °C), gyors az emésztésük, ezért igen sok táplálékot igé-

nyelnek. Egy széncinegepár egy nap alatt a fiókáik etetésére például 1500 rovart fog. Egyetlen fecske a 
nyári időszakban egymillió legyet, szúnyogot, apró lepkét fogyaszt. A nálunk telelő, odúlakó madarak 
(cinkék, csuszkák, fakúszok) télen főként a kéreg repedéseiben megbúvó rovarokat fogyasztják.

•  Az erdőktől, bokroktól megfosztott nagyüzemi mezőgazdasági területekről eltűnnek a madarak. A tele-
pített erdősávok nemcsak a széltől óvják a művelt földeket, hanem fészkelési és táplálkozási lehetőséget 
is biztosítanak az állatoknak. Egy kuvik a rovarok mellett évente 400–500, a gyöngybagoly 1500 mezei 
pockot fogyaszt.

•  Ha tudod, etesd télen a madarakat! Figyeld meg, milyen fajok keresik fel az etetőt! Próbálkozz meg a 
madarak megtelepítésével is! Az etetők, odvak elkészítésében a tankönyv ábrája is segít.

•  Városi parkokban, kertes házak környékén figyeld meg az ott élő madarakat! Madármegfigyelés közben 
mozogj halkan, óvatosan! Válassz magadnak búvóhelyet (fák mögött, cserjék között), így sok madárfaj 
életét közelről tanulmányozhatod. A madarak meghatározásához használj szakkönyveket!
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Rendszerezzük ismereteinket!

A házi sertés A sertés őse a vaddisznó. Belső csontos váza van, amelynek tenge-
lyében a gerincoszlop húzódik. Párosujjú patás állat. 
Növényi és állati eredetű táplálékot fogyaszt, mindenevő. Zápfogai-
nak felülete gumós. 
Szapora állat, évente kétszer fi adzik, utódait emlőiből szoptatja.

A szarvasmarha A szarvasmarhát húsáért és tejéért tenyésztik. Párosujjú patás állat. 
Növényevő, fogazatában a zápfogak felülete redős. Gyomra ösz-
szetett, négy üregből áll, kérődzik. A fején képződő szerve a tülkös 
szarv. 
Évente egyszer egy borjat ellik.

A házi ló Régen az ember sokféle célra használta ki a ló erejét, kitartását, 
gyorsaságát. Páratlanujjú patás állat. Gyomra együregű, növényevő 
fogazata van.

A házi tyúk és 
a pulyka

A házi tyúk madár. Testét toll fedi, mellső végtagja szárnnyá módo-
sult. Erős csőre és kapirgálólába van. 
A házi tyúk tojásokkal szaporodik. Kicsinyei fejletten bújnak elő a 
tojásból, fészekhagyók.

A házi kutya és 
a házi macska

A kutya és macska gerinces, emlős, ragadozó életmódú állat. A leg-
nagyobb tarajos zápfogukat tépőfognak nevezzük. A kutya karmai 
folyamatosan kopnak, nem tudja ujjpárnái közé visszahúzni őket.
A macska karmai hegyesek, visszahúzhatók. 
Természetes környezetben a macskák magányosan, lesből vadász-
nak, míg a kutyák falkákban, kitartó üldözéssel szerzik meg zsák-
mányukat. Mindkét állat gondos anya, utódaikat a táplálékszerzésre 
is megtanítják.

A fecskék és a 
házi veréb

A fecskék kiválóan repülnek, rovartáplálékukat a levegőben kapják 
el. Lábuk gyenge, csőrük hasadt. Évente kétszer is költenek, fi ókáik 
fészeklakók. Költöző madarak.
A házi veréb gyenge repülő, magvakkal és rovarokkal táplálkozik. 
Gyakran nagy csapatokba verődnek. Évente háromszor is költ, 
állandó madarunk.

A házilégy A házilégy testfelépítése alapján a rovarok közé tartozik. Nyaló-szí-
vó szájszerve, egy pár hártyás szárnya, összetett szeme van. Lábai 
kitinkarmokban és tapadókorongban végződnek. Testén hosszabb-
rövidebb kitinszőrök vannak. 
A légy nagyon szapora állat, petéit háziállatok ürülékébe rakja, 
teljes átalakulással fejlődik. A különböző légyfajok veszélyes beteg-
ségeket terjesztenek.
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Az állattartás 
szabályai

Az állattartás szabályait törvények írják elő. A nagyüzemi tartás 
célja, hogy rövid idő alatt nagy tömegű árut termeljenek. 
A biogazdálkodás az állatok természetes tartási és takarmányozási 
igényére épül. Nem használnak növekedésserkentő és étvágyfokozó 
anyagokat.

Betegségterjesztő 
állatok a lakóhe-
lyen

A házi egér és a vándorpatkány gerinces emlősállatok, fogazatuk 
rágcsálófogazat. Szapora állatok, veszélyes betegségeket terjesztenek. 
A ház körül élő állatok betegségterjesztők lehetnek. Az állatról 
emberre terjedő betegségeket zoonózisnak nevezzük. A megfelelő 
szabályok betartásával a fertőzések elkerülhetők.

Madárvédelem, 
madártelepítés

A madárvédelem célja a madárfajok és élőhelyük megóvása, a ma-
darak megtelepítése. 
A sikeres madártelepítés feltétele a madarak rendszeres téli etetése 
és megfelelő odúk kihelyezése. 
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A bőr és egészségvédelme

Az ember teste sok milliárd sejtből 
épül fel. A sejtek szövetekké tömörül-
nek, amelyek különböző életműködé-
seket végeznek. A szervek szövetekből 
állnak. 
Az azonos működést végző szervek 
szervrendszereket alkotnak. A  szerv-
rendszerek összességéből áll az ember 
teste, más néven a szervezete. 
Például a légzőszervrendszerünk főbb 
szervei: az orrüreg, a garat, a gége, 
a légcső, a hörgők és a  rekeszizom. 
A  szervrendszeren belül minden 
szervre sajátos életműködés jellemző. 
Mindezekről a 8. évfolyamon tanulunk 
részletesen. 

Testünk külső felszínét a bőr fedi, amelyet más néven kültakarónak nevezünk. A felnőtt 
ember bőrfelülete 2 négyzetméter, tömege 10-12 kg, átlagos vastagsága 1-2 mm.

Bőrünk védelmet biztosít a külső környezeti hatásokkal szemben, megóv a hidegtől és 
a melegtől, a dörzsöléstől, a karcolástól, megtartja a test hőmérsékletét. 

A verejtékezés (izzadás) 
is a bőrön keresztül történik. 
A  verejtékmirigyek a bőr 
mélyebb rétegeiben helyez-
kednek el, kivezetőcsöveik 
a bőr felszínére nyílnak. 
A  verejték elpárolog a bőr 
felszínéről, ez hűti a testet 
és megakadályozza, hogy a 
forró nyári napokon vagy 
nehéz munka végzése során 
szervezetünk túlmeleged-
jen. Verejtékezéssel egy óra 
alatt akár 1 liter vizet is el-
párologtat a bőr.

Figyeld meg a tankönyv rajzát! Mikroszkóp alatt ilyennek látjuk a bőrünket. Milyen 
részekből áll? Milyen környezeti hatásokat érzékel?

A bőr mikroszkopikus képe. Bőrünk érzékszerv is.

szőrszál

erek

bőralja

faggyúmirigy verejtékmirigy

hámréteg

irharéteg

hámréteghámréteg

szőrszál verejtékmirigyfaggyúmirigy

bőralja

hámréteghámréteg

Szervezetünk felépítése

sejt

szerv

szervrendszer szervezetszövet
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Az ép bőrfelület védelmet biztosít a szabad szemmel nem látható 
kórokozókkal (gombaspórákkal, baktériumokkal) szemben. A  bőr 
felső rétege ugyanis szorosan záródó sejtekből áll, amelyeken ke-
resztül nem tudnak a kórokozók a szervezetünkbe jutni és fertőzé-
seket okozni. A bőr felszíne enyhén zsíros, ezért a víz lepereg róla, a 
vízzel szemben átjárhatatlan. A bőr fontos érzékszerv is. Mélyebb 
rétegeiben idegsejtek vannak, amelyekkel a tapintási, a nyomási, a 
hőmérséklet-változási (hideg-meleg) és a fájdalomingereket fogjuk 
fel. Különösen sok érzőideg van az ujjakban és az ajkak környékén. 

A bőr legalsó rétege zsírszöveteket tartalmaz. Mivel a zsír rossz 
hővezető, ez a réteg segít megőrizni a testhőmérsékletet. A zsírszö-
vet egyben a szervezetünk számára tartalék tápanyagul szolgál.

A különböző fertőzéseket, a belső szervek betegségeit gyakran a bőrön megjelenő elvál-
tozások is jelzik. Ezért ha kiütések, foltok, hólyagok jelennek meg rajta, azt mutassuk meg 
az orvosnak. Egyes emberek bizonyos anyagokra (virágpor, állatok szőre, tolla, egyes ételek, 
a lakás pora) érzékenyek, és allergiás tünetek lépnek fel náluk. Ilyen lehet a bőrviszketés és 
a bőrkiütés. 

A bőr felső rétegében festék-
szemcsék vannak, amelyek 
elnyelik a káros napsugarakat. 
A  festékszemcsék mennyisége 
adja a bőr jellegzetes színét. 
A forró éghajlati övezetben élő 
emberek bőre ezért sötét szí-
nű, míg az északi országokban 
élők bőrszíne fehér.

Az anyajegy és a szeplő a bőr 
egy-egy kisebb területén fel-
halmozódott bőrfesték. A bőr-
ben lévő faggyúmirigyek 
zsíros váladékot termelnek, 
amely puhává teszi a bőrt, és 
biztosítja, hogy a víz leperegjen 
róla. Serdülőkorban fokozódik 
a faggyúmirigy-termelés, ez 
okozza a mitesszerek és patta-
nások megjelenését.

Bőreredetű képződmény a haj, a testszőrzet és körmök. A  hajszálak a bőrben lévő kb. 150 ezer 
hajhagymából nőnek ki. A körmök a körömágyban lévő sejtek folyamatos osztódásával, majd elsza-
rusodásával fejlődnek. A hajszálak havonta 1 cm-t, a kézen a körmök 3-4 millimétert növekednek.

Az europid, a mongoloid, a negroid és az ausztralid ember 
bőrszíne különböző

A köröm gombás 
fertőzése

hámréteg

irharéteg
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A bőr egészségének megőrzéséért fontos a 
rendszeres tisztálkodás, a mindennapos meleg 
vizes, szappanos zuhanyozás. Zuhanyozás 
után a bőrt szárazra kell törölni, mert a testhaj-
latokban a bőr felpuhul, és könnyen megtele-
pedhetnek a bőrgombák. Száraz és zsíros bőr-
re használatos krémeket, spray-ket csak tiszta 
bőrfelületen szabad használni. 

A különböző ételeinknek, italainknak ele-
gendő A- és C-vitamint kell tartalmazniuk, 
mivel ezek bőrvédő vitaminok is egyben. 

A bőr sérüléseit (horzsolásokat, 
karcolásokat, szúrt és vágott sebe-
ket) azonnal fertőtleníteni kell, és 
az orvosi ellátásig a sebet kötszerrel 
kell lefedni. Ha ezt elmulasztjuk, a 
sérült bőrön keresztül fertőző kór-
okozók juthatnak a szervezetünkbe.

A napozás során a bőrben fontos csontépítő vitamin (D-vitamin) képződik. Hiányában 
a csontok rendellenesen fejlődnek, súlyosabb esetekben az angolkór nevű betegség alakul 
ki. A túlzott napozást azonban kerülni kell. Különösen nyáron, a déli órákban lehet erős 
a napból jövő ultraibolya sugárzás. A sugárzás erősen szárítja a bőrt, és súlyos bőrbeteg-
ségeket okozhat. A  megelőzés érdekében nem szabad ebben az időszakban napozni. Ha 
mégis a szabadban tartózkodunk, akkor célszerű sapkát vagy kendőt viselni, és UV-szűrős 
szemüveget hordani.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel, milyen környezeti hatásokkal szemben 

nyújt védelmet a bőr!
2. Miért fontos folyamat a verejtékezés?
3. Milyen környezeti hatásokat érzékel a bőrünk?
4. Mi a jelentősége a bőrben lévő zsírrétegnek?
5. Ismertesd, hogyan őrizhetjük meg bőrünk egészségét!
6. Idézd fel, mely zöldség- és gyümölcsféléink tartal-

maznak bőrvédő A- és C-vitamint! 

Bőrsérülés ellátása

A- és C-vitaminban gazdag zöldségek, gyümölcsök

Milyen sérülések érhetik a bőrünket? Miért fontos a sérült felület fertőtlenítése és 
bekötözése?
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A mozgásszervrendszer és egészségvédelme

A legtöbb életműködésünk mozgással jár 
együtt. A légzés során például emelkedik, 
majd besüllyed a mellkasunk. Amikor 
írunk, a kezünk apró kis mozgásokat vé-
gez, sportoláskor a végtagjaink összehan-
goltan mozognak. 

A mozgás alapvető életjelenség, ame-
lyet a csontváz és az izomzat összehan-
golt működése biztosít.

Az ember csontváza 206 különböző 
csontból áll. Ezek támasztják a testet, 
egyes csontok védik a belső szerveket is. 
A koponya csontjai például az agyvelőt, a 
mellkas csontjai pedig a tüdőt és a szívet. 

A csontokat felépítő anyagok (kalcium, 
fosz for, magnézium, nátrium, fehérjék) 
biz tosítják, hogy a csontok kemények, 
szilárdak és kismértékben rugalmasak  
is legyenek. (Mindezekről majd a 8. évfo-
lyamon tanulunk.)

A csontok összessége adja a csontvá-
zat, amelyben az egyes csontok összenö-
véssel, varratokkal és ízületekkel kapcso-
lódnak egymáshoz.

Figyeld meg a tankönyv rajzán az ember 
csontvázát és a csontokhoz kapcsolódó 
izmokat! Ismerd meg a csontok és az iz-
mok nevét!

A csontváz és a főbb izmok

koponya a fej izmai

kulcscsont

szegycsont

mellizom

bordák felkar izmai

felkarcsont

hasizomorsócsont

alkar 
izmai

singcsont

comb izmai

kéz csontjai

lábszár izmai

medenceöv

combcsont

sípcsont

szárkapocscsont

láb csontjai

mellizom

felkar izmaifelkar izmaifelkar izmai

felkarcsontfelkarcsont

orsócsont

singcsontsingcsont

kéz csontjaikéz csontjai

medenceöv

kéz csontjai

medenceöv

combcsont

medenceöv

láb csontjai

szárkapocscsont

Röntgenkép egy törött kulcscsontról
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Az összenőtt csontok (a medenceöv csontjai, a 
keresztcsont) és a varratokkal kapcsolódó csontok 
(koponya csontjai) nem mozdulnak el egymástól. 

A mozgatható csontok ízületekkel kapcsolódnak 
össze. Az ízületeket alkotó csontok felépítésétől függő-
en a csontok különböző irányokba mozdulhatnak el.

Az ízületeket tok veszi körül. A tokon belül és kívül a csontokat szalagok kötik össze. 
Az ízesülő csontok felszínét a csontszövetnél puhább és rugalmasabb anyag, a porcszövet 
borítja. A csontok elmozdulását segíti, hogy a tokon belül ízületi nedv képződik, amely 
csökkenti az elmozduló csontok közötti súrlódást.

A csontokhoz tapadó izmokat vázizmoknak ne-
vezzük. Jellemzőjük, hogy rövid ideig tartó, de nagy 
erőkifejtésre képesek. Az izmok inakkal kapcsolód-
nak a csontokhoz.

A vázizmok mozgása akaratunktól függ. Kétfé-
le mozgást végeznek: összehúzódáskor az izmok 
megrövidülnek, a csontok közelednek egymás felé. 
Amikor az izom elernyed, az izmok megnyúlnak, a 
csontok pedig távolodnak egymástól.

A belső szervek (például a gyomorfal, az érfal, a 
nyelőcső) izomzatát nem tudjuk akaratunkkal befo-
lyásolni.

A csontváz és az izomzat fejlődéséhez egész-
ségesen kell táplálkozni. Ügyelnünk kell arra, 
hogy étrendünk változatos legyen, és tartalmazza 
mindazokat a tápanyagokat, amelyekre a cson-
toknak és az izmoknak szükségük van. Ilyenek 
a zöldségek, gyümölcsök, a tej és tejtermékek, a 
tojás és a húsból készült ételek. 

A kar hajlító- és feszítőizmai

hajlítóizom

feszítőizom

Figyeld meg az ábrán a hajlító- és a feszí-
tőizmok működését a kétféle mozgás so-
rán! Mely izmok feszülnek meg, és melyek 
ernyednek el?

Végezz különböző mozgásokat a váll-, a térd- és 
a könyökízület segítségével! Milyen mozgások-
ra képesek ezek az ízületek?

feszítőizom

Az ízület felépítése

porcszövetkapcsolódó 
csontok

szalagok

ízületi nedvízületi nedv ízületi tok

A koponyacsontok varratos kapcsolódása
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Fontos a mindennapos mozgás. Rend-
szeres sportolás hatására a szalagok erősek 
lesznek, de az ízületek lazák maradnak. Ez a 
tulajdonság biztosítja a test hajlékonyságát.

A keveset mozgó, túlsúlyos embereknél 
az ízületei szalagok rövidek, ezért a mozgá-
suk merevvé és nehézkessé válik. 

A testi fejlődés során csontjaink tömege 
30-35 éves korig fokozatosan növekszik. Ek-
kor csontjaink a tömege 7-9 kg. Az életkor 
növekedésével a csontokat felépítő anyagok 
leépülnek, és kialakulhat a csontritkulás 
nevű betegség. 

A mozgásszegény életmód, az elhízás, a 
nem megfelelő cipő viselése miatt a lábbol-
tozatot kialakító szalagok ellazulnak. A láb 
csontjai nem íves szerkezetben helyezked-
nek el, hanem lesüllyednek, és kialakul a 
lúdtalp. 

A  betegséget minél előbb kezelni kell, 
mert a lúdtalpas ember mozgásában kor-
látozott lesz, hamarabb elfárad, a láb izmai 
gyakran begörcsölnek.

Gyakori betegség a gerincferdülés, amely 
a gerincoszlop egyoldalú terhelése miatt 
alakul ki, például a helytelen testtartás vagy 
a rossz ülő testhelyzet miatt. A  betegség 
észlelésekor orvoshoz kell fordulni, aki a 
gyógyulás érdekében a megfelelő kezelést 
előírja – ez lehet gyógytorna vagy életmód-
beli változtatások.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Miből épül fel a mozgásszervrendszer?
2. Ismertesd a csontok és az izmok jellemzőit!
3. Milyen módon kapcsolódhatnak a csontok egymáshoz?
4. Hogyan biztosíthatjuk a mozgásszervrendszer egészséges fejlődését?
5. Sorold fel a mozgásszervrendszer leggyakoribb betegségeit! Hogyan 

előzhetők meg ezek a betegségek?

Az egészséges és a lesüllyedt lábboltozat (boka-
süllyedés), utóbbit lúdtalpnak nevezzük
Hogyan változik meg a csontok helyzete?

Gerincferdülés
Hogyan előzhető meg a gerincferdülés?

A tejtermékek és a húsból készült ételek 
sok tápanyagot tartalmaznak
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A táplálkozás. Az emésztés szervrendszere

Testünk növekedéséhez, szervrendszereink működéséhez tápanyagokra van szükség. 
A táplálkozás során különböző élelmiszerekből készült ételeket fogyasztunk, folyadéko-
kat (vizet, tejet, gyümölcsleveket stb.) iszunk. Az elfogyasztott ételekkel és italokkal kü-
lönböző tápanyagok kerülnek a szervezetünkbe. Az emésztés során ezek lebomlanak és 
felszívódnak. 

A tápanyagok egy része szervezetünk 
számára építőanyag, vagyis belőlük épül-
nek fel, növekednek, fejlődnek a csontok, az 
izmok és minden más szervünk.

A tápanyagok másik része, szervezetünk 
számára fűtőanyagként (energiaforrás-
ként) hasznosul. Ezek a tápanyagok a sejt-
jeinkben elégnek. 

Az égés során energia szabadul fel, 
amely biztosítja szerveink munkavégzését, 
például a szívműködést, a légzést, a moz-
gást stb. 

A táplálkozás biológiai feladata, hogy 
folyamatosan pótoljuk a felhasznált és az 
elégetett tápanyagokat és a vizet.

Az emésztés során az elfogyasztott élel-
miszerek tápanyagtartalma építőelemeire 
bomlik le. A  lebontott tápanyagok a táp-
csatornában felszívódnak, és a vér közve-
títésével testünk minden részébe eljutnak. 

Az emésztőszervek feladata a tápanya-
gok lebontása és felszívása.

A tápcsatorna részei: a szájnyílás, a száj-
üreg, benne a fogakkal, a garat, a nyelőcső, 
a gyomor, a vékonybél és a vastagbél. Az 
emészthetetlen anyagok a végbélnyíláson 
át ürülnek ki. A belek a hasüregben kanya-
rulatosan helyezkednek el, a tápcsatorna 
teljes hossza így 8 méter.Emésztőrendszerünk szervei 

Figyeld meg a tankönyv rajzán az emésztő szervrendszerünk (a tápcsatorna) felépí-
tését és szerveit! Ismerd meg az egyes szervek elhelyezkedését, egymáshoz viszonyí-
tott nagyságát!

szájüreg

máj

vékonybél vastagbél

gyomor

hasnyál-
mirigy

szájnyílás

nyelőcső

szájüregszájüreg szájnyílásszájüreg

gyomor

hasnyál-
mirigy

máj

mirigymirigy

vastagbélvékonybél
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Egészséges tejfogak 

A táplálék emésztése a szájüregben kezdődik, ahol a fogak 
felaprítják a szilárd táplálékot. Egy felnőtt embernek 32 foga 
van: 8 metszőfog, 4 szemfog, 20 gumós felületű zápfog.

A megrágott étel összekeveredik a nyálmirigyek által ter-
melt váladékkal, a nyállal. A nyál nemcsak a falat formálá-
sában vesz részt, hanem megkezdi a tápanyagok emésztését 
is. A nyelés után a falat a nyelőcsövön keresztül a gyomorba 
kerül. A gyomor fala is emésztőnedvet termel, amely tovább 
emészti a táplálékot. 

A táplálék emésztése a vékonybélben folytatódik. Ide önti váladékát két nagy emésztő-
mirigy: a máj és a hasnyálmirigy. A máj emésztőnedve az epe, a hasnyálmirigyé a hasnyál. 

Az emésztőnedvek hatására a felvett táplálék apró építőelemeire esik szét, amelyek a 
vékonybél falán felszívódnak, és vér szállítja el testünk minden részébe.

A belek falában gyűrű alakú izmok vannak, amelyek szakaszosan, hullámszerűen hú-
zódnak össze. Ez biztosítja, hogy a táplálék alaposan összekeveredjen az emésztőnedvekkel, 
és folyamatosan haladjon a vastagbél felé. A vastagbélben kialakul a széklet, amely a vég-
bélnyíláson át kiürül a szervezetből.

zománcréteg

különleges 
csontszövet

(dentin)

korona

íny

erek, idegek

állcsontgyökér

korona zománcréteg

csontszövet

erek, idegek

állcsont

Ellenőrizd tudásodat!
1. Miért fontos a táplálkozás?
2. Hogyan hasznosulnak szervezetünkben a lebontott tápanyagok?
3. Ismertesd az emésztő szervrendszerünk szerveit!
4. Mi történik a táplálékkal a gyomorban, a vékonybélben és a vastagbélben?

Figyeld meg a tankönyv rajzán, milyen részekből épül 
fel a fog! Ismerd meg az egyes részek nevét is!

A fog felépítése

szemfogszemfog

zápfog

A maradandó és a tejfogak

metszőfog

Figyeld meg a tankönyv rajzain a maradandó és a tejfogakat! Melyik fogtípusból 
hány darab van? Mi a különbség a két fogazat között?
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Az egészséges táplálkozás

Egészségesen akkor táplálkozunk, ha az el-
fogyasztott ételeink táplálékban gazdagok, 
sok vitamint és ásványi anyagokat tartal-
maznak. 

A tápanyagok közül a tej, tejtermékek, a 
húsból készült ételek, a borsó, a bab, a lencse 
sok fehérjét tartalmaznak. 

A  fehérjék nélkülözhetetlen építőanya-
gok. Hiányuk esetén a szervezet fejlődése 
leáll, a betegségekkel szembeni ellenálló 
képesség pedig csökken. A  lisztből készült 
ételek (kenyér, péksütemények, tésztafélék 
stb.), a burgonya, a rizs, az élelmiszerek zsír- 
és olajtartalma a szervezet számára fűtő-
anyagként (energiaforrások) fontosak. Hiá-
nyuk esetén nem vagyunk képesek tartós 
munkavégzésre, fáradékonyak leszünk. 

Különösen a rendszeresen sportolók-
nál, nehéz fi zikai munkát végzőknél fontos, 
hogy szervezetük elegendő energiaforrás-
hoz jusson. Ha túl sok energiában gazdag 
ételt fogyasztunk, akkor szervezetünkben a 
felesleges fűtőanyag zsírszövet formájában 
elraktározódik. Ez okozza az elhízást, amely 
számos betegség (mozgásszervi betegségek, 
cukorbetegség, magas vérnyomás stb.) ki-
alakulását idézheti elő. 

Legfontosabb tápanyagaink
Egymáshoz viszonyítva mely élelmiszerekből kell 

a legtöbbet és melyekből a legkevesebbet fogyasztani?

Egyes húskészítmények sok zsírt tartalmaznak

Búzából készült ételeink sok szénhidrátot 
tartalmaznak

A zöldségek és a gyümölcsök sok vitamint 
és ásványi anyagot tartalmaznak
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A helyes táplálkozás érdekében naponta ötször 
kell étkezni. Nem maradhat el a bőséges reggeli. Va-
csorára kevesebbet és könnyen emészthető ételeket 
kell fogyasztani. Nagyon rossz szokás, ha valaki reg-
gelizés nélkül megy az iskolába, ugyanis hamarabb 
elfárad, nem tud eléggé fi gyelni, és így a tanulás is 
nehezebb. Szintén rossz szokás, ha a napi főétkezés 
az esti órákra esik, de még ennél is egészségtelenebb, 
ha valaki akkor eszik, amikor éppen ráér. Egészsége-
sen akkor táplálkozunk, ha a napi étkezések megkö-
zelítőleg mindig azonos időben történnek.

A zöldségek- és gyümölcsfélék is fontosak a testi fejlődés és az egészség megőrzése 
érdekében. Rostanyagtartalmuk segíti az emésztést, a belek működését. Hozzájárulnak a 
szervezetünkben keletkező káros bomlástermékek, mérgező anyagok kiürüléséhez. Kü-
lönösen a nyersen fogyasztott zöldség- és gyümölcsfélék tartalmaznak sok vitamint és 
ásványi anyagot. 

A víz az egyik legfontosabb tápanyagunk, mivel testünk nagy része vízből áll. Élet-
működéseink során nagy mennyiségű víz hagyja el a szervezetünket: a bőrön keresztül 
elpárolog, a kilégzés során vízpára formájában, továbbá a széklettel és a vizelettel távozik. 
A vízveszteséget folyamatosan pótolni kell. Naponta átlagosan 2-3 liter vízre van szüksé-
günk, de forró nyári napokon, sportoláskor ennek a mennyiségnek a kétszeresére. 

A vitaminok az élelmiszereinkben igen kis mennyiségben fordulnak elő, de hiányukban 
számos betegség alakul ki.

A C-vitamin a tápanyagok lebontásához és elégetéséhez nélkülözhetetlen. A szervezet 
ellenálló képességét is növeli a betegségekkel szemben. Fő C-vitamin-forrásaink a nyers 
gyümölcs- és zöldségfélék, a savanyú káposzta, a burgonya. 

A B-vitaminok az idegrendszer működéséhez és a vér oxigénszállításához fontosak. Ha 
például nem jut a szervezetünk elegendő B12-vitaminhoz, akkor vészes vérszegénység ala-
kul ki. Ilyenkor a vér csak kevés oxigént tud megkötni, oxigén hiányában pedig a sejtek nem 
tudják a tápanyagokat elégetni. Sok B-vitamint tartalmaznak a zöldségek, a gyümölcsök, 
a húsból készült ételek, a tej és a tejtermékek.

Az A-vitamin a látás, az egészséges bőr és a csontok növekedésének vitaminja. Sok talál-
ható belőle a tojásban, a zöldségekben és halakból készült ételeinkben.

A D-vitamin a csontok növekedéséhez és megerősödéséhez szükséges. Hiányában a 
csontok rendellenesen fejlődnek, például a hosszú csöves csontok meggörbülnek, és kiala-
kul az angolkór nevű betegség. Bizonyos élelmiszerek (tej, tejtermékek, tojás) kész D-vita-
mint tartalmaznak. A napsugárzás hatására a bőrben is képződik D-vitamin. Ezért is fontos 
a szabad levegőn való mozgás és a mértékletes napozás.

Naponta ötször kell étkezni

ebéd

reggeli 

vacsora

tízórai

uzsonna

Figyeld meg a tankönyv ábráját a napi étkezésekről! Hányszor kell naponta étkezni? 
Mikor kell a legtöbb ételt fogyasztani, és mikor kevesebbet?
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Az élelmiszerekben lévő tápanyagok megemésztésének feltétele, hogy ételeinket alapo-
san megrágjuk. A rágáshoz egészséges fogazat szükséges. Az egészségmegőrzés alapja a 
napi kétszeri fogmosás és a cukros ételek fogyasztásának a csökkentése.

Fontos, hogy növényi rostokban gazdag ételeket fogyasszunk, mert ezek sok rágást igé-
nyelnek. A rágás során a fogak erősebben beékelődnek az állcsontba, közben a felületükről 
leválik a lepedék. A fogszuvasodás hazánkban népbetegségnek számít. Ezért fontos, hogy 
évente fogorvos ellenőrizze a fogak állapotát.

Lejárt szavatosságú, gyakran baktériumokkal fertőzött ételek enyhébb esetekben gyo-
morrontást okoznak. Tünetei: gyomorfájás, teltségérzés, émelygés, hányás, lepedékes nyelv. 
Fiatalkorban is gyakran fellépő, lelki eredetű betegség a gyomoridegesség. Tünetei: gyo-
morégés, étvágytalanság, gyomorfájdalom, émelygés, hányinger. A tünetekhez huzamosabb 
ideig tartó lelki problémák is társulnak, mint például a szorongás, a félelemérzet vagy a 
bizonytalanság. Fontos a kiváltó okok megszüntetése, mert a gyomoridegesség súlyosabb 
betegség, a gyomorfekély kialakulását okozhatja.

Az emésztőrendszer egyéb betegségeiről (májgyulladás, székrekedés, féregnyúlvány-
gyulladás, daganatos megbetegedések) a 8. évfolyamon tanulunk részletesebben.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Fogalmazd meg az egészséges táplálkozás követelményeit!
2. Miért van szüksége szervezetünknek az építőanyagokra és fűtőanyagokra?
3. Mondj példákat olyan élelmiszerekre, amelyek sok építőanyagot, illetve sok 

fűtőanyagot tartalmaznak!
4. Mely vitaminokról tanultunk? Miért fontosak? Mely élelmiszerek tartal-

mazzák őket?
5. Miért nélkülözhetetlen tápanyagunk a víz?
6. Mi okozza az elhízást?
7. Hogyan őrizhető meg a fogaink egészsége?

Fogszuvasodás A fogszuvasodás terjedése 

Figyeld meg a képet és a rajzokat! Mi okozza a fogszuvasodást? Hogyan terjed a fo-
gon a betegség? Hogyan előzhetjük meg a betegség kialakulását?

A ki- és belégzés folyamata
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A légzőszervrendszer és egészségvédelme

A légzés a táplálkozáshoz hasonlóan az élőlé-
nyek alapvető életjelensége. Az oxigén életfo-
lyamataink nélkülözhetetlen anyaga, hiányát 
az ember szervezete csak néhány percig viseli 
el. A szén-dioxid a szervezet számára mérgező 
gáz, ezért ha felhalmozódik, súlyos mérgezést 
vagy akár halált is okozhat.

Az ember légzése két mozzanatból áll. A be-
légzés során a levegő a légutakon keresztül a 
tüdőbe jut. A tüdőben a léghólyagok felveszik 
a belélegzett levegőből az oxigént. Innen az 
oxigént a vér szállítja el a sejtekhez. 

Kilégzéskor a szervezetünk leadja a szén-
dioxidot. A  szén-dioxidot is a vér szállítja, a 
leadás a léghólyagokban történik, majd a lég-
utakon keresztül a külvilágba jut.

A légzés lényege tehát a gázcsere: az oxigén 
felvétele és a szén-dioxid leadása.

A vázizmok működésével szemben a lég ző-
mozgásokat az izmok akaratunktól függetlenül 
végzik. Vagyis az agyunknak nem kell külön uta-
sítást adnia a lég zőizmoknak a működésre.

A legfontosabb légzőizom a rekeszizom, 
amely a hasüreg és mellüreg között kupolasze-
rűen helyezkedik el.

•  Figyeld meg a légzőszervrendszer fel-
építését, ismerd meg az egyes szervek 
nevét! A tüdő mely részében történik 
a gázcsere?

•  Figyeld meg a rekeszizom működését 
kilégzés és a belégzés során!

orrüreg

orrnyílás

légcső

hörgő

tüdő

rekeszizomrekeszizom hörgő

orrnyílás

orrüreg

erek

légcső

hörgő

hörgőcskék

A ki- és belégzés folyamata

mellcsont

bordák

rekeszizom

kilégzés belégzés

bordák

rekeszizom

A tüdő felépítése

Az ember légzőszervrendszerének szervei 
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A belélegzett levegő az orrüregben felmelegszik, és párával telítődik. Az orrüreg belső 
felszínét borító csillós sejtek kiszűrik a porszennyezéseket.

A gége a hangadás szerve. Itt helyezkednek el a hangszalagok, amelyeket a beszéd során 
a tüdőből kiáramló levegő megrezegtet, azaz zönge keletkezik. A zöngéből a hangképző 
szervek (szájüreg, szájpadlás, nyelv, fogak, ajkak) képezik a beszédhangokat. 

A gégefő feladata, hogy a táplálék lenyelésekor lezárja a légcsövet, és a falatot a nyelő-
csőbe terelje. Ha lélegzünk, a gégefő felemelkedik, és a levegő a hörgőn keresztül a tüdőbe 
áramlik. Ezért nem tudunk egyszerre nyelni, illetve levegőt venni.

A levegő a légcsövön keresztül jut a tüdőbe. A tüdőben a légcső hörgőkre, hörgőcskék-
re ágazik szét. A  hörgőcskék végén helyezkednek a léghólyagok, amelyeken keresztül a 
gázcsere megtörténik.

Tüdőnk befogadóképessége átlagosan 4 liter. 
Egy-egy légvétel során azonban csak fél liter le-
vegő cserélődik. 

A légzőszervrendszer egészségének megőr-
zésért fontos, hogy minél többet tartózkodjunk 
szabad levegőn. A rendszeres mozgás, sportolás 
hatására nemcsak a szívizomzat és érfalak ru-
galmassága erősödik, hanem növekszik a tüdő 
befogadóképessége is. A sportolás kedvező ha-
tása még, hogy egyszeri légvétellel több levegő 
jut a tüdőbe.

Fontos, hogy a lakás, a tanterem levegőjét 
mindig felfrissítsük, vagyis rendszeresen szelőz-
tessünk. Ha ez elmarad, a légterében feldúsulhat 
a szén-dioxid, ami fejfájást, fáradtságot, fi gyel-
metlenséget, álmosságot okoz.

Nagyvárosok felett a légkörbe jutó szennyező anyagokból gyakran alakul ki füstköd (szmog)
Miért veszélyes ez a környezetre?

Mely szervrendszerek működésének kedvező 
a szabad levegőn való mozgás, sportolás?
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A légkörbe kerülő környezetszennyező 
anya gok szintén veszélyeztetik az ember egész-
ségét. A belélegzett füstös, poros, kormos levegő 
a légutakban lerakódik, és ezáltal súlyos beteg-
ségek kialakulását okozza (asztma, légcsőhurut, 
daganatos megbetegedések).

A dohányzás során a szervezetbe jutó anya-
gok (nikotin, kátrány, szén-monoxid) szintén 
súlyosan károsítják a légzőszervrendszer, a vér-
keringés és az idegrendszer szerveit. Különösen 
veszélyes a dohányfüst a fi atal, fejlődő szerve-
zet számára! A  passzív dohányzás (amikor a 
nem dohányzó ember dohányfüstöt lélegez be), 
ugyanolyan káros, mintha valaki dohányozna.

A légzőszervrendszer leggyakoribb betegsége a nátha, amelyet vírusok okoznak. Tüne-
tei: orrdugulás, az orrüreg bőséges váladékképzése, gyakori tüsszögés. 

A garatmandulák gyulladását egy gennykeltő baktérium elszaporodása okozza. A be-
tegség tünetei: magas láz és a mandulák megduzzadása. 

A hörghurut a hörgők betegsége. Meghűlés vagy vírusok okozzák; lázzal és köhögéssel 
jár együtt.

Az asztma tünetei a nehéz légzés és a fájdalmas köhögési rohamok. Mindezt a nyálka-
hártya gyulladása és a hörgők izomzatának görcsös összehúzódásai okozzák. 

Tüdőgyulladást vírusok, baktériumok és gombás fertőzések is okozhatnak. A betegség 
magas lázzal, hidegrázással, végtagfájdalommal, erős köhögéssel, véres köpetürítéssel is 
együtt jár.

Napjainkban ismét gyakori betegség a tuberkulózis (tbc), amelyet egy baktériumos fer-
tőzés okoz. Főleg a rosszul táplált, elhanyagolt lakáskörülmények között élő emberek fertő-
ződnek meg. A betegség tünetei: gyakori köhögés, láz, véres köpetürítés, mellkasi fájdalom. 
A tünetek gyakran csak a fertőzést követő években alakulnak ki. A tbc-baktériummal fertő-
zött tüdőszövetek idővel elhalnak, és a fertőzés helyén meszes gócok alakulnak ki.

A fenti betegségtünetek észlelésekor orvoshoz kell fordulni. Fontos szabály – mint min-
den más betegségtünet észlelésekor –, hogy az időben megkezdett orvosi kezelés lerövidíti 
a gyógyulás idejét, és enyhíti a betegségek tüneteit.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a légzés két mozzanatát?
2. Ismertesd a gázcsere lényegét!
3. A légzőszervrendszer mely részében történik meg az 

oxigén felvétele és a szén-dioxid leadása?
4. Mi a jelentősége a rendszeres sportolásnak?
5. Melyek a légzőszervrendszer leggyakoribb betegségei?

A dohányzás káros a szervezet számára
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A vérkeringés, a kiválasztás és egészségvédelmük

A vérkeringés központi szerve egy öklömnyi nagyságú, izmos falú szerv, a szív. A  szív 
egész életünk során folyamatosan, megállás nélkül működik, áramoltatja az erekben a vért. 

Amikor a szív izomzata összehúzódik, a térfo-
gata csökken, és kipréseli a vért az erekbe. Ezt kö-
vetően az izomzata elernyed, a térfogata nő, és a 
vér visszaáramlik a szívbe. A szívnek ezt a ritmiku-
san ismétlődő működését a pulzus kitapintásával 
érzékelhetjük. 

A szívből indulnak ki és oda térnek vissza az 
erek. Az erek a szervezetünkben egyre vékonyabb 
erekre ágaznak szét, és behálózzák a testünket. 
Közvetlenül a sejtekhez szállítják, majd viszik el 
onnan a különböző anyagokat. 

A vér szállítja a tüdőben felvett oxigént, amely 
az életműködések nélkülözhetetlen anyaga. A szer-
vezetünkben keletkező mérgező szén-dioxidot és 
egyéb bomlástermékeket is a vér gyűjti össze.

A vér szállítja a megemésztett és felszívódott 
tápanyagokat is. A vérben olyan sejtek is vannak, 
amelyek megvédik szervezetünket a kórokozók-
tól, így bizonyos betegségekkel szemben ellenálló-
vá teszik szervezetünket.A testet behálózó érrendszer

verőér
gyűjtőér

szívszív

gyűjtőér
verőér

Figyeld meg a tankönyv rajzán a szív elhelyezke-
dését és a testünket behálózó vastagabb ereket!

A szív üreges szerv
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A vér nemcsak a légzési gázokat 
és a lebontott tápanyagokat szállítja, 
hanem a szervezetünkben keletkező 
káros, mérgező bomlástermékeket 
is. Ezeket az anyagokat és a felesleges 
vizet a vesék választják ki.

A vesék naponta 180 liter vért 
szűrnek át, és ebből átlagosan 1,5 liter 
vizeletet képeznek. A vizelet a húgy-
vezetékeken keresztül jut a húgyhó-
lyagba, és a húgycsövön keresztül jut 
a külvilágba.

Figyeld meg a tankönyv rajzán 
a kiválasztás szervrendszerét, az 
egyes szervek nevét és elhelyez-
kedését!

Az ember kiválasztó szervrendszere

vese

húgyvezeték

húgyhólyag

húgycső

húgyvezetékhúgyvezetékhúgyvezetékhúgyvezeték

húgyhólyaghúgyhólyaghúgyhólyaghúgyhólyaghúgyhólyag

Nyugalmi helyzetben a szív 
60–80-szor húzódik össze. 
Az összehúzódásokat a pulzus 
kitapintásával érzékelhetjük. 
Egy felnőtt embernek 5-6 liter 
vére van. Ez a vérmennyiség 
egy perc alatt áramlik át a szí-
vünkön. A szív egy-egy össze-
húzódás során több mint fél 
deciliter vért juttat az erekbe. A szívműködés főbb mozzanatai

A vese belső felépítése

kéregállomány

velőállomány

erek

vesemedence

húgyvezeték

kéregállomány

velőállomány

vesemedence

húgyvezetékhúgyvezeték

A szervezetből egy nap alatt távozó 
víz mennyisége

vizelettel tüdőn át

1,4 l

0,6 l

0,1 l

0,4 l

verejtékkel széklettel
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Hazánkban minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Ezért fon-
tos, hogy már gyerekkorban mindent megtegyünk a keringési szervrendszer egészségéért.

A legfontosabb az egészséges életmód, amelynek része a pihenés és az ébrenlét helyes 
arányának betartása. 10-11 éves korban naponta 9 óra alvásra van szükség. A napirend fon-
tos része, hogy abban helyet kapjon a mindennapos testmozgás, a rendszeres sportolás. 
A mozgás hatására erősödik a szív izomzata, növekszik a tüdő befogadóképessége, fokozó-
dik az erek rugalmassága, javul az izomzat és más szervek vérellátása. Az edzett ember szíve 
egyszeri összehúzódáskor több vért juttat a szervezetbe, és egyetlen légvétellel több oxigént 
tud a tüdő felvenni.

A mozgásszegény életmód, a túl zsíros ételek vagy 
a magas cukortartalmú élelmiszerek nemcsak elhízást 
okoznak, hanem feleslegesen nagy terhelést jelentenek a 
szívnek és a mozgásszervrendszernek. Ezért gyakoriak 
már gyermekkorban is a szív- és érrendszeri betegségek.

Súlyosan károsítja a légzés és a vérkeringés szervrend-
szerét a dohányzás. A dohányzó ember tüdejében kátrány 
rakódik le, amely csökkenti az oxigén felvételét. A nikotin 
és a kátrány hatására az erek fala beszűkül, így a belső szer-
veink kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz jutnak. 

A vérkeringés leggyakoribb betegségei: az érelmeszese-
dés, a különböző szervek érszűkülete, a trombózis, a szív-
infarktus. Vérképződési betegség a vészes vérszegénység. 
Mindezekről a 8. évfolyamon tanulunk.

A fi atalkori dohányzás különösen 
veszélyes

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan nevezzük a vérkeringés szerveit?
2. Ismertesd a szívműködés lényegét!
3. Milyen anyagokat szállít a vér?
4. Ismertesd a vesék feladatát!
5. Hogyan előzhetők meg a szív- és érrendszeri betegségek?
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Meg� gyelések, vizsgálatok, kísérletek

Tanárod irányításával végezd el az alábbi megfi gyeléseket, vizsgálatokat, kísérleteket! Tapasztalataidat fo-
galmazd meg, és írd le a füzetedbe!

Az ember bőre
•  Már tanultuk, hogy a bőrünk beborítja a testfelszínt, és többféle feladatot lát el. A bőr átlagosan 1-2 mm 

vastagságú, felszínét szorosan egymáshoz kapcsolódó sejtek alkotják. Alsóbb rétegeiben faggyúmiri-
gyek vannak. Ezek egy zsírszerű anyagot, faggyút termelnek, amely a mirigy kivezetőcsövén át a bőr 
felszínére kerül. Ez puhává teszi a bőrünket, és lepergeti róla a vizet.

•  Mártsd kezedet vízzel teli edénybe! Ezután vedd ki a kezedet, és fi gyeld meg, mi történik a vízzel! Ma-
gyarázd meg, mi a jelentősége a tapasztalt jelenségnek! 

•  A bőr egyik rétegét rugalmas, rostos szövet alkotja. A bőr rugalmasságáról az alábbi vizsgálat elvégzésé-
vel szerezhetsz tapasztalatokat.

•  Az alkarodon két ujjaddal fogd meg a bőrödet, majd húzd felfelé! Ezután engedd el! Mit tapasztalsz?
Idősebb korban csökken a bőr víztartalma, fokozatosan elveszti rugalmasságát, ezért megráncosodik.

•  A bőr fontos érzékszervünk is egyben. Segítségével a környezetünkről szerzünk fontos információkat. 
Érzékeljük a megérintett tárgy keménységét, puhaságát, érdességét, simaságát, rugalmasságát. A tárgyak 
tapintás útján történő felismeréséhez arra van szükség, hogy az emlékezetünk megőrizze a korábbi ta-
pasztalatokat. 

•  Tegyetek egy nagyobb zacskóba különböző tárgyakat, például fadarabot, valamilyen fémből és mű-
anyagból készült eszközt, különböző zöldségeket, gyümölcsöket stb.

  Bekötött szemmel egyik társatok nyúljon a táskába! Anélkül, hogy látná, csak a tapintás révén próbálja 
megmondani, milyen tárgyak vannak a zacskóban.

•  Bőrünk több rétegből áll. A legfelső rétegének (hámréteg) felszíne folyamatosan kopik. A hámréteg alsó 
része pedig hullámos vonalban kapcsolódik az alatta lévő bőrréteghez, az irhához. A hullámos kapcso-
lódás látható jele a kezünkön a bőrlécrendszer, amelyet az ujjlenyomatokkal tehetünk szemléletesebbé.

•  Készíts ujjlenyomatot! Nyomd az ujjaid hegyét festékpárnára vagy grafi tporra, majd egy fehér papírlap-
ra! Hasonlítsátok össze egymás ujjlenyomatait!

 Ujjlenyomataitok eltérőek lesznek, mert minden embernek csak rá jellemző, egyedi bőrlécrendszere van.

Bőrünk színe a benne lévő festékszemcsék 
mennyiségétől függ
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Csontok, izmok
•  A csontok ízületekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az ízületek felépítésétől függ, hogy az ízesülő csontok 

hányféle és milyen irányú mozgást képesek elvégezni.

Végezd el az alábbi mozgásokat, és jegyezd fel a válaszokat! 
•  Milyen irányú mozgásokra képesek az ízületek?
•  Milyen mozgásokat tudsz végezni a kéz ujjaival?
•  Milyen további mozgásra képes a hüvelykujjad?
•  Hányféle mozgást tudsz végezni a fejeddel?
•  Milyen mozgásokat végezhetsz a válladdal?
•  Milyen mozgásokra képes a könyökízület és a térdízület?

•  Vizsgáljuk meg néhány csirke letisztított combcsontját! Kisebb erőhatásra nem törnek el, tehát kellően 
szilárdak. Kisebb ütésre sem törnek el, tehát rugalmasak is. Ezek a tulajdonságok a csontokat felépítő 
anyagok miatt alakultak ki. A szilárdságot a csontokban lévő egyszerű (szervetlen) anyagok (kalcium, 
magnézium, nátrium) biztosítják. A csontok összetett anyagai (csontfehérjék) pedig kellő rugalmassá-
got adnak. 

•  Tanárod segítségével hevíts gázláng fölött csirkecsontot! Vizsgáld meg, és tapasztalni fogod, hogy a 
csont elveszítette a rugalmasságát. Kisebb ütésre törékeny lesz, szétporlad.

  Tedd a csirkecsontot egy napra híg sósavoldatba! Az oldatból kivéve tapasztalható, hogy a csont rugal-
mas és hajlékony maradt, de elveszítette szilárdságát.

  A hevítés során a csont szilárdságát adó egyszerű (szervetlen) anyagok átalakultak, a rugalmasságot adó 
összetett (szerves) anyagok elégtek. A sósavból kivett csont azért vesztette el a szilárdságát, mert a sósav 
kioldotta a szervetlen anyagokat. Ugyanakkor a rugalmasságot biztosító összetett anyagok megmarad-
tak a csontban.

•  A mozgást mindig két izomcsoport ellentétes működése hozza létre. Például a könyökízületben, karunk 
behajlításakor (a testhez való közelítéskor), a felkaron az elöl lévő hajlítóizmok összehúzódnak (meg-
rövidülnek), a hátul lévő feszítőizmok megnyúlnak (elernyednek). Ha kinyújtjuk a karunkat, akkor az 
izmok fordítva működnek. A hátul lévő feszítőizmok összehúzódnak (megrövidülnek), az elöl lévő haj-
lítóizmok megnyúlnak (elernyednek). 

•  Az izomműködés megismerésére végezd el az alábbi vizsgálatot! Tedd a tenyeredet felfelé fordítva a pad 
lapja alá! Nyomd felfelé a padot! A másik kezeddel tapintsd meg a felkaron az elöl lévő, összehúzódó 
izmokat! Tapintsd meg a hátul lévő izmokat is, amelyek elernyedt állapotban vannak.

  Most tenyereddel nyomd erősen lefelé a padot! Ha megtapintod elöl az izmokat, azok ernyedt állapot-
ban vannak, a hátul lévők pedig összehúzódnak, megfeszülnek. 

  A vázizomzat minden mozgást – a fentiekhez hasonlóan – két ellentétesen működő izomcsoporttal hoz 
létre. 
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Az emésztés
•  Tanultuk, hogy az emésztés során a tápanyagok építőelemeikre esnek szét. Az emésztést a nyál már a 

szájüregben megkezdi. Például a keményítőt annak építőelemére, cukorra bontja le.

•  Rágj huzamosabb ideig egy falat kenyeret! Vigyázz arra, hogy a pépessé vált falatot minél később nyeld 
le! Milyen ízűnek érzed ekkor a kenyeret?

A légzés
•  Nyugalmi helyzetben percenként 16-szor veszünk levegőt, a szívünk pedig 60-80-szor húzódik össze. 

Szervezetünk alkalmazkodik a terheléshez.

•  Mérd meg nyugalmi helyzetben, hogy egy perc alatt hányszor húzódik össze a szíved, és hányszor veszel 
levegőt! Végezz 20 guggolást, majd számold meg ismét a percenkénti légvételek számát és a pulzusodat! 
Hasonlítsátok össze egymás adatait! Magyarázd meg, mi okozza a megemelkedett légzés- és pulzusszá-
mot! Miért lehetnek eltérőek egymás adatai?

•  A tüdőnk befogadóképessége átlagosan 4-6 liter levegő. Ennek mértéke egyénenként változhat.

•  Több tanuló egy mély légvételt követően fújjon fel azonos méretű lufi kat! Mire következtetsz a felfújt 
lufi k nagyságából?

A kilégzés és a belégzés folyamata
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A nemi szervek felépítése és működése

Az élővilágban a szaporodás alapvető élet-
jelenség. Ha egy élőlény nem szaporodik, 
kipusztul a Földről. Az állatvilágban a sza-
porodás ösztönös folyamat, vagyis nincs 
tudati ellenőrzés. Amikor az állat eléri fej-
lődésének egy bizonyos szakaszát, akkor az 
őseitől örökölt belső késztetés hajtja, hogy 
szaporodjon. A  szaporodás biztosítja azt, 
hogy a Földön a legszélsőségesebb környe-
zetet kivéve mindenütt van élet. Egyes álla-
toknak fejlett az ivadékgondozása, ami szin-
tén ösztönös cselekvések sorozatából áll.

Az ember szaporodását nem az ösztönök vezérlik. A szaporodást megelőzi a párválasz-
tás, amely erős érzelmi kötődésen, kölcsönös vonzalmon, a szerelem érzésén, a társ iránti 
bizalmon és tiszteleten alapul. A családtervezést és a születendő gyermek felnevelésének 
örömeit és gondjait mindkét szülőnek felelősségtudattal kell megélnie.

A női szaporító szervrendszer
A belső nemi szervekhez tartozik a két petefészek, amelyekben a serdülőkortól kezdődően 
minden hónapban egy petesejt érik meg. A petefészkek a petevezetékekben folytatódnak, 
amelyek feladata az érett petesejt továbbítása az anyaméhbe. Az anyaméh izmos falú szerv. 
Belső felszínét vérdús nyálkahártya borítja, amelybe a megtermékenyített petesejt beágya-
zódik, majd itt fejlődik tovább az embrió és a belőle kialakuló magzat. 

A családalapítás és a megszületett gyermek felnevelése 
felelősséggel jár

A női nemi szervek felépítése (elöl- és oldalnézet)

hüvely

petevezeték

anyaméh

petevezeték

petefészek gerincoszlop

anyaméh

húgyhólyag vastagbél

húgycső

hüvely
végbélnyílás

gerincoszlop
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Ha a petesejt nem termékenyül meg, a 
méh nyálkahártyája leválik a méh faláról, és 
havivérzés formájában a hüvelyen keresztül 
a külvilágba jut.

A hüvely a nők párzószerve, és ezen ke-
resztül jön világra a magzat. A külső nemi 
szervekhez tartoznak a kis és a nagy szemé-
remajkak, amelyek körülzárják a húgycső 
és a hüvely nyílását.

A férfi  szaporító szervrendszer
A hímivarsejtek a herezacskóban lévő két herében termelődnek, és a mellékherékben ér-
nek tovább. A serdülőkortól kezdve az ivarsejtképzés folyamatos, naponta több millió is 
képződhet belőle. A herékből az ivarsejtek az ondóvezetékbe jutnak, amely a húgycsőbe 
nyílik. Az ondóvezeték áthalad az ondóhólyagon és a dülmirigyen (prosztata). Az ondó-
hólyag és a dülmirigy váladékot termel. Ez táplálja a hímivarsejteket, és megtermékenyítés 
során segíti a hímivarsejtek életben maradását, illetve mozgását.

A férfi ak párzószerve a hímvessző. Alsó részén a húgycső húzódik, amely a vizeletet 
és az ondót szállítja. A hímvessző belsejét a barlangos test tölti ki. Nemi izgalom hatására 
megtelik vérrel, ez a folyamat a merevedés. A  hímvessző makkját egy bőrredő, a fi tyma 
borítja be.

Érett emberi petesejt mikroszkóp alatt

Figyeld meg a fönti és a 178. oldal rajzain a férfi  és a női nemi szervek felépítését! 
Ismerd meg az egyes szervek nevét!

húgyvezeték

gerincoszlop

húgyhólyag
vastagbél

ondóvezeték

dülmirigy

húgycső

hímvessző

here

végbélnyílásvégbélnyílás

vastagbél

húgyvezeték

gerincoszlop

A férfi  nemi szervek felépítése (elöl- és oldalnézet)
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A szaporodás során a petefészekben megérett petesejt és a herékben képződött hímivar-
sejt egyesül. Ezt a folyamatot nevezzük megtermékenyülésnek. 

A megtermékenyült petesejt az anyaméhben fejlődik tovább, egészen a megszületésig. 
A fejlődésnek ezt a szakaszát méhen belüli fejlődésnek nevezzük. A megszületés után kez-
dődik az ember fejlődésének második nagy időszaka, amelyet méhen kívüli fejlődésnek, 
más néven egyedfejlődésnek nevezünk.

A serdülőkortól kezdve különösen fontos a nemi higiénia, vagyis a betegségek megelő-
zését szolgáló tisztasági szabályok betartása. A mindennapos szappanos zuhanyozás során 
a nemi szerveket is tisztán kell tartani. Akik ezt elmulasztják, könnyen megfertőződhetnek 
különböző betegségekkel.

A gyulladásos betegségek számos szervünket érinthetik, így a nemi szerveket is. Kiváltó 
okuk baktériumos vagy vírusos fertőzés. Ilyen például a húgycsőgyulladás, amelynek tü-
nete a vizelést kísérő égő fájdalomérzet. A heregyulladás a herék megnagyobbodásával és 
fájdalmával jár együtt. A hüvely, az anyaméh, a petefészek és a petevezeték gyulladásos 
betegségeit is fertőzés okozza. A fertőző baktériumok a széklet maradványaiból is a külső 
nemi szervek tájékára kerülhetnek. A nemi szervekben elszaporodva okozzák a gyulladá-
sos betegségeket.

Ha elmarad a rendszeres tisztálkodás, az alsónemű napi cseréje, akkor a nemi szervek 
tájékán gombás fertőzések is kialakulhatnak. Minden betegségtünet észlelésekor orvoshoz 
kell fordulni. 

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mi a szaporodás biológiai jelentősége?
2. Mi a lényeges különbség az állatok és az ember 

szaporodása között?
3. Sorold fel a női és a férfi  szaporító szervrend-

szer szerveit, illetve az egyes szervek feladatát!
4. Indokold meg, miért fontos a nemi higiénia!

Hímivarsejtek és a petesejtHímivarsejtek mikroszkópos képe
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Az egyedfejlődés. A serdülőkor testi és lelki változásai

A méhen belüli fejlődés
A megtermékenyítés során a petesejt és a hímivarsejt egyetlen sejtté olvad össze, amelyet 
zigótának nevezünk. A zigótából az anyaméhben kifejlődik az embrió, majd 8 hét eltelté-
vel a magzat. A magzat kezdetben 2,5 cm nagyságú, de alakja már az emberéhez hasonló. 
A fejlődéséhez szükséges táplálékot a köldökzsinóron keresztül, az anya szervezetéből kap-
ja. A magzati fejlődés az anyaméhben 280 napig (9 hónapig) tart. 

A szülés. A méhen kívüli egyedfejlődés
A szülés a méh izomzatának szakaszos, egyre erősödő összehúzódásaival indul meg. A vi-
lágra jött csecsemő testtömege 3–3,5 kg, hossza átlagosan 50 cm. A köldökzsinórt az orvos 
elvágja, és elkezdődik az életnek egy újabb szakasza, amelyet méhen kívüli fejlődésnek 
nevezünk.

Az embrió, majd a magzat 9 hónapig fejlődik az anyaméhben

Figyeld meg a rajzokon az anyaméhben fejlődő magzatot! Miben mutatkozik meg 
a fejlődés?
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Az ember életkori szakaszai
Az újszülöttkor a megszületéstől számítva egy hónapig, a csecsemőkor ezután az első élet-
év végéig tart. Ebben az időszakban a testtömeg növekszik, majd a csecsemő megtanul ülni, 
állni, járni, és fejlődésnek indul a beszéd. Legfontosabb tápláléka az anyatej, amely minden 
fontos tápanyagot és a betegségekkel szembeni ellenanyagokat is tartalmazza.

A kisgyermekkor 6 éves korig tart. Főbb jellemzői: a gyermek megtanulja a széklet- és 
a vizeletürítést akaratától függően szabályozni, kinő az összes tejfoga is, szókincse gyarap-
szik, beszédkészsége egyre értelmesebb lesz. Önállóvá válik az étkezésben, az öltözködés-
ben és a tisztálkodásban. 

A kisgyermek fő tevékenysége a játék. A  játék során fejlődnek a testi képességek (a 
mozgásszervrendszer, a vérkeringés, a légzés szervei stb.) és az idegrendszer szabályozó 
működése. 

A kisiskoláskor (gyermekkor) 10–
12 éves korig tart. Megtörténik a fogváltás, 
vagyis kinőnek a maradandó fogak, erősö-
dik a csontozat és az izomzat. Fejlődnek az 
értelmi képességek (megfigyelőképesség, 
emlékezet, gondolkodás), és kialakul a köte-
lességtudat. Ebben az életkori szakaszban a 
legnagyobb a mozgásigény. 

A serdülőkor a lányoknál 8–11 éves kor-
ban, a fiúknál 1-2 évvel később kezdődik, és 
16 éves korig tart. A testi, illetve lelki válto-
zásokat a petefészekben és a herékben ter-
melődő nemi hormonok szabályozzák. Hatásukra megindul az ivarsejtképződés, amelyet a 
lányoknál az első menstruáció, fiúknál az önmagától bekövetkező első magömlés jelez. 

Az elsődleges nemi jellegeket a férfi és a női nemi szervek felépítése, valamint működé-
se közötti különbségek adják. 

A másodlagos nemi jellegek azok a testalkati különbségek, amelyek a fiúkat a lányoktól 
megkülönböztetik, vagyis a nőies és férfias vonások. Ilyen például a lányoknál a csípő kiszé-
lesedése, a mellek növekedése, a test különböző részein a zsírszövet lerakódása. Fiúknál a váll 
szélesebb lesz, mint a csípő, a testszőrzet megerősödik, a hangszín megváltozik (mutálás). 

Az ember életkori szakaszai

Az iskoláskor fő tevékenysége a tanulás
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A hormonok hatására mindkét nemnél növekszik a testtömeg és a testmagasság is. 
A csöves csontok megnyúlását azonban csak később követi a vázizomzat megerősödése, 
ezért a serdülők mozgása kis időre összerendezetlen lesz. Az arccsontok is növekednek, 
ezért eltűnnek a gyermekes arcvonások.

Az élővilágban az ivarérettség azt jelenti, hogy az élőlény szervezete ivarsejteket képez, 
vagyis kész a szaporodásra. A növény- és állatvilágban az ivarérettség és a szervezet teljes 
kifejlődése egy időbe esik. Az embernél azonban a biológiai érettség (10–14 éves kor) 
jóval megelőzi a testi és a lelki fejlettség kialakulását (18–22 éves kor).

A serdülőkori lelki változások során a fi atal felkészül a felnőttéletre. A korszak kezde-
tén azonban ez sok ellentmondással és nehézséggel jár. A serdülők magatartására a ket-
tősség jellemző: keverednek benne a gyermekkori és a felnőttekre jellemző tulajdonságok. 

A serdülők érzelmei szélsőségesek, gyakoriak a nagy hangulatváltozások. A  féktelen 
jókedvet egyik pillanatról a másikra mély búskomorság, bezárkózottság, a magány érzete 
követheti. Nehezen fogadják el a felnőttek véleményét, de az önértékelésük és az önbizal-
muk még fejletlen.

A szülők befolyása csökken, egyre függetlenebbé válnak tőlük, ugyanakkor fontosak 
lesznek számukra a kortárscsoportok és a barátságok. Felébred a másik nem iránti von-
zalom is. Az első nagy szerelmi érzések a serdülőkorban alakulnak ki.

Az ifj úkor 20–24 éves korig tart. A  testi fejlődés befejeződik, a csontok növekedése 
leáll. Az értelmi képességek (a megfi gyelőképesség, a képzelet, az emlékezet, a gondolkodás, 
a problémamegoldás, a kreativitás) fejlődése ifj úkorban a leggyorsabb.

A felnőttkor 60 éves korig tart. Egészséges életmóddal hosszú 
ideig megőrizhető a szervezet egészsége és munkabíró képessége.

Az időskor 60 év felett kezdődik. A csontok anyaga fokoza-
tosan leépül, ezért a testmagasság csökken. Az ízületek gyakran 
elmeszesednek, a csontok törékenyebbé válnak, az izomerő is 
gyengül, a mozgás egyre nehézkesebb lesz. Romlik az érzékszer-
vek (a látás, a hallás) működése is. A gondolkodás lelassulhat, 
az emlékezet pontatlanná válik. Az idős emberek ezért gyakran 
kerülhetnek váratlan, veszélyes élethelyzetekbe. Az egyedül élők 
különösen fokozott fi gyelmet, gondoskodást és törődést igé-
nyelnek.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Ismertesd a magzati fejlődés főbb jellemzőit! Mennyi ideig tart? Milyen 

változások történnek ebben az időszakban?
2. Melyek a méhen kívüli fejlődés szakaszai? Ismertesd az egyes életkori sza-

kaszok főbb testi és lelki változásait!
3. Mi indítja el a serdülőkori változásokat? 
4. Mit nevezünk elsődleges és másodlagos nemi jellegeknek?
5. Mi jellemző a serdülők értelmi képességeire és érzelmeire?
6. Hogyan őrizhető meg felnőttkorban az egészség? 
7. Miért szorulnak az időskorú emberek nagyobb fi gyelemre és törődésre?

Időskorra a szervezet legyengül
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Az idegrendszer. Az érzékszervek: a látás és a hallás

Az idegrendszer központi szerve az agyvelő és a 
gerincvelő. Az agyvelőt a koponya csontjai fogják 
közre. A  gerincvelő a gerincoszlop csigolyái által 
képzett gerinccsatornában helyezkedik el. Az ideg-
rendszer több milliárd, testünk minden részét be-
hálózó idegsejtből épül fel.

Az idegrendszer szabályozza az életműködé-
seinket. Felfogja a külső környezetből jövő hatáso-
kat, más néven az ingereket. Az ingerekre az élet-
működések szabályozásával válaszol.

Az életünk során megismert, tanult dol-
goknak is az agyban vannak a központjai, 
például a beszédnek, az írásnak, az olvasás-
nak, az összetett mozgásoknak. 

Az agyunk egyik területe az emlékezet 
központja. Ez a központ tárolja a múltbéli 
ismereteket és tapasztalatokat. Az emlé-
kezet biztosítja a gondolkodást, amelynek 
segítségével a múltbéli tapasztalatokat fel-
idézve képesek vagyunk problémákat megol-
dani, értelmesen tudunk cselekedni, terveket 
készíteni.

testet 
behálózó

idegek

agyvelőagyvelőgerincvelő

A bőrünk például érzékeli, ha magas a külső hőmérsék-
let. Az agyunkban lévő hőérzékelő központ utasítást ad, 
hogy a verejtékmirigyek fokozzák a verejtékkiválasztást. 
A bőrön a verejték elpárolog, ez hűti a testet, így az nem 
melegszik fel. 
Ha nehéz munkát végzünk, sportolunk, az izmoknak 
több oxigénre és tápanyagra van szükségük. Az agyi 
központ utasítására szaporább lesz a percenkénti lég-
vételek és szívösszehúzódások száma.

A fontosabb életműködések agyi központjai

gondolkodás

érzelmek

mozgás érzékelés

írás

látás

szaglás

Az idegrendszer felépítése

Figyeld meg a tankönyv rajzán az agyvelő és 
a gerincvelő elhelyezkedését! 
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A különböző érzékszervek (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás) központjai is az agy-
ban vannak. Az agyi központokban keletkeznek a látási, hallási, ízérzékelési stb. érzetek. 
A felfogott ingereket az agyunk központjai feldolgozzák, értelmezik, és megfelelő módon 
válaszolnak rá.

A látás
A szem a legfontosabb érzékszervünk, mivel környezetünk ingereinek többségét a látószer-
vünkkel érzékeljük.

A látás során a fénysugarak áthatol-
nak a szaruhártyán, a pupillarésen és 
a domború szemlencsén. A szemlencse 
a fénysugarakat a szemgolyó hátsó falán 
lévő ideghártyára gyűjti össze. Az ideg-
sejtek ingerületbe jönnek, és ezt a látó-
idegen keresztül az agy látóközpontjá-
ba vezetik. A látóközpontban keletkezik 
a látás érzete.

A szemgolyó nagyobb része a koponya csontos üregében helyezkedik el. A szemet kí-
vülről a szemhéjak védik. A szemhéjak mozgása (a pislogás) a könnymirigyek váladéká-
val nedvesen tartja és folyamatosan lemossa a szaruhártyáról a környezet porszennyezését. 
A könny védi a szemet a fertőzésektől is, mivel baktériumölő anyagot is tartalmaz.

A két szemgolyó együttes mozgását a szemmozgató izmok összehangolt működése biz-
tosítja.

Egy labdajáték közben például az idegrendszer összehangolja a kéz és a láb mozgását, így egyszerre 
tudunk futni is, meg labdát vezetni is. Mozgásunk közben látjuk a csapattársak és az ellenfél játékosai-
nak helyezkedését is. Ezt a képet az agyunk felfogja. De nemcsak látjuk a társakat, hanem az agyunk a 
látott kép alapján döntést is hoz arról, kinek továbbítsuk a labdát, ki van a legjobb helyzetben.

A pupilla szabályozza a szembe jutó fény mennyiségét. Ha erős a fény, a pupillarés összehúzódik, így 
védi a szem belsejét. Ha kevesebb a fény, kitágul. A szem ideghártyáján kb. 130 millió fényérzékelő 
sejt van. Ezek egy része a színlátásért felelős. A színvakok nem látnak színeket, mert bizonyos beteg-
ségek vagy öröklött tulajdonságok miatt a színeket felfogó idegsejtek hiányoznak.

Figyeld meg a tankönyv rajzán a szem felépítését! Milyen részekből áll? Mi a felada-
tuk az egyes részeknek?

A szem felépítése

szemlencse

ideghártya

szemmozgató izom

szaruhártya

látóideg

pupilla érhártya

szivárványhártya ínhártya

szaruhártyaszaruhártyaszaruhártya

pupillapupillapupilla
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A hallás
A hallószervünk a fülünk. A  hallás in-
gerei a levegő rezgése során keletke-
ző hanghullá mok. A  hanghullámok a 
hallójáraton keresztül jutnak a fülbe. 
Megrezegtetik a dobhártyát, amelyek a 
hanghullámokat mozgási energiává ala-
kítják. Átadják a mozgási energiát a kö-
zépfülben lévő hallócsontoknak. A hal-
lócsontok mozgása áttevődik a belső 
fülben lévő folyadékra. A  folyadék rez-
gésbe jön, ami ingerli a belső fülben lévő 
csigát. A hallósejtek a csiga belső falán 
helyezkednek el.  A hallósejtek az ingert 
ingerületté alakítják, és a hallóidegen ke-
resztül az agy hallóközpontjába vezetik. 
A hallás érzete itt keletkezik.

(Az idegrendszerről, az érzékszervekről és ezek betegségeiről a 8. évfolyamon tanulunk.)

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hol helyezkednek el az idegrendszer központjai?
2. Mondj példákat arra, hogyan szabályozza az ideg-

rendszer az életműködéseinket!
3. Milyen központok vannak az agyvelőben?
4. Ismertesd a fény útját a szemben! Hol keletkezik a 

látás érzete?
5. Milyen ingereket fog fel a hallószervünk? Hol keletke-

zik a hallás érzete?

Szemmozgató izmok

Figyeld meg a rajzon a szemmozgató iz-
mok elhelyezkedését! Mi szükséges ah-
hoz, hogy mindkét szemgolyónk azonos 
irányba nézzen?

Figyeld meg a rajzon a fül felépítését! Kövesd a rajzon, hogyan terjed az inger a fülben!

A fül felépítése

hallócsontok

dobhártya

hallójárat

félkörös ívjáratokfélkörös ívjáratok

dobhártya

hallójárat hallócsontok

csigacsiga
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A fertőzés és a járvány

Környezetünkben számos szabad szemmel jól megfi gyelhető élőlény van. Vannak azonban 
olyanok is, amelyek szabad szemmel nem láthatók, és csak nagy nagyítású mikroszkópok 
alatt ismerhetők meg. A parányi élőlények között akadnak olyanok, amelyek a szerveze-
tünkbe jutva elszaporodnak, és betegségeket okoznak. Ilyenek például a vírusok, a bakté-
riumok, a gombaspórák vagy a féregpeték.

Az emberi szervezetet megbetegítő élőlényeket kórokozóknak nevezzük. Ha a kóroko-
zók bejutnak az ember szervezetébe, fertőzésről beszélünk. 

A kórokozók sokféle módon juthatnak a szervezetünkbe. A belélegzett levegővel terjed 
például az infl uenza vírusa, fertőzött ivóvízzel, romlott ételekkel a szalmonellabaktérium, 
a sérült bőrön át jutnak szervezetünkbe az izomgörcsöket és bénulást okozó tetanuszbak-
tériumok vagy a veszettséget okozó vírusok.

A nemi szerveken a bőr folytonossága megszakad (húgycső, hüvely). Ezért a nemi úton 
terjedő kórokozók könnyen átjuthatnak a másik ember szervezetébe. Így terjednek példá-
ul a vérbaj és a tripper baktériumai vagy az AIDS vírusai. 

Járványról akkor beszélünk, ha valamilyen fertőző betegség egy-egy területen töme-
gesen elterjed, és az emberek nagy számban megbetegszenek. Hazánkban a leggyakoribb 
járványos betegség az infl uenza. A Föld számos országában ennél súlyosabb járványos be-
tegségek is gyakoriak, például az AIDS, az agyhártyagyulladás, az ebola, a tífusz, a malária, 
a szalmonella. 

A fertőző betegségekkel szemben a leghatékonyabb védekezési módszert a kötelező vé-
dőoltások jelentik. Az oltások nyomán védettség alakul ki. A védettség azt jelenti, hogy ha 
meg is fertőződünk, a betegség nem alakul ki, mert szervezetünkben kész ellenanyag van a 
kórokozóval szemben.

Nem minden megfertőződött ember betegszik meg. Egyesek szervezetében a kórokozóval szemben 
ellenanyagok termelődnek, így erős a természetes védettségük. Hordozzák szervezetükben a kóroko-
zókat, de nem betegednek meg. A fertőzést azonban továbbadhatják más embereknek.

A kullancsok és a bolhák súlyos betegségek kórokozóit terjesztik Pestisbaktérium mikroszkopikus képe
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A védőoltások a legsúlyosabb fertőző betegségek-
kel szemben nyújtanak védelmet. Szervrendszerein-
ket azonban számos olyan betegség támadhatja meg, 
amelyek ellen nincs oltóanyag. A betegség tüneteinek 
észlelésekor orvoshoz kell fordulni. Az ő feladata a 
betegség megállapítása és a megfelelő kezelés előírá-
sa. Az öngyógyszerezés minden életkorban – de kü-
lönösen gyermekkorban – súlyos következményekkel 
járhat. 

A betegségek általános 
tünetei: 
•  rossz közérzet, gyengeség, 

fáradtságérzet;
•  láz, bőrkiütések;
•  különböző fájdalmak;
•  étvágytalanság, hányinger.

Bármelyik tünet észlelése-
kor orvoshoz kell fordulni!

Hogyan előzhetjük meg a betegséget? 
A betegségmegelőzésben a legfontosabb az egészséges életmód. Ennek fontos eleme a he-
lyes napirend, amelyben a tanulás mellett helyet kap a szabadidő hasznos eltöltése is. Nem 
maradhat el a szabad levegőn való mozgás, a kirándulás és a rendszeres sportolás sem.

Napi 9-10 óra alvás a feltétele annak, hogy a más-
napi tevékenységeket kipihenten, frissen lehessen elvé-
gezni. Aki ennél kevesebbet alszik, az másnap fáradé-
kony és fi gyelmetlen lesz.

Sok betegséget megelőzhetünk az egészséges táp-
lálkozással. 10-11 éves korban naponta ötször kell ét-
kezni, ügyelve arra, hogy a reggelizés sose maradjon el. 
A fejlődő szervezetnek különösen sok fehérjetartalmú 
élelmiszerekre, zöldségekre, gyümölcsökre van szük-
sége. A  helytelen táplálkozási szokások következmé-
nye lehet az elhízás. A túlsúlyos emberek között több 
a magas vérnyomásos, a cukorbeteg, az érszűkületes.

Az egészséges életmód része 
a szabad levegőn való mozgás

A védőoltások megóvnak a fertőző betegségektől

Különböző életkorokban adják be a tbc, a dift éria, a tetanusz, 
a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a kanyaró, a mumpsz, a 
rózsahimlő és a fertőző májgyulladás elleni oltóanyagot.
Az elmúlt századokban Európában több nagy járvány is pusz-
tított. A  legtöbb emberáldozatot a londoni pestis követelte az 
1664–65-ös években. London akkori lakosságának több mint a 
fele, százezer ember halt meg. Feltételezik, hogy a tömeges jár-
ványt a patkányok és a legyek terjesztették el.
Hazánkban az 1950-es években tört ki gyermekbénulásos jár-
vány, amelynek több ezer áldozata volt.

Az egészséges táplálkozás, a helyes napirend, a szabadidő hasznos eltöltése jó közérzetet biztosít. 
A jó közérzethez és a lelki egészség megőrzéséhez szükség van arra, hogy szeretetben élj a szüleid-
del, nagyszüleiddel, testvéreiddel. A környezetedben élőkhöz légy segítőkész, barátságos és türelmes! 
Tiszteld a gyerektársaidat, és akkor elvárhatod, hogy ők is tiszteljenek téged.



   Az emberi szervezet felépítése, működése 189

Az orvosi szűrővizsgálatok célja, hogy idejében felismer-
jék a betegségeket. A korán felismert betegségek hatékonyab-
ban gyógyíthatók. 7–14 korban az iskolaorvos rendszeres 
szűrővizsgálatokat végez, amelyek kiterjednek a testtömeg, 
a testmagasság mérésére, a vérnyomás ellenőrzésére, a látás-
élesség és a hallás vizsgálatára. 

Számos lelki betegséget okozhat a rossz családi és az iskolai 
légkör. Szorongást és félelmet kelt a türelmetlenség, a kiszá-
míthatatlanság, a folyamatos bizonytalanság érzése, a durva 
beszéd vagy a felnőttek agresszív viselkedése. A gyermekkori 
lelki betegségek rövid idő alatt kialakulhatnak, a gyógyulás 
azonban nagyon sok időbe telhet. 

Az elmúlt évtizedekben a környezetszennyezés számos 
betegség kialakulását okozta. Az ipari üzemek kéményei, 
a gépjármű-közlekedés kipufogógázai, a szén-, a földgáz- és a 
kőolaj-tüzelésű fűtőberendezések nagy mennyiségben juttat-
nak a levegőbe szennyező és az egészségre káros anyagokat. 

Az égés során keletkező szén-monoxid, kén-dioxid, por és 
párafelhő a nagyvárosok felett füstködöt (szmogot) hoz lét-
re. A belélegzett szennyezett levegő lerakódik a tüdőben, és 
csökkenti annak oxigénfelvevő képességét, súlyosabb esetek-
ben tüdővizenyő alakul ki. A szennyező anyagok csökkentik 
a szervezet ellenálló képességét is. Allergiás megbetegedést, 
kötőhártya-gyulladást vagy a tüdő daganatos megbetegedé-
sét okozhatják.

A háztartásokban keletkező hulladék is közegészség-
ügyi problémákat okozhat. Hazánkban minden ember után 
évente 350 kilogramm tömegű hulladék keletkezik. Ennek a 
hulladéknak az összegyűjtése és megfelelő kezelése (elégetés, 
lerakóhelyek létesítése) fontos a fertőző betegségek megelő-
zésében. A  háztartási hulladékkal szennyezett lakókörnye-
zetben a kórokozók gyorsan elszaporodnak, és súlyos fertő-
zéseket okozhatnak.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely élőlényeket nevezzük kórokozónak?
2. Mit jelent a fertőzés? Mikor beszélhetünk járványról?
3. Miért fontosak a védőoltások?
4. Sorold fel, melyek a betegségek leggyakoribb tünetei!
5. Mondd el, mit tehetsz a betegségek megelőzéséért!
6. Miért fontos feladat a levegőszennyezés csökkentése?
7. Miért van szükség a háztartási hulladékok összegyűjtésére és kezelésére?

A szennyezett levegő allergiás 
betegségeket okozhat

A ház körül élő állatok fertőző 
betegségeket terjeszthetnek

Iskolaorvosi szűrővizsgálat
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Az elsősegélynyújtás alapismeretei

Különböző baleseteknél, hirtelen fellépő rosszulléteknél nagyon fontos a gyors elsősegély. 
Az orvos vagy a mentők megérkezéséig a szakszerű segítségnyújtás életeket menthet meg. 
A mentőket sürgős esetekben orvosi beutaló nélkül is értesíteni lehet. 

Az eszméletvesztés életveszélyes állapot. Tünete, hogy az izmok elernyedtek, ezért a 
nyelv könnyen hátracsúszhat, elzárhatja a levegő útját, ami fulladást okoz.

Az újraélesztés sok esetben életet menthet, ugyan-
is ha a keringés és a légzés megszűnik, néhány perc 
után beáll a halál. Ha időben történik a megszűnt 
életműködések helyreállítása, a beteg még lehetősé-
get kaphat az életre. Az újraélesztésre mindenki képes 
lehet, aki szeretne a bajban lévőn segíteni. Kellő gya-
korlattal az újraélesztés elemeit nem szakemberek is 
elsajátíthatják.
Az első feladat az életjelenségek vizsgálata. A sérült 
megszólításával és a vállak megrázásával kell meggyő-
ződni arról, hogy a beteg reagál-e. Ha nincs semmilyen 
válasz, akkor segítségért kell kiáltani, és mentőt hívni 
(104). A sérültet a hátára kell fektetni, majd a fejét óva-
tosan hátrahajtani a légzés könnyítése érdekében. 
Meg kell vizsgálni, hogy van-e légzése. A légzésvizs-
gálatot 10 másodpercig kell végezni. Meg kell fi gyelni, 
hogy a mellkas emelkedik, illetve süllyed-e. A ki- és a 
belégzést hallásunk segítségével is ellenőrizhetjük, és 
érezni lehet a kilélegzett levegő melegét is. Ha nincs 
légzés, akkor a vérkeringés is leállt, ezért az újraélesz-
tést a mentők megérkezéséig azonnal el kell kezdeni. 
Az újraélesztést 30 mellkaskompresszióval (a mell-
kasra ható, gyorsan ismétlődő nyomással) kezdjük. 
A képen látható módon, a kezeket egymásra téve, a 
szegycsont alsó harmadára kell helyezzük. A karok-
nak nyújtott, a szegycsontra merőleges helyzetben 
kell lenniük. A szegycsontot felnőttnél 4-5 cm mélyen 
kell lenyomni. A kompresszió (nyomás) gyakorisága 
pedig percenként 100-120 legyen. A mellkast minden 
nyomás után teljesen fel kell engedni. 
Ezután az orrnyílást befogva, majd a szájat kinyitva 
egymás után 2 befújást kell végezni olyan mélyen, 
hogy jól látható legyen a mellkas felemelkedése. 
A  mellkas süllyedése után azonnal folytatni kell az 
újraélesztést, folyamatosan ismétlődő 30 kompresszi-
óval és 2 levegő befújásával. 
Az újraélesztést addig kell végezni, amíg a segítség 
(mentő) megérkezik. A hatásos mellkaskompressziók 
és a mellkas emelkedésével járó befújások esélyt ad-
nak arra, hogy a sérült életműködései visszatérjenek.Szájból orrba történő mesterséges lélegeztetés

Mellkaskompresszió
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A betegre jellemző, hogy 
bár légzése van, a szíve is 
működik, de kapcsolat nem 
teremthető vele. A  légzést a 
mellkas felemelkedésének 
és süllyedésének megfi gye-
lésével, a szívműködést a 
nyaki verőér kitapintásával 
ellenőrizhetjük. Az elsőse-
gélynyújtó feladata ilyenkor 
a nyelv előrehúzása, a száj-
üreg megtisztítása és a sta-
bil oldalfekvés biztosítása.

Az ájulás rövid ideig (néhány percig) tartó 
eszméletvesztés, amelyet az agy rossz vérellá-
tása okoz. Bekövetkezhet hosszabb ideig tartó 
állás során, folyadék vagy táplálék hiányában, 
vércukorszint-csökkenéskor. Ájulást okozhat-
nak az erős érzelmeket kiváltó események is. 

Az ájulást megelőzően a beteg sápadt 
lesz, verejtékezik, szédül, gyengeség fogja 
el. Segítségadáskor a beteget hanyatt kell 
fektetni, a lábakat pedig felemelni, mert így 
javul az agy vérellátása. 

Különböző baleseteknél légzési nehézsé-
gek léphetnek fel. Ezt a beteg szapora légzé-
se, a bőr kékes elszíneződése, a beszéd- és a 
mozgásképesség gyengesége jelzi.

A segítségadáskor a betegnek félülő test-
helyzetet kell biztosítani. A  mellkasi sérül-
teknél (például bordatörés) is ez a megfelelő 
testhelyzet.

Az orrvérzést az orrüreget borító nyál-
kahártya ereinek megpattanása okozza. 
A kiváltó ok lehet az erős orrfújás, az orrot 
ért ütés vagy a vérnyomás ingadozása. Az el-
sősegélynyújtó feladata, hogy a vérző fejet 
előrehajtsa, és az orrnyílások felett a lágy ré-
szeket a csontos alaphoz szorítsa. 5-10 perc 
után a vérzés többnyire megszűnik.

A stabil oldalfekvés kialakításának mozzanatai

Figyeld meg a tankönyv rajzain a stabil oldalfekvés kialakításának mozzanatait!

A mellkasi sérült félülő testhelyzete

Az ájult beteget fektetni kell
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A balesetek során erős vérzések keletkezhetnek. A vérzéseket minél előbb csillapítani 
kell, mert a vérveszteség életveszélyes állapot. A vérző beteget le kell fektetni, a vérző test-
részt felemelni. A vérzéseknek két típusa van, attól függően, hogy a verőér vagy a gyűjtőér 
sérült-e meg. A verőerek vérzésekor a sebből spriccel a vér. Az elsősegélynyújtónak a seb 
feletti részen található verőeret az egyik ujjával a verőér alatti csonthoz kell nyomni. A seb-
re nyomókötést kell helyezni.

A gyűjtőeres vérzés-
nél a sebből folyamato-
san szivárog a vér, melyet 
szintén nyomókötéssel 
állíthatunk el. A  sérülés 
helyére steril gézlapot 
kell helyezni, majd erre 
gézcsomókat nyomni, és 
az egészet körbe kell te-
kerni pólyával. 

Az orvosi ellátással kapcsolatos tudnivalók
Hazánkban minden betegnek joga van megfelelő orvosi ellátáshoz. 

A betegellátás szintjei:
A háziorvosok, házi gyermekorvosok feladata az alapellátás. Munkájukat a rendelé-

si időben végzik. A folyamatos orvosi ellátás érdekében munkaidőn kívül orvosi ügyeleti 
rendszer működik. A háziorvosnak a betegek vizsgálatán és ellátásán kívül számos feladata 
van, például az egészségügyi tanácsadás, a betegségből gyógyulók számára utókezelés, az 
elveszett fi zikai képességek helyreállítására, szűrővizsgálatok végzése, szakorvosi ellátásra 
beutalók készítése, védőoltásokkal kapcsolatos feladatok, egészségnevelés és egészségügyi 
felvilágosítómunka.

Járóbeteg-szakellátásra a háziorvos, házi gyermekorvos utalhatja a beteget, ahol szak-
orvosok (fogorvos, belgyógyász, szemész, fül-orr-gégész, bőrgyógyász stb.) végzik a beteg 
gyógyítását.

Fekvőbeteg-szakellátásban az ágyhoz kötött betegek részesülnek. Kivizsgálásuk és 
gyógykezelésük hosszabb-rövidebb kórházi benntartózkodást igényel. 

A munkahelyen üzemorvos védi a dolgozók egészségét.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mit jelent az elsősegélynyújtás? Miért fontos, hogy az 

alapvető segítségadási lehetőségeket megismerjük?
2. Milyen feladatai vannak a háziorvosnak?
3. Milyen szinteken történik a betegek ellátása?

Nyomókötés készítése
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Érdekességek testünkről és életműködéseinkről

Az ember bőre
•  Az ember bőrszínét a felső hámrétegben termelődő festékanyag, a melanin határozza meg. Ez védelmet 

nyújt a napból jövő, szemmel nem látható, káros ultraibolya (vagy ultraviola) sugarak ellen. Különösen 
a fehér bőrű embereknek kell védeniük bőrüket az erős sugárzástól, erre szolgálnak a fényvédő krémek. 
Az UV-sugárzás károsítja a szemet is. Ez ellen UV-szűrős napszemüveggel védekezhetünk.

•  A bőr 1 négyzetcentiméteres részén akár 350 verejtékmirigy is taláható. Így már érthetőbb, hogy a forró 
nyári napokon vagy nehéz munka végzése során, sportolás közben miért tudunk a bőrünkön keresztül 
naponta több liter vizet is elpárologtatni.

Csontváz és izomzat
•  Az embernek 206 csontja van. A legnagyobb a combcsont, 

hossza átlagosan 48 cm, a legkisebbek a középfülben lévő 
hallócsontocskák, amelyek 2–8 mm hosszúak. 

•  Egy 50 kg tömegű felnőtt embernek a csontváza 7 kg. 
A  csontvázhoz 600 különálló vázizom kapcsolódik. 
A csontok és az izmok együttes tömege teszi ki az ember 
testtömegének a felét.

•  A csontok hosszanti növekedése lányoknál 17, fi úknál 21 éves 
korig tart. A  csontok vastagodását a csontokat borító csont-
hártya biztosítja. Belső rétegében csontképző sejtek vannak. 
Csonttöréskor is a csontképző sejtek hozzák létre az új csont-
anyagot, amely rögzíti az eltörött csontok végét. 

•  A  csontritkulás az időskor gyakori betegsége. Oka, hogy a 
csontállományba kevesebb kalcium-, magnézium- és fosz-
forvegyület épül be, és csökken a rugalmasságot adó rostok 
mennyisége. Ezért a csontok törékennyé válnak, teherbíró ké-
pességük csökken. Kisebb balesetek is súlyos törésekkel járnak. 
Megfelelő kezeléssel a csontritkulás folyamata lassítható.

•  A csöves csontok belsejében üreg van, amelyet a vörös csont-
velő tölt ki. Itt képződnek a vér egyes alkotórészei. 

•  Az izmok működéséhez energia szükséges, amelyet az emész-
tés során lebontott tápanyagok elégetésével biztosítanak a 
sejtjeink. Az energiát biztosító tápanyagokat és az égés során 
keletkező káros anyagokat a vér szállítja. 

•  A  vázizmok részt vesznek szervezetünk hőszabályozásában 
is. Ha nagyon alacsony a levegő hőmérséklete, akkor „dider-
günk”, „vacogunk”. Ilyenkor a vázizmok remegésszerűen, több 
hullámban összehúzódnak. Az izommozgás hőtermeléssel jár, 
a „didergés” során termelődő hő meggátolja szervezetünk le-
hűlését.

A csont felépítése

A vörös csontvelő

szivacsos állomány

velőüreg
csonthártya

tömör állománytömör állomány

szivacsos állomány

velőüreg
csonthártya
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Az emésztés
•  A  tápanyagok megemésztését az emésztőnedvek végzik, amelyek a táplálék más-más alkotórészeit 

bontják le. A máj termelte epe például a zsírokat bontja le kisebb cseppekre, a nyál a szénhidrátokat, a 
gyomornedv a fehérjéket, a hasnyál és a bélnedv a fehérjéket, szénhidrátokat és a zsírokat is. Naponta 
1,5 liter nyál, 2 liter gyomornedv, 0,7 liter epe, 1-1 liter hasnyál és bélnedv termelődik.

•  A vastagbélben sok baktérium él, amelyek kialakítják a székletet, és B-vitaminokat, valamint K-vita-
mint termelnek.

•  Az elhízás és lesoványodás az elfogyasztott ételek ener-
giamennyiségétől függ. Testsúlyunk akkor növekszik, ha 
több energiát veszünk fel, mint amennyit a szervezetünk 
felhasznál. A  felesleges energia zsírszövetté alakul, ezt a 
szervezet elraktározza. A zsírszövet a test különböző része-
in (például a hason, a csípőtájékon, a combon) felhalmo-
zódik. 

  Lesoványodáskor csökken a testtömegünk, mert szerveze-
tünk kevesebb energiához jut, mint amennyit felhasznál a 
napi munkavégzés során. Szervezetünk a hiányzó energiát 
a tartalék zsírszövet, majd az izomszövet anyagainak elége-
tésével pótolja. Az elhízás-lesoványodás mértéke örökletes 
tényezőktől, a belső elválasztású mirigyek működésétől és 
lelki tényezőktől is függ. Mindezekről a 8. évfolyamon ta-
nulunk.

Az emésztőrendszer szervei

A túlsúlyos és sovány testalkat

szájüreg

máj

garat

nyelőcső

gyomor

hasnyálmirigy

vékonybél

vastagbél

végbél

szájüreg

máj
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A légzés
•  A légzés lényege a gázcsere: az oxigén felvétele és 

a szén-dioxid leadása. Ez a folyamat a tüdő léghó-
lyagjainak falán keresztül történik. 

  A léghólya gok szőlőfürtszerűen helyezkednek el a 
hörgőcskék végein. A  tüdőben 300 millió léghó-
lyag van, amelyek összesített felülete 150 négyzet-
méter! Ez megfelel egy nagyobb tanterem (15 mé-
ter hosszú és 10 méter széles) alapterületének.

•  A  dohányzás során képződött kátrány, a szennyezett levegőben lévő por, korom stb. a hörgőkben és 
léghólyagocskákban rakódik le. Csökkentik a légzőfelület nagyságát, ezért a szervezet kevesebb oxigén-
hez jut. A gyakori köhögés, a szapora és kapkodó légvétel, a fulladásérzés mindezek következményeit 
jelezhetik.

A vérkeringés
•  A vér szállítja szervezetünk több milliárd sejtjéhez az oxigént és a tápanyagokat. A szén-dioxidot és a 

salakanyagot elszállítja. A verőerekben, gyűjtőerekben és a hajszálerekben 5-6 liter vér áramlik. Az erek 
együttes hossza egy felnőtt embernél 100 ezer kilométer! 

•  A  vér egyes alkotórészei a falósejtek, amelyek az amőbákhoz hasonló mozgással képesek átjutni az 
ér falán, majd bekebelezik és lebontják a kórokozókat. Más véralkotók a szervezet ellenálló képessé-
gét (immunitás) alakítják ki. A kórokozókkal szemben ellenanyagokat termelnek, amelyek meggátolják 
egyes fertőző betegségek kialakulását.

•  A vérszegénység gyakori betegség. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek kevés a vére. A vérszegény embe-
reknek a vérében kevesebb azoknak a véralkotóknak a száma, amelyek az oxigént felveszik és szállítják 
a szervezetben.

A vörösvérsejtek mikroszkopikus képe

Léghólyagocskák

Vörös- és fehérvérsejtek
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Rendszerezzük ismereteinket!

A bőr és 
egészségvédelme

Testünket a bőr, más néven a kültakaró borítja. Feladata, hogy 
védjen a külső környezeti hatásoktól, megőrizze a testhőmérsékle-
tet. Fontos érzékszerv is, a bőrben lévő zsírszövet pedig tartalékolja 
a táplálékot. 
A bőr egészséges működésének feltétele a rendszeres tisztálkodás, 
az A- és C-vitaminban gazdag táplálkozás. Napsugárzás hatására a 
bőrben D-vitamin képződik.

A mozgás szerv-
rend szer és 
egészségvédelme

A mozgásszervrendszer a csontvázból és a hozzá kapcsolódó 
vázizomzatból épül fel. Egyes csontok védik a belső szerveket is. 
A csontok anyaga kellően szilárd és rugalmas is egyben. 
A csontok kapcsolódási formái: összenövés, varrat, ízület. Az ízületek-
ben a csontok mozgathatóan kapcsolódnak egymáshoz. A vázizomzat 
működésére az összehúzódás és az elernyedés jellemző. A csontok és 
izmok egészségmegőrzésében fontos a rendszeres sportolás, a fehér-
jékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táplálkozás.

A táplálkozás. 
Az emésztés 
szervrendszere

A táplálkozás során különböző tápanyagok jutnak a szervezetünkbe. 
Az emésztés a szilárd vagy folyékony állapotban felvett táplálék átala-
kítása a szervezet sejtjei által felszívható és felhasználható anyagokká. 
A tápanyagok egy része a szervezetünkben elég, és energiához 
jutunk. Másik része a szervrendszerek növekedéséhez, fejlődéséhez 
szükséges. Az emésztő szervrendszer szervei: szájüreg, nyelőcső, 
gyomor, vékonybél, vastagbél. 
A máj és a hasnyálmirigy fontos emésztőnedveket is termel.

Az egészséges 
táplálkozás

Az egészséges táplálkozás alapkövetelménye, hogy az elfogyasztott 
ételeink, italaink tartalmazzák mindazokat a tápanyagokat, ame-
lyekre a szervezetünknek szüksége van.
Egyes tápanyagok (fehérjék) szervezetünk építőanyagai, mások (zsí-
rok, szénhidrátok) energiaforrásként hasznosulnak. A vitaminok, 
ásványi anyagok és a víz a növekedéséhez, fejlődéséhez nélkülöz-
hetetlenek. Hiányukban a szervezet fejlődése leáll, és különböző 
betegségek alakulnak ki.

A légzőszerv-
rendszer és 
egészségvédelme

A légzőszervrendszer feladata a gázcsere, az oxigén felvétele és a 
szén-dioxid leadása. 
A légzési gázokat a vér szállítja. Szervei: orrüreg, garat, gége, légcső, 
hörgő és a léghólyagok. 
A fő légzőizmok a rekeszizom és a bordaközi izmok, amelyek a ki- 
és a belégzést végzik.
A légzőszervrendszer egészségmegőrzésében fontos a szabad 
levegőn való mozgás. A szennyezett levegő és a dohányzás súlyosan 
károsítja a szervrendszer működését. Leggyakoribb betegségei: a 
nátha, a garatmandulák gyulladása, a tüdőgyulladás, a tbc.
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A vérkeringés, 
a kiválasztás és 
egészségvédel-
mük

A vérkeringés központi szerve a szív és a testet behálózó érrendszer. 
Feladatuk a szervezet ellátása oxigénnel és tápanyagokkal. A vér 
szállítja a szén-dioxidot és bomlástermékeket is. 
A vérben lévő anyagoknak fontos szerepük van a betegséggel szem-
beni védelemben. 
A kiválasztó szervrendszer feladata a szervezetben keletkező káros 
anyagok és a felesleges víz kiválasztása. Szervei: a vese, a húgyveze-
ték, a húgyhólyag és a húgycső.
A keringési szervrendszer egészségmegőrzésében fontos az egészsé-
ges életmód, a rendszeres mozgás. 

A nemi szervek  
felépítése és  
működése

A női szaporító szervrendszer szervei: a petefészek, a petevezeték, 
az anyaméh, a hüvely, a szeméremajkak.
A férfi nemi szervei: a here, az ondóvezeték, az ondóhólyag, a dül-
mirigy, húgyvezeték, a hímvessző.
Megtermékenyülés során a hímivarsejt és a petesejt összeolvad 
egyetlen sejtté, amelyből az anyaméhben kifejlődik a magzat. 
A nemi szervek egészségmegőrzésében fontos a rendszeres tisztál-
kodás és a fertőzések elkerülése.

Az egyedfejlődés.
A serdülőkor 
testi és lelki vál-
tozásai

Az ember fejlődése az anyaméhben 9 hónapig tart. A születés után 
kezdődik a méhen kívüli fejlődés, amelyet több korszakra osztunk: 
csecsemőkor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, 
felnőttkor, időskor. Minden korszakra sajátos testi és lelki sajátossá-
gok jellemzők.
A nemi szervek működésének kezdete és a másodlagos nemi jelle-
gek kialakulása serdülőkorban kezdődik. 
A serdülőkor átmeneti időszaka az ember egyedfejlődésének: 
a gyermekből a felnőtté válás időszaka.

Az idegrendszer.
Az érzékszervek:  
a látás és a hallás

Az idegrendszer központi szerve az agyvelő és a gerincvelő. Fel-
adatuk az életműködések szabályozása. Az agyban vannak a tanult 
dolgok központjai, és itt keletkeznek az érzékszervek által felfogott 
ingerekből az érzetek. 
A látás során szemünk ideghártyája a tárgyakról visszaverődő fény-
sugarakat felfogja, és az ingerületet az agy látóközpontjába vezeti. 
A látás érzete itt keletkezik.
A hallás érzete is az agyban van. Az érzet kialakulásának feltétele, 
hogy a hallószerv felfogja a levegő rezgéshullámait.
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A fertőzés és a 
járvány

Fertőzéskor kórokozók jutnak a szervezetünkbe. A kórokozók a 
légutakon keresztül, fertőzött élelmiszerrel, ivóvízzel és a bőrön 
keresztül kerülnek szervezetünkbe.
Járványról akkor beszélünk, ha a kórokozó tömeges megbetegedést 
okoz. A kötelező védőoltások számos betegséggel szemben teszik 
ellenállóvá szervezetünket.
A betegségek megelőzésének módjai: egészséges életmód, helyes 
táplálkozás, tiszta, rendezett lakókörnyezet, részvétel az orvosi 
szűrővizsgálatokon.

Az elsősegély-
nyújtás alapisme-
retei

A gyors és szakszerű elsősegélynyújtással életeket lehet menteni. 
A segítségnyújtónak ismernie kell, hogy milyen módon lehet az 
orvos vagy mentők megérkezéséig a sérültet ellátni. 
Az orvosi ellátás rendszere az iskolaorvosi vizsgálatokon kívül: házi-
orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, járóbeteg-szakellátás, fekvőbe-
teg-szakellátás.
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A növények testfelépítése – Élet a kertben
becőtermés: Hosszúkás, felnyíló, száraz termés, középső válaszfalán ülnek a magvak.
bőrizomtömlő: A férgekre jellemző mozgásszerv, ahol a kültakaró (bőr) és az alatta lévő izom szorosan 

összenőtt.
ernyős virágzat: Minden virág kocsánya látszólag egy pontból ered.
fedőszárny: A rovarok megkeményedett első pár szárnya, amely védi az alatta lévő szárnyakat.
gumó: Föld alatti raktározószerv, amely kialakulhat szárból (például burgonya) és gyökérből (például 

dália) is.
gyökér: A fejlett növények talajban lévő szerve, amely felveszi a tápanyagokat, és rögzíti a növényt a talajba.
hagyma: Föld alatti módosult szár, raktározószerv.
hasláb: A puhatestűekre jellemző, a hasi oldalon kiszélesedő, széles, lapos bőrizomtömlő.
járulékos gyökér: Olyan gyökér, amely a hajtásból fejlődik.
kacs: Kapaszkodószerv.
kéreg: A fák, cserjék legkülső, kemény rétege.
kültakaró: Az élőlény külső testfelszínét borító képződmény (ilyen például a bőrizomtömlő, a kitinváz, a 

bőr és annak függelékei).
lárva: Nem ivarérett fejlődési szakasz.
levél: Lapos, szélesen elterülő szerv, amely zöld színtesteket tartalmaz; a színtestek képezik a növény 

táplálékait.
mag: A termő magházában lévő magkezdeményből a megtermékenyítés után fejlődik ki.
megporzás: A magvas növények szaporodásának első szakasza, a virágpor a hímivarszervből a női ivar-

szervhez jut.
párzás: Szoros kapcsolat a nőstény és a hím között, amelynek célja a hímivarsejtek átadása.
porzó: A virágok hímivarszerve, benne képződik a virágpor.
potroh: Az ízeltlábúak leghátsó testrésze.
szár: A növények középvonalában helyezkedik el, tartja a leveleket, a virágokat, majd a termést; lefelé a 

gyökérzetben folytatódik.
Szent-Györgyi Albert (1893−1986): Felfedezte a C-vitamint, és leírta annak hatását; 1937-ben Nobel-

díjat kapott.
sziromlevelek: A virágok ivarszerveit körülvevő, általában színes, módosult levelek.
termés: A legfejlettebb növények szerve, amely a megtermékenyítés után a magházból képződik; védi a 

benne fejlődő magvakat.
termő: A virág nőivarú része.
toktermés: Száraz, felnyíló, általában többmagvú termés.
tor: Az ízeltlábúak középső testrésze, amelyhez a lábak és a szárnyak kapcsolódnak.
vedlés: Az állatok kültakarójának vagy a kültakaró egyes származékainak (toll, szőr, pikkely) megújítása.
virág: A fejlett növények szaporítószerve.
virágzat: Egy közös virágzati tengelyen fejlődő több virág együttese.
zsigerzacskó: A puhatestűek belső szerve, amelyben többek között a szív, az ivarszervek és a bélcsatorna 

helyezkedik el.

Fogalomtár
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Anyagok és tulajdonságaik
égés: Olyan folyamat, amelynek során megváltozik az éghető anyag minősége, miközben hő szabadul fel; 

ismerünk gyors és lassú égést.
éghetőség: Az anyagok egyik tulajdonsága.
forrás: A folyadékból úgy lesz légnemű anyag, hogy a folyadék belsejében buborékképződés indul meg.
gyors égés: Olyan égés, amelyet hő- és fényjelenség kísér.
halmazállapot: A testek egyik fizikai tulajdonsága; szilárd, folyékony és légnemű (gáz)halmazállapotot 

különböztetünk meg.
hosszúság: A testek méreteit vagy egymástól való távolságát adja meg.
hőmérséklet: A testek egyik fizikai tulajdonsága; mérésére hőmérőt használunk.
idő: A jelenségek időtartamát meghatározó mennyiség.
keverék: Különböző anyagokból áll, amelyben az anyagok megőrzik saját tulajdonságaikat.
lassú égés: Olyan égés, amelyet nem kísér fényjelenség, csak hőfelszabadulás.
lecsapódás: A légnemű anyagból folyékony halmazállapotú anyag lesz.
légkör: A Földet körülvevő levegőburok elnevezése.
légnyomás: A levegő nyomást gyakorol ránk és a körülöttünk lévő testekre – ez a légnyomás.
mérés: A mérendő mennyiség összehasonlítása a mértékegységgel.
mesterséges anyag: Gyűjtőnév; a természetben nem megtalálható anyagok elnevezése.
oldat: Oldószerből és oldott anyagból álló keverék; az oldószerből mindig többet, az oldott anyagból 

kevesebbet tartalmaz.
olvadás: Az a folyamat, amelynek során a szilárd anyagból folyadék lesz.
olvadáspont (fagyáspont): Az anyag hőmérséklete olvadás, illetve fagyás közben.
párolgás: A folyadékból légnemű anyag lesz; a folyadék felszínén megy végbe.
térfogat: A térnek az a része, amelyet egy test elfoglal.
természetes anyag: Gyűjtőnév; a természetben megtalálható anyagok elnevezése.
tömeg: A testekben foglalt anyag mennyisége.
tüzelőanyag: Gyűjtőnév; a fűtéshez felhasználható anyagok elnevezése.
víznyomás: A folyadékok (így a víz is) nyomást fejtenek ki a tárolóedény aljára és oldalára; ez a víznyomás.

Tájékozódás a térképen és a természetben
alaprajz: A tárgyak körvonalas rajza, felülnézetből ábrázolja azokat.
alföld: A tenger szintje, a 0 méter és a 200 méteres magasság között elterülő síkság.
autós térkép: Részletes útvonalakat adnak meg, és az egyes szakaszokon feltüntetik a távolságokat is.
domborzat: A földfelszín felszíni formáinak az összessége.
dombság: A 200–500 méter tengerszint feletti magasságú dombokból álló, hullámos felszínű terület.
felszínforma: A földfelszín különböző sík területei, kiemelkedései és bemélyedései, például síkság, domb, 

hegy, medence, völgy.
fennsík: A tengerszinttől számított 200 méter feletti magasságokon található sík vagy közel sík terület, ez 

a felszínforma nem kötődik egy-egy magasságcsoporthoz.
forrás: Az a hely, ahol a felszín alatti vizek a felszínre bukkannak.
főfolyó: Az a folyó, ahová a mellékfolyók torkollanak.
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fővilágtájak: A tájékozódást segítő fő irányok: észak (É), kelet (K), dél (D), nyugat (Ny).
iránytű: Kis  mágnes, amely egy függőlegesen álló tű hegyén szabadon elfordulhat, és mindig észak–déli 

irányba áll be.
jelkulcs: A térkép olvasásához szükséges adatokat tartalmazó jelek és magyarázatuk.
keresőhálózat: A keresés megkönnyítése érdekében a térképekre szerkesztett függőleges és vízszintes vo-

nalakból álló háló.
kicsinyítés mértéke: Azt mutatja meg, hogy az alaprajz hányszor kisebb, mint az eredeti tárgy.
kilométer-hálózat: Vízszintes és függőleges vonalakból álló háló, amellyel általában egy kilométerenként 

felosztják a térképet; főleg a távolságok meghatározásában van szerepe.
középhegység: Az 500–1500 méter tengerszint feletti magasságú hegyek alkotják.
közigazgatási térkép: Olyan térkép, amely egy ország vagy egy terület közigazgatásáról ad információkat.
magashegység: Az 1500 méter feletti hegyek vonulata.
magassági szám: A térképen található számok, amelyek azon a ponton a felszín pontos magasságát mé-

terben jelölik.
mágneses mező: A mágneseket körülvevő sajátos környezet; szemmel nem látható, de „láthatóvá tehető” 

a mágnes fölé helyezett üveglapra szórt vasreszelék segítségével.
medence: Dombokkal vagy hegyekkel körülzárt, kerek vagy szabálytalan alakú mélyedés, ez a felszínfor-

ma bármelyik magasságcsoportban megtalálható.
mellékfolyó: A nagyobb folyókba torkolló vízfolyás.
mellékvilágtájak: A fővilágtájak között elhelyezkedő, a tájékozódást segítő irányok: északkelet (ÉK), dél-

kelet (DK), délnyugat (DNy), északnyugat (ÉNy).
mélységi számok: A térképen található olyan számok, amelyek azon a ponton az adott tó, tenger vagy 

óceán pontos mélységét méterben jelölik.
méretarány: Azt jelenti, hogy a térkép hányszor kisebb a valóságnál.
mértékszám: A kicsinyítés mértéke.
névmutató: Betűrendben tartalmazza a térképen vagy az atlaszban szereplő összes nevet.
síkság: Olyan, csaknem vízszintes felszínű terület, ahol a magasságkülönbség négyzetkilométerenként 

nem haladja meg a 200 métert; a tengerszinthez viszonyított helyzetük alapján lehetnek mélyföldek, 
alföldek és fennsíkok; kialakulásuk különböző.

szintvonal: A tengerszint felett azonos magasságban lévő pontokat összekötő vonalak a térképen.
szintvonalas ábrázolás: Olyan ábrázolási mód a térképen, például a turistatérképeken, amikor a szintvo-

nalakat is feltüntetik.
tájékozódás: Azt jelenti, hogy valaki meg tudja határozni a négy égtájhoz képest a helyzetét.
tematikus térkép: Témák szerint dolgoz fel egy-egy területet, például éghajlatot, népességet, gazdasági életet.
tengerszint feletti magasság: A szárazföldek valamely pontjának a világtenger átlagos szintjéhez viszo-

nyított magassága méterben.
térkép: A földfelszín kisebbített alaprajzi képe, különböző területeket ábrázol, különböző nagyságban.
térképjel: A terep tárgyainak jelszerű ábrázolási formája a térképen.
térképvázlat: Olyan alaprajz, amelyen a körvonalakon kívül különféle jelek is megtalálhatók.
torkolat: Ahol a folyó egy másik folyóba, tóba vagy tengerbe ömlik.
turistajelzések: Fatörzseken, kősziklákon található színes jelek (csíkok, keresztek, körök, négyzetek), ame-

lyeket a turistatérképeken is feltüntetnek, segítségükkel az egyes útvonalak biztonsággal járhatók be.
turistatérkép: Az adott területről minden fontos információt tartalmazó részletes térképek, amelyek se-

gítik a kirándulókat a tájékozódásban.
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útvonalrajz: Olyan, az egyén tájékozódását szolgáló alaprajz vagy egy térképvázlat, amelyen berajzolnak 
bizonyos útvonalat.

várostérkép: Egy település kisebbített alaprajzi képe; megtalálható rajta az utcahálózat, de feltüntetik pél-
dául a múzeumokat, műemlékeket, kulturális központokat, vendéglátóhelyeket is.

vonalas mérték: Segítségével meg lehet mérni a térképen két hely távolságát légvonalban.

Az időjárás és az éghajlat
aszály: Az év tartósan forró, csapadék nélküli, többhetes vízhiányos időszaka; a hosszabb ideig tartó 

aszály súlyos károkat okoz a mezőgazdaságnak.
dér: Szilárd halmazállapotú csapadék – a talajra és a talajközeli tárgyakra kiváló jégkristályok –; akkor 

keletkezik, amikor nagyon hideg éjszakákon fagypont alá süllyed a hőmérséklet.
éghajlat: Egy terület rendszeresen ismétlődő átlagos időjárása.
éghajlat elemei: Megegyeznek az időjárás elemeivel: a napsugárzás, a hőmérséklet, a szél, a páratartalom 

és a csapadék.
éghajlati diagram: A havi középhőmérsékleteket és a havi csapadékértékeket ábrázolja.
eső: Folyékony halmazállapotú csapadék.
évi közepes hőingás: A leghidegebb és a legmelegebb hónap középhőmérséklete közötti különbség.
évi középhőmérséklet: A havi középhőmérsékletek értékeit összeadjuk, és elosztjuk tizenkettővel.
felhő: A légkörben lebegő vízcseppek és/vagy jégkristályok összesűrűsödő és így láthatóvá váló része.
harmat: Folyékony halmazállapotú csapadék; akkor keletkezik, amikor meleg, nedves levegő hideg fel-

szín felett halad át, miközben a vízpára például a növények levelére kicsapódik.
havas eső: Hó és eső keveréke, akkor hullik, amikor a hópelyhek egy része a felszín közelében megolvad.
havi középhőmérséklet: Egy hónap átlagos hőmérséklete; a napi középhőmérséklet értékeit összeadjuk, 

és a kapott összeget elosztjuk a hónap napjainak a számával.
hó: Szilárd halmazállapotú csapadék. Amikor a felszín közelében alacsony a hőmérséklet, a vízpára apró 

kristályok, hópelyhek formájában hullik le.
időjárás: A légkör fizikai állapotának az az állandó változása, amely a napsugárzás, a hőmérséklet, a szél, 

a páratartalom és a csapadék állandó változásában nyilvánul meg.
időjárás elemei: A napsugárzás, a hőmérséklet, a szél, a páratartalom és a csapadék.
jégeső: Szilárd halmazállapotú csapadék; akkor keletkezik, amikor a felhőkben megfagyhatnak az esőcseppek.
köd: A felszín közelében megülő felhő.
napi hőingás: Az egy napon mért legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet közötti különbség.
napi középhőmérséklet: Egy nap átlagos napi hőmérséklete.
nedves kontinentális éghajlat: A nyár meleg, a tél hideg, a csapadék évi 500–800 mm; a legtöbb csapadék 

tavasz végén, nyár elején hull. A téli csapadék javarészt hó. A folyók vízjárása ingadozó.
ónos eső: A lehullott csapadék azonnal megfagy, és különböző vastagságú jégpáncéllal borítja a felszínt.
száraz kontinentális éghajlat: A nyár meleg, a tél hideg, a csapadék évi 300–500 mm. Nagy az évi köze-

pes hőingás. Ide tartoznak az Alföld középső, legszárazabb területei.
szél: A felszínnel párhuzamos légmozgás.
szélerősség: A levegőmozgás sebessége km/órában kifejezve.
szélirány: Az az égtáj, ahonnan a szél fúj.
zúzmara: Szilárd halmazállapotú csapadék. Amikor a fagyos felszín fölé néhány fokkal magasabb hőmér-

sékletű, páradús levegő érkezik, jégkristályok formájában rakódik le a csapadék.
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Az állatok testfelépítése – Állatok a házban és a ház körül
agyar: Megnagyobbodott szemfog, amely kilóg a szájból, védekező-támadó fegyver, és a táplálék kiásását 

is segíti.
bajusz: Az emlősök fején képződő, hosszú, merev érzékelőszőrök.
bendő: A kérődző állatok összetett gyomrának első, legnagyobb üregű része.
bika: Ivarérett hím állat.
biogazdálkodás: Olyan mezőgazdasági termelés, ahol csak istállótrágyát használnak, vegyszerek helyett 

a növények természetes (biológiai) védelmére helyezik a hangsúlyt.
csődör: Az ivarérett hím házi ló neve.
csüd: A madarak lábán, a lábujjak és a lábszárcsont közötti rész.
fészekhagyó: A tojásból való kibújás után elhagyja a fészket, és önállóan képes táplálkozni.
fészeklakó: A tojásból való kibújás után csukott a szeme, védtelen, fészkét elhagyni és önállóan táplál-

kozni nem képes.
Hőgyes Endre (1847−1906): A veszettség ellen oltóanyagot állított elő.
kanca: A nőstény ló elnevezése.
legelés: Zöld növényi részek emlősök révén történő fogyasztása (fűféléket fogyaszt például a szarvasmar-

ha, fásszárúakat a zsiráf).
lesből támadás: A zsákmányszerzés egyik módja, egy helyben történő várakozást jelent a zsákmány fel-

bukkanásának feltételezett helyén.
mindenevő: Növényi és állati eredetű táplálékot fogyasztó állat.
mirigy: Olyan szerv, amely valamilyen váladékot termel.
nyű: Lábatlan, fejetlen rovarlárva.
összetett gyomor: A kérődző állatokra jellemző, négy üreges részből álló (bendő, recés-, százrétű, oltó-) 

gyomor.
pata: Szaruból álló, kemény, ellenálló képződmény, amely befedi a patás emlősök ujjainak a végét.
pehelytoll: Laza, finom szerkezetű tolltípus, amely meggátolja a test lehűlését.
ragadozó életmód: Élő állatok zsákmányolása és azok húsával való táplálkozás.
tojás: Egyes állatok védőburokkal körülvett szaporítósejtje, tartalmazza a fejlődő embriót, a tartalék tápanyagot.
vándorlás: Egyik élőhelyről a másikra történő mozgás, többnyire állandó időszakokban ismétlődik.

Az emberi szervezet felépítése, működése. Az egészség megőrzése
emésztés: Az emésztés során az összetett anyagok egyszerűbb anyagokra bomlanak le.
magzat: Az emlősembrió fejlődési szakasza, amikor már felismerhetően hasonlít a felnőtt egyedre.
megtermékenyítés: Az ivarsejtek egyesülése.
ösztön (vagy öröklött viselkedési forma): A szülőktől öröklött viselkedés, amelyet sem a tanulási folya-

mat, sem a környezeti hatások nem változtatnak meg.
petesejt: Az ivarosan szaporodó élőlények női ivarsejtje.
pulzus: Az ütőereknek a szívveréssel összehangolt összehúzódása és elernyedése.
szaporodás: Az élőlények alapvető életjelensége, amelynek során magukhoz hasonló egy vagy több utó-

dot hoznak létre.
széklet: Az emésztés során képződött salakanyag, amely a végbélnyíláson keresztül ürül a külvilágba.
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