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Bevezető 
Pedagógiai rendszerváltás 

Formálódó korunkat sokféle jelzővel illethetnénk, hiszen egymásba gabalyodó folyamatok 
átláthatatlannak tűnő, mégis szerves egysége alakítja. A szabad kereskedelem és a gazdasági 
növekedés oltárán számos áldozatot kell hoznunk, miközben a fejlődés fenntarthatósága globális 
léptékben megkérdőjeleződik. Átrendeződnek az emberi kapcsolatok szűkebb és tágabb körei, a 
munka tartalma és módja, a szórakozás és a tanulás. A gazdasági kényszerek következtében 
megváltoznak a munkavállalási lehetőségek, az információs technológiák fejlődése kikényszeríti, de 
meg is könnyíti az élethosszig tartó tanulást, amely a munkaerőpiacon való megfelelés feltételévé 
válik. A nemzeti oktatási rendszerek különböző mértékű és jellegű távolságtartással - lemaradással 
követik ezt a változást. Ahol valóban fontosnak tartották a versenyképességet, ott sok pénzt és tudást 
ruháztak be a fejlesztésbe. Ma már világosan látszik, hogy a fejlett technológiákra alapozó 
nemzetgazdaságok termelékenyebbek, magasabb életszínvonalat biztosítanak polgáraik számára. 
(Ezzel persze nem minősíthető a globális gazdasági verseny értelme, fenntarthatóság ellenes hatása.) 
Egy ország termelési-, technológiai színvonala nem választható el a benne élő emberek tudásának, 
képességének színvonalától, közvetlenül a szakképzettség szintjétől, közvetve pedig a kultúra 
általános szintjétől. A régi iskolaszerkezet és oktatási- nevelési gyakorlat másféle viszonyokhoz 
alkalmazkodott, így mindenképpen módosításra, cserére szorul. A továbblépés irányát kijelölő viták 
már javarészt lezajlottak, az ebben élenjáró országok a változtatások tapasztalatait dolgozzák fel. A 
felzárkózás nálunk is megkezdődött, elméletben jóval korábban, mint a gyakorlatban – de egyes 
területeken a visszhangozott modernizáció ellenére még nem történt áttörés.  

A természettudományos nevelésről évekig folytatott szakmai vita és fejlesztőmunka 
kétségtelen eredményei változásokat indítottak el az iskolai fizika-, kémia, vagy biológiatanításban, de 
gyökeres változás még nem következett be. Nem is könnyű elérni, mert a korábbi modell is sikeres 
volt - a maga korában és módján. A ma oktató tanárok nagyobb hányada abban a korban nevelkedett 
és szerzett képesítést, amelyben a tudomány társadalmi presztízse és a tudományos – technikai pályák 
népszerűsége magas volt. Nehéz elfogadniuk, hogy a szigorú szaktudományos ismeretrendszerek 
egyre kevésbé befogadhatóak a diákok nagy tömegei számára. Az iskolarendszerbe belépő gyerekek 
képességei nem gyengülhettek ilyen rövid idő alatt ilyen mértékben, tehát más okokat kell keresnünk a 
kudarcos helyzetre. A neveléstudomány 20. század végén bekövetkezett lendületes fejlődése nem csak 
a helyzetelemzést, hanem a kiútkeresést is megkönnyítette. A pedagógiai elmélettel kölcsönhatásban, 
de a technológiai fejlődés által új minőséget kapva alakul át a tanulási környezet. A legfontosabb 
kulcspontok: 

• konstruktív tanuláselmélet 
• kooperatív tanulási módszerek 
• aktív tanulási módszerek 
• adaptív pedagógia 
• formatív értékelés felértékelődése 
• IKT – alapú tanulási környezetek  
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A felsoroltak kifejtésére nem vállalkozva* érdemes megemlíteni a modernizációs részfolyamatok 
közötti szinergizmust, egymást erősítő hatást. A konstruktív tanuláselmélet szerint a személyes tudás 
építése aktív folyamat, a passzív befogadás nem eredményez igazi tudást. Az aktív tanulási módszerek 
ugyan idő- és eszközigényesek, de jobban alkalmazkodnak a tanulók egyéni fejlesztési igényeihez, 
erősebb motivációs bázist építenek fel. Az együttműködő csoportban felszínre kerülhetnek az egyéni 
elképzelések, amelyek ütközhetnek egymással és a megismert új szempontok szerint módosíthatók. A 
tudásépítés folyamata formatív értékeléssel segíthető, a szóbeli és írott formában adott visszajelzések 
és a tanulói önértékelés alapján módosítható a tanulási stratégia. Az új technológiák által a tanulás 
sikeréhez hozzáadott érték egyre nagyobb, és az előnyök nem csak a fekete tábla multimédiás 
képernyőre cserélésében jelentkeznek. A tanulók rugalmasan szerveződő hálózatok elemeivé válnak, a 
csoportos együttműködés az információs térben jön létre. A régiók, országok, kontinensek közötti 
hidak építése a tudás mellett a társadalmat is erősíti. A számítógép szinte „együtt nő” a gyerekekkel, 
az általa feltárt virtuális világ képei nem csak játékok, hanem tanulási helyzetek is lehetnek. A 
természettudományos nevelés igényli is ezt a segítséget, hiszen a rejtett mérettartományok és 
idődimenziók világába könnyebb bepillantást biztosítanak. Ha a valóság túl bonyolult, akkor a 
számítógépes modellezés egyszerű és érthető formában mutathatja be. Mindezek a kulcselemek 
számos egyéb szemponttal és eszközzel kiegészülve modern pedagógiai rendszerekké szervezhetők, 
amelyek képesek megfelelni az oktatás elé állított minőségi követelményeknek.  
  
Tudás és képesség 

Az utóbbi évtizedekben végbement társadalmi fejlődés eredményeként változik az oktatás cél- 
és eszközrendszere is. A közoktatás a felnőttkor küszöbéig kíséri a diákokat, a szakmai képzés feljebb 
tolódik és átfedődik a felsőoktatás kiszélesedő mezejével. Az iskola társadalmi kezelése, megítélése is 
változik, a beruházott milliárdokért minőségi oktatást, nevelést vár a fenntartó és a felhasználó. A 
minőség meghatározásának egyik eszköze a mérés, de a mérőeszköz és a mérendő mennyiség a 
pedagógiában nem olyan egyértelmű, mint pl. a természettudományokban. A nagy visszhangot keltett 
PISA mérés (nem elsőként) arra világított rá, hogy az iskolákban megszerezhető tudás minőségével, 
alkalmazhatóságával baj van. Nem az élenjárók, hanem a többség, és elsősorban nem a tudomány, 
hanem a mindennapok szempontjából. A természettudományos ismeretek és kompetenciák esetében 
ez azt jelenti, hogy a kevés érdeklődő és sikeres tanulót kivéve, a legtöbben több éves fizika-, kémia-, 
biológiatanulás után sem rendelkeznek a természetről alkotott egységes és felhasználható tudással, 
legfeljebb érdekességek és bemagoltatott részletek maradtak meg bennük. Ez a többség közömbössé, 
vagy éppen ellenségesé vált a tudományos haladással szemben, ami befolyásolja a pályaválasztásukat, 
leértékelve a műszaki- tudományos szakmákat. Mindez a kultúra egészére nézve is veszélyes 
folyamat, és nagymértékben rontja a gazdasági versenyképességet. Nem véletlenül kapcsolódtak be a 
munkaadók, a gazdasági szereplők (pl. az OECD szervezetén belül) is az oktatásról folyó vitákba, 
határozott elvárásaikat és ajánlásaikat megfogalmazva. Megállapítják, hogy az egyén sikerét nem egy 
lezárt tudáshalmaz, hanem a tudás megszerzésének, alkalmazásának és átalakításának rutinja 
biztosíthatja. Azok az aggodalmak, hogy ezzel a klasszikus tudás és műveltség leértékelődik, csupán 
álvitákhoz vezetnek, mivel a fenti elvárásoknak megfelelő készségek és képességek csak kellően 
gazdag ismeretek birtokában épülhetnek ki. A paradigmaváltás azt jelenti, hogy a tudás elemei nem 
egymástól elhatárolva és sekélyen gyökerezve, hanem rendező elvek mentén, a megértés igazi 
mélységében építhetők fel. A hazai közoktatás alapdokumentuma, a Nemzeti Alaptanterv 2003-ban 
felülvizsgálatra került, és az átdolgozás után alapjául szolgálhat a fejlesztési feladatokból kiinduló 
pedagógiai programok fejlesztéséhez. A dokumentum Ember a természetben műveltségterülettel 
foglakozó részében pontokban fogalmazva található a természettudományos nevelés korszerűen 
értelmezett feladatrendszere:  
• „a diszciplínáktól független általános természettudományos fogalmak, eljárások és szemléletmódok 

formálása; 
• készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása; 
• a tudomány, a tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása;  
• a fizikai, kémiai és az életre vonatkozó tudásrendszerek alakítása; 
• a tudományok egymásra épülését biztosító külső és belső feltételek kiemelése, a tudásrendszerek 

összehangolása; 
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• a tudomány és technika, valamint a társadalom fejlődésének kapcsolatát érintő meggyőződések 
formálása;  

• a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkozásának erősítése; 
• az életben nélkülözhetetlen s elsősorban a természettudományokban begyakorolható megismerési, 

tanulási, értelmezési technikák és módszerek azonosítása, fejlesztése (pl. megfigyelés, kísérletezés, 
mérés, következtetés, összehasonlítás); 

• a természettudomány szerepének megismertetése a társadalmi folyamatokban, a személyes sorsok 
alakulásában, nevelés arra, hogy az így szerzett tudás felelős cselekvésben nyilvánuljon meg; 

• a tudomány természetére, történetére és a kiemelkedő alkotók munkásságára vonatkozó ismeretek 
alakítása. (A magyar vonatkozások, s ezek európai kapcsolatainak kiemelésével.)” 

 
Program és fejlesztés 
 A Politechnikum természetismeret tantárgyi programja jelenlegi állapotában egy fejlesztési 
folyamat múltból öröklött és jövőre tekintő jellegzetességeit viseli magán. Az 1991-es iskolaalapítás 
óta érlelődő program kezdettől fogva integrált szemléletű volt, de a külső és belső feltételeknek 
megfelelően többször is átdolgozásra került. Az első átfogó rendszerezést a NAT kibocsátása tette 
szükségessé, ehhez a munkához a KOMA - támogatását is megszereztük. Később a kerettantervekhez 
kellett alkalmazkodnunk, ami az iskola hat évfolyamossá válásával esett egybe, így kerültek 
bevezetésre a 7. – 12. –évfolyamos tantervek. Lényegében ennek alapján került sor egy újabb KOMA 
– pályázati munkára, melyben integrált természettudományos pedagógiai rendszer kifejlesztését 
vállaltuk. A tantervi modulokhoz igazodva tankönyv kéziratok készültek, amelyeket már a harmadik 
tanítási ciklusban használunk. Közben, 2003-ban lezajlott a NAT felülvizsgálata, ami újabb érdemi 
változást hozott a külső feltételekben is. A NAT – 2003 azt a modernizációs szemléletmódot 
érvényesíti a szabályozásban, amelyet a programunk fejlesztése során mi magunk is igyekeztünk 
elsajátítani és gyakorlatba ültetni. A NAT felülvizsgálati folyamat azonban nem csak tartalmi- 
módszertani változásokat követel, hanem a meginduló fejlesztések rendszerét is átalakítja. A három 
lépcsős szerkezetben legfölül a NAT, mint magtanterv áll, ennek általános fejlesztési követelményeit a 
helyi tantervek felé a programok szintjén kell közvetíteni. A programok a kerettantervekhez 
alkalmazkodva alakíthatók ki, illetve egy program alapján kerettanterv készíthető, amelyet 
akkreditációs folyamat hitelesít és fogad el. Mindez 2004 –ben veszi kezdetét, tehát a jelenlegi 
rendszer átalakítása még előttünk áll. A feladatgyűjtemény alapját képező program azonban már 
figyelembe veszi a NAT megújult feladatrendszerét, oly módon, hogy közben megtartható legyen a 
szaktárgyi kerettantervekhez igazodó tankönyv is. Mindezt a korábbi tanterv módosításával és 
fejlesztési szempontú kibővítésével igyekszünk elérni. A program 7. évfolyamos szakasza 11 modulra 
tagolódik, amelyek elsősorban a természettudományos megismerés szemléletmódjának és 
készségeinek megalapozását szolgálják. Az alapozó témakörök utáni egységek célja az általános 
természettudományos fogalmak elmélyítése, bemutatva az anyagszerveződés egymásba épülő szintjeit, 
az elemi részecskéktől az életig. Kiemelten fontos, és az alkalmazhatóságot döntően meghatározó 
szempont az életközeliség, a kontextusok minél gazdagabb választéka. Már az alapozó modulokban is 
megjelennek azok a hétköznapi tárgyak és környezetek, amelyek ismerősek lehetnek a gyerekek 
számára és analógiák kínálásával bevezetnek az elvontabb tudományos ismeretek birodalmába. Az 
aktív tanulási módszerek, pl. a projekt szemléletű oktatás kiaknázhatja a kontextusok érdeklődést 
felkeltő hatását és személyes szerepek választékéval alkalmazkodhat az egyéni fejlesztési igényekhez. 
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Program modulok: 
  
Természet 

A természet fogalom értelmezése, használatának problémái; természet és technológia viszonya; 
a természet megőrzése, fenntarthatóság. 

Megismerés 
Személyes és társadalmi igények, módszerek; az elmélet szerepe; modell és tapasztalat 
viszonya; a természet megismerhetősége; gondolkodási módszerek; gyakorlati módszerek; 
metakognitív stratégiák. 

Technológia 
A technológia (technika) fogalma; társadalmi- gazdasági meghatározottság; technológia és 
fejlődés; részterületek; környezeti hatások. 

Anyag 
Az anyag fogalmának értelmezése; energia és információ mibenléte, anyaghoz kapcsolása; 
egymásba épülés elve, szerveződés szintek; keletkezés és fejlődés; élő anyag.  

Rendszer 
A rendszer fogalma; rendszerek felbontása, elemzése; rendszer és környezet kapcsolata; 
rendszerek típusai, osztályozása; működési szimuláció, hibakutatás.  

Változás 
Állapotok leírása és összehasonlítása; a változás elemzése anyag – energia – információ 
szempontjából; fizikai, kémiai, biológiai változás; meghatározottság és megfordíthatóság.  

Folyamat 
Változás és folyamat viszonya; folyamatok szerkezete, iránya, szabályozása; jellegzetes 
folyamattípusok a természetben és a technológiában.   

Mozgás 
A mozgás leírása, számítások; egyszerű mozgásformák; a mozgás oka, erő, lendület, energia; 
szerkezetek és erők, szerkezetek a természetben és a technológiában; technológia és mozgás; 
mozgások a természetben.  

Részecskék 
Az anyag részecske természete; elemi részecskék és kölcsönhatásaik; atomszerkezet, elemek; 
kémiai változások, kötések; anyagfajták és átalakításuk; technológiai vonatkozások. 

Halmazok 
A részecskesokaság viselkedése, befolyásoló tényezők; a halmazállapotok jellemzői; környezeti 
rendszerek állapota és változásai; technológiai alkalmazások. 

Sejt 
Élő állapot; sejtszerkezet, eredet, típusok; szerveződési szintek; fejlődés, alkalmazkodás. 

  
Kereszttantervi kompetenciák 
 Az integrált természettudományos program kompetencia fejlesztő elemeinek tervezéséhez ki 
kell alakítani a kompetenciák általános fogalmi keretét és típusainak rendszerét. A feladat eléggé 
ellentmondásos, mivel a kompetencia ma a pedagógia egyik divatfogalma, amelyet sokféle 
értelmezésben használnak a szakemberek és a laikusok. Csapó Benő a kompetenciát öröklött sémákon 
alapuló rendszerként írja le, amelyek a környezettel való természetes, vagy mesterséges interakcióban 
fejlődnek. A kompetencia mellett Csapó megkülönbözteti a szakértelem és a műveltség kategóriáit, ez 
utóbbiban külön is megemlítve pl. a természettudományos műveltséget. A társadalmilag értékes, 
releváns tudás felépítésében kulcsszerepet játszanak a kompetenciák, ezért fejlesztésük a modern 
pedagógiai rendszerek alapvető feladata. Visszautalva a kompetencia öröklött elemeire, egyéni 
jellegére, nyilvánvaló, hogy a fejlesztési módszereket ehhez igazodva, adaptív módon kell 
megtervezni, elsősorban a környezeti- és társas interakciók biztosításával. 

A kompetenciák kutatása és fejlesztése az Európai Unió oktatáspolitikai kezdeményezéseinek 
középpontjában áll (DeSeCo-folyamat), hasonlóan más fejlett gazdasággal rendelkező régiókhoz, 
amelyekhez az OECD kereteiben kapcsolódunk. Munkánkban a kanadai Quebec tartomány oktatási 
reformjának anyagait használtuk fel, pl. a kompetenciák felosztását illetően. Az alábbi rendszer 
csoportjai és részben elemei is ezt követik, de kiegészülnek egyéb forrásokból és a saját tapasztalatból 
merítettekkel. 
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Az alábbi táblázatban leírtak saját értelmezéseink, amelyeket a fejlesztés során alkalmazunk.   
 

Módszertani  
kompetencia értelmezés fejlesztési feladatok 
megfigyelés Természeti, technológiai 

rendszerekkel, jelenségekkel 
kapcsolatos, beavatkozás nélküli 
információgyűjtés, előzetes 
elképzelések, szempontok alapján. 
A rendszer állapotának leírása, 
változások, folyamatok, 
környezettel való kölcsönhatások 
követése. 
Megfigyelési eszközök használata, 
az eredmények rögzítése.  

 -Környezetétől függetlenül 
vizsgálható rendszerek egy, vagy 
néhány változóra kiterjedő 
megfigyelése >> bonyolultabb 
rendszer és környezet, 
többváltozós jelenségeinek 
megfigyelése. 
- megadott szempontrendszer és 
megfigyelési módszer alkalmazása 
>> önálló megfigyelési terv 
megalkotása és végrehajtása. 
- érzékszervi észlelések 
mindennapi szinten >> 
kifinomultabb észlelések, 
megfigyelő eszközökkel 
kiterjesztett tartományban.  
- a megfigyelési hiba forrásainak, 
jellegének és mértékének 
megismertetése. 

kísérletezés Természeti, technológiai rendszerek 
módosításával kialakított kísérleti 
rendszerek vizsgálata, egy probléma 
megoldása, vagy egy kitűzött 
megismerési cél elérése érdekében.  
A kísérleti munka elmélet által 
irányított, az érvényes modell 
alapján történik, de annak 
módosításához, cseréjéhez vezethet. 
 

Kísérletek végrehajtása 
munkalapok alapján >> önálló 
kísérletek tervezése, végrehajtása. 
A kísérleti munka tudatossá tétele, 
a háttértudás szerepének 
felismerése, a kísérleti eredmények 
és az elméleti modell viszonyának 
vizsgálata. 
A kísérleti munka 
rendszerszerűségének felismerése,  
tervkészítés, előrejelzés, 
végrehajtás, adatrögzítés, 
eredmény- és módszerértékelés 
alkalmazása. 
 

mérés A természeti és technológiai 
rendszerek, jelenségek mérhető 
jellemzőinek megállapítása, 
mérőeszközök és mértékrendszerek 
alkalmazása. 
A mérések alkalmazása a 
megismerési folyamat tudományos 
jellegének erősítése céljából. 

A mérés és a tudományos 
megismerés összefüggésének 
megismertetése. 
Mérések elvégzése utasítások 
alapján, az alapmennyiségek 
körében >>  
a megismerési célhoz alkalmazott 
mérések önálló tervezése és 
elvégzése. 
A tanulói munkában alkalmazható 
mérőeszközök használatának 
elméleti és gyakorlati 
megismertetése. 
A mérési munka 
rendszerszerűségének felismerése, 
a: tervkészítés, végrehajtás, 
adatrögzítés, eredmény és 
módszerértékelés alkalmazása. 
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A tudományos mérések fejlődése 
és a megismerés közötti 
összefüggés feltárása. 

stratégia tervezése Az egyéni és a csoportmunka 
különféle területein rendszerszerű, 
távlatos és tudatos szemléletmód, 
tervezés, irányítás és végrehajtás. 
Területei:  
- információszerzés és kezelés, 
- kommunikáció 
- csoportmunka, 
- konfliktuskezelés, 
- döntéshozatal, 
- problémamegoldás, 
- megismerő tevékenység. 

A tervezésben, végrehajtásban és 
értékelésben való önállóság 
fokozatos kiépítése. 
A stratégiai gondolkodás, a 
tervkészítés általános 
jelentőségének elfogadtatása. 
Tervezési rutin kiépítése. 

IKT alkalmazás Az információs és kommunikációs 
technológia módszereinek adott fel-
adathoz illeszkedő, célszerű 
kiválasztása, hatékony használata, 
az alkalmazás értékelése. 
Ésszerű egyensúly megtartása az 
IKT túlsúlya és hiánya között. 
Az új technológiai környezetbe 
illeszkedő egyéni és csoportos 
megismerő tevékenység folytatása. 
 

A tanulási környezetben 
alkalmazható IKT eszközök és 
módszerek megismertetése, 
alkalmazási rutin kiépítése.  
Az új technológiák alkalmazása és 
az emberi környezet, életmód 
átalakulása közötti összefüggés 
bemutatása, a változásokhoz való 
tudatos és pozitív viszonyulás 
kialakítása.  

Intellektuális 
problémamegoldás A tudás alkalmazása, bővítése a 

természeti-, technológiai rendszerek 
megismerésével, működésével 
kapcsolatos problémahelyzetek 
megoldásában. 
Lépései: 
helyzetelemzés, lehetséges 
megoldások keresése, alkalmazandó 
megoldás kiválasztása, 
megvalósítás, a megoldás 
értékelése. 

A probléma felismerés, azonosítás 
képességének kialakítása. 
A problémamegoldás rendszerként 
való értelmezése, az egyes lépések 
tudatos végig vitele. 
A területekbe szervezett tudás 
komplex alkalmazása. 

rendszerszemlélet Anyagi rendszerek vizsgálata 
részekre bontás, kapcsolatelemzés 
segítségével.  
Nem anyagi dolgok (elméletek, 
módszerek) rendszerként való 
azonosítása. 
Anyag – energia - információ 
viszonyok elemzése a rendszer 
állapota, változása, környezeti 
kapcsolatai megismerése céljából. 
Rendszerek egymásba épülésének 
követése, szerveződési szintek 
felismerése. 

rendszerek felbontása 
alrendszerekre, megadott 
táblázatos forma alkalmazásával 
>> alrendszerekre bontás önállóan, 
táblázatszerkesztés. 
Rendszeren belüli és rendszer - 
környezet kapcsolatok egyre 
átfogóbb vizsgálati képességének 
kialakítása. 
Az anyagszerveződési szintek 
megkülönböztetése, felismerése, a 
főbb jellegzetességek 
megfogalmazása. 
A tudományos megismerés 
anyagszerveződési szintekhez 
igazodásának felismerése.  

alkotóképesség Elméletek, módszerek alkotása 
kommunikációs anyagok, tárgyak 

A tudományos és technológiai 
rendszerekkel, jelenségekkel 
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készítése önállóan és 
csoportmunkában. 

kapcsolatos elképzelések formába 
öntése, elméletté fejlesztése. Az 
elmélet átalakítása, tudásépítés. 
A csoportban való együttműködést 
segítő, az eredményeket bemutató 
kommunikációs és prezentációs 
anyagok készítésének gyakorlása, 
rutinná fejlesztése.. 

alternatívaállítás Egy feladat, vagy probléma 
lehetséges megoldási módjainak 
áttekintése. 
Környezeti- és technológiai 
neveléssel összefüggő kérdésekben. 

Megadott feladatterv végrehajtása 
melletti elméleti alternatíva 
bemutatása >> Egy feladathoz 
többféle megoldási út kidolgozása, 
a célravezető változat kiválasztása. 
Igény és képesség kialakítása a 
környezet- és/vagy 
technológiahasználati problémák 
elkerülését, csökkentését szolgáló 
ötletek, megoldások keresésére.   

kritikus gondolkodás A bizonyításon, ellenőrizhetőségen 
alapuló tudományos megismerési 
módszerek alkalmazása. 
Az áltudományos, vagy 
tudománytalan megállapítások, 
elméletek leleplezése. 

A saját elképzelések 
megfogalmazására bátorítás, a 
készen kapott magyarázatokkal 
szembeni ésszerű kritikai 
viszonyulás kialakítása. 
A bizonyítási, ellenőrzési 
módszerek ismeretének fejlesztése, 
tudományterületenkénti 
megkülönböztetése. 
Az áltudományok, tudománytalan 
magyarázatok jellegzetességeinek 
megismertetése, a felismerés 
képességének kialakítása, 
veszélyességük beláttatása  
A tudománnyal szembeni kritikus 
szemlélet felébresztése, a 
társadalmi meghatározottság 
beláttatása. 

valószínűségi szemlélet Összetett, soktényezős rendszerek 
(részecskesokaság, életközösség, 
légkör stb.) viselkedésének 
magyarázása, a nem 
determinisztikus jelenségek 
statisztikai módszerekkel való 
leírása. 

A determinisztikus és a statisztikus 
viselkedésű rendszerek 
összehasonlításának gyakoroltatása 
egyszerű modellekkel.  
A szükségszerűség és a véletlen 
fogalmának tisztázása. 
A statisztikai módszerek 
alapeleminek megismertetése, 
néhány esetben alkalmazása. 

történetiség követése A természeti folyamatok, a 
technológiai fejlődés hosszabb 
időtávra kitekintő, történeti 
indíttatású, de jövőbe mutatató 
szemléletmódja.   

Az anyagfejlődés, a biológiai 
evolúció vizsgálati szempontként 
való alkalmazása. 
A tanulók a természeti-, 
technológiai rendszerek adott 
állapotát fejlődési (fejlesztési) 
állomásként értelmezzék. 
Történetiségre alapozó előrejelzés 
képességének kialakítása, a 
predikciók értékelése. 
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összehasonlítás Különféle rendszerek, 
rendszerállapotok közötti 
azonosságok és különbségek 
megállapítása, magyarázása. 

Egyszerű formai összehasonlítás 
(pl. levelek) >> bonyolult 
rendszerek állapotainak 
összehasonlítása (pl. 
ökoszisztémák). 
Az érzékelési, megfigyelési, 
mérési képesség finomítása, az 
apróbb eltérések észlelési 
képességének kialakítása. 

osztályozás  Sokféleséggel bíró rendszerek, 
jelenségek, illetve elméletek, 
módszerek, adatok hasonlósági 
csoportokba sorolása. 
 

Az osztályozás tartalmi és formai 
ismérveinek bemutatása, 
alkalmazásának gyakoroltatása. 
Az osztályozás tudásfejlesztő 
szerepének beláttatása. 
Az osztályozás alkalmazása a 
tanulásban, az ismeretek, fogalmak 
rendezésében. 

rendszerezés Az osztályozással kialakított 
csoportok közötti összefüggések 
viszonyok feltárása és 
megjelenítése. 
Anyagi- és fogalmi rendszerek 
leírása, ábrázolása. 

Az ismerethalmaz rendezett 
tudássá alakítása rendszerezés 
segítségével. 
A fontosabb tudományos 
rendszerek megismertetése (kémiai 
elemek, élőlények rendszere), a 
rendszer használatának 
gyakoroltatása. 
Fogalmi térképezés (concept map) 
módszerének elsajátíttatása, az 
ismeretterületek rendezése 
céljából. 

oksági gondolkodás A vizsgált rendszerállapotok, 
változások, és folyamatok okainak, 
kialakító hatásainak keresése.  
Az anyag – energia  - információ 
hatások elemzése. 

Egyszerű fizikai-, kémiai-, 
biológiai változások okainak 
magyarázata, a tapasztalatok és a 
belső modell egyeztetése >> 
összetett rendszerekben 
végbemenő folyamatok elemzése, 
az anyag – energia - információ 
viszonyok alapján. 
  

modellalkotás A vizsgált anyagi-, technológiai 
rendszerek állapotát, változását és 
folyamatait leíró, magyarázó 
összetett elképzelések, modellek 
kigondolása és közlése.  

A megismerési folyamatban 
szerepet játszó előzetes 
elképzelések, modellek 
megfogalmazása szóban, írásban, 
rajzban >> a birtokolt modell 
módosítása vagy cseréje a 
megismert tények, tapasztalatok 
által keltett belső ellentmondás 
feloldása érdekében. 
A tudományos modellek a tanulói 
tevékenység eredményeként, 
személyes formában épülnek fel. 

lényeg kiemelése A vizsgált rendszert, jelenséget 
leíró adatok, jellemzők célszerű 
csoportosítása, sorba rendezése, a 
feladat megoldása szempontjából 
lényegesek kiemelése. 

A megfigyelések, kísérletekre való 
felkészítés, az előzetes ismeretek 
feltárásával, feladatok, szempontok 
megadásával. 
A tudásterület strukturálása pl. 
fogalmi térképezéssel. 
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Lényegre törő kommunikációs 
módszerek gyakoroltatása. 

példakeresés Valamely megismert rendszer, 
változás, vagy folyamattípus körébe 
tartotó további példák keresése. 

példák kiválasztása megadott 
választékból, egyszerűbb esetekre 
>> saját kutatáson alapuló 
példakeresés, bonyolultabb 
esetekre.  

analógiák felismerése, 
keresése, kialakítása. 

Valamely megismert rendszerrel, 
változással vagy folyamattal 
fennálló hasonlóság felismerése, 
illetve a hasonlóság kialakítása.  

Bővítés, rendezés a megismert 
rendszerekhez, állapotokhoz, 
folyamatokhoz hasonlóak 
keresésével, konstruálásával. 

kapcsolatba hozás A tudáselemek közötti különféle 
jellegű kapcsolatok keresése, 
felismerése és felhasználása a tudás 
rendezésére, megerősítésére. 
A modern társadalmak emberének 
fel kell készülnie a rázúduló 
információk szűrésére, rendezésére, 
illetve a munkafeladatainak 
változásához illeszkedő élethosszig 
tartó tanulásra. Mindez 
megkönnyíthető, ha a már meglévő 
tudáshoz gyakorlottabban, 
tudatosabban tudja kapcsolni az 
újat. 

Kapcsolatok keresése, bemutatása 
irányított módon (pl. tanári 
kérdésekre) >> kapcsolatok önálló 
felfedezése. 
A tudáselemek közti kapcsolati 
viszonyok megjelenítése, pl. 
táblázat, vagy fogalmi térkép 
készítésének gyakorlása. 
Tudásépítés a meglévőhöz 
kapcsolható információk irányított 
keresésével (irodalmazás), illetve a 
véletlenszerűen szerzett 
információk (napi hírek) meglévő 
ismeretekhez rögzítésével.  

emlékezet Az emlékezet a személyes 
képességrendszer része, de 
befolyásolja az intellektuális 
teljesítményt, ezért fejlesztése 
ebben a körben is értelmezhető. 
Nem elsősorban a befogadott 
mennyiség, hanem az előhívás 
rugalmassága és gyorsasága alapján 
értékelhető.   

Az emlékezetben tárolt ismeretek 
előhívása lehetőleg alkalmazási 
helyzethez kapcsolódjon, pl. 
valamilyen probléma megoldását 
segítse. A fejlesztés nem csak 
közvetlenül az információra, 
hanem a forrására, illetve az 
elérhetőségére is irányulhat.   

Kommunikációs 
szóbeliség  Saját elképzelések spontán 

elmondása, kötetlen beszélgetés a 
csoportban, feladatmegoldásra 
irányuló megbeszélések, 
szerkesztett előadás, kérdés és 
kritika megfogalmazása, 
vitakészség. 

Az aktív tanulásban, 
csoportmunkában alkalmazott 
legfontosabb kommunikációs 
csatorna, mely a közlési szándék 
szabályozásától (biztatás és 
korlátozás) a tartalom mennyiségi 
és minőségi szintjének növeléséig 
sokoldalúan fejlesztendő. Nagy 
jelentősége van a naiv elképzelések 
szabad megfogalmazásának, az 
előzetes tudás feltárásának. A 
korszerű tanulási környezetben a 
csoportos együttműködés 
változatos formái valósíthatók 
meg, amelyekben a szóbeli 
kifejezésmódok jól 
gyakoroltathatók.   

írásbeli munka Feljegyzések, jegyzetek, 
beszámolók, előadás vázlatok, 
dolgozatok készítése. 
A közlés jellegéhez és a 

Az írásbeliség ma együtt jelenti a 
papír alapú és az elektronikus 
formákat. A füzet, vagy 
jegyzőkönyv vezetése mellett 
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célcsoporthoz igazodó 
kommunikáció. 

gyakori a számítógépes 
adatrögzítés, vázlatírás, előadás 
szerkesztés, tanulmányírás. A 
tanulók az otthoni munkában e-
mailekkel, vagy kollaboratív 
tanulást segítő web-
alkalmazásokkal 
kommunikálhatnak. 
A kézírásos munkákban az 
olvashatóság, formai tagolás és a 
kifejezés minőségének formatív 
értékelésével segíthető a fejlődés. 
Számítógépen készült munkákat a 
nyelvi- és kommunikációs 
elvárások mellett a 
programhasználat színvonala 
alapján is értékelhetünk. 
Az írásbeli információk fogadását, 
az olvasottak megértését 
tantárgyközi együttműködésben, 
adaptív módszerekkel lehet 
fejleszteni, pl. a csoportmunkákba, 
projektekbe illesztett 
olvasásértelmezéssel.     

képi információ 
kezelése 

A képekben, animációkban, 
filmekben megfogalmazott 
információk értelmezése, 
átfordítása szóbeli, vagy írott 
formába. 
Képi információ előállítása 
rajzolással, fényképezéssel, 
videózással és mindezek utólagos 
szerkesztésével. 
Képi-, hang- és írott információs 
elemek egyesítése, multimédia 
készítés. 

Az emberi megismerés alapvetően 
a képi információkból indul ki, a 
gondolkodásunk ötvözi a képi és 
szövegelemeket. A képek mindent 
elsöprő eluralkodása az 
információs korszak ismérve. A 
tanulás - és tanítás ugyanakkor 
nem vette át ezt a tempót, még 
mindig túlsúlyban vannak az írott 
ismerethordozók. A gyerekek 
szívesebben dolgoznak képekkel, 
vagy kép és szöveg 
kombinációkkal, ezért az aktív 
tanulásban fontos szerepet kell 
kapnia a képek használatának, 
előállításának. A rajzolás nem csak 
kifejezőeszköz, hanem testet-lelket 
megmozgató tevékenység is. A 
korszerű elektronikus eszközök 
soha nem látott mértékben 
kiterjesztették az ember 
képalkotási lehetőségeit, a fotó-és 
videó kamerák képeit 
számítógépben szerkeszthetjük a 
kívánt formába. A csoportos 
tudásépítés e hatékony 
eszköztárának használata minden 
tudásterületen fejlesztendő.     
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információkezelés A megfigyeléssel, kísérletezéssel, 
méréssel szerzett információk 
megfelelő formában és hordozón 
történő rögzítése. 
Az információk keresést és 
feldolgozást megkönnyítő 
rendezése, pl. táblázatban, 
adatbázisban. 
Grafikonok, diagrammok, ábrák 
szerkesztése a meglévő információk 
feldolgozásával. 
Hipermédia formában szerkesztett 
ismerethordozók használata a 
tanulásban. 
Kiegészítő információk keresése a 
vizsgálati környezeten kívüli 
forrásból. 
A háttértudás fejlesztését szolgáló 
információk gyűjtése, pl. 
ismeretterjesztő irodalomból, 
weblapokról. 
Az új tudás iránti igény, 
kíváncsiság.   

IKT alkalmazás Az információkeresést, feldolgozást 
és kommunikációt segítő 
számítógépes programok ismerete, 
célszerű használata. Keresés a 
weben, képek, szövegek, animációk 
letöltése, szerkesztése. Hipermédia 
tananyagok használata, kollaboratív 
tanulás webes alkalmazással.  

A hagyományos tanulásértelmezés 
és gyakorlat nem igényel 
különösebb információkezelési 
jártasságot a diákoktól, mivel a 
feladatuk a kész „tudás” 
elsajátítása. A modern 
tanuláselmélet és a megváltozott 
társadalmi-, technológiai környezet 
felértékelte az 
információkezeléssel kapcsolatos 
készségeket. A tudás személyes 
megkonstruálása csak aktív 
munkával lehetséges, gyakran 
önállóan kell begyűjteni, rendezni 
és felhasználni az információkat. A 
tudástartalmak elrendezése és a 
hozzáférési utak egyre kevésbé 
lineárisak, sokkal inkább 
dinamikus hálózatba szervezettek. 
A képességek fejlesztése modern 
elektronikus tanulási környezet 
kiépítésével és célszerű 
működtetésével lehetséges. Mindez 
nem jelenti a hagyományos 
eszközök, pl. a jegyzetelés és 
könyvhasználat mellőzését, de arra 
gondolni kell, hogy a fejlődés az e-
kommunikáció egyre nagyobb 
térhódítása felé halad, és a 
tanulókat a jövendő 
munkakörnyezetük használatára 
kell felkészíteni. Hiba lenne, ha az 
IKT eszközöket csak a 
számítástechnika órákon 
használhatnák, ahelyett, hogy a 
változatos tanulási feladatokban 
nyújtanának nekik értékes 
segítséget. Egyre inkább meg kell 
tanulnunk ember-gép 
rendszerekben, tanulási- és 
munkakörnyezetben 
gondolkodnunk.    

Információforrás 
kezelés 

Az információforrások típusainak 
általános ismerete, az adott 
feladatban használhatók 
összegyűjtése. 
a források kritikája, a minősítési 
szempontok ismerete és 
alkalmazása. 

A korszerű tanulási környezetben 
az információforrások gazdag 
kínálatát használhatják a gyerekek. 
A könyvtár, az ismeretterjesztő 
irodalom, vagy az Internet 
könnyen elérhető, de a 
szakkönyvek, vagy a 
szakgyűjtemények már nehezebben 
hozzáférhetőek. Az információ 
mélysége, megbízhatósága a forrás 
alapján is megbecsülhető A 
feladatoknak elő kell segíteni a 
többféle forrásból való 
informálódást. 
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kommunikáció 
értékelés 

Saját és társkommunikáció 
értékelése a hatékony 
feladatmegoldás, együttműködés 
elősegítése szempontjából.  
A kommunikáció fejlesztése az 
értékelések figyelembevételével. 

A tanulás eredménye és élménye 
nagymértékben múlik a személyek 
és csoportok közötti 
kommunikáció minőségén. Ezért 
fontos, hogy a különféle típusú 
kommunikációk rendszerszerűen 
értékelődjenek, mivel csak ezekkel 
a visszajelzésekkel található meg a 
legjobb gyakorlat. 

   
Személyes és társas 

önértékelés Területei a kompetenciák teljes 
köre, tudásszerkezet és minőség, 
tanulási módszer. 
Szóban, vagy írásban történhet, 
adott feladathoz, vagy időszakhoz 
kapcsolódhat. 

A tanulási környezetben és az 
értékelési rendszerben kiemelten 
biztosítani kell az önértékelés 
helyét és formáit. A környezet 
jelzései és az önértékelés kettős 
kontrollja tartja mederben a 
személyiség fejlődését. A külső 
értékelési alkalmak (pl. félévi 
zárás) mellé célszerű önértékelési 
formákat kapcsolni. 

nyitottság Nyitottság az emberek felé, mások 
elfogadása, kapcsolatkeresés és 
építés. 
Mások véleményének mérlegelése, 
adott esetben elfogadása. 
Érdeklődés az új ismeretek iránt, 
törekvés a személyes tudás 
bővítésére. 
Új, szokatlan elméletek és 
módszerek mérlegelése, elfogadása. 

A gyerekek nagyon eltérő 
kapcsolatteremtő képességgel 
rendelkezhetnek, ez a 
csoportmunka során még 
élesebben kirajzolódhat. Jól 
összeállított csoportokban és 
megfelelően vezetett 
munkaformákban ez nem zavaró, 
mert a visszahúzódóbbak is 
kapnak, illetve vállalhatnak 
személyre szabott feladatot. A 
csoportos interakciók bősége 
mások megismeréséhez vezet, 
egyben az önértékelést is lehetővé 
teszi. A helyesen értékelt 
személyiség magabiztosabb, így 
nyitottabb lehet. 

empátia Csoportos tevékenység esetén a 
társak helyzetébe való beleérzés, 
mások szempontjainak 
megvizsgálása. 
A környezetei- és egészségnevelés 
területén előforduló problémák, 
konfliktushelyzetek empatikus 
kezelése, sokféle nézőpontból való 
megvizsgálása, a személyes 
érzelmeket is figyelembe vevő 
véleményformálás és cselekvés. 
 

Az adottságok ebben is 
meghatározóak, de a beleérzésekre 
bőségesen alkalmat adó tanulási 
helyzetek mindenképpen fejlesztő 
hatásúak. A csoportban alkalmat 
kell adni a saját érzések 
megfogalmazására, ezzel a többiek 
is beleérezhetnek a másik 
helyzetébe. A társadalmi 
érzékenységgel szerkesztett 
tanulási programok bőven kínálnak 
olyan feladatokat, amikor pl. egy 
problémakör valamely 
szereplőjének nézőpontját, 
véleményét, érzéseit kell 
megfogalmazni, vagy egy vitában 
képviselni. 
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társas aktivitás Vezetett és önállóan 
kezdeményezett csoportmunka, az 
egyéni adottságokhoz igazodó 
feladatvállalás. 
Az eredmények megosztása 
másokkal. 
A sikeres csoportmunkához 
elengedhetetlen érzelmi 
viszonyulások és konfliktuskezelési 
módok elsajátítása. 

A legtöbb gyerek szeret csoportban 
lenni, a közösségi szerepeket 
elfogadja, azokban képes aktívan 
részt venni. A csoport célirányos 
tevékenysége azonban nem 
magától értetődő, hanem külső 
szabályozással, vagy belső 
hajtóerők által tartható fenn. A 
társas aktivitási képesség 
fejlesztése a csoportos tanulást 
egyre inkább az önszervező 
formába emeli. Ez csak akkor 
biztosítható, ha a tanulási tartalom 
és forma megfelel a fejlesztési 
feladatnak, felkelti a tanulók 
érdeklődését, valóban 
megoldandónak és megoldhatónak 
tartják., a csoporton belül jól 
megosztható szerepkínálatra ad 
lehetőséget és megfelelő munka 
esetén biztosítja a siker átélését. 

önfejlesztés A személyiségfejlődés egyre 
tudatosabb irányítása, törekvés az 
adottságok képességgé alakítására, 
a társadalomba való beilleszkedést 
lehetővé tevő értékrend és életmód 
kialakítására. 
  

A természettudományos 
nevelésben a képességek, 
jellemvonások tudásterületre 
jellemző módon jelennek meg, 
fejlesztésük sajátos 
kontextusokban történik. Ilyen pl. 
a környezeti-, technológiai és 
egészségnevelés, amelyek a 
kompetenciák széles körét igénylő 
tanulási helyzeteket kínálnak.  

pozitív gondolkodás Az egészségmegőrzéshez 
elengedhetetlen szemléletmód, 
amely részben öröklött, másrészt 
viszont tudatosan is fejleszthető. A 
tudomány és eredményeinek 
alkalmazása, a környezeti 
problémák, vagy az egészséges 
életmód kapcsán felbukkanó 
negatív értékelések kritikája, a 
pozitív kép felmutatása. 
Pozitív érzelmek erősítése. 

A hazai társadalmi- és oktatási 
viszonyok inkább a negatív 
szemléletmód megjelenésének 
kedveznek, de a fenntarthatósági 
problémák, a kollektív jövőkép 
ellentmondásossága sem erősíti a 
pozitív gondolkodást. A 
csoportban folytatott tevékenység 
öröme, a megoldott feladatok 
sikerélménye erősíti a pozitív 
beállítódást. Biztosítani kell a 
jövőformálásban való érdemi, 
személyes részvétel lehetőségét is, 
pl. környezetvédő akciók 
szervezésével, vagy alternatív 
életmód elemek bemutatásával.   

egészségtudatosság Az egészség és az életminőség 
kapcsolatának felismerése, egyre 
tudatosabb egészségmegőrző 
életmód. 
Az egészség fogalmának sokoldalú 
értelmezése, a test- és lélek 
összhangjának felismerése,  
Az egészségi állapotot befolyásoló 
hatások ismerete, ezekkel 

Gyermekkorban még nehéz az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
személyes motiváció 
megalapozása. A betegségek 
azonban biztosan jelen van a 
családok életében, hiszen az 
öregedés és halál az előttünk járó 
generációk élethelyzete. Az 
életminőség nálunk sem 
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kapcsolatos mindennapi döntések 
meghozatala. 
A társadalombiztosítás és az 
egészségügy felépítésével, 
működésével kapcsolatos 
állampolgári ismeretek birtoklása, a 
jogok és kötelességek ismerete, a 
rendszerekben való kiigazodás 
képessége,  

választható el az egészségi 
állapottól, de még sok egyéb, 
részben rajtunk kívül álló 
tényezője is van. A sodródás, a 
problémák halmozódása gyakran 
vezet egészségromboló 
életmódhoz, pl. a 
szenvedélybetegségek 
megjelenéséhez. A 
lakáskörülmények és a fogyasztási 
szokások sem minden tekintetben 
szolgálják az egészség megőrzését. 
Az egészségügyi ismeretek 
gyarapítása és a társadalmi- 
gazdasági környezet változása 
kölcsönhatásban vezethet el az 
egészség felértékelődéséhez és az 
egészségi mutatók javulásához. 

környezettudatosság A természeti környezet állapota és 
az emberi tevékenység közötti 
kapcsolat felismerése, egyre 
mélyebb átlátása.  
A jelenlegi folyamatok 
fenntarthatatlanságának felismerése, 
a fenntartható fejlődés 
gondolatának elfogadása és 
feltételeinek ismerete. 
A fenntarthatóság szempontjainak 
minél széleskörűbb beépítése a 
személyes életmódba, aktív 
közösségi szerepvállalás a 
környezet megóvásával 
kapcsolatban. 

A környezettudatosság nem 
elméleti, hanem gyakorlati 
készség, amely az egyén 
életmódjában, személyes 
döntéseiben fejeződik ki. 
Formálása elméleti ismereteket 
igényel, mind a természeti-, mind a 
technológiai-, illetve társadalmi 
rendszerek működésével 
kapcsolatban. Másik eleme az 
ítélkezést és magatartást kialakító 
értéktudat. A fejlesztés további 
feltétele a magatartás minták 
kialakítását segítő, modellező 
tanulási környezet. Ennek 
legfontosabb jellemzője a helyi 
természeti- és társadalmi 
környezettel való aktív és 
rendszeres kapcsolat.   

társadalmi érzékenység A természettudomány – technológia 
– társadalom kapcsolatrendszerének 
felismerése, szempontrendszerként 
való alkalmazása a megismerési 
folyamatban. 
A természettudományos 
eredményeket, technológiai 
fejlesztéseket alkalmazó ember 
felelősségének belátása, ezzel 
kapcsolatos tudatos és tényszerű 
döntéshozatali képesség 
megszerzése. 
Az egészség- és környezetmegőrzés 
kérdéseiben az össztársadalmi 
érdekek egyéni szempontok alá 
rendelése. 

A természettudományos nevelés 
fontos része a közoktatásnak, ezért 
nem csak a szakirányban 
továbbtanulók, azaz a túlnyomó 
kisebbség felkészítését kell 
szolgálnia. A többség azonban 
egyre kevésbé használja 
közvetlenül a megszerzett 
ismereteket. A társadalmi 
viszonyok alakulása és a 
tudományos eredmények közötti 
összefüggés azonban könnyen 
belátható, ha a tudomány  - 
technológia – társadalom 
viszonyrendszert állítjuk a 
megismerő tevékenység előterébe. 
Nem kell félnünk attól, hogy ezzel 
vészesen lecsökken az átadott 
tudás, hiszen valójában nincs is 
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közvetlen átviteli lehetőség, a 
gyerekek aktív részvétele, 
érdeklődése, pedig éppen a 
személyes érintettség megértésével 
biztosítható. Be kell látniuk, hogy 
a tudomány nem valamilyen 
önmozgó erő, hanem a társadalom 
egyik alrendszere, amelyhez mint 
megrendelő és fogyasztó 
kapcsolódunk.  

etikai érzék A természettudomány 
alkalmazásával összefüggő főbb 
etikai kérdések ismerete, tényszerű 
véleményalkotás, vitaképesség, 
személyes döntéshozatal és 
közösségi aktivitás.  
A közösségi munkához való etikus 
hozzáállás. 

Bizonyára korábban is voltak a 
társadalmat mélyen felbolygató 
viták egy-egy tudományos 
eredmény körül, de napjainkban 
ezek egyre nagyobb horderejűek és 
egyre nagyobb nyilvánosságot 
kapnak. Világmodellek és 
világnézetek tűznek össze, pl. az 
atomenergia, a 
születésszabályozás, az eutanázia 
vagy a közvetlen genetikai 
módosítások kérdéseiben. A 
vitákban igazságok, féligazságok 
és hazugságok csapnak össze, a 
döntések és a meghozott törvények 
különbözők. Egy valami biztos, 
hogy ezekről a kérdésekről 
nyilvános vitának kell folyni, a 
demokratikus szabályoknak 
megfelelő formában és 
következményekkel.  

felelősségérzet Felelősség a személyes döntésekért, 
az életvitel következményeit 
illetően, önmagunk és a közösség 
felé. 
A csoportmunkában vállalt 
feladatok elvégzése kapcsán a 
közös eredményt illetően. 

Felnőttként cselekedeteink 
következményéért vállalnunk kell 
a felelősséget, de gyermekkorban 
még mások vállalnak felelősséget 
értünk. Az iskolai nevelés 
művészete éppen a felelősség okos, 
és fokozatos ráterhelésében van. 
Bizonyos cselekedetek közvetlenül 
visszacsatolódnak, pl. a hiányos 
öltözet meghűléshez vezethet, az 
iskolai mulasztás következménye a 
tanulmányi lemaradás lesz. A 
szemét eldobálása járhat 
dorgálással, de a szeméthalmozó 
életmód csak lassan emészti fel a 
bolygó készleteit, mérgezi meg az 
életet. A tanulási helyzeteket úgy 
kell megtervezni, hogy a gyerekek 
átélhessék cselekedeteik hosszú 
távú következményeit, és képessé 
váljanak a felelős gondolkodásra, 
cselekvésre.    

szervezőképesség Az aktív tanulás sikere érdekében, a 
csoportos munkamegosztás 
szervezése, egyéni adottságoknak 

Nem kell mindenkinek kiváló 
szervezővé válni, hiszen a 
szervezettség éppen a hierarchikus 
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megfelelő szinten és mértékben. 
A saját tanulás szervezésének 
képessége.  

építkezésben van, ahol a 
végrehajtók vannak többségben. 
Másfelől viszont mindenkinek meg 
kell tudni szerveznie saját 
munkavégzését, az iskolában pl. a 
tanulást. Az aktív módszerek 
alkalmazásával elvileg nagyobb 
önállóságot és felelősséget 
élvezhetnek a tanulók, amelyet 
azonban nem önthetünk egyszerre 
a nyakukba. Előbb ki kell építeni 
az időbeosztás, a munkaszervezés 
és megosztás, a csoportirányítás 
képességeit. A feladatok választéka 
ebben a tekintetben is kínál 
fokozatokat. 
   

döntésképesség Különféle tanulási és 
élethelyzetekben felmerülő döntési 
pontok felismerése, a 
tájékozódáson, alternatíva állításon 
alapuló döntésképesség 
megszerzése. 
A döntéshozatal 
rendszerszerűségének felismerése, 
rutin kiépítése, határozottság 
megszerzése. 

Valamennyi tevékenységünk 
felfogható döntések sorozatának, 
ezek legtöbbje nem is tudatosul 
bennünk. A nehézséget az okozza, 
ha a lehetőségek vonzása és 
taszítása kiegyenlített, vagy a 
kedvező választás útjában 
akadályok tornyosulnak. A helyes 
döntésre nincsenek receptek, de a 
döntéshozatali folyamat részletes 
kimunkálása esélyt adhat erre. 
Léteznek bevált rutinok, a 
gyakoroltatott helyzetekben ezeket 
alkalmazhatjuk, de érzékeltetnünk 
kell az érzelmek befolyásoló 
hatását is.     

esztétikai érzék A természettudományok körében 
felfedezhető esztétikai élmények 
befogadásának képessége. 
A mikro- és makrokozmosz 
esztétikájának a megfigyelhető 
világ mellé helyezése. 
A szépségélmény pozitív érzelmi 
hatásának felismerése, keresése, a 
személyiségfejlődésben, lelki 
egyensúly megőrzésében való 
tudatos felhasználása.  

A természet szépsége, vagy éppen 
csúnyasága az emberben 
gyökerező minőség. A szépséget 
magunkban kell kialakítanunk, 
hogy aztán képesek legyünk 
meglátni a tájban, a csillagokban, 
vagy a bogarakban. Vannak rejtett 
szépségek is, pl. a rejtett méretek, 
idődimenziók és ember által nem 
érzékelhető hatások világában. A 
tudományos eszközök megnyitják 
ezeket a kapukat, de csak 
felkészülten léphetünk be rajtuk. 
Ezért fontos, hogy az elmélet és 
gyakorlat mellett a részletekben 
való elmerülés, a gyönyörködés is 
helyet és időt kaphasson a nevelési 
programokban.    

Harmóniára törekvés Az érzékletek és a tudati 
működések eredményeként 
megvalósuló belső egyensúly, 
amelynek elérése az egyik 
legfontosabb személyes életcél. A 

A személyiség belső harmóniája a 
lelki egészség legfontosabb 
tartópillére, a hiánya feszültséget 
gerjeszt, amely egyaránt lehet 
teremtő és pusztító erő. A világról 
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belső harmónia feltételezi a 
környezettel való harmonikus 
kapcsolatot is. A tudati konfliktusok 
zavarják a belső harmóniát, ezért a 
megismerő tevékenység arra 
irányul, hogy valamiképpen feloldja 
ezeket. Ez nem mindig jelenti a 
tudományos modell belső 
létrehozását, sokszor csak 
látszólagos megoldások alakulnak 
ki, amelyek elfedik az 
ellentmondást.   

alkotott elképzeléseink éppen 
azáltal fejlődnek, hogy olyan 
ellentmondásokkal szembesülünk, 
amelyek megbontják az összhangot 
és az addigi elmélet feladására 
késztetnek bennünket. A harmónia 
érzelmi oldala az értékkonfliktusok 
kezelésével biztosítható. Nem 
elegendő azonban a tiszta és 
pozitív értékrend felépítése, ehhez 
társulnia kell a cselekvési 
képességnek is. A 
természettudományos feladatoknak 
ebben az értelemben is 
komplexnek kell lenniük. 
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A fejlesztés eszköze: a tanulói tevékenység választéka 
(Tanórai, tanórán kívüli és szabadidős) 

 
1. Figyelés:  

Tanári előadás, magyarázat, szemléltetés figyelemmel kísérése 
2. Szóbeli munka: 

a) Válaszadás a tanár kérdéseire 
b) Beszámoló, előadás az osztálynak 
c) Elmagyarázás más diákoknak 
d) Megbeszélés az osztályban 
e) Megbeszélés kiscsoportban 
f) Kötetlen beszélgetés gyakorlat, feladatmegoldás közben  

3. Írásbeli munka: 
a) Jegyzetelés a tanórán 
b) Gyakorlati munkanapló készítés 
c) Feladatlapok kitöltése, válaszadás 
d) Fogalmazás készítése megadott témában és formában 
e) Cikkírás választott témában 
f) Dolgozat készítése források felhasználásával, szerkesztéssel 
g) Írás, feljegyzés, reagálás szabad formában 

4. Szövegfeldolgozás: 
a) A szövegtípus felismerése stílus és tartalom alapján 
b) Témamegjelölés, felosztás, vázlatolás 
c) Lényegkiemelés, összegzés 

5. Látvány feldolgozás: 
a) Vizuális élményszerzés, motiválódás 
b) Képek, rajzok elemzése, értelmezése 
c) Rajzolás, fotózás 

6. Konstrukció: 
a) Tárgyi modellek készítése 
b) Eszközkészítés, összeállítás 
c) Gyűjtemény összeállítás 

7. Gyakorlati munka laboratóriumban: 
a) Kötött kísérleti feladat végrehajtása, részletes utasítássor követése 
b) Vezetett munka, részfeladatok és technikák megadásával 
c) Önálló munka, kísérlet-, kutatás megtervezése és végrehajtása 

8. Terepmunka (kötött, vezetett és önálló) 
a) Élményszerzés, megfigyelések, egyszeri vizsgálatok (kirándulás, látogatás) 
b) Célzott, rövid távú, tudományos igényű vizsgálatok (terepgyakorlat) 
c) Több műveltségterületet átfogó, gazdag tevékenységrendszerű, közösségi program (erdei iskola, városi 

iskola) 
d) Folyamatos megfigyelés, méréssorozat, monitorozás  

9. Információszerzés: 
a) Könyvtárhasználattal, szakkönyvekből, lexikonokból 
b) Internetről keresve 
c) Multimédia anyagokból 
d) Televízió műsorokból 
e) Ismeretterjesztő folyóiratokból 
f) Napi, heti sajtóból 
g) Kérdezéssel, véleménykutatással 

10. Számítás, mérés, adatfeldolgozás: 
a) Számítási gyakorló feladatok megoldása 
b) Mérések elvégzése, adatok rögzítése írásban, vagy számítógép adatbázisban 
c) Adatfeldolgozás számítással, grafikus ábrázolással, számítógéppel 
d) Statisztikai adatok elemzése 

11. Ismeretfeldolgozás, gondolkodás: 
a) A jelenséget magyarázó belső modell megfogalmazása 
b) Új tapasztalatok, megszerzett ismeretek és a belső modell összevetése 
c) Módosítás, új modell állítása  
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d) A modellek összekapcsolása, tudásrendszerré szervezése 
12. Művelődés, tájékozódás: 

a) Olvasással 
b) TV-nézéssel, rádióhallgatással 
c) Internetes honlapok, multimédiás CD-k használatával 

13. Játék: 
a) Egyéni, pl. keresztrejtvény, fejtörő, számítógépes szimuláció 
b) Csoportos, pl. szerepjáték 

14. Bemutatás: 
a) Tabló, poszter összeállítása 
b) Kiállítás rendezése 
c) Videofilm készítés 
d) Honlap, digitális prezentáció készítése 

15. Projekt munka: 
a) Részvétel, feladat végrehajtás 
b) Szervezés, irányítás 
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Feladattípusok 

 
I. Alkalmazási környezet szempontjából: 

• Csoportos tanulási környezetben (tanórán) alkalmazható feladatok 
• Környezeti interakció, kutatási feladatok 
• Egyéni tanulásban alkalmazható feladatok  

 
II. Formai szempontból: 

• Szöveg 
o Alkotó 

- rövid válasz 
- hosszabb kifejtés 
- szöveg kiegészítés 

o Elemző 
• Ábra 

o készítő 
- kiegészítés 
- rajzolás, kötött vagy kötetlen formában 
- grafikon, táblázat készítés 
- poszter, plakátkészítés 

o elemző 
• Adatbázis  

o készítő 
o elemző 

• Vita 
o Álláspontok kialakítása és ütköztetése 

• Kutató 
o Adatgyűjtés, forráskeresés, témafeldolgozás, formailag összetett dokumentumkészítés 

• Bemutató 
o Formailag összetett bemutató készítése, kiállítási tabló, multimédia prezentáció 

• Alkotó 
o Művészeti-, technológiai tevékenység, modellezés, tárgyalkotás 

 
A feladatok karaktersávja: 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
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1 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természetismeret fogalomkör Természet csoport, egyéni ábrakészítés 

(fogalmi térkép) 
 

 
 
a) feladat:  

Témalista 
 

A következő táblázatban felsorolt fogalmakkal a korábbi tanulmányaidban már találkozhattál.  
1) Olvasd végig a listát! 
2) Idézd fel magadban egy-egy fogalom jelentését! Írj néhány szavas magyarázatot a táblázat jobb oldali 

oszlopába!  
3) Írj a listához további öt, korábban tanult témát, vagy fogalmat, és azokhoz is készíts 

magyarázatot! 
 

 Tanult fogalom Saját magyarázatod 
1 fény  
2 égés  
3 fém  
4 tojás  
5 erdő  
6 víz  
7 káposztalepke  
8 talaj  
9 hő  
10 légnyomás  

Kiegészítés 
11   
12   
13   
14   
15   
 
b) feladat: 
A kiegészített témalista fogalmait különféle módon 
lehet csoportosítani. Az alábbi ábra körei egy-egy 
természettudományi területet jelképeznek. A körök 
egymásba fonódása jelzi, hogy a három terület 
egymással összefügg. A természetismeret tantárgy 
tanulása során az egyes ismeretköröket és a közöttük 
lévő összefüggéseket ismerheted meg. 

1) Osztályozd a fenti témalista fogalmait, képezz belőlük 
három csoportot! 

2) Írd az ábra köreibe az egyes csoportokba sorolt 
fogalmak sorszámait! 

3) Nevezd el az egyes köröket!  
 

4) Válaszd ki azt a fogalmat, amelyet a legnehezebben tudtál elhelyezni  
5) a csoportokban! Írd le, hogy milyen ellentmondást fedeztél fel, ami nehezítette a besorolást?  
6) Készíts más szempontok alapján is csoportosítást!  
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2 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
2. Természet - ismeret Természet csoport táblázat készítés 

szövegalkotás, vita 
 

 
 
 
a) feladat: 
Az alábbi táblázat néhány természettudományos tudásterületet sorol fel, megjelölve annak valamilyen 
technológiai alkalmazását. Az utolsó oszlopban a tudás alkalmazásával elért társadalmi(gazdasági) 
haszon van feltüntetve.  
 

• Egészítsd ki a hiányzó rovatokat! 
 

Tudásterület Alkalmazás Társadalmi haszon 
növények növekedése műtrágyagyártás élelmiszer termelés növelése 
kőolaj finomítása   
 védőoltások  
  égtájak szerinti tájékozódás 
áramfejlesztés   
 atomerőmű  
tökéletes égés  tisztább levegő 
rádióhullámok   
 üveggyártás  
 
b) feladat: 

Haszontalanságok 
 

A természet megismerése nem feltétlenül csak a pénzben mérhető gazdasági haszon miatt fontos. 
Számos olyan területe van az életünknek, amelyben felhasználjuk, élvezzük a természetről szerzett 
tudást. 
 

1) Vitassátok meg a természet megismerésének nem anyagi előnyeit! Keressetek olyan 
ismereteket, élethelyzeteket, amelyek az ember és a természet nem haszonelvű 
kapcsolatát érzékeltetik!  

2) Következtetéseiteket foglaljátok néhány soros fogalmazásba! 
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3 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természetes és mesterséges - 
anyagok 

Természet egyéni, csoport, 
kutatás 

szövegelemzés, 
ábraelemzés, 
alkotó 

 

 
 
Az emberi civilizáció története bizonyos értelemben az anyagok felhasználásának története. A 
kőkorszak, bronzkorszak, vagy a vaskor elnevezések egy-egy történelmi időszak jellegzetes anyagát 
jelzik. Ma nehéz lenne ennyire jellegzetes anyagot kiválasztanunk, mivel az anyagok előállítása és 
felhasználása soha nem látott mértékben kibővült. A műanyagokat nem is olyan régóta alkalmazzuk, és 
napjainkban is egyre újabb fajtáikat fejlesztik ki a kutatók. A régi korok mesteremberei abból 
készítették tárgyaikat, ami a környezetükben fellelhető volt. A fazekasok agyagból, a kosárfonók 
vesszőből, a szövők len-, kender-, vagy gyapjúszálakból alkottak használati tárgyakat. A műanyagok 
elterjedését követően az emberek újra felismerték a természetes anyagok szépségét, használhatóságát. 
A hagyományőrző népi iparművészet termékei keresettek, a vásárokból egyre több tárgy kerül az 
emberek otthonába. Az ipari termékek körében is egyensúlyba került a természetes és mesterséges 
anyagok alkalmazása. A ruházati ipar tiszta pamut, gyapjú, vagy selyem termékei kelendőbbek, mint a 
műszálasak. A fabútorok divatosabbak, mint a faforgács és műanyag lemezekből készültek. De 
ellenkező példákat is sorolhatnánk, hiszen számos műanyag ellenállóbb, erősebb és alakíthatóbb, mint 
természetes versenytársai. 
 
 a) feladat (csoport): 
 

A kézműves gondolatai a múltról, a jelenről, és a jövőről 
„…Békés megyében a kosárfonásnak igen nagy múltja volt. Manapság már egy kissé 
csökkent a vele foglalkozó emberek száma, de ő töretlenül hangoztatja a munka szépségeit. 
Szerinte ez a szakma újra felemelkedőben van, ugyanis a XXI. század világa mellőzi a 
különböző műanyagok használatát, és előnyben részesíti a természetes anyagokat. … 
Mezőberény lakosságának életében fontos szerepet játszott a kosárfonás, mivel a használati 
tárgyaik nagy része vesszőből készültek. Meg kell említeni , hogy régebben és most is e 
környék adottságai voltak a legmegfelelőbbnek a fűzvessző termesztésére. A kosárfonás, mint 
iparág jó megélhetést biztosított a lakosság számára, mivel ezek az áruk a külföldi piacokon is 
kelendőek és keresettek voltak. A rendszerváltás idején mélypontra került a kosárfonás, de a 
90-es évek vége felé újra nagy szerepet tölt be az eredetiség és a természetesség. A 
véleménykutató intézetek szakemberei szerint a hullámvölgyből kilábalt szakma újra felfelé 
törekszik. A legtöbb ember úgy vélekedik, hogy szívesen beköltöztetné a természetet a 
lakásába, s minél több természetes anyagból készült használati tárgy venné körül. Be kell 
látnunk, hogy lejárt a nylon zacskók ideje, amiket felváltanak a fonott kosarak. A különböző 
élettelen díszítési tárgyakat új, életet sugárzó vesszőből fonott, különböző méretű és alakú 
tárgyak cserélik le. Minél fontosabb szerepet tölt be életünkben a környezetvédelem, annál 
nagyobb jelentőséget kap a kézművesség is, ezen belül a kosárfonás, hiszen a természetből 
fakadnak.”     www.museomonline.at 

 Olvassátok el a fenti szöveget és válaszoljatok a kérdésekre: 

1) Milyen természeti adottságokra alapul az Alföld déli részén elterjedt kosárfonás? 
2) Miért előnyös ma a helyi lakosság számára a kosárfonó mesterség folytatása? 
3) Miért kerültek korábban mélypontra a népi mesterségek? 
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b) feladat (egyéni) 
A képek alapján válaszolj a kérdésekre: 

1) Milyen mesterségek termékeit ismered fel?  
2) Milyen más anyagból készülhetne hasonló használati tárgy? 
3) Tárgyanként mutasd be a természetes anyag előnyeit! 
4) A használhatóság mellett miért értékesek még ezek a tárgyak? 

 

  
 

 
 
c) feladat (kutató): 
Keress adatokat a következő kérdéskörökben:  

1) Milyen használati tárgyak készülnek vesszőfonással?  
2) Hogyan termelik és készítik elő a fonásra használt vesszőt? 

 
d) feladat (egyéni) 
A természetes anyagok egyik ősi felhasználási területe a játékkészítés. A képen látható baba kukorica 
csuhéjból készült. Ilyen anyagot ma nehéz találni de talán helyettesíthető másféle növényi eredetű 
anyagokkal.  

1) Gyűjts természetes, növényi-, állati-, ásványi eredetű anyagokat!   
2) Készíts belőlük babákat, vagy egyéb játékokat!  
3) Gondold végig a tartósság feltételeit és igyekezz ennek megfelelő 

anyagokat és technikát kiválasztani! 
 
 
 
 
Képek: www.nepmuvesz.hu 
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4 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természetes és mesterséges - 
ételek 

Természet csoport, egyéni adat értelmező  

 
 
Az őskori emberek tápláléka még közvetlenül a természetből származott, de a növénytermesztés és 
állattenyésztés kialakulásával már elkezdtük módosítani ételeink alapanyagait. A sütéssel, főzéssel 
készített ételek is mások, mint a nyersen fogyasztottak. A tömegtermelést folytató élelmiszeripar sokféle 
összetevőt és adalékanyagot dolgoz bele megszokott ételeinkbe. Ezek kedvező és kedvezőtlen 
hatásairól is vannak tapasztalatok, utóbbiak közé tartozik például az étel allergiás panaszok 
megszaporodása. Tehetünk-e még valóban természetes ételt az asztalunkra, vagy a mesterséges 
anyagok fogyasztása elkerülhetetlen?  
 
a) feladat (egyéni): 
 
A táblázat a hagyományos és az ipari 
technológiával készült ököruszály 
leves összetételét mutatja be.  

Természetes ököruszály leves Ököruszály leves készítmény 
 

ökörfark, marha 
lábszárcsont, hagyma, 
sárgarépa, fehérrépa,  
zeller, tojás, szalonnazsír, 
bor, fűszerek, paprika,  
só 
 

módosított keményítő, 
szőlőcukor szirup, nátrium – 
glutamát, nátrium5 ribo-
nukleotid, dextróz, növényi 
zsír, krumpli por, hidrolizált 
növényi fehérje, élesztő 
kivonat, szárított ökörfark, 
hagymapor, fűszerek, só, 
mesterséges ízesítő anyag, 
mesterséges színezék E150, 
E124, E102, kazein 
(tejfehérje), savas 
szabályozó E460, 
állományjavító E471, 
E472(b) tartósítószer E320 
 

1) Hasonlítsd össze a két 
oszlopban felsorolt 
anyagokat! 

2) Találsz-e a baloldalon olyan 
alapanyagot, amelyet nem 
„készen” szereztek be a 
természetből? 

3) Találsz-e a jobboldalon olyan 
alapanyagot, amelyet 
egyáltalán nem, vagy csak 
kismértékben módosítottak? 

4) Milyen célból alkalmaztak 
mesterséges vegyi anyagokat 
a leves készítmény 
előállításakor? 
 

 
 
b) feladat (csoport): 

1) Vitassátok meg a kétféle ételkészítési mód előnyeit és hátrányait. A csoport egyik fele a 
természetes, a másik fele a mesterséges technológiát vegye védelmébe! 

2) Beszéljétek meg, hogy az otthoni ételeitek általában melyik csoportba tartoznak! 
 
c) feladat (egyéni/kutató): 

1) Gyűjtsetek élelmiszercsomagoláson található összetételt jelző címkéket! 
2) Írjátok össze a 10 leggyakoribb adalékanyag nevét! 
3) Csoportosítsátok a talált anyagokat a rendeltetésük szerint! 
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5 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természeti kép  
- szépség 

Természet csoport ábraelemző, 
szövegalkotó 

 

 
 
Az ember a természet része – ezt bizonyítja, hogy érzelmi világunkban kiemelkedő szerepe van a 
természet szépségében való gyönyörködésnek. Az élményeket közvetlenül is meríthetjük, például egy 
erdei sétán, de közvetve a művészi alkotások, vagy a médiák is eljuttathatják hozzánk. Napjainkban fel 
is értékelődött ez a kapocs, hiszen egyre többen élnek városokban, mesterséges környezetben. A 
kirándulások, túrák, nyaralások alkalmával sokan készítenek képeket, amelyeken megörökítik az 
általuk szépnek ítélt tájakat, élőlényeket. Az élményekről elbeszélgetve kiderül, hogy nem mindig 
egyformán ítéljük meg a látványt.   
 
Feladat: 
Az alábbi képek egy magyarországi természetfotó pályázat díjnyertes alkotásai. A több ezer beérkezett 
munka közül mutatunk be néhányat. 
 
 
1) Te milyen címet adnál a képeknek? 
2) Melyik tetszik legjobban? Indokold meg a választást! 
3) Néhány mondatban írd le, amit a képeken látsz, az alább felsoroltak szempontjából és stílusában: 

a) tudományos szakember, 
b) fotóművész, 
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c) regényíró. 
 

Batár Zsolt: Oregoni tengerpart 

Kristófy Zsuzsanna: Csak egy hegy... Berta László: Ürge 1. 

Simon Imre: Napháló 
 
Huba Géza: Estefelé 
 
Ritz Gábor: Meseerdő 
 
Czintos Ödön: Erezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berta László: Ürge 1. 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természet, társadalom, gazdaság Természet csoport ábrakészítő  

(halmazdiagram) 
 

 
 
A világ összetettsége különféleképpen értelmezhető. A természet a keletkezés pillanatától fogva 
létezett, de évmilliárdokig tartó fejlődés vezetett el a földi élet és az emberi társadalom kialakulásához. 
A növekvő népességgel és az ismeretek bővülésével a termelés és a javak elosztása is fejlődött, 
kialakult a gazdaság. A természet, társadalom és gazdaság számtalan szállal kapcsolódnak egybe, 
miközben alapvetően különböznek is egymástól és ez a különbség gyakran ellentéteket is kialakít. 
 
Feladat:   
 

1) Beszéljétek meg egymás között a három fogalomkör jelentését!    
2) Keressetek jellemző szavakat és írjátok a megfelelő körökbe! 
3) Vitassátok meg a nyilakkal ábrázolt kapcsolatok jelentését, jelentőségét! 
4) Írjátok a nyilak mellé a legfontosabbnak ítélt kapcsolatokra utaló fogalmakat! 
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7 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
„Természetes” törvények Természet kutatás, csoport szövegelemző  

 
Az ember a természet része, ezért az emberi tevékenység és a természet állapota között kölcsönhatás 
van. A népesség növekedése és a technológia fejlődése azonban felborította a kezdeti egyensúlyt. A 
természeti környezet állapotának romlása miatt veszélybe kerültek az utánunk jövő nemzedékek 
létfeltételei. Ennek elhárításához a gazdasági- és társadalmi folyamatok befolyásolására van 
szükség, ami a törvények által lehetséges. Így kerül egyre több környezet- és természetvédelemmel 
foglakozó törvény jogrendszerekbe.  
 
a) feladat (csoport): 
Olvassátok el az alábbi törvényszöveget! 
  

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL 

A hulladékgazdálkodás általános szabályai 
5. § (1) Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető 
legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, 
a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 
környezetkímélő ártalmatlanítását.  
(2) A hulladékképződés megelőzése, valamint a keletkező hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni:  

a) az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását;  
b) az anyagnak, illetőleg a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását;  
c) a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot és szennyező anyagot eredményező termékek 
előállítását;  
d) a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. 

(3) A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék 
legnagyobb arányú ismételt felhasználására, a nyersanyagoknak hulladékkal történő helyettesítésére, 
valamint - ha ezek nem megoldhatóak - a hulladék energiahordozóként való felhasználására.  
(4) A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag 
megalapozott, hasznosítani kell.  
(5) Amennyiben a hasznosítás gazdasági és technológiai feltételei adottak, a hulladékot a hasznosítás 
elősegítése érdekében a hasznosítási lehetőségeknek megfelelően elkülönítve kell gyűjteni (szelektív 
hulladékgyűjtés).  
(6) Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy 
energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem 
adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul 
magasak.  
(7) Tilos a hulladékot elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon -, 
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.  

 
a) feladat:  
A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre: 

1) Mit gondoltok, kinek a számára íródott a szöveg? Számotokra mennyire volt érthető? 
2) Milyen károkat okoznak a természeti környezetben a hulladékok?  
3) Mit jelent a hulladék energiahordozóként való felhasználása? Milyen hatása lehet a 

környezetre? 
4) Hogyan lehet érvényt szerezni ezeknek az előírásoknak? 

Vitassátok meg a törvény (2) bekezdését! 
1) Keressetek példát a hulladékcsökkentés módszereire, konkrét eseteire! 
2) ügyeket szabályozó helyi rendeletekről.   
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b) feladat:  
Olvassátok el az alábbi törvényszöveget! 

2002. ÉVI LXVII.TÖRVÉNY, AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL 
 

9. állatkísérlet: állat kísérleti vagy egyéb tudományos célból való felhasználása, amely esetleg az 
állatnak fájdalmat, szenvedést, tartós nélkülözést vagy maradandó károsodást okozhat - beleértve 
bármely olyan tevékenységet is a kísérlet során, amely állat születését eredményezi ilyen 
körülmények közé - és amely az állat kísérletre való előkészítésével kezdődik, és akkor fejeződik be, 
amikor további megfigyelést már nem végeznek a kísérlet érdekében; az állat ilyen felhasználása 
akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés vagy maradandó károsodás 
kiküszöbölése céljából végzett altatást, fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert sikeresen 
alkalmaznak; nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti jellegű, mezőgazdasági vagy állatorvosi 
tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy megjelölésének a természettudományok által 
elfogadott korszerű, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek alkalmazása; 

 
(4) Állatkísérlet kizárólag akkor engedélyezhető, ha annak elvégzését 
 

a) az ember, a gerinctelen és gerinces állatok vagy növények betegségének, kóros egészségi 
állapotának, egyéb rendellenességének elkerülése, megelőzése, felismerése és gyógyítása, valamint 
azok élettani állapotának feltárása, felderítése, szabályozása vagy módosítása érdekében 
gyógyszerek, élelmiszerek, egyéb adalékanyagok vagy termékek fejlesztése, termelése, minősítése, 
hatékonyságának és ártalmatlanságának vizsgálata, 
b) az emberek vagy állatok egészsége vagy jólléte érdekében a természetes környezet védelme, 
c) tudományos kutatás, 
d) oktatási és gyakorlati képzés, vagy 
e) igazságügyi orvostani vizsgálatok elvégzése teszi szükségessé. 
 (5) Az engedélyezés során - a kérelmező által benyújtott dokumentáció, továbbá a miniszter által 
felkért szakértői testület véleménye alapján - különösen figyelembe kell venni: 
a) az állatkísérlet elvégzésének indokoltságát és tudományos megalapozottságát, 
b) az alkalmazott korszerű módszertan indokoltságát és tudományos megalapozottságát az 
állatlétszám, illetve a fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés és maradandó károsodás lehető 
legkisebb mértékűre csökkentésének követelménye szempontjából, 
 
A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre! 

1) Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal – de a törvény szövegét is figyelembe véve – az 
állatkísérlet fogalmát! 

2) Soroljátok fel az állatkísérletek törvényes elvégzésének indokait! Ti milyen esetekben 
engedélyeznétek? 

3) Indokoljátok meg, hogy miért jelentenek természetbe való beavatkozást az állatkísérletek? 
 
c) feladat (egyéni) 

Rendeletek, egyezmények 
Törvényeink az egész ország területén érvényes, egységes szabályozást írnak elő. Egy országon belül, 
a helyi hatóságok is szabályozhatnak természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos ügyeket, 
például a települési hulladék kezelését. A Föld egészének állapotát veszélyeztető globális problémák 
elhárítását nemzetközi egyezmények szolgálják. A legutóbbi konferenciák, egyezménykötések a 
vendéglátó városnevéhez kapcsolódnak.  

1) Keress információkat az Interneten a következő városnevekhez kapcsolódó eseményekkel 
kapcsolatban: Rio De Janeiro, Johannesburg, Kiotó. 

2) A lakóhelyeden elérhető helyi média (helyi újság, közlöny, kábeltévé) segítségével keress 
adatokat a természet- és környezetvédelmi rendeletekről. 
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8 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Kertek és emberek Természet egyéni, csoport, 

kutatás 
ábraelemző, 
alkotó 

 

 
 
Feladat: 

 
Kertek és emberek 

 
„A kert egy darab ember alkotta természet” – mondhatnánk, ha ezzel nem keverednénk 
ellentmondásba a természetről alkotott fogalmainkkal. A kertekben sokféle élőlény élhet, de például a 
dísznövények az embernek köszönhetik szépségüket. A fák, cserjék és virágok kiválogatása, 
elrendezése is a kertépítő ügyességét dicséri. A különböző vidékek és korszakok jellegzetes kertészeti 
divatokat alakítottak ki, amelyek összehasonlításával képet kaphatunk az emberek és a természet 
viszonyáról is. 
 
 Nézzétek meg figyelmesen a képeken ábrázolt kerteket! Hasonlítsátok össze őket! 
 
1) Vitassátok meg a benyomásaitokat és válaszoljatok az alábbi kérdésekre: 

a) Melyik kert a legtermészetesebb? Miért? 
b) Milyen mesterséges kertépítési fogásokat ismertek fel a képeken?  

2) Fogalmazzátok meg a képek alapján, hogy mit éreznétek, ha hasonló kertekben sétálnátok?  
3) Mit gondoltok, mi volt az építő szándéka?  
 
 Japán kert      Angol virágoskert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Francia formakert      Olasz vízikert   
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9 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Erdők – soron kívül Természet csoport Ábraelemzés, 

kutatás, vita 
 

 
 
a) feladat: 

 
Erdők – soron kívül 

 
Az erdőben sétálgatni kellemes dolog, feltéve, hogy valódi erdőben járunk. Ahol szabadon 

nőhetnek a fák, ott az állatok és az ember is szabadnak érzi magát. A papírnyárasban más érzéseink 
támadnak: mintha már azon a papírlapon sétálnánk, amely a kivágott fák törzséből készül. Az 
egyhangú fasorok olyan egyenesek, mint az írás sorai, és az erdő olyan üres, mint egy fehér lap. 

 
1) Hasonlítsátok össze a képeken látható erdőket! 
2) Írjátok le néhány sorban az egyes típusok jellegzetességeit! 
3) Alkossatok véleményt: milyen területeken és célokból indokolt a faültetvények létesítése? 

 

 
 
 
b) feladat: 

Erdőművelés 
 

1) Keress adatokat a különböző erdőgazdálkodási módokról! 
2) Írd le röviden a jellemzőiket, a művelési módot és célt! 
3) Értékeld az erdőgazdálkodási módokat a természetvédelem szempontjából!  
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10 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ház és természet Természet csoport ábraelemző, 

ábrakészítő 
 

 
 

a) feladat: 
b)  

Ház és természet   
 

Életünk javarészét négy fal között töltjük. Ha kitekintünk az ablakon, gyakran akkor is falakba ütközik 
a tekintetünk. De mennyivel jobb, ha egy udvari kert, vagy egy közeli park fáinak életét követhetjük! Az 
ember épített környezetébe beilleszkedhető a természet, hol az egyiknek, hol a másiknak adva nagyobb 
hangsúlyt. Mi határozza meg ezt a viszonyt? Hogyan lehet a kényszerek között is megtalálni az élhető 
megoldást? 
 
A képek alapján válaszoljatok a következő kérdésekre: 
 

1) Milyen kapcsolatok vannak a természet és az épület között? 
2) Miről árulkodnak első pillantásra ezek az épületek? 
3) Hogyan befolyásolja az építési technológia fejlettsége és az életmód 
4) a természeti kapcsolatok kialakítását? 
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b) feladat 

Kert – kapcsolat 
 

A ház, vagy lakás élő természettel való külső kapcsolatát a kert, vagy park jelentheti. Néha 
csak néhány négyzetméter füvek előkertet birtoklunk, amelyet saját lehetőségein és ízlésünk 
szerint ültethetünk be fűvel, fával, virággal. Mások a családi ház jóval nagyobb udvarán 
kertészkedhetnek, de itt már nem csak dísznövényeket, hanem a család ellátását szolgáló 
haszonnövényeket is találhatunk. A legtöbb városlakónak nélkülöznie kell a közvetlen 
kertkapcsolata előnyeit, ők a kisebb – nagyobb közparkokban pihenhetnek. 
  
Feladat: 
 

1) Ha van a csoportban „kerttulajdonos”, kérjétek meg, hogy rajzolja le a kert térképét, azaz a 
felülnézeti rajzát. Beszéljétek meg, hogy miért éppen olyan a kert, és hogyan élnek együtt vele? 

2) Készítsetek egy elképzelt házi kert térképet, esetleg látszati rajzokat is! Indokoljátok meg a 
növények kiválasztását, elhelyezését! 

 
Beszéljétek meg: 

1) Miként valósulhat meg ebben a kertben a ház és a kert közötti kapcsolat! 
2) Fogalmazzatok meg néhány feltételt, ötletet ezzel kapcsolatban! 
3) Hogyan befolyásolja a kert és a ház kapcsolata az ott lakó emberek életmódját?  
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11 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Nemzeti Parkok Természet kutató, egyéni szövegelemző, 

ábraelemző, 
 

 
 
A természet a legtöbb ember számára a szép tájak, vadon élő állatok és ritka növények képeit jelenti. A 
terjeszkedő városok és szántóföldek között Nemzeti Parkjaink őrzik a táj természeti örökségét. Ma már 
10 tájegységünk kapta meg ezt a legmagasabb természetvédelmi oltalmat. Ezeken a vidékeken ember 
és táj, növény és állat él együtt, szabályozott rendben, a természetes állapotokat lehető legjobban 
megőrizve. A Nemzeti Parkok gondot fordítanak az odautazók fogadására, tájékoztatására is, akár a 
szabadidő eltöltése, akár a tanulás legyen a látogatás célja. 
  
a) feladat  
Az alábbi jelek, képek és szövegek egy-egy Nemzeti parkot mutatnak be.  

• Írd a parkok logói alá a hozzájuk tartozó kép, illetve szövegrészlet jelét! 
(A Nemzeti parkok honlapjait a: http://www.sulinet.hu/termved/index.html címről érheted el könnyen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………...  .……………….  ……………   ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………  ………………….  ………………  …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………….   ………………….. 
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A parkokat bemutató szövegrészletek: 
(A honlapjaikról válogatva)  

 
a) „A mintegy 15-20 000 éves sekély sós sztyepptó a kezdetektől meghatározta az itt élők életét, és 
viszont, azaz a szelíd tájgazdálkodás a természeti értékekre is jótékonyan hat. A táj egyediségét növeli, 
hogy három klíma (kontinentális, szubmediterrán, dealpin) találkozásánál terül el. … Az ember által 
évszázadok óta művelt nádgazdálkodás, halászat, a tó környéki pusztai területeken a pásztorkodás, 
mind olyan tevékenységek, amelyek közvetve segítik az élőhelyek és fajok sokszínűségének 
fennmaradását. Az elnádasodás üteme a déli részen gyorsabb, itt a nádasöv szélessége helyenként az 
5-6 kilométert is eléri. … E terület jellegzetes földtani képződménye a miocén kori lajtamészkő, 
melynek legszebb megnyilvánulása éppen itt látható. Már a római kortól kezdve egészen 1948-ig 
művelték. A kőfejtő tetején, a pannon lejtősztyepp maradványon értékes kosborok nyílnak.”  
 
b) „A földtörténet jelenkorában játszódtak le azok a felszínalakító folyamatok, melyek eredményeként 
jellegzetes mélyen bevágódó völgyek, keskeny hegyhátak és lapos tetők jöttek létre. Szilárd alapkőzet 
nincs a felszínen, a dombokat nagyrészt harmadkori agyag és vályog építi fel. Éghajlata nedves 
szubalpin. … A nagymennyiségű csapadéknak köszönhetően a vidék patakokban rendkívül gazdag. 
Állóvizei közül kiemelkedő jelentőségű a Zala forrásvidékén található Fekete-tó, mely az igen ritka 
dagadólápok egyik képviselője.”  
 
c) „A folyót puhafás ártéri erdők, füzes-nyárasok ligetes állományai, ártéri gyepek, kaszálók kísérik. A 
hullámtéri erdőknek két jellemző típusa: a gyakoribb fűz-nyár puhafa ligeterdő, a bokorfüzes és a ma 
már ritkább, a magas hátakon található tölgy-kőris-szil keményfa ligeterdő. Az előbbi érdekes kúszó 
cserjéje a vörös könyves ligeti szőlő, az utóbbi maradványfoltjai még őriznek néhány lágyszárú 
növényritkaságot, mint például a széleslevelű nőszőfű, a nyári tőzike. … A szabályozás után a vizes 
életterek jó része megszűnt vagy beszűkült. A hullámtér ennek ellenére ma is fontos szerepet tölt be a 
régi vízi világ jellemző fajainak fennmaradásában.” 
d) „A terület bazalthegyei nemcsak egyedülállóan érdekes és festői geológiai emlékek, hanem számos 
igen ritka növény- és állatfaj élőhelyei is. A természeti értékek gazdag sorához társul a római korig 
visszavezethető országos jelentőségű szőlőkultúra, valamint a szőlőhegyek és községek megannyi 
építészeti emlékei: a várromok, templomromok, kastélyok, falusi és szőlőhegyi népi építészeti 
emlékek. … A terület keleti szélén, permi homokkövön található a nyár végi piros virágszőnyeget adó 
csarabos törpecserjés, festői sziklák, borókások és a sárga virágú hölgymál fajok társaságában. A sík 
részeken, a hajdani láprétek maradványain számos botanikai szenzáció lelhető fel: Raposka alatt 
mocsári kardvirágos, orchideás láprét található, Káptalantóti mellett pedig az 1 m magasra megnövő, 
nagy és illatos virágú, másutt egyre ritkuló buglyos szegfűnek van gazdag előfordulása, az ősz eleji 
enciánkék virágú kornis tárniccsal.”   

e) „A hazánkban átlagmagasságát tekintve kiemelkedő hegységekben változatos növénytakaró 
alakulhatott ki. A növényzet legértékesebb részei azok a speciális ökológiai viszonyok között kialakult 
növénytársulások, amelyekben fennmaradhattak az utolsó jégkorszak és az azt követő klímakorszakok 
egyes növényfajtái. … A hegység helyén a földtörténeti ókorban és középkorban közel 200 millió 
éven át tenger hullámzott, amelyben hatalmas mennyiségű üledék halmozódott fel. Ebből a tengeri 
üledékből, az évmilliók során jött létre a hegység, amelynek felépítésében vulkáni kitörések is 
többször szerepet játszottak. Így a hegység kőzettömegében nemcsak mészkövek, dolomitok és palák, 
hanem változatos vulkáni kőzetek is előfordulnak.”  
f) „A löszpuszták színpompás társulása csak töredékeiben maradt fennt, hiszen ezeket a termékeny 
földeket már régtõl mûvelésbe vonták. Ma már inkább csak a hátak, kurgánok tetején találhatók meg, 
ahol a barázdás csenkesz az uralkodó, de mellette sok gyönyörûséges kétszikû is helyet kap, mint a 
vajsárga virágú osztrák zsálya, a rózsaszín csomócskákat viselõ macskahere, a kecses magyar szegfû, 
és a lila ökörfarkkóró. … A magasabb térszint képviselő buckavonulatok és meredekebb löszpartok 
végig kísérik ezt a területet. Ezeken a magasabban fekvő részeken települtek a falvak, hiszen a korábbi 
időszakokban az Alföld 1/3-a állandóan, másik 1/3-a időszakosan vízzel borított volt.” 
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g) „A legszebb ártéri ligeterdõ-foltok a tiszacsegei hullámtéren maradtak fenn, melyeket rendszeresen 
jár a víz, de nyár végére akár ki is száradhatnak. Az ilyen idõszakos vízborítású élõhelyek Közép-
Európából gyakorlatilag eltûntek. A vízhez legközelebb a bokorfüzes sávja található, amit a fûz-nyár 
liget követ, végül a hullámtér magasabb szintjein a tölgy-kõris-szil erdõk foltjai találhatók. Az idõs fák 
adta lombkorona alatt szinte áthatolhatatlan cserjeszint nõ, amelyet sûrûn átfonnak a kúszónövények: a 
szeder, sövényszulák, komló, vadszõlõ, süntök. … A nyári idõszakban aztán kiköltöztek a pusztára 
nemcsak az állatok, de gazdáik is. Az állandó szél, és az erõs napsütés ellen az állatoknak a többoldalú 
nádfal, a szárnyék, a pásztoroknak pedig az ún. vasaló nyújtott enyhet, ahol fõztek.” 
 
h) „A nemzeti park növényvilága kapcsán a sokszínűség mellett az átmeneti jelleg emelhető ki. Ennek 
elsődleges oka az alapkőzet változatossága, másrészt a szubmediterrán és kontinentális klímahatások 
találkozása. A Dunakanyar összekötő kapocsként átmenetet képez a Dunántúli-középhegység és az 
Északi-középhegység flórája között. … A folyók minden esetben különleges élőhelyet jelentenek. A 
Dunakanyarban például ritka, endemikus csigafajok találják meg életfeltételeiket. Ilyen a bödöncsiga 
és a rajzos csiga. A halfauna legértékesebb képviselőjeként számon tartott petényi márna szintén 
folyóvizekben.” él.  
 
i) „A Szilicei-takarórendszer, a Bódvai-takarórendszer mozgása és a különböző gyűrődések, vetődések 
deformációja nyomán alakultak ki azok a repedés-rendszerek, amelyek egy része a későbbiek 
folyamán hasadékká szélesedve a karsztosodási folyamat egyik fontos összetevőjét alkották és 
alkotják még ma is. A miocén második felére a terület nagy része szárazföldi területté vált és az akkori 
szubtrópusi körülmények között megindult a karsztosodási folyamat kezdeti szakasza. …. A 
pleisztocén tektonikus mozgásainak következtében völgyhálózatok alakultak ki, a Jósva-völgy 
erőteljesen lesüllyedt és a tőle D-re elhelyezkedő nyílt és fedett karszt vízelvezetését maga felé 
irányította. Ezáltal hozzájárult a Baradla-, Béke- és Szabadság-barlangok kialakulásához.” 
 
j) „Ha beevezünk Gemenc mélyére, megismerhetjük mindazt, ami igazán jellemző rá. A parton végig 
szürke gémek ülnek mozdulatlanul, míg a fűzfákon - az ínyenceknek rántva ajánlott - sárga 
gévagomba nő. A gemenci ártéri erdők legértékesebb madara a rétisas. … A pangóvizű élőhelyeken 
kialakult égeres láperdők uralkodó fafaja a mézgás éger. A legritkább fásszárú a védett szőrös nyír 
szintén megtalálható. A szárazabb égeresekben tömegesen fordul elő a szálkás pajzsika. A 
tőzegmohák saját súlyuk húszszorosának megfelelő mennyiségű vizet is képesek tárolni.” 
 
b) feladat (egyéni) 

1) Helyezd el a térképen a Nemzeti Parkokat!  

2) Írd a képekhez tartozó számokat a megfelelő területre! 

3) Keress adatokat a pontos területi 

4) elhelyezkedésükkel kapcsolatban! 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
 Mikro- és makrokozmosz Természet kutatás, egyéni kutató, bemutató  
 
 
A tudományos vizsgálatok évszázadokig csak a szemmel látható világot fedezhették fel. A 17. századra 
azonban lehetővé vált a titkok birodalmába való betekintés. Leeuwenhoek mikroszkópja és Galilei 
távcsöve ma már csak múzeumi darab, de ezek az eszközök mutatták meg gazdáiknak az első 
mikrobákat és holdkrátereket. Ma még beljebb hatolhatunk az anyag belsejébe, és még távolabbra 
láthatunk el a Világegyetemben. A műszerek képeivel akár a tévéreklámokban is találkozhatunk, de a 
mikro- és makrokozmosz valódi nagyságrendjeiről mégis nehezen alkothatunk képet magunkban. 
 
a) feladat 

 
Naprendszer 
 
A képen a Naprendszer bolygói láthatók, de a méreteik 
nem felelnek meg a valódi arányoknak.  
 

1) Keress adatokat a bolygókról, tudd meg az 
átmérőjüket és a Naptól való átlagos 
távolságukat! 

2) Készíts egy makettet az alábbiak szerint: 
a) Ami a valóságban 1000 kilométer, az 

legyen a maketten 1 milliméter 
(egymilliárdszoros kicsinyítés!) 

b) Rajzolj a bolygók átszámított átmérőjének 
megfelelő nagyságú köröket! 

c) Vágd ki a korongokat és színezd ki a 
bolygók felszínének megfelelően! 

d) Próbáld elhelyezni őket az átszámított 
naptávolságaik szerint!  

 
b) feladat 
Világegyetem 
 
A Nap egyike a Tejútrendszer százmilliárd csillagának. A képen az Androméda-köd látható (kissé 
oldalnézetben), amely akár a mi csillagvárosunk tükörképe is lehetne. Ebben a mérettartományban a 
fényévet használják hosszúság mértékegységként, ekkora utat tesz meg a fény egy év alatt. A Nap fénye 
kb. 10 perc alatt ér a Földre, ez a távolság tehát 10 fényperc. A Naprendszer átmérője a külső 
övezetekkel együtt kb. 1 fényév, míg a Tejútrendszer átmérője kb. 100 000 fényév. 

1) Ha a Tejútrendszert képzeletben egy focipálya 
méretére kicsinyítenénk (kb. 100 méter hosszú), 
akkor milyen nagy lenne ezen belül a Naprendszer?  

2) A Nap a Tejútrendszer sugarának 3/5-öd részénél 
helyezkedik el. Hány méterre lenne az előbbi 
modellben a focipálya kezdőkörétől? 

 
Az utóbbi években mikrohullámú rádiótávcsövek segítségével 
elkészítették a Világegyetem „térképét”.  

1) Hogyan tudnád leírni a képen megfigyelhető 
anyageloszlást? 

2) Mihez hasonlít a képen látható mintázat? 
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d) feladat 
Részecskék 
A természet legkisebb szereplői az anyagot felépítő részecskék. Ebből a 
mikrovilágból az atomok tettek szert a legnagyobb ismertségre. 
Legegyszerűbben golyóknak képzelhetjük el őket, valóságban ennél sokkal 
bonyolultabbak. Ha például egy focilabdaként képzelünk el egy atomot, akkor a 
közepébe egy tízezerszer kisebb magot kell helyeznünk. Az atomok bizonyos 
szabályok szerint összekapcsolódhatnak, így alakul ki az a sokféle anyag, 
amellyel a természetben és a technológiákban találkozhatunk. A molekulák is 
részecskék, de ezek már atomokból állnak, úgy képzelhetők el, mint több 
golyóból összeragasztott szerkezetek. A legnagyobb és legbonyolultabb 
szerkezetű molekulák az élőlények sejtjeiben találhatóak. A szilárd, folyékony és 
gáz állapotú anyagok a részecskék megszámlálhatatlan sokaságából épülnek 
fel.  
Az atom felépítése  
 

• Számítsd ki, hogy mekkora lenne egy atom, ha a magját 1 
milliméter átmérőjű gombostűfej jelképezné!    

 
A DNS molekulák minden élő sejtben megtalálhatóak. Feladatuk az élőlény 
tulajdonságainak átörökítése és a sejt működésének irányítása.  
Keress adatokat:  

1) Milyen hosszúak összesen a emberi sejtben található DNS 
a. molekulák? 

2) Mi volt a célja a Humán Genom (HUGO) programnak?  
A DNS molekula modellje 

c) feladat 
Sejtek, szövetek  
A földi természet különlegessége az élet. Az élettelen sivatagnak tűnő 
szomszédos bolygókkal ellentétben nálunk állatok szaladgálnak, repkednek és 
úszkálnak mindenfelé. A növények életműködései kevésbé szembetűnők, de 
nélkülük nem lenne tápláléka az állatoknak. Van egy még rejtettebb élővilág, 
amely parányi méretei miatt tűnik el a szemünk elől. Minden élőlény sejtekből 
áll, de vannak, amelyek csak egyetlen egyből. Az inkább csak kórokozóként 
ismert baktériumok ezek között is a legkisebbek. Mindenhol ott vannak és 
tevékenységük nélkülözhetetlen az élővilág fennmaradásához. Az ostorral vagy 
csillókkal mozgó egysejtűek jóval nagyobbak a baktériumoknál, de azért még 
egy csepp élővízben is több ezer lehet belőlük. Az olyan nagyméretű élőlények, 
mint például mi emberek, sok milliárd sejt együttműködésének köszönhetik 
életüket. Az izmok, csontok, idegek sajátos sejttípusokból álló szövetek, illetve 
ezekből a szövetekből felépülő szervek. 

Baktérium (fenn), egysejtű (lenn) 
Egy baktérium a milliméter ezredrészével mérhető nagyságú. A mi sejtjeink ennél akár százszor 
nagyobbak lehetnek.  

1) Keress adatokat, képeket a baktériumokról, egysejtű élőlényekről! 
2) Rajzolj le egymás mellé méretarányosan egy baktériumot és egy egysejtű állatkát! 
3) Hasonlítsd össze az idegszövet és a 

levél bőrszövet szerkezetét! Milyen 
különbségeket veszel észre a sejtek 
formájában és illeszkedésében? 

 
 
      Idegszövet    Levél bőrszövet 
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13 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természetvédő szervezetek Természet csoport szövegalkotó  
 
A természet- és környezetvédelem közös érdekünk országon belül és világméretben is. A 
hatóságok munkája mellett azonban szükség van olyan összefogásra is, amiben a nem 
szakemberek, a környezetükért aggódók és tenni akarók vehetnek részt. Részben a hely ügyek 
gondozása, részben a globálisproblémákkal kapcsolatos egyéni, helyi teendők szervezése 
lehet a feladatuk.    

1) Az alábbi szövegben bemutatott egyesület „nonprofit” szervezet. Mit jelent ez és mi bizonyítja?  
2) Mi bizonyítja az egyesület demokratikus működését? 
3) Csoportosítsátok az egyesület működési céljait, a tevékenység jellege szerint! 
4) Hogyan teljesültek az egyesület vállalt céljai a 2001-évi tevékenységekben? Párosítsátok a 

célokat és a felsorolt tevékenységeket! (pl.: veszélyeztetett fajok védelme – 1/e… stb.)  
5) Milyen kapcsolatai vannak a bemutatott egyesületnek? Melyek jelentenek ezek közül magasabb 

szerveződési szintbe való beilleszkedést és melyek a hasonló szinten működő társszervezetek? 
6) Gyűjtsetek információt egyéb civil szervezetekről! Keressetek egyéb működési területen és 

nemzetközi szinten is! 
7) Fogalmazzatok meg közös véleményt a civil szervezetek társadalmi szerepéről, érveljetek a 

fontosságuk mellett! (kb. 10 mondat) 
   
 A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület  

 

k. Minden tisztségviselõ 

Az egyesület célja:  
Ismeretterjesztés. 
Természetvédelmi területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban 
való részvétel.  
Védendõ területek feltárása, megóvása, lehetõség szerint megvásárlása. 
Veszélyeztetett fajok védelmi programjai.  
Kulturális értékek védelme. Az Ökoturizmus fejlesztése.  
A fentiekhez szükséges anyagi források elõteremtése.  
Az Egyesület szervei, mûködése:  
Ügyvivõ testülete a három fõbõl álló vezetõség 
Legfõbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyûlés.  
Egyesületünk vállalkozást nem folytat, a célok megvalósítását a támogatók s
térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. Senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.  
2001 évi tevékenységek:  

egíti

onitorozó Rendszer 2001 évi bagolyköpetek elemzésén alapuló, Országos 

yûjtés a Hortobágy 

r-Bereg T.K. tervezett bõvítési területén a fokozottan védett madárfajok és a nappali ragadozó 

ekonstrukciós 

es-erdõs területen.  

ó Egyesületek debreceni Zöld Irodájának munkájában.  
 a civil 

tolla" játszó és táncházat Pedagógus Mûvelõdési 

yesület között több éve folyamatosan  jó kapcsolat alakult ki, 

.  

észt vesz a hazai környezet- és természetvédelmi találkozókon, elõadásokon, együttmûködünk a 

1. Kutatás, monitorozás:  
a)  A Nemzeti Biodiverzitás-m
Kisemlõs monitorozó Programjában való részvétel  és zárójelentésének elkészítése.  
b) A ragadozó madarak állományfelmérése, monitorozása, terepi megfigyelése, adatg
területén.  
c) A Szatmá
madarak felmérésének elkészítése, az archív adatok feldolgozásában való részvétel.  
d) Részfeladatot kaptunk a magyar nõszirom védelmi program keretén belül, élõhely r
munkálatok végrehajtására, mely munkák áthúzódnak a 2002-es esztendõre is.  
e) Kutatási, monitorozó, a védett növény megóvási program az erdõspusztai liget
2. Tájékoztatás, ismeretterjesztés  
a) Részt veszünk a Környezeti Tanácsad
b) A Civil Terasz tagjaként heti egy napon "Zöld pont" néven tanácsadó szolgálatot mûködtetünk
szövetség belvárosi, Debreceni Batthyány utcai irodájában.  
c) Több szervezettel közösen Debrecenben elindítottuk a "Mo
Házban, melyet anyagilag is támogatunk.  
d) Az Életreform Ház és Dél-Nyírség-Bihari Eg
melynek keretén belül " Zöld esték" címmel rendezvénysorozatot tartottunk.  
e) Természetvédelmi szaktábor megrendezése a Létavértesi lovas centrumban
f) Képeslapsorozat megjelentetése a Dél-Nyírség természeti értékeirõl  
3. Egyebek  
Az egyesület r
Debreceni Humánszolgáltató Közhasznú Társasággal, tagjai vagyunk a Magyar Természetvédõ Szövetségnek, a 
debreceni „Civil Terasz” szervezetnek.  
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 Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természeti erő Természet kutatás, egyéni, 

csoport 
ábraelemzés, 
alkotó,  

 

 
A természetről alkotott képünket a katasztrófák pusztításairól szóló hírek is alakítják, napjainkban 
mintha meg is szaporodtak volna az efféle események. A beszámolók a média jellegétől függően 
tényszerűek, vagy túlzóak, esetenként szenzációhajhászók. Az alábbi példák alapján vizsgáljátok meg a 
természet elrettentő, vagy éppen elkápráztató erejét! 
 
I. Vulkán kitörés  
Az alábbi szöveg és a képek alapján válaszoljatok a kérdésekre és végezzétek a feladatokat! 
 
1) Keressétek meg a térképen a szövegben szereplő vulkánt! 
2) Készítsetek méretarányos makettet a hegyről (néhány cm magasságút)! Használhattok vastagabb 

kartont, vagy hullámparírt, ebből megfelelő alakú rétegeket kivágva szintenként építhetitek fel a 
hegyet. (Figyeljétek meg a térképen a hegy alakját a magassági színezés alapján!) A makett 
gyurmából egyszerűbben is elkészíthető. 
Határozzátok meg a maketthez viszonyítva a szövegben szereplő méreteket! 

3) A szövegben található adatok felhasználásával készítsetek méretarányos oldalnézeti rajzot a kitörésről! 
4) Ábrázoljátok a vulkánkitörés folyamatát rajzsorozattal! Kövessétek lépésről lépésre a szövegben leírt 

folyamatokat!  
5) Alkossatok véleményt a vulkánok és az ember kapcsolatáról! Igyekezzetek többféle szempontot 

megvizsgálni! 
 
A Mount St. Helens 1980-ban kelt újra életre. Ekkor egy heves robbanásos kitörés levegőbe repítette az eredeti 
kúp 400 méternyi tetejét: láva ugyan kevés folyt, de a hamufelhő 23 kilométernyi magasságba lövellt fel. A 
lehulló hamu még a 300 kilométerre lévő települések utcáira is öt centi vastag szőnyeget terített. A 2509 méter 
magas csúcs 20-25 kilométeres körzetében minden elpusztult, mivel a kitörés megolvasztotta a hegy hó- és 
jégsapkáját, s a víztömeg a vulkáni törmelékkel, hamuval végigzúdult a lejtőkön, kicsavarva a hegyoldal fáit. 
 
Az erős kitörésnek meglepő oka van. A magmakamra mélyén lévő folyékony kőzetben, a magmában sok a víz. 
Ez a víz egyenletesen eloszlik a mélységben. De amikor feljut a felszínre, felhabosítja a magmát, ami ettől 
kirobban, mint amikor kiugrik a dugó a pezsgősüvegből. A láva forrni kezd, az eredmény pedig olyan kőzet, 
amelyben buborékok vannak, amit tufának nevezünk. Egyébként erre a területre az andezit a jellemző kőzet. A 
Földön lévő vulkánokból 800-nál fordulnak elő ilyen robbanásszerű kitörések. 
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Az  érintett,  kb. 600 km2 –es terület Landsat műhold által
készített felvétele (1980. május 18) 
A kitörés hatalmas robbanással ment végbe



II. Tengerrengés 
 
Az emberiség modern kori történetének egyik legnagyobb emberáldozattal járó katasztrófája volt a 
2004-ben bekövetkezett Dél-Kelet Ázsiai tengerrengés, japán eredetű nevén cunami. A világsajtó és az 
elektronikus médiák is bőségesen beszámoltak a katasztrófa pillanatairól, a következményekről és a 
kárelhárítás erőfeszítéseiről. A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre és végezzétek el a 
feladatokat! 
 
1) Keressetek újságcikkeket, internetes híradásokat a cunamival kapcsolatban! Gyűjtsetek minél több 

adatot! 
2) Készítsetek kördiagrammot az érintett országok és a halálos áldozatok számáról! 
3) Keressetek ábrákat a Föld belső szerkezetéről! Ezek alapján készítsetek saját rajzot!  
4) Számítsátok ki az 1/10 000 000 arányú Föld makett méreteit, a gömbhélyak vastagságát! Ábrázoljátok 

ezt egy nagyobb kartonlapon, körcikk formában! 
5) Mi volt a közvetlen oka a pusztításnak? Hogyan vezethető vissza ez az ok további eseményekre, 

körülményekre? 
6) Nézzetek utána: milyen módszerek állnak rendelkezésre a hasonló természeti jelenségek katasztrófális 

hatásának megelőzésére?  
7) Alkossatok véleményt a cunami utáni nemzetközi segítségnyújtásról! Milyen módszerei voltak a 

figyelem felhívásnak, szervezésnek? Milyen nemzetközi szervezetek vettek részt benne? Milyen 
lehetőségei voltak az egyéni segítségnyújtásnak? 

 
A pusztító erejű hullámokat egy hatalmas, a tengerfenék alatt hirtelen bekövetkező kéregmozgás váltotta ki. 
Ezen a helyen a hirtelen felszabaduló feszültség hatására az Indiai-kőzetlemez nagyjából tizenöt métert 
mozgott Indonézia irányába, a Burmai-mikrolemez alá tolódva. Ez a folyamat indította útjára a környező 
partokat elöntő tengerár nagy erejű hullámait. A földmozgás láthatóan befolyásolta a környező szigetek 
(Simeulue, Nicobar- és Andamán-szigetek) és Szumátra földrajzát. A változások szó szerint néhány percen 
belül zajlottak le. 

 42



15 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természetkárosítás Természet kutatás, csoport szövegelemzés 

(esetleírás) 
 

 
Az emberi tevékenység hatással van a természeti környezetre. A mezőgazdaság, az ipar, vagy a 
közlekedés igénybe veszi a természeti környezetet, gyakran annak maradandó károsodását okozza, 
illetve fenntarthatatlan gyakorlatot alakít ki. Az egyéni károkozás sem ritka, néha csak 
figyelmetlenség, nemtörődömség, máskor felelőtlen haszonszerzés miatt. A társadalom büntető 
jogszabályok alkalmazásával is igyekszik megelőzni a károkat. 
 
I. A törvény ereje 
Az alábbi törvény melyik pontját sérti meg és milyen büntetésre számíthat az, aki az alábbi 
cselekményeket követi el: 

1) a fokozottan védett Pilisi len egy példányát tövestől felszedi, 
2) egy védett erdőben fakitermelést végez, 
3) a fokozottan védett réti sas példányait tömegesen elpusztítja, kilövi, 
4) terepjárójával áthajt a Pilisi len élőhelyén. 

 
Természetkárosítás  
281. § 
(1) Aki:  
a) fokozott védelem alatt álló, vagy nemzetközi szerzõdés hatálya alá tartozó növényt vagy állatot, annak 
bármely fejlõdési szakaszában levõ egyedét vagy annak származékát jogellenesen megszerzi, külföldre juttatja, 
értékesíti, vagy elpusztítja;  
b) védett természeti területet jogellenesen jelentõs mértékben hátrányosan megváltoztat;  
vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendõ.  
(2) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott növény vagy állat tömeges pusztulását, az (1) bekezdés b) pontja esetén a terület 
helyrehozhatatlan károsodását vagy megsemmisülését idézi elõ.  
(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig 
terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkára kötelezéssel büntetendő. 
  
 
II. Civilek és hivatalok 
Az alábbi példa civil természetvédők tiltakozó akciójáról és annak eredményéről számol be.  

1) Mi ellen tiltakoztak a természetvédők és milyen eredménnyel? 
2) Milyen anyagi – és eszmei érték károsodott az öreg fa kivágása miatt?  
3) Hogyan lehetne a vállalkozót megakadályozni a természet károsításában? 

Tiszántúli Természetvédők Társulata korábban tiltakozott a debreceni Nagyerdő egyik legöregebb, több mint 
250 éves fájának írásos engedély nélküli kivágása ellen. De a természetvédők hiába hallatták a hangjukat. A 
városházán nem csináltak nagy ügyet a monumentális tölgy felelőtlen kivágásából: egy dolgozót 
figyelmeztetésben részesítettek, majd lezárták az ügyet. Ugyancsak a Tiszántúli Természetvédők Társulata volt 
az, amely a polgármesteri hivatal épülete előtt demonstrációt tartott a Nagyerdő megóvása érdekében. 
Felléptek a természetvédelmi terület közvetlen szomszédságában lévő, családi házas övezetnek számító Kartács 
utca társasházas beépítése ellen is. A tiltakozás hatására az önkormányzat közgyűlése a nyáron változtatási 
tilalmat rendelt el a területen. De egy élelmes vállalkozás még a tilalom elrendelése előtt benyújtotta az építési 
kérelmét, amelyet meg is kapott egy 16 garázsos és 16 lakásos társasház felépítésére - a Nagyerdő mellett. 
http://www.nol.hu/cikk/340043/  
 
III. Jog és gyakorlat 
A természetkárosítás elleni törvények léte önmagában nem biztosítja a kellő eredményt. Erre utal az 
alább idézett tanulmány megállapítása is. 

1) Milyen okai lehetnek a nyomozás megszüntetésnek? 
2) Mi a véleményetek a pénzbüntetések hatékonyságáról (pl. az olasz vadászokkal szemben)?  

"A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata"  
Az empirikus vizsgálat a 2003. évben zajlott, amelynek során 257 büntetőügy (95 környezetkárosítás, 162 
természetkárosítás) feldolgozására került sor. A tanulmány bemutatja a környezetvédelmi hatóságok 
(nevezetesen: a nemzeti park igazgatóságok és környezetvédelmi felügyelőségek) jog-alkalmazó tevékenységét 
is. A kutatásból kiderült, hogy: magas a nyomozás megtagadások és megszüntetések aránya (különösen a 
környezetkárosítások során). Egyes kérdésekben nem egységes a jogalkalmazói gyakorlat. A bűnelkövetők 
túlnyomó többsége férfi, a természetkárosítók egyharmada külföldi, nagyobb részt olasz állampolgár. Tipikus 
szankció a pénzbüntetés kiszabása. 
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IV. Házfalak és kerítések 
A természetvédelmi területek nem csak a biológiai értékek miatt értékesek, gyakran éppen ezeket 
szemelik ki értékes lakóingatlanok építésére is. Ebben az esetben kétféle érték és érdek ütközik – 
változó eredménnyel. 

1) Milyen védettség óvta az alábbi szövegben említett területet? 
2) Milyen okai vannak a városok körüli természeti területeken vagy azok közelében zajló növekvő 

mértékű lakópark építésnek? (Igyekezzetek többféle szempontot figyelembe venni!) 
3) Elfogadhatónak tartjátok-e a hasonló eseteket? Érveljetek! 

 
Az 1996. évi természetvédelmi törvény kijátszásával, egy 
1997-es alkotmánybírósági (AB) határozat, valamint egy 
1999-ben hozott jogerős közigazgatási bírósági ítélet 
látványos semmibe vételével gőzerővel folyik egy 3,6 
hektáros földdarab beépítése Pomáz határában. … A térség 
természetvédelmi szakemberei érzékeny veszteségként 
értékelik a DINP méreteihez (60 ezer hektár) képest parányi 
pomázi terület beépítését. "Ez a szalámi első szelete"- 
mondta a HVG-nek egy hivatásos "zöld", aki attól tart, hogy 
egyszer majd házfalak és kerítések között lehet csak eljutni 
Budapesttől Dobogókőig. A szakértők riasztó példaként a 11-
es út mentén már összeépült Szentendre-Leányfalu-Tahitótfalu, illetve a Budakalász-Pomáz tengelyt emlegetik, 
amelyek alaposan megváltoztatták a táj karakterét. A pomázi önkormányzat vagyonkezelési bizottságának 
elnöke … a HVG-nek egyébként elmondta: a Dera lakóparkkal szemben, a Dobogókő felé vezető országút túlsó 
oldalán fekvő gyümölcsös előbb-utóbb szintén a parcellázás sorsára jut.  
 
V. Kártékony hobbi 
Újabban egyre divatosabbak azok a technikai sportok, amelyek jó sok pénzért, de a természetben 
űzhetők. A lóerő lovagok csupán leküzdendő terepnek tartják a védett növények és állatok élőhelyeit.  
 

1) Az alábbi újságcikkben olvasható természetkárosítás hogyan juthatott a rendőrség tudomására 
2) Mi lehet a magánemberek és a civil szervezetek szerepe az ilyen esetek megelőzésében? 

 
Természetkárosítás miatt nyomoznak az off-road verseny szervezői ellen 
2005. március 28. 
Természetkárosítás gyanújával indult nyomozás egy Zala megyei off-road verseny miatt - közölte a rendőrség 
hétfőn. A rendelkezésre álló adatok szerint a pénteken és szombaton Tilajújhegy és Tilaj község 20 kilométeres 
körzetében megrendezett off-road verseny résztvevői engedély nélkül haladtak keresztül tájvédelmi, 
természetvédelmi területeken - tartalmazza a rendőrség internetes honlapja. "Egyes szakaszok teljes 
mértékben érinthetetlenek, az ott élő növény- és állatvilág védett" - olvasható a rendőrségi közleményben. Az 
eset kapcsán ismeretlen tettes ellen indult eljárás védett élő szervezettel kapcsolatban elkövetett 
természetkárosítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt a Keszthelyi Rendőrkapitányságon.  
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16 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Természeti kép – idő és tér Természet egyéni ábraelemző, 

szövegalkotó 
 

 
A természet a legtöbb ember számára egyet jelent a természeti tájjal. A táj képe rendkívül változatos 
lehet, nem csak a jellegzetes domborzat és a növényzet miatt, hanem a természet éves ciklusai miatt is. 
Az évszakok átöltöztetik az erdőket, megváltoztatják a színeket, évről-évre megújítják az élet színterét 
és a legtöbb szereplőt is. 
 
I. Évszakok 

1) Fogalmazzátok meg néhány mondatban a képeken látható természeti táj jellegzetességeit, 
hangulatát!  

2) Keressetek a képek mellé illeszthető, az adott évszakot ábrázoló művészeti alkotásokat, 
verseket, prózai leírásokat! 

3) Alkossatok véleményt az évszakok „szeszélyességének” növekvő mértékéről, azaz a rendkívüli 
(adott időszakra általában nem jellemző) időjárási helyzetek szaporodó előfordulásáról! Ha ezt 
igaznak fogadjátok el, akkor milyen okok állhatnak a háttérben, és milyen következményekre 
számíthatunk?   

 
A      B    C 

 

II. Táj és Település 
érbeli elrendeződése többféle hatásra alakul ki, tükrözve az emberek 

egy

1) Fogalmazzátok meg a képeken látható település típusok térbeli szerkezetének jellegzetességeit! 

A települések t
más közötti és egymáshoz fűződő viszonyait. Az Alföld jellegzetes település formái a 

tanyák. Korábban jóval több volt belőlük, aztán a múlt század második felében erősen 
megfogyatkoztak, ma pedig ismét épülnek tanyák, de ezeket már gyakran nevezik „farm”-nak 
is. A falvak egészen aprók is lehetnek, de a mezővárosoknak is vannak falusias részei. 
 

Hogyan illeszkedik a lakóház a környezetébe az egyik, illetve a másik esetben?   
  

 45



17 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Szempontok – ellenpontok? Megismerés egyéni Szövegértés  
 
A természet megismerésének sokféle útja van, a tudomány mellett bizonyos értelemben erre törekszik a 
művészet, sőt a vallás is. A tudósok vagy a művészek sajátos kifejezésmódokat alakítottak ki a 
mondanivalójuk közlésére, ilyen például a tudományos szaknyelv, vagy a művészi eszköztár 
használata. A mindennapi életben azonban nem válik élesen ketté a tudományos és a művészi 
szemléletmód. Az alábbiakban egy természeti jelenség leírását olvashatjátok, jellegzetes stílusokban. 
 

1) Mi a bemutatott természeti jelenség? 
2) Melyik szövegre jellemző a tudományos stílus? Keress jellegzetes szavakat, kifejezéseket! 
3) Melyik szövegben vannak a művészi stílusra jellemző elemek? Melyek ezek? 
4) A három szöveg alapján készíts egy fogalmazást, amelyben a jelenség háromféle megközelítése 

is megjelenik! 
 
A) Az első kontaktus előtt pár perccel végül tiszta ég alá érkeztünk, és meg tudtuk nézni, ahogy a " Hold 
beleharap a Napba ", ám rögvest utána megint felhők takarták el előlünk a Napot, így visszapattantunk az 
autókba, és továbbmentünk. Persze mondanom sem kell, hogy a feszültség csak nőtt, láthattuk a 
kocsiablakokból, ahogy a Hold egyre nagyobb és nagyobb részét fedi el a Napnak. Végül Soltvadkert mellett, 
egy benzinkútnál álltunk meg. Az ég itt tiszta volt, nem fenyegettek a felhők. Még elég idő volt arra, hogy 
nyugodtan felkészüljünk, megnézzük a fák lombjának árnyékát, felállíthassuk a fotóállványt. Aztán elkezdett 
sötétedni. Mintha valami színes napszemüvegen keresztül néztük volna a világot - a hátunk mögött az ég 
mélykék lett, és a jegenyék furcsán csillogtak. És akkor bekövetkezett. Nem is érdemes leírni, csak elrontaná, 
és már így is épp eléggé közhelyes. Túl hamar lett vége - mint mindennek, ami nagyon jó. Igazi csoda volt. 
Előtte olvastam róla cikkeket, hallottam előadásokat, és féltem, hogy csalódni fogok, hogy a napfogyatkozás 
köré gyűlt sok jelző csak hazugság.Nem így van. (Kristóf Júlia) 
http://www.supernova.hu/szatyi/elmeny.htm 
 

B) Csillagászati értelemben fogyatkozásnak tekintjük azokat a jelenségeket, amikor valamely égitestnek nem 
az egész korongját látjuk, hanem azt a megfigyelõ elõl egy másik égitest részben vagy teljesen eltakarja.A 
fogyatkozást elõidézõ és a fogyatkozást szenvedõ égitestek periodikus mozgást végeznek. Kisebb bolygók 
esetén átvonulásnak, vagy fedésnek nevezik a méretkülönbségek miatt. Napfogyatkozásnak nevezzük azt a 
jelenséget, amely kedvezõ pályafeltételek esetén elõfordul. A Földdel egy vonalba esik két másik égitest a Nap 
és a Hold.A Föld keringésének egyik következménye, hogy bolygónkról nézve a Nap korongja napról napra 
eltolódik a csillagok között és egy év alatt egyszer körbejárja az égboltot. A Hold pályasíkja a Földével 
hajlásszöget zár be, így csak kivételes alkalmakkor léphet fel ez a jelenség. AHold keringése során éppen a két 
pálya csomópontjában és a csomópont éppen a Nap-Föld összekötõ egyenesén vagy annak közelében található, 
fogyatkozási jelenség következik be.  

http://www.autoinfo.hu/napfogyatkozas/infoma.htm 

C) Nézzük meg például a Mózes és Józsue idejéből származó adatok segítségével az egyiptomi kivonulás 
kérdését és a Józsue vezette honfoglaló harc körüli bibliai leírást. A több mint háromezer éves múlt ezen 
szakaszáról tudjuk, hogy Mózes a népet az egyiptomi fogságból kb. i.e. 1260 körül vezette ki. A zsidó nép 
Exodusa után 40 évi pusztai vándorlás következett, majd elért a honfoglaló nép a Kánaán kapujába. A Bibliában 
olvasható kilencedik csapás a sötétség. Elgondolkodtató, hogy i.e. 1262. április 14-én Egyiptom egy részén 
majdnem teljes napfogyatkozás volt látható. Talán ez az egyik oka a sötétségnek és még más is 
hozzásegíthetett ehhez, így a történészek által megadott körülbelüli időadat csak 2 évvel tér el ettől a 
napfogyatkozástól. Még megdöbbentőbb, ha tovább keresgetünk a nap- és holdfogyatkozások között és 
elolvassuk a Biblia idevonatkozó részét: (Józsue 10. 12-13) 

"...Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében! És megálla a nap és vesztegle a hold is, amíg bosszút 
álla a nép az ő ellenségein mert az Úr hadakozik vala Izraelért..." 
 http://macsed.ngo.hu/z632.htm 
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18 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tudósok emberközelben – 
Tudatosság és véletlen 

Megismerés Egyéni, 
csoportos 

Szövegelemező, 
véleményalkotó, 
kutató 

 

 
A tudományhoz, tudományos eredményekhez való viszonyunkat az is befolyásolja, hogy milyennek 
képzeljük el a tudósokat. Ha ez a kép túlságosan távol áll a mindennapi embertől, akkor könnyebben 
teret kaphatnak a tudományellenes nézetek. Pedig a tudós is ember, gyakran téved is, néha viszont 
éppen ennek köszönhető a felfedezés. 
A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre, végezzétek el a feladatokat! 
 

1) Milyen felismerés vezette Fleminget az új fertőtlenítő szerek kutatása felé? 
2) Vitassátok meg és értékeljétek a véletlen és a tudatosság szerepét a penicillin felfedezésében! 
3) Miért nem volt elegendő önmagában a hatóanyag felfedezése? 
4) Milyen társadalmi haszna volt az új gyógyszernek a felfedezést követő években? 
5) Nézzetek utána az „antibiotikum rezisztencia” kifejezés jelentésének! A gyűjtött adatokat 

foglaljátok rövid vázlatba!  
 
Alexander Fleming, a penicillin felfedezője 1881-ben született a 
skóciai Lochfieldben. Miután orvosi diplomát szerzett a londoni St. 
Mary Kórház orvosi egyetemén, immunológiai kutatásokba kezdett. 
Később az I. világháborúban katonaorvosként sebfertőzéseket 
tanulmányozott, és észrevette, hogy sok fertőtlenítőszer jobban 
rombolja a sejteket, mint a mikrobákat. Rájött, hogy az lenne a 
megoldás, ha olyan anyagot találna, amely elpusztítja a 
baktériumokat, de az emberi sejtekre ártalmatlan. A háború után 
Fleming visszatért a St. Mary Kórházba. 1922-ben, kutatásai során 
felfedezett egy anyagot, amelyet lizozimnak nevezett el. A lizozim, 
amelyet az emberi test termel, s amely a nyál és a könny alkotórésze 
is, nem ártalmas az emberi sejtekre. Bizonyos mikrobákat elpusztít 
ugyan, de sajnos nem éppen azokat, amelyek a legártalmasabbak az 
emberre. Ezért, bár maga a felfedezés érdekes, nem volt nagy 
jelentőségű. Fleming 1928-ban tette nagy felfedezését. A laboratóriumában található egyik Staphylococcus 
baktériumkultúrát levegő érte, és megpenészedett. Fleming észrevette, hogy a tenyészetnek az a része, amely 
közvetlenül körülvette a penészt, feloldódott. Ebből helyesen arra következtetett, hogy a penész olyan anyagot 
termelt, amely mérgező volt a Staphylococcus baktériumra. Hamarosan azt is sikerült kimutatnia, hogy 
ugyanez az anyag sok más káros baktériumfajta növekedését is meggátolta. Az anyag, melyet penicillinnek 
nevezett el a penész (penicillium notatum) után, amely termelte, nem volt mérgező emberre és állatra sem. 
Fleming 1929-ben publikálta eredményeit, de először nem nagyon figyeltek fel rájuk. Rámutatott, hogy a 
penicillin fontos lehetne az orvosi gyakorlatban. Neki magának azonban nem sikerült kidolgoznia az eljárást a 
penicillin kiválasztására, és a csodálatos szert ezért még több mint tíz évig nem használták. Végül a harmincas 
évek vége felé két kutatóorvos, Howard Walter Florey és Ernst Boris Chain rábukkantak Fleming cikkére. 
Megismételték a kísérletet, amely igazolta eredményeit. Aztán penicillint választottak ki, és kísérleti állatokon 
próbálták ki az anyagot. 1941-ben beteg embereken is alkalmazták a penicillint. A vizsgálatok világosan 
kimutatták, hogy az új szer meghökkentően hatásos. …A penicillint először csak háborús sebesülésekkor 
alkalmazták, de 1944-re a brit és az amerikai polgári lakosság kezelésére is megfelelő mennyiséggel 
rendelkeztek. 1945-ben, amikor a háború véget ért, a penicillin használata az egész világon elterjedt. …Fleming 
boldog házasságban élt, és egy gyermeke volt. 1945-ben Floreyval és Chainnel közösen Nobel-díjat kapott 
felfedezéséért. 1955-ben halt meg.  
http://dp.freeweb.hu/hires/fleming.htm 
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19 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tudósok emberközelben -
személyes vallomás 

Megismerés egyéni Szövegelemző, 
kutató 

 

 
Magyarország közismerten sok Nobel-díjas tudóst adott a világnak, és ez még akkor is igaz, ha egy 
kivétellel külföldön végezték kutató munkájukat. Az alábbi szövegben bemutatkozó tudós 1994-ben 
kapta meg a tudományos világ legnagyobb elismerését. 
 

1) Foglaljátok össze rövid vázlatban a tudós iskolai éveiről szóló szövegrészt! Miért voltak 
értékesek számára ezek az évek? 

2) Mikor és miért vándorolt külföldre? 
3) Melyek a szénhidrogén-kémia jellegzetes termékei? 

 
Oláh György 
Magyarországon, Budapesten születtem, 1927. május 22-én, Oláh Gyula és Krasznai Magda fiaként. Apám 
ügyvéd volt. Tudomásom szerint a családomban korábban senki sem érdeklődött a tudomány iránt.  

A két világháború közötti idôszakban nőttem fel, színvonalas, gondos nevelésben volt részem (amilyet egy 
olyan ország középosztálybeli gyermekei kaptak, melynek iskolarendszere még az Osztrák-Magyar 
Monarchiában gyökerezett). Budapest egyik legjobb gimnáziumába, a Piarista Gimnáziumba jártam. Szigorú, 
magas követelményû tananyaga volt, és nagy súlyt helyezett a humán tárgyakra: 8 évig tanultunk latint, 
továbbá németet és franciát. Jóllehet volt egy kiváló természettan tanárunk, aki késôbb a budapesti egyetem 
professzora lett, nem emlékszem, hogy ebben az idõben különösebben érdekelt volna a kémia. A humán 
tárgyak, történelem, irodalom stb. iránt érdeklôdtem. Szenvedélyesen olvastam (még mindig sokat olvasok). 
Azt hiszem, káros a kiegyensúlyozott, átfogó tanulmányok szempontjából, ha az ember túl korán kötelezi el 
magát valamelyik speciális tudománynak. Talán nem volt olyan nagy öröm az iskolában latinul olvasni a 
klasszikusokat, mint érettebb korban lett volna, de később kevés tudósnak van ilyesmire ideje.  

1956 októberében Magyarország fellázadt a szovjet uralom ellen, de 
a felkelést hamarosan drasztikus eszközökkel leverték, sok 
emberéletet követelve. Budapestet ismét lerombolták és a jövő 
borúsnak látszott. 1956 novemberében és decemberében körülbelül 
200 000, fõleg a fiatal korosztályhoz tartozó magyar elmenekült az 
országból. Családommal és csoportom nagy részével együtt mi is úgy 
határoztunk, hogy erre az útra lépünk, és új életet keresünk 
Nyugaton. 
1976 őszén Sid Benson, régi barátunk, fölhívott, hogy megtudakolja, 
csatlakoznék-e hozzá a Southern California Egyetemen Los 
Angelesben. Néhány ottani látogatás után az a kihívás, hogy 
megalapozzam a vegyészetet egy dinamikus egyetemen és a dél-
kaliforniai élet vonzóereje meggyőzött bennünket a költözésről. 
Szerelmesek lettünk Kaliforniába és még mindig azok vagyunk. A 
Southern California Egyetemnek szegényes volt a kémiai felszerelése, 
azt ajánlották, létesítsek kutatóintézetet a szénhidrogén-kémia széles 
területe számára, saját épületet és felszerelést adtak hozzá. 

A Nobel-díj minden tudós számára a legnagyobb kítüntetés de úgy 
érzem, ez összes régi és mai diákom és munkatársam (akiknek 
száma közel 200 már) elismerése is, akik a hosszú évek során 
odaadó, szorgalmas munkájukkal hozzájárultak közös 
erőfeszítéseinkhez. A díj elismeri a szerte a világon élő sok kolléga és 
barát alapvető hozzájárulását a kémia egy olyan ágához, mely nem 
gyakran kerül az elismerés reflektorfényébe.  

George Andrew Olah 
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20 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Magyar Nobel-díjas 
tudósok 

Megismerés egyéni kutató  

 
A tudós munkájának legnagyobb elismerése, ha megkapja a Nobel –díjat. Alfred Nobel 1896-ban halt 
meg, végrendeletének megfelelően 1900-ban alapítvány jött létre, amely évente dönt a Nobel-díjak 
odaítéléséről. A természettudomány területén fizikai, kémiai és orvostudományi-, élettani díjakat 
osztanak. Eddig 11 magyar, illetve magyar származású tudós részesült ebben az elismerésben, ez 
hazánk népességéhez viszonyítva kiemelkedően magas arány.  
 
Források: 
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/nobel/nobeldij.html 
http://www.magyarorszag.hu/orszaginfo/hiresmagyarok/magyarnobeldijasok 
 

1) Mely országokban éltek, dolgoztak a magyar származású tudósok? Mi volt a nevük külföldön? 
2) Mi volt a tudósok szakterülete, illetve azon belül milyen eredményért kapták a díjat? 
3) Melyik tudós neve ismert -vagy a legismertebb- magyarországon? 
4) Melyik tudós felfedezését tartod a legnagyobb jelentőségűnek? 
5) Vannak-e olyan tudósok, akiknek a kutatási területe között valamilyen összefüggés van? 

 

Magyar, illetve a magyar származású Nobel-díjasok a 
természettudományok területén 

   
 Név Szakterület  Év 

Lénárd Fülöp  Fizika 1905 
Bárány Róbert  Orvostudomány 1914 
Zsigmondy Richárd Kémia 1925 
Szent-Györgyi Albert  Orvostudomány 1937 
Hevesy György  Kémia 1943 
Békésy György  Orvostudomány 1961 
Wigner Jenő  Fizika 1963 
Gábor Dénes Fizika 1971 
Polányi János Kémia 1986 
Oláh György  Kémia 1994 
Herskó Ferenc Kémia 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A díjjal járó érem Alfred Nobel arcmásával, illetve a 
kémiai- fizikai és az orvostudományi díj hátoldala 
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21 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
A Marslakók legendája Megismerés csoportos Kutató, 

véleményalkotó 
 

 
A magyar, vagy magyar származású tudósok között magasabb a Nobel-díjasok aránya, mint más, 
hasonló népességű országok esetében. Olyan tudósaink is vannak, akik bár nem részesültek ebben az 
elismerésben, mégis az egész világon ismerik a nevüket. Neumann János, Szilárd Leó, vagy Kármán 
Tódor olyan jelentős eredményeket értek el, amelyek máig hatással vannak az emberek mindennapi 
életére is. A magyar származású tudósok közül sokan éltek az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 
kollégáik elismerését is kivívták. Ott keletkezett az alábbi szöveg részletben ismertetett humoros, 
ugyanakkor elismerő legenda. (Bővebben Marx György: Marslakók érkezése –című könyvében 
olvasható) 
 

1) Milyen okkal magyarázza a második szövegrész a magyar tudósok kiemelkedő képességét és 
eredményességét? Mi a véleményetek erről? 

2) Keressetek adatokat a szövegben említett tudósok munkásságáról! Készítsetek vázlatos 
összefoglalót! 

3) Mi lehet az oka, hogy a szövegben említett tudósok (és sokan mások is) külföldön végezték 
kutatómunkájukat?   

 
Források: 
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9703/marsl.html 
http://www.hpo.hu/feltalalok/szilard.html 
 
A Marslakók legendája 

Marx György, Fizikai Szemle 1997/3. 
Enrico Fermi kiemelkedő tehetség volt, akit a magfizikán kívül sok más is érdekelt. Arról is nevezetes volt, hogy 
híres kérdéseket tett föl. A Fermi-kérdésekhez hosszú bevezető szöveg tartozik, például ez: - "Az Univerzum 
hatalmas kiterjedésű, csillagok milliárdjai vannak benne, közülük sok hasonló a mi Napunkhoz. Számos csillag 
körül bolygók is keringhetnek. E bolygók számottevő hányadának felszínén folyékony víz és gáznemű légkör 
létezhet. A csillagból áradó fény szerves vegyületek szintézisét indíthatta meg rajtuk, ezáltal az óceán híg, 
meleg levessé alakulhatott. A szénvegyületek egymáshoz kapcsolódva önreprodukáló struktúrákat hoztak létre. 
A legegyszerűbb élőlények szaporodnak, természetes kiválogatódás folytán fejlődnek, egyre komplexebbé 
válnak, végül is aktív gondolkodólények alakulnak ki. Civilizáció, tudomány, technika bontakozik ki. Új és friss 
világokra vágyva elutaznak a szomszédos bolygókra, később a közeli csillagok bolygóira, Így szétterjednek az 
egész Galaktikában. Ilyen magasan fejlett tehetséges népek aligha hagyhatják figyelmen kívül ezt a csodaszép 
bolygót, a Földet. - És ekkor Fermi elérkezett a lényeges kérdéséhez:  
- Ha mindez így igaz, hát akkor hol vannak ők?  
Szilárd Leónak jó humorérzéke volt, így válaszolta meg Fermi retorikáját:  
- Itt vannak közöttünk, de magyaroknak mondják magukat.  
Ez a legenda Francis Crick-féle változata. (Francis Crick a DNS-ért kapott Nobel-díjat. Ezzel a történettel 
kezdődik "The Life Itself" című könyve.)  
 
…a történet igazi marslakókról szól. Azokról, akik a 20. század első felében beszivárogtak a világ legjobb 
egyetemeire és kutatóintézeteibe; pontosabban arról az előőrsükről, amelyik bolygónkon első bázisukat 
létrehozta. Azon buktak le, hogy - bármilyen soká gyakorolták is egyetlen földi nyelvet sem tudtak idegen 
akcentus nélkül beszélni. Volt egy ügyes trükkjük erre is: magyar emigránsoknak álcázták magukat, hiszen 
köztudott, hogy a magyarok beszédének van ez a furcsa sajátossága. Olyan fizikusok tartoztak közéjük, mint 
Eugene Wigner (marsbeli nevén Jenő), Edward Teller (anyanyelvén Ede), Leo Szilárd (eredetileg Leó), vagy a 
modern matematika géniusza, John von Neumann (a Marson Jancsi). Talán el is hitték volna róluk, hogy igazán 
magyarok, csakhogy Sherlock Holmes kiderítette: mind ugyanannak a városnak (Budapest) ugyanazon részéből 
(Pest) rajzottak ki. Ez természetesen már több volt, mint gyanús. Dr. Watson a helyszínen nemsokára 
rábukkant annak a személynek a nyomára, aki a magyar oktatás legfőbb irányítójaként fedezte, sőt közvetve 
maga szervezte meg a marsiak "gimnáziumnak" álcázott titkos hídfőállását. Ezt a személyt úgy hívták, hogy 
báró Eötvös Loránd. (idézet Leon Lederman: Az isteni atom –című könyvéből) 
 
Gábor, Kármán, Kemény, Neumann, Szilárd, Teller, Wigner mind Budapestnek ugyanazon szektorában 
született. Nem csoda, hogy Los Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz esztendővel ezelőtt egy Marsról 
érkezett űrhajó kényszerleszállásra kényszerült Közép-Európában. Három kemény bizonyíték van a magyarok 
földöntúli eredetére:  
1) Nagyon szeretnek vándorolni.  
2) Rendkívül egyszerű és logikus nyelvet beszélnek, ami gyökeresen különbözik szomszédaikétól.  
3) És végül sokkal okosabbak a földlakóknál.  
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22. 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tudományos életfa Megismerés csoportos Feleletalkotó, 

ábrakészítő 
 

 
A modern tudományos kutatás nem magányos tevékenység, már a múltté a szobájába zárkózott különc 
tudós képe (kivétele azért lehetnek…). A kutatóintézetekben csoportok dolgoznak és az intézetek, 
egyetemi kutatóhelyek is együttműködnek egymással, nem csak országon belül, hanem nemzetközi 
téren is. Egy ország tudományos élete szervezett rendszer, amely átfogja a különféle működési 
területeket, témákat.  
 

1) Nézzetek utána az ismeretlen szavak jelentésének! 
2) Csoportosítsátok az intézeteket tudományterületek szerint! Készítsetek ábrát! 
3) Keressetek kapcsolatokat a felsorolt intézetek között! Melyeknek lehet közös, vagy hasonló 

kutatási területe? Jelöljétek a kapcsolatokat a 2. feladat ábráján! 
4) Melyek az elméleti- és melyek az alkalmazott kutatásokat végző intézetek? 
5) Milyen területek hiányoznak, vagy kevéssé képviseltek az intézetek között? 

  
A Magyar Tudományos Akadémia intézetei (elméleti és alkalmazott természettudományok) 
http://www.mta.hu/index.php?id=408 
 
Állatorvostudományi Kutatóintézet 
Atommagkutató Intézet 
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
Csillagászati Kutatóintézet  
Földrajztudományi Kutatóintézet  
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
Geokémiai Kutatóintézet  
MTA Kémiai Kutatóközpont 
- MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet  
- MTA Kémiai Kutatóközpont, Biomolekuláris Kémiai Intézet  
- MTA Kémiai Kutatóközpont, Felületkémiai és Katalízis Intézet  
- MTA Kémiai Kutatóközpont, Izotópkutató Intézet 
- MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai Intézet 
KFKI Atomenergiakutató Intézet 
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
Mezőgazdasági Kutatóintézet 
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 
Növényvédelmi Kutatóintézet 
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 
Pszichológiai Kutatóntézet 
Regionális Kutatások Központja 
Szegedi Biológiai Központ 
- Biofizikai Intézet 
- Biokémiai Intézet 
- Enzimológiai Intézet 
- Genetikai Intézet 
- Növénybiológiai Intézet 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 
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23 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tudományos Akadémia Megismerés csoportos Feleletalkotó, ábrakészítő  
 
A Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban kezdte meg működését Magyar Tudós Társaság néven. Az 
alapító kezdeményező Széchényi István volt. Ma az Akadémia nélkülözhetetlen szerepet játszik a hazai 
tudományos életben, tagjai a legnagyobb tekintélyű tudósok közül kerülnek ki. 
 

1) Hogyan és milyen indokkal kezdeményezte Széchenyi a Tudós Társaság alapítását? 
2) Milyen elv alapján alakították ki az Akadémia szervezeti egységeit? 
3) Hogyan szereznek információt az akadémiai osztályok a hozzájuk tartozó tudományterületről? 
4) Hogyan (és hová) továbbítják az osztályok a hozzájuk eljutó információkat? 
5) Mi a szerepe az osztályoknak a tudományos minősítések elbírálásában?  
6) Keress információkat a természettudományokkal foglalkozó akadémiai osztályok honlapjain! 

Készíts vázlatos összefoglalót az információk csoportosításával! 
 
 
Források: 
http://www.mta.hu/ 
http://szechenyi.lap.hu/ 
 
Tudományos osztályok 
http://www.mta.hu/index.php?id=408 
 
A tudományos osztály az Akadémiának egy vagy több, egymáshoz viszonylag közelálló tudományágazat szerint 
szervezett egysége.  
A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból a tudományágazatára háruló teendőket. Ennek 
keretében az osztály  

• figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet,  
• számon tartja a tudományágazat tudományos kutatóhelyeit, egyetemi és más tudományos műhelyeit, 

továbbá az azon kívül működő kutatókat,  
• kapcsolatot tart a tudományágazatába tartozó tudományos társaságokkal,  
• tudományos üléseket szervez,  
• állást foglal a tudományágazata körébe tartozó vagy a tudományágazat szempontjából jelentős 

tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésekben, véleményt nyilvánít a 
tudományágazat területén működő akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek 
tevékenységéről; állásfoglalásáról és véleményéről tájékoztatja az AKT-t, és állásfoglalását, 
véleményét megküldi az Akadémia elnökének,  

• ellátja a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélése tárgyában megindult 
eljárásokban rá háruló feladatokat, részt vesz a döntés előkészítésében és javaslatot tesz a döntésre,  

• véleményt nyilvánít az erőforrások elosztásának a tudományágazatot érintő ügyeiben,  
• ellátja az illetékességi körébe tartozó köztestületi tagok felvételével, besorolásával, nyilvántartásával, 

felfüggesztésével, lemondásával kapcsolatos rá háruló feladatokat. 
• A tudományos osztály évente legalább kétszer szervez tudományos felolvasó-, illetve vitaülést. 

 
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya  
III. Matematikai Tudományok Osztálya  
IV. Agrártudományok Osztálya  
V. Orvosi Tudományok Osztálya  
VI. Műszaki Tudományok Osztálya  
VII. Kémiai Tudományok Osztálya    http://www.mta.hu/index.php?id=447 
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya   http://www.mta.hu/index.php?id=448 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya  
X. Földtudományok Osztálya  
XI. Fizikai Tudományok Osztálya    http://www.mta.hu/index.php?id=451 

http://www.kfki.hu 
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24 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tudás és költsége Megismerés csoportos Elemző, feleletalkotó  
 
A tudományt a társadalom hozza létre és működteti, mindenekelőtt azáltal, hogy biztosítja a 
tudományos kutatás és fejlesztés (K+F) költségeit. Ez részben az állam részben a magánszféra 
feladata és a tapasztalatok szerint az erre a célra fordított összegek arányosak az ország gazdasági 
versenyképességével. A gazdasági feltételek alakulása szabályozza is a kutatás – fejlesztés folyamatát, 
oda irányulnak a források, ahol nagyobb társadalmi-, vagy gazdasági haszon remélhető.  
 

1) Milyen célt tűzött ki az Európai Unió maga elé a kutatás és fejlesztés terén? Milyen gazdasági 
feltétele van a cél elérésének? 

2) A megadott forrás alapján elemezzétek az európai országok K+F ráfordításait! Melyik három 
ország költött a legtöbbet erre az elmúlt évtizedben? Keressetek példát a növekvő és a csökkenő 
mértékekre! 

3) Vizsgáljátok meg hogyan alakult Magyarországon a K+F ráfordítás aránya? Milyen okok 
magyarázhatják a tapasztaltakat? Milyen következtetés vonható le az adatokból hazánk 
gazdasági versenyképességével kapcsolatban? 

4) Hogyan igyekszik javítani a törvény a K+F támogatások (a) mértékét, (b) hatékonyságát? 
5) Alkossatok véleményt: Ti milyen tudományterületet, fejlesztést támogatnátok jobban? Ha 

másként nem megy, vennétek-e el pénzt egyéb területektől? 
 

Forrás (K+F ráfordítások): 
http://www.eu.hu/index.php?request=2,0,95,197,3,3 
 
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény koncepciója (2003) 
 
Az éles nemzetközi versenyben az egyes országok versenyképessége, jóléte és a fenntartható fejlődés esélye 
elsősorban a társadalom és a gazdaság innovatív képességén, azaz mindenekelőtt tudásán, rugalmasságán, 
tanulási és együttműködési képességén múlik. …Az Európai Kutatási Térségbe való eredményes beilleszkedés 
szükségessé teszi, hogy Magyarország is közeledjen az Európai Unió barcelonai csúcsértekezletén 
megfogalmazott és közleményben kodifikált azon céljához, hogy az EU 2010-re a világ vezető tudásalapú 
gazdasági régiójává fejlődjön. …Nagy hangsúlyt ad a Közösség a kutatás-fejlesztési célokra történő ráfordítások 
növelésének, és azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re ennek mértéke érje el a GDP 3 százalékát, és ennek 
kétharmada vállalati forrásokból származzon. Kívánatos, hogy ennek értelmében Magyarországon 2006-ra a 
K+F-ráfordítás érje el a GDP 1,8-1,9 százalékát, és ennek mintegy fele vállalati ráfordítás legyen. 
 
A törvény célkitűzései (Preambulum) 
• javuljanak a kutatás-fejlesztés és az innovációs tevékenység feltételei, ezzel elősegítve a magyar 
gazdaságnak a tudás alkalmazására alapozott fenntartható fejlődését, hozzájárulva a magyar gazdaság 
versenyképességének növeléséhez, a nagyobb hozzáadott értéket termelő munkahelyek számának 
növeléséhez, az életminőség javításához; 
• elősegítse a rendelkezésre álló természeti és emberi erőforrások takarékos felhasználását, a fenntarthatóság 
elveinek érvényesítését; 
• támogassa az emberi egészség, a természeti értékek és a biológiai sokféleség megóvása érdekében a 
környezetbarát rendszerek és technológiák kifejlesztését és elterjesztését, valamint az épített környezet 
megóvását; 
• az emberi erőforrások, az innovációs és kutatási infrastruktúra és az együttműködés révén elősegítse 
Magyarország sikeres illeszkedését az Európai Kutatási Térségbe; 
• döntően a vállalkozási szféra innovációra irányuló ráfordításainak bővülése révén a hazai GDP-arányos K+F-
ráfordítás fokozatosan közeledjen az Európai Unió jelenlegi tagállamainak átlagához (1,8-1,9 százalék); 
• javuljanak a kis- és közepes vállalkozások lehetőségei a K+F-tevékenységbe történő bekapcsolódásra és 
eredményeinek alkalmazására, innovációs képességeik javítására; 
• a központi források elosztására nyílt, esélyegyenlőségen alapuló pályázati rendszerben kerüljön sor, a 
közpénzfelhasználás átláthatóságának fokozásával, valamint a társadalmi és gazdasági hasznosítás 
szempontjainak tudatos, rendszerszerű érvényesítésével; 
• érvényesüljön a közszféra és az üzleti szektor közötti hatékony innovációs együttműködés; 
• javuljon a társadalomban a készség és képesség az új kutatási-fejlesztési eredmények befogadása iránt, 
fokozódjon a tudományos és innovációs teljesítmények ismertsége, elismertsége és társadalmi rangja. 
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25  
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Intel példa! Megismerés csoportos Elemző, feleletalkotó  
 
A kutatás és fejlesztés a nemzetgazdaságok versenyképesség emelésének talán legfontosabb eszköze. 
Az új információs és kommunikációs technológiák különösen érzékenyek a K+F folyamatokra. Igaz 
ugyan, hogy a világpiacot néhány nagy multi cég uralja, de az alkalmazók sem kivételek a fejlesztési 
kényszer, a lépéstartás alól. Érdekes, hogy ahogyan a múltban is (pl. Galamg József, Wiegner Jenő, 
Teller Ede), ma is találunk a nagy technológiai áttörések frontján magyarokat, magyr 
származásúakat. Az eredmények ma sem itthon születnek, és ez a kutatás támogatásának mértéke 
alapján talán nem is csoda. 
 

1) Milyen forrásai lehetnek a kutatásra, fejlesztésre fordított összegeknek? 
2) Ki és mikor találta fel a tranzisztort? 
3) Mikor, milyen célból és milyen néven alkották meg a világ első elektronikus számítógépét? 

Milyen alkatrészek végezték benne a számtási műveleteket? 
4) Mekkora a mai korszerű PC-k processzorainak műveleti teljesítménye? 
5) Alkossatok véleményt a magyar tudósok hazai és külföldi helyzetéről!   

 
I. Fejlődés fejlesztés nélkül? 
Közgazdasági Tudományegyetemen tartott előadást Craig R. Barrett, az Intel elnök-vezérigazgatója, aki a 
gazdasági felzárkózás feltételeiről beszélt. Mint kiderült: keveset költünk kutatásfejlesztésre, de azért már 
mutatkoznak megnyugtató jelek a nyugati végeken. A világ legnagyobb félvezetőgyártója húsz év múlva 
várhatóan tízezerszer gyorsabb processzorokat gyárt majd, mint manapság. Ami Barrett előadásából világosan 
kiderült: Magyarország szánalmas.….A bruttó hazai össztermék 0,8 százalékát fordítjuk kutatásfejlesztésre. 
Összehasonlításul: az Európai Unió mutatója 1,9 százalékos, pironkodik is miatta a közösség, és egyben égre-
földre esküdözik, hogy az évtized végére három százalék lesz ebből.  ….Valamivel több tehát, mint amennyit 
Amerika már most fordít ugyanerre a célra, vagyis a nemzeti össztermék 2,7 százalékát. Még egy érdekes 
szám: a mi 0,8 százalékunk éves szinten nagyjából egymilliárd dollárt jelent, az Intel (ami minden híresztelés 
ellenére nem egy ország, csak egy cég) ugyanebben az időben 5 milliárd dollárt költött fejlesztésre. …A 
fejlesztés meg is látszik a cég termékein. Moore törvényének engedelmeskedve 18 havonta megduplázódik a 
processzorokban található tranzisztorok száma, ezzel együtt a teljesítmény is. Mivel az Intelnél öt generációval 
előre dolgoznak, és a húsz év múlva megjelenő processzorok kísérleti példányai már most rendelkezésre állnak, 
Barrett megnyugtatott mindenkit: 2025-ig biztosan tartható a Moore-törvény. Az Intel jelenlegi bajnoka, a 
Montecito kódnévre hallgató szerverprocesszor 1,7 milliárd tranzisztort tartalmaz, ennek alapján 2025-re 13 
billióra emelkedhet ez a szám, ami tízezerszeres sebességnövekedést is jelenthet a mai csúcsprocesszorokhoz 
képest.  

http://index.hu/tech/hardver/barrett05032/ 
 
II. 
Gróf András Budapesten született 1938-ban, ezért gyermekként, diákként sok 
történelmi viszontagságot átélt. Szomorú emlékei lehetnek Magyarországról: 
kisgyerekként élte át a Holocaust szenvedéseit. Diákként újságírónak készült, 
diáklapba írt, de csakhamar elutasították innen, mert kereskedő édesapja miatt 
�osztályidegen származású" volt. Ezért 1956-ban a Budapesti Műszaki Egyetemre 
iratkozott be - vegyészmérnöknek. Onnan indult el 1956. október 23-án a 
forradalom. Gróf András együtt vonult a tüntetőkkel. Azután, amikor orosz tankok 
eltiporták a forradalmat, szenespincékben rejtőzködött a rendőrség elől. Egyszer 
csak mindebből elege lett, vett egy mély lélegzetet és elhagyta az országot.  
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0007/marx.html 
 
Grove paranoiás megszállottsággal hajtja előre az Intel innovációs motorját, ennek következtében a cég ma 
már a világ PC-processzorainak 90 százalékát állítja elő, évi több mint 5 milliárd dollár nyereséget termel, és az 
elmúlt tíz évben évente 44 százalékos megtérülést biztosított befektetőinek. Meglehet, hogy a vállalkozói világ 
más csodagyerekei - nevezetesen például Bill Gates, a "szoftverkirály" - nagyobb vagyont és hírnevet 
szereztek, ám Andy Grove volt az, aki valóra váltotta barátjának és az Intel társalapítójának, Gordon Moore-
nak a digitális kor alaptörvényévé alakult jóslatát, miszerint a mikrochipek teljesítménye 18 hónap alatt 
megkétszereződik, miközben áruk a felére csökken. E törvényhez Grove hozzátette a magáét is: gondoskodunk 
arról, hogy a mikrochipek számára állandóan olyan dolgokat találjunk ki, amelyek egy-két éve még 
elképzelhetetlenek lettek volna. Az "őrület" eredménye, hogy ma már havonta 4 kvadrillió tranzisztort állítanak 
elő, amelyből több mint félmillió jut minden emberi lényre. A gőzgép, az elektromosság vagy a gyártósor 
feltalálásához hasonlóan a mikrochip is egy új gazdaság hajtóerejévé vált.  
http://www.szamitastechnika.hu/archiv.php?id=1617 
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26 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Korok és modellek 
 

Megismerés csoportos feleletalkotó  

 
Az emberek sokféle elképzeléssel rendelkeznek a világról. Vannak művészi-, vallásos- és tudományos 
elképzelések, de az átlag ember világról való gondolkodása ezek valamiféle egyvelegeként 
jellemezhető. A tudomány történetében sokáig csak feltevések, elméletek léteztek, a megfigyelések és 
kísérleti ellenőrzések csak később váltak gyakorlattá. Azt azonban ma sem mondhatjuk, hogy teljesen 
biztos tudással rendelkezünk, hiszen ahogy eszközeink és módszereink finomodnak, az elméleti 
modellek is felülvizsgálatra, módosításra szorulnak. 
 

1) Keressétek ki az alábbi szövegekből a tudósok neveit és írjátok le vázlatosan a világmodell 
fejlődésében játszott szerepüket! 

2) Milyen idős a legrégebbi ismert Nap középpontú elképzelés? Ki alkotta meg? 
3) Kinek a nevéhez kötődik a Föld középpontú modell leghosszabb életű formája? A szövegben 

milyen megfigyelési cáfolata szerepel? 
4) Milyen módszerekkel bizonyította Kepler a Nap középpontú modell helyességét? 
5) Ki egyesítette és milyen elméletben a földi és égi világ mozgásának leírását? 
6) Galilei mely felfedezése szolgált további bizonyítékkal a Kopernikuszi modell mellett? 
7) Nézzetek utána: ki fejlesztette tovább a 20. században a gravitáció elméletét? Hogy nevezik ezt az 

újabb elméletet? 
 
Világképek 

Nagyon régen az emberek azt hitték, hogy azok a fénylő pontok, a csillagok, amiket az égen látnak, 
csak lyukak a Földet körülvevő óriási égi burok felületén. Úgy képzelték el, hogy ezen az égi gömbön kívül 
mindenhol tűz ég, és ez a tűz a pokol. A lyukakon világít át a pokol fénye. Másoknak ettől eltérő misztikus 
magyarázatuk volt a csillagok mibenlétére. Azt is hitték, hogy a Föld korong alakú, és hogy a széléről le lehet 
esni. Ahogy telt az idő, lassan tisztázódott, hogy nem létezik ilyen égi burok, és a fehér pontok égitestek, 
csillagok, bolygók. Arra is rájöttek, hogy a Föld gömb alakú, és általában nem lehet leesni róla sehol. Kb. Kr. e. 
350-400 körül Platón azt hirdette, hogy minden égitest állandó sebességgel kering kör alakú pályán. Később 
tanítványa, Arisztotelész ezt kiegészítette azzal, hogy a Föld áll a világ középpontjában, és körülötte kering 
minden kör alakú pályán. Először Kr. e. 300 körül Arisztarkhosz állította, hogy a Nap áll az univerzum 
középpontjában, de nem volt erre semmi bizonyítéka, ezért nem hittek neki.  

A II. évszázadban Klaudiosz Ptolemaiosz könyvben foglalta össze a földközpontú Világegyetemről szóló 
elméleteit. A XVI. sz.-ig ezt a geocentrikus elméletet mindenki elfogadta, azzal együtt, hogy az égitestek csak 
kör alakú pályán mozoghatnak. A bolygókat kristályszférák tartják pályájukon. Csak a XVI. sz.-ban fedezte fel 
Nikolausz Kopernikusz, hogy a Naprendszer középpontjában a Nap áll, de a Hold kering a Föld körül. A 
következő lépést pedig Johannes Kepler tette azzal, hogy felismerte, hogy a bolygók pályája ellipszis. A XV. 
században már állították, hogy a csillagok a mi Napunkhoz haosnló égitestek, és azok körül ugyanúgy bolygók 
keringenek, mint a mi Napunk körül (Nikolausz Kuszanusz). Ezek a nézetek megelőlegezték Kopernikusz 
rendszerét.  

Kepler a matematikai módszerekkel való bizonyításnál Tycho Brahe megfigyeléseire támaszkodott. 
Tycho volt a távcső előtti kor utolsó nagy megfigyelő csillagásza. Mérési eredményei lerombolták a szférák 
létezésébe vetett hitet, mert egy 1577-ben feltűnt üstökösről kimutatta, hogy áthalad egyes szférákon: ha a 
szférák léteznek, azok az áthaladás következtében összetörtek volna, de semmi ilyesmit nem figyeltek meg. 
Bolygómegfigyeléseit hosszú időn keresztül folytatta nagy pontossággal.  
Kepler feltételezte, hogy a bolygók és a Nap között valamilyen összetartó erő hat. Ezt az elméletet fejlesztette 
tovább Isaac Newton. Valójában nem akkor ébredt rá a gravitáció törvényére, amikor a kertben az almafa alatt 
elmélkedve a fejére esett egy alma, hanem több évig tartó, hosszas és gondos (gondolat)kísérletek 
eredményeképpen fogalmazta meg az általános tömegvonzás, vagy más néven a gravitáció törvényét: bármely 
két test vonzza egymást. Minél nagyobb a tömegük, annál jobban vonzzák egymást, és minél közelebb vannak 
egymáshoz, annál jobban vonzzák egymást. Tömege márpedig mindennek van, almának, embernek, 
bolygónak, a Holdnak. Newton gravitációs törvénye volt az első olyan tudományos törvényszerűség, amelyikkel 
a földi és égi mozgások OKÁT egyaránt magyarázni lehetett.  

Galileo Galilei vizsgálta először távcsövön keresztül az eget 1609/10-ben. Távcsöve és kísérletei 
segítségével be tudta bizonyítani, hogy Kopernikusz elmélete a helyes, nem pedig Ptolemaioszé. Ezen kívül még 
felfedezte, hogy a Napon sötét foltok (napfoltok) vannak, felfedezett a Jupiter holdjai közül négyet, megfigyelte 
a Hold krátereit és hegyeit, és azt is észlelte, hogy a Vénusznak is vannak fázisai, mint a Holdnak. Ez utóbbi 
döntő jelentőségű felfedezés volt, amit a távcső tett lehetővé: a Vénusznak ugyanis csak a Kopernikusz-i 
rendszerben lehetnek fázisai, a Ptolemaiosz-félében nem! 
http://www.vcse.hu/cikkek/naprendszer.html 
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27 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tudomány és közönsége 
 

Megismerés egyéni   

 
Az emberi értelem a nyelv kialakulásával lépett a magasabb szintű fogalmi gondolkodás szintjére. A 
világ megismerése és az ismeretek továbbadása ezután kapott igazán lendületet. A tudományos 
gondolkodás kialakulás újabb szint elérését jelentette, az állításokat ettől kezdve a logika, a 
matematika, később pedig a tapasztalat (megfigyelés, kísérlet) próbájának kellett alávetni. Az ókori 
civilizációk közül a görögök tettek legtöbbet az emberiség egyetemes kultúrájáért. A tudomány már 
ebben a korban sem csak néhány kíváltságos ember szórakozása volt, mivel az ismeretek az élet sok 
területére átterjedtek és átalakították az emberek életét és környezetét. 
 

1) Miben jelentett újat a görög filozófusok gondolkodásmódja az egyiptomiakéhoz képest?  
2) Készíts vázlatos összefoglalókat Démokritosz, Platon, Arisztotelész életéről és munkásságáról: 
3) Nézz utána a „materializmus” és az „idealizmus” szavak jelentésének! Fogalmazd meg 

vázlatosan a közöttük lévő különbséget! 
 

I. Ókori tudósok 
Az i. e. VI-V. évszázadban új korszak kezdõdött a 
tudomány fejlõdésében. Az ókori ember a 
természeti jelenségek magyarázatára bizonyos 
természetfilozófiát dolgozott ki. Görögországban, 
ahol a folyamat kezdõdött, a filozófia, a 
természetfilozófia és a természettudományok 
szorosan egybekapcsolódtak. A természetfilozófia 
fejlettsége itt érte el a legmagasabb fokát. A görög 
filozófia az emberi történelem nagy kérdéseire már 
nem kizárólagosan a mitológiában, hanem a 
természetben keresi a választ. Az i.e. VI. 
században az ión bölcselõk ugyan elfogadták a 
mitológiát, de a létmagyarázatban már a 
természethez fordulnak válaszért. Fontos elem 
jelenik meg az egyiptomi állandósághoz képest, 
az, hogy egy folyton változó világban élünk. Erre 
jó példa Hérakleitosz mondása: „Kétszer nem 
léphetünk ugyanabba a folyóba.” Ebben az 
idõszakban a görögök fölvetik a filozófia- és az 
ismeretelmélet alapkérdéseit és sajátos, néhol 
ellentmondásos rendszereikben igyekeznek ezekre 
választ adni. Ennek köszönhetõen Parmedinésznél vagy Püthago
materializmus, Hérokleitosznál a dialektikus gondolkodás nyomaira leh
a milétoszi ioni iskola tagjai közül kerültek ki, mint pl. Thalész, Anax
klasszikus görög természetfilozófia korszaka az i.e. III. századig tarto
atomelmélet alapjainak kidolgozása, amelynek elindítói Leukipposz é
görög filozófia legnagyobb alakja, Platon, valamint a természettu
rendszerezõje, Arisztotelész. A görögök teremtették meg tehát a mai
két tényezõn alapszik: az egyik a görög természetfogalom, melyen
létezõ egészet értjük; a másik dolog pedig, hogy a tudomány nem 
jöttek rá arra, hogy egy jelenségre több magyarázat is létezik.  

 

 

1) Sorold fel az alábbi szövegben előforduló technológiákat!
2) Milyen ismeretek voltak szükségesek a felsorolt technológ
3) Milyen környezeti károkat okoztak ezek az ókori technológ
4) Írd le néhány mondatban a véleményed a nagyváros

körülöttük zajló folyamatokról! Van-e hasonlóság az ókori
 
II. Ókori technológiák 
Az ókori birodalmak idején a növekvõ népesség fenntartása tovább
létrehozásával és a fokozódó állattartással volt lehetséges. A 
termelésben fordulatot hozott. A vasszerszámok megjelenése lehetõ
átalakítására. A vasbaltával fokozni lehetett az erdõk irtását, 
vascsákányokkal pedig az ásványok kitermelését. A mezõgazdaság
szalma, fekália) általában ismét visszakerültek a termõföldekre. M
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Platon és Arisztotelész
rasznál az idealizmus Démokritosznál a 
et bukkanni. Az elsõ természetfilozófusok 
imandrosz, Anaximenész, Hérakleitosz. A 
tt. Ebben a korszakban veszi kezdetét az 
s Démokritosz. Ehhez a korhoz tartozik a 
dományos ismeretek elsõ összegzõje és 
 értelemben vett tudomány alapjait, mely 
 a rajtunk kívül esõ, tõlünk függetlenül 
lehetséges a folyamatos viták nélkül. Õk 

 
iák kialakulásához? 
iák? 

ok jelenlegi állapotáról, a bennük és 
 városokkal?   

i erdõirtással, újabb szántóföldi területek 
fémek felhasználása a mezõgazdasági 
séget nyújtott a környezet drasztikusabb 
a vasekével a sztyeppek feltörését, a 
i termelésben keletkezõ hulladékok (pl. 
esterséges, természetidegen anyagokat 



abban az idõben még nem használtak, ezért a természetes anyag- és energiaáramlás körfolyamatai 
megváltoztak ugyan, de nem szakadtak meg. Azokon a hegyoldalakon, ahol az erdõirtás és a legeltetés 
következtében a talaj teljesen lemosódott és megindult a karsztosodás, máig ható maradandó változások 
következtek be. 

A másik jellemzõ változás ebben az idõszakban, hogy a falu, mint kulturális és gazdasági egység 
mellett az elsõ nagy birodalmakban – „civilizációkban” – Egyiptomban és Mezopotámiában megjelentek a 
városok, mint központi egységek. Ezeknek a léte alapvetõen a földmûveléstõl függött, és ezen belül a 
gabonatermeléstõl, amely a gazdasági alapot adta, de ezeken a településeken már több kézmûves, kereskedõ, 
katona, hivatalnok élt, mint olyan ember, aki a föld mûvelésével és az élelmiszer termelésével foglalkozott. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy az élelmiszertermelõk mellett egyre több fogyasztó jelent meg. A népesség 
növekedésével párhuzamosan kialakult nagyvárosok (Athén, Alexandria, Róma) nagy mennyiségû szennyvíz 
megjelenését idézték elõ. Ez fokozta a fertõzés veszélyét, melyet csatornázással és a hulladék elszállításával 
próbáltak megszüntetni. A lokális levegõszennyezõdés is megjelent, pl. Görögországban a fémolvasztó kohók 
következtében, illetve Rómában az üveg elõállítása során. A városok növekedésébõl adódó hatás csökkentése 
érdekében létrejöttek a mesterséges telepítésû, elsõsorban a gazdagok kikapcsolódását szolgáló öntözött 
területek. Ezek tekinthetõk a mai ún. üdülõterületek elõdeinek. 
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http://www.sulinet.hu/tananyag/97206/on/viz/viz94.htm


28 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ész-lelők  Megismerés egyéni   

A természeti jelenségek némelyike igen látványos, ezekről sokan jegyzik fel élményeiket. A teljes 
napfogyatkozás a szépsége mellett ritka előfordulása miatt is külön csemegének számít. A megfigyelők 
leírásaiból az is kiderül, hogy milyen ismeretekkel rendelkeztek a megfigyelt jelenséggel kapcsolatban 
Többek között ez a meglévő előzetes tudás teszi különbözővé az ugyanarról a jelenségről szóló 
leírásokat.   

1) Keresd ki és sorold fel az alábbi szövegekből a megfigyelők által említett részjelenségeket, 
állításokat! 

2) Párosítsd a laikusok által írt mondatok mellé a tudományos magyarázó sorokat! 
3) Nézz utána mi az a napkorona! Keresd ki az első szövegrészből az erről szóló leírást! Írd le 

vázlatosan a tudományos meghatározást! 
4) Melyek azok a korabeli szavak, amiket ma már nem használunk?  
5) Melyek azok a tudományos szakszavak, amiket a második megfigyelő használ? 

Az 1842. évi teljes fogyatkozás 
(az Akadémiai Névkönyv és Csillagászati Napló alapján) 
Hetyei János zalaegerszegi földbirtokos beszámolója: „S ekkor a hold 5 fekete bevágást 
tett a nap gyűrűjén (anfarctus) által egészen, ... de ezen bevágásokat megelőzte a gyűrű 
déli szarvának egy igen kitűnő hullámzása, éppúgy, mintha a napnak minden fénye ott 
ömlött volna özönnel ki. Zománcos fehér fénye volt, s egy újnál hosszabb...” Ezt a leírást 
úgy értelmezhetjük, hogy ámbár a fogyatkozás a megfigyelés helyén nem volt teljes, egy 
nagyobb protuberancia és talán az efelett kinyúló fényes koronasugár láthatóvá vált. 
Hasonlóan örökítették meg rajzukon a teljes fogyatkozást a németországi észlelők. 
A jó szemű, mérnöki diplomás Splényi Béla báró a Komárom megyei Csúz községből nézte 
végig a fogyatkozást: „Nem lett teljes sötétség, csak kései alkonyati világossági foka, 
mikor a nagyobb csillagok kezdenek láthatókká lenni. A hold körül a napnak fénykoszorúja látszott (a máig sem 
tökéletesen megfejtett corona), a hold korongja sem volt absolut fekete.” Ez a megfigyelés teljesen helytálló. 
Bár napfogyatkozások idején a Hold sötét félgömbje fordul felénk, a Földről visszavert napfény némileg 
megvilágítja kísérőnk éjszakai oldalát. Egyébként ezek a beszámolók a napkorona, illetve a koronasugár 
megfigyelésének első magyar nyelvű leírásai. 

Sokan megjegyezték, hogy a fogyatkozás alatt néhány csillag is feltűnt az elsötétedő égen. Valóban, a 
Nap látszólagos irányában ebben az időben négy fényesebb csillag is található az égen: a Szíriusz a Nagy Kutya 
csillagképben, a Proküon a Kis Kutyában, valamint a Rigel és a Betelgeuse az Orionban. Az égbolt 
elhomályosodásának mértékéről ugyancsak sokan készítettek feljegyzést. Egy János-hegyi észlelő szerint: „A 
sötétség akkor olyan, mint tiszta hajnalon 3 óra tájban lenni szokott, és szürkés zöld volt,... az árnyékok 
egészen eltűntek. A Duna kényeső [higany] folyónak látszott.” 
Feltűnő volt a levegő gyors, erős lehűlése. Az előbbi megfigyelők szerint a sziklákra és a virágokra jégkristályok 
rakódtak. A János-hegyen a fogyatkozás kezdetén a hőmérő 17 Celsius-fokot mutatott, a teljesség idején 
azonban a hőmérséklet 9 fokra szállt alá, majd a jelenség végén újra 19 Celsius-fokra emelkedett. Az 
ismeretlen észlelő szellemesen „mérte” a sugárzás gyengülését. Azt igyekezett meghatározni, hogy a 
nagyítóüveg gyújtópontjába helyezett papírdarabka mennyi idő alatt lobban lángra. Tapasztalata szerint ez az 
időtartam a fogyatkozás kezdetén 4 másodperc volt, majd amikor a holdkorong a Nap nagy részét elfedte, 26 
másodpercre nőtt, a teljesség alatt persze nem gyulladt meg a papír. 
Legtöbben az állatok és a növények viselkedéséről küldtek beszámolókat. Az állatok többsége esti pihenőjére 
tért, s a szürkületkor záródó virágok alkonyatnak érezték a teljes fogyatkozást. Kubinyi Ágoston a Nógrád 
megyei Surányban azt az érdekes megfigyelést tette, hogy míg a madarak és a rovarok a teljesség vége után a 
megszokott nappali életmódjukat folytatták, a kutyák még a részleges fogyatkozás alatt is szunyókáltak. (Élet 
és tudomány 1999) 
Mai megfigyelés (1999):  
A fogyatkozás első szakaszában néha több percig nem lehetett látni a Napot, és attól 
tartottunk, hogy lemaradunk a kontaktusokról vagy esetleg az egész teljességről. Szerencsére 
a második kontaktusnál csak egy vékony felhőréteg volt a Nap előtt. Szerintem ez a felhőréteg 
még élvezetesebbé tette a jelenséget, mivel a kontaktus pillanatában az addig vöröses színű 
felhő pár másodperc alatt tejesen elsötétedett, s csak kis mértékben zavarta a megfigyelést. 
Mind a teljesség előtt, mind utána figyeltük a gyémántgyűrűt és a gyöngysort valamint a 
protuberanciákat. Várakozásaimmall ellentétben sokkal világosabb volt a teljesség időszaka, és 
inkább naplemente utáni szürkületre hasonlított, mint holdfényes éjszakára. Ezt a érzetet 
tovább erősítette az, hogy a látóhatár körben sárgás-vöröses színt öltött. Az égi objektumok 
közül egyedül a Vénuszt láttam (igaz nem is volt időm a hosszas keresgélésre), olyan gyorsan 
lezajlott ez a jelenség. Majd előbukkant a Nap, és másfél óra múlva már vége is volt az 
ezredvég utolsó napfogyatkozásának. Szerettem volna a napfogyatkozás földi hatásait vizsgálni, de be kellett 
látnom, hogy a jelenségnek (viszonylagos rövidsége miatt) nincs jelentősebb hatása (kivéve a pszichológiait) a 
magasabb fejlettségű élőlények estében. A hőmérséklet sem esett drasztikusan (4 Co-ot), ami szintén nem 
okozhat jelentősebb változásokat. 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/csillag/naphat/html/kleint4.htm 
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http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/csillag/naphat/html/kleint4.htm


29 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tapasztalati tudás, népi 
gyógyászat 

Megismerés Csoport, egyéni kutató  

 
A tudományos ismeretek és módszerek elsajátítása hosszas iskolai tanulmányokkal lehetséges. A 
legutóbbi évtizedeket leszámítva a felsőfokú oktatás nem volt hozzáférhető a szegényebb néptömegek 
számára. A természet megismerése azonban tapasztalat útján is lehetséges, a nemzedékek tudása pedig 
apáról fiúra szállva bővül. A tapasztalati tudás az élet bizonyos területein jól használhatónak 
bizonyult, gyakran a hivatalos tudomány is merített ebből a kincsestárból. A népi gyógyászat egyik-
másik eljárása igen hatásos volt, még ha a régi gyógyítók nem is ismerték a tudományos 
magyarázatokat. Az óvatosság azonban nem ártott, mert sokan csak a vevők pénzét és nem a 
gyógyulását kívánták.  
 

1) Milyen anyagok használatáról számol be az alábbi szöveg? 
2) Hogyan függ össze a szöveg szerint az egyik népi gyógyszer hatása és a későbbi 

tudományos magyarázat? Használják-e ma ezt a szert? 
3) Nézz utána: a szövegben említettek közül mely anyagok kaphatók ma a gyógynövény 

szaküzletekben? 
4) Hogyan segítették elő a II. szövegrészben leírt, és a képen ábrázolt tárgyak az emberek 

gyógyulását? Van-e tudományos magyarázat a hatásukra?  
 
I.  
Néhai Tömörkény István szedte össze egyik írásában az egyszerű emberek orvosságait, mert fűben-fában 
található az ősi igazság a tanyai magyaroknál. A kenőasszony, vagy vénasszony masziroz kámforos olajjal, 
szesszel, repülő zsírral. A kuruzslók kenőccsel dolgoznak, melynek hangzatos címeket adnak: szúnyogzsír, 
majomzsír, medvezsír, ződ zsír és nyúlháj, de mindegyiket az ártatlan disznó szolgáltatja. Vérzés elállítására 
használják a pókhálót, taplót, falról kapart meszet és a sós hagymát. A darázscsípést pálinkával kenik, 
daganatra, szemfájásra jó a vereshagyma, ami gyomorrontásnál és gyomorfájásnál is nélkülözhetetlen. 
Hideglelés ellen paprikás pálinka a legjobb s itták, még mielőtt Szentgyörgyi professzor úr felfedezte volna a 
paprika vitamin tartalmát. De megitták a reszelt tormán ázott vörös bort is. Fogfájás ellen tömjént dugtak a 
lyukas fogba, vagy szegfű olajat öntöttek bele, s ha az se használt, jött a harapófogó. Fülfájás ellen ott van a 
fülfű leve, amelyet minden nádtető bőven szolgáltatott. Köhögés ellen jó a bodzavirág, vagy főtt kukorica leve, 
a mézes torma, keserű pemetfű, útifű, cickafarkkóró, székfű virágból, vagy napraforgó magból való tea. Ez 
utóbbi a szamárköhögést is mulasztja. Mellfájásnál petroleum a gyógyszer, vagy avasszalonna. Hasfájásnál 
meleg borogatás, forralt bor, herbaté, szentjános kenyér, sömör ellen pipaszutyok, ótvarra tejfel, kelés 
elmulasztására lenmagliszt, csúz ellen szénamurva, sebet mosni papsajtlé stb. Megyénkben is általános máig. 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/helytort/schefts/html/13_01fej.htm#ref5 
II. 
A kultúra kezdetén álló primitív ember és a kultúrában már benne 
élő, de annak peremére szorult nép gyógyításában 
összekapcsolódott az ismeretlenbe vetett misztikus hit és a 
mindennapi élet megfigyelésén alapuló gyakorlati tapasztalat, mely 
szájhagyományként szállt nemzedékről nemzedékre. A 
természetfölöttiekre vonatkozó hiedelmek a változó korok 
vallásainak köntösében jelentek meg. A népi gyógyászat a 
hagyományokban él. Hiedelmeiben, tartalmában és gyakorlatában 
megkövesedett formái évszázadokon keresztül alig változtak. Ezt 
tapasztalhatjuk azokon az úgynevezett" votív" (felajánlási) 
figurákon, amelyeket a gyógyulás reményében helyeztek el a 
betegek az "istenség" oltárán. A fogadalmi tárgyak neve később 
"offer"-re változott. A XVIII. századból egész sorozat offert 
mutatunk be - a figurákhoz használt negatív famintákkal együtt 
(fogsor, szem, kéz, gyermek stb.). Nyilvánvalóan állatvészek idején 
ajánlották fel a sertést ábrázoló fogadalmi figurát. Az offerokat a 
gazdagok nemesfémből, márványból, a szegények az olcsóbb 
viaszból készítették; ezeket búcsúkon árulták.  

http://www.semmelweis.museum.hu/muzeum/kiallitasok/gyogyitas/
index08.html 
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 30 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Tapasztalati tudás  Megismerés Egyéni, 

csoportos  
  

 
A tudomány egyik fontos jellemzője, hogy az állítások és előrejelzések igazságát a gyakorlati 
alkalmazás próbájának veti alá. A kísérletek és megfigyelések bizonyítják vagy megcáfolják az 
elméletet. Igazságnak mindig az tekinthető, ami az adott korban a legjobban használható valamilyen 
probléma megoldására. Az alkalmazhatóság azonban akár véletlen is lehet, vagyis nem feltétlen kell a 
tapasztalat mögött elméletnek is lennie. Még az sem biztos, hogy az efféle tudás távol áll a 
tudományostól. Ha viszont hamis elméletekkel kétes eredményességű dolgokat kívánnak eladni, akkor 
már joggal gyanakodhatunk csalásra.  
 

1) Keressetek példákat az alábbi szövegben leírt értékes tapasztalati tudásra! 
2) Keressetek példákat a napi sajtóban, médiában a megtévesztő szándékú, áltudományos dolgok 

reklámozására!  
3) A szöveg alapján fogalmazzátok meg a tudás és a képesség közötti különbséget! 

 
 
Elmélkedések a hiszékenységrôl 
Heller Ágnes, az MTA r. tagja, egyetemi tanár, New York 
(Magyar Tudomány, 1997/8)  

A tapasztalati tudás megszerzésének és gyakorlásának megvannak a maguk játékszabályai, s aki ezekhez 
tartja magát, jól és tisztességesen játszik. Például, ha valaki kézrátétellel vagy talpmasszázzsal gyógyít, és de 
facto sokan gyógyultak meg attól, amit csinált, tehát nem irracionális a gyógyulást keresőnek hozzá fordulni, 
akkor ez az asszony valamit tud. Nagymamánk tanított bennünket arra, hogy Mátyás megtöri a jeget, ha nem 
talál, akkor csinál, s valóban évtizedek, vagy talán évszázadok tapasztalatatára támaszkodva joggal látunk itt 
korrelációt. Nem vagyunk irracionálisak, ha Mátyás-napkor megnézzük, hogy befagytak-e a pocsolyák, és ha 
igen, örülünk, mert akkor valószínűleg korai tavaszunk lesz. Húsz évvel ezelőtt a meteorológiai intézet 
előrejelzése még bizonytalanabb volt, mint a nagymama tapasztalata. 

Tehát abból, hogy valaki nem a tudomány intézményének szabályai szerint szerzi és gyakorolja tudását, még 
nem következik, hogy semmit sem tud és hogy csaló. Lehet, hogy igen lényeges dolgokat tud. Az is lehet, hogy 
a tudományok ebből az ő nem tudományos tudásából a jövőben még profitálni fognak. Mikor csaló tehát? 
Mindenekelôtt akkor, ha tudását tudományos tudásként reklámozza. A tapasztalati tudás játékszabályait 
játszva azt állítja, hogy a tudomány játékszabályait játssza, mondjuk dámát játszik, de azt mondja, hogy 
sakkozik. Továbbá akkor, ha azt, amit tud, nem tudja tanítani. Mert Arisztotelésznek igaza van abban, hogy 
minden tudás, a tapasztalati éppen úgy, mint a tudományos, tanítható. Mit mondjunk például akkor, ha 
valakinek, teszem, sikerül huszonötször távirányítva meggyógyítani súlyosan beteg embereket, de aki ezt a 
képességét tanítani, azaz továbbadni, nem tudja? Ebben az esetben jogunk van arra, hogy képességrôl 
beszéljünk tudás helyett, és a hatást pszichológiai tényezőkkel magyarázzuk, vagy ha úgy tetszik, akár 
csodának tekintsük. Az utóbbi azonban ma csak ritkán fordul elő. Ahogy a felvilágosodás előtti korban a ritka 
természeti jelenségeket is csodának tekintették, úgy ma a tapasztalati tudást, de még a nem tanítható ráhatást 
és nem ismételhető megfigyelést is, amelyeket jobb híján csak csodának lehetne minősíteni, tudományos 
igazságként vagy felfedezésként kolportálják. A kérdés az, hogy miért. 
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/hisz/heller.html 
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31 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Csillagpor-hintés Megismerés Egyéni / 

csoportos 
Kutató, 
véleményalkotó 

 

 
A világ megismerésére törekvő embernek óvatosnak kell lennie, mert néhány igen mély csapda 
igyekszik nehezíteni a dolgát. Talán nem is mindegyiket állították szándékosan, de akik ma 
pénzsóváron ott állnak pl. a csillagjóslás csapdája mellett, azok a régiek hiányos tudását – és a maiak 
hiszékenységét - akarják a maguk javára fordítani. A csillagok elkápráztató látványa, a változás és az 
állandóság látványa az őskortól fogva misztikus hiedelmek forrása volt. Az emberi sors 
kiszámíthatatlansága helyébe sokan szeretnék a csillagokban megírt jövő biztonságát. Ha nem vesszük 
túl komolyan, akkor talán szórakoztató is lehet némelyik horoszkóp… 
 

1) Az első szövegrész tapasztalati tudást, vagy áltudományos hiedelmet ír le? 
2) Nézz utána, hazánkból az égbolt melyik részén és melyik évszakban látható a Szíriusz? Miről 

nevezetes ez a csillag? 
3) Keressetek horoszkópokat az Interneten! Milyen eszközökkel igyekeznek tudományosnak 

látszani?  
4) A második szövegrész alapján készítsetek vázlatos érvelést az asztrológia ellen! 

 
I. 
Kezdetben az égi jelenségek tanulmányozása tehát egyszerre szolgálta 
az asztrológia (csillagjóslás) és az asztronómia (csillagászat) 
haladását, s még nem feszült kibékíthetetlen ellentét a horoszkóp-
készítők, illetve a csillagtérkép-szerkesztők között. A legismertebb 
példa talán az ókori Egyiptomból származik, ahol a papok vallási 
hatalmának alapját féltve őrzött csillagászati ismereteik jelentették. 
Megfigyeléseik szerint ugyanis az égbolt legfényesebb csillaga, a 
Szíriusz évi első heliákus kelése (amikor a Nappal együtt jön fel a 
hajnali égre) néhány nappal mindig megelőzte a Nílus nyári áradását, 
amely termékeny iszapot terített szét a megművelt földeken. Ezért, 
amint észlelték a Szíriusz első heliákus kelését az évben, jelentették a 
fáraónak, hogy hamarosan bekövetkezik a folyó áradása. 
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/11110/1 

 

II.  
A kutatók alapjában véve háromféle megközelítést alkalmaztak az 
asztrológia tudományos tesztjeinél:  
A. Sok-sok emberbôl álló mintákon megvizsgálták, kimutatható-

e bármiféle összefüggés az emberek születési horoszkópjának 
paraméterei és egyes tulajdonságaik, személyiségvonásaik 

között. A személyiségvonásokat rendszerint a pszichológiában 
használatos és elfogadott pszichológiai tesztekkel tárták fel. 

B. Neves asztrológusok képességeit ellenôrizték oly módon, 
hogy az asztrológusoknak embereket mutattak be, és az asztrológ
néhány horoszkóp (pontosabban születési idôpont) közül válasszá
neves asztrológusok alkalmazásának az az elônye, hogy a horo
kiértékelni, így nem érheti a kutatókat az a vád, hogy nem ér
negatív eredményeket. 

C. Azt vizsgálták, hogy az emberek mennyire képesek kiválasztani
horoszkóp alapján készült jellemzésüket) egy köteg horoszkóp 
mennyire érzik igaznak magukra nézve a horoszkópok állításait. E
nem támaszkodik speciális pszichológiai tesztekre (egyesek ugyani
kétségbe vonják), hanem a személy önismeretére támaszkodik. E 
kaphatunk, hogy vajon miért hiszi el szinte mindenki a horoszkópjá

 
Culver is Ianna (1988) egy John McCall nevû híres asztrológust tes
Egyetemen. McCall azt állította, hogy ha bemutatnak neki valakit, és oda
közül az egyik a bemutatott személyé, a másik három pedig teljesen m
tudja választani a bemutatott személy horoszkópját a négy közül. A k
McCall igényei szerint (természetes születésû, tehát nem koraszülöt
fehéreket). McCall tetszése szerinti mélységben megismerkedhetett a 
esetből 7 alkalommal találta el a megfelelô horoszkópot, tehát a véle
gyakorisággal. http://www.enzim.hu/~szia/atud.html 
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A Canis Maior (Nagy Kutya) csillagkép, ennek 
legfényesebb csillaga a Syrius. 
usok feladata az volt, hogy a mellékelt 
k ki az illetô személy horoszkópját. A 
szkópokat valóban szakszerûen lehet 

tenek az asztrológiához, ezért kapnak 

 a saját horoszkópjukat (pontosabban a 
közül, és azt is megkérdezték tôlük, 
nnek a módszernek az az elônye, hogy 
s a pszichológiai tesztek érvényességét 
vizsgálatok révén arra is magyarázatot 
ban olvasható állításokat.  

ztelt kettős vak módszerrel a Virginia 
adnak neki négy horoszkópot, amelyek 
ásoké, akkor ô 80%-os biztonsággal ki 
ísérlethez 28 személyt választottak ki, 
t és nem császármetszéssel született 
bemutatott személyekkel. McCall a 28 
tlen találgatással pontosan megegyező 

http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ac/0/11110/1
http://www.enzim.hu/~szia/atud.html


32 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Álruhában  
– titokzatos sugárzások 

Megismerés Csoportos   

 
Az áltudomány sikerének egyik oka, hogy gyakran olyasmit állít, amit tudományos módszerekkel nem 
lehet ellenőrízni. Ez a tény akár cáfolat is lehetne, de ezt a mai fizikai ismeretek korlátozottságával 
hárítják el. Az valóban nem zárható ki, hogy valamilyen, ma még ismeretlen hatás következményei 
jelentkezzenek. A kérdés csak az, hogy ha a műszerek számára valóban érzékelhetetlen, akkor hogyan 
mutatható ki például egy Y-alakú bottal, a varázsvesszővel? Legjobban mégis a történetírás leplezheti 
le a csalást, hiszen már a régmúltban is feljegyeztek hasonló próbálkozásokat, azóta legfeljebb a 
tálalás változott, a hamis tartalom és a haszonszerző szándék nem. 
 

1) Mit jelent a „sugárzás” – szó? Milyen sugárzásokról hallottatok már? Mi lehet ezek forrása és a 
miylen hatást okozhatnak?   

2) Miért éppen az ágy elhelyezését vizsgálják a radiesztéták, a földsugárzás kutatók? 
3) A második szövegben milyen tudományos szakkifejezések találhatók? Mi volt a szerző szándéka 

ezek használatával? 
4) A harmadik szöveg egy csodálatos gyógyulásról számol be. Elfogadható-e hitelesnek ez a 

történet? Hogyan lehetne tudományosan bizonyítani és hogyan kellene közöli az ilyen híreket?  
5) Milyen veszélye lehet annak, ha valaki hitelt ad a szövegekben leírtaknak? 

 
I. 
Földsugárzás 
A földsugárzást káros sugárzásnak mondják, ami a föld alól érkezik, és amit csak 
egy varázsvesszős képes kimutatni paranormális képessége segítségével. Ezek a 
káros sugárzások láthatatlanok és felfedezhetetlenek a szokványos emberek 
szokványos tudományos berendezései számára. A földsugárzásnak a ráktól a 
növények elhervadásáig mindenfélét tulajdonítanak. A földsugárzás különösen 
rosszat tesz az aurának. 
A földsugárzásban való hit különösen népszerű Németországban, ahol néhányan 
fekete műanyag védőfóliát raknak az ágyuk alá védekezésként. A földsugárzás-
specialisták a feng-shui német változatával ügynökölnek, javaslatokat adva a 
magánszemélyeknek és a hadsereg alkalmazottainak a berendezési tárgyak 
biztonságos elhelyezésére.  

http://skepdic.fw.hu/foldsugarzas.html 

II. 
Vízerek 
Megkülönböztetünk egyszeres és többszörös vízereket. A szintbeli különbségekkel 
egymást keresztezőket nevezzük többszörös vízereknek. Egy radiesztéta könnyen 
meg tudja különböztetni, mert az egyszeres vízerek polaritása mindig negatív, a 
többszörös vízér pedig mindig pozitív polaritású. A villámcsapások valószínűsége 
is sokkal nagyobb a vízér-kereszteződéseknél. Az egyszeres vízér gyulladásos, 
degeneratív elváltozásokat okozhat, míg a többszörös vízér a sejteket túlpörgeti, 
rosszindulatú daganatok kiváltó oka lehet. A tüdőbetegség, az asztma, az allergia 
vízérsugárzási probléma is lehet. Gombás betegséget szinte lehetetlen kikezelni, 
ha valaki vízérsugárzásban fekszik, mert ezekben a rezgésekben a gombák igen 
jól érzik magukat.  

http://www.bencze-marosi.hu/kisszotar5.html 

 
III. 
N. Noémi ágyát bemérve és a rajz elkészítése után azt kellett mondanom, hogy ez a szoba alkalmatlan alvásra 
és pihenésre, mert olyan földsugárzások vannak, melyek daganatos betegségek kiváltó okai lehetnek. Itt aludni 
nem lehet. Az elmondottak után sírva kapta le parókáját, nézzem meg, hogy néz ki, daganatos beteg, levették 
az egyik mellét, és sugárkezelést kap. A Kékgolyó utcába járt kezelésre, ahol kezébe akadt egy könyv a 
földsugárzásokról. Ott olvasta, hogy a földsugárzások is kiváltó okai lehetnek a ráknak. Ismerőse ajánlására 
keresett meg engem. 15 éve alszik ezen a helyen, de soha nem tudta kipihenni magát. Szerencsére volt egy 
másik szoba is, ahol földsugárzásmentes helyet találtam. Ide helyeztük át az ágyát. Egy év múlva ismét hívott, 
ellenőrizzem le a fekhelyét. Nagyon jól alszik és kipihenten ébred, de most már óvatos. Találkozásunkkor nem 
ismertem meg. Meghízott, gyönyörű haja nőtt, jól érzi magát, tünetmentes.  
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33 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Álruhában – Feng shui Megismerés csoportos   
 
A feng shui nem tipikus áltudomány, sőt talán egyáltalán nem az. Az ókori kínai kultúra évezredek 
alatt sűrítette bele az emberi életről és a környezet harmóniájáról kialakított tudását. Abban az időben 
még nem létezett a mai értelemben vett tudomány, így áltudományról sem beszélhetünk az akkori 
nézetekkel kapcsolatban.A feng shui azonban napjainkban egyre népszerűb,mint lakberendezési 
irányzat illetve életvezetési filozófia. Az alábbi szövegekben néhány információ olvasható a feng 
shuiról, de már a modern kornak megfelelően, azaz kicsit átlépve a tudományos nyelvezet világába.  

1) Keressetek a feng shui elméletét és gyakorlati irányzatait ismertető forrásokat (pl.: 
http://fengshui.lap.hu/)  ! Milyen környezetben, milyen „társtudományok”-ra hivatkozva szerepel ez 
a témakör? 

2) A szöveg mely részei tartalmaznak ma is megfontolható, a környezet- és természetvédelem 
szempontjait kifejező mondanivalót? 

3) Mely kifejezésekben érhető tetten az áltudományosság?  
4) A báguá szintén az ókori kínaiak élettapasztalatát jeleníti meg, a számukra fontos dolgok mértani 

alakzattá formált együtteseként. Készítsétek el saját „báguátokat”! (Szabad a forma és tartalom!) 

   
A feng shui ókínai nyelven az jelenti: szél és víz. Kr.e. 3000 táján Vu császár, a Hszia dinasztia tagja, már 
tudománynak nyilvánította a feng shuit. Vagyis egy több mint 5000 éves rendszertanról beszélhetünk, amit 
Kínában eleinte hétpecsétes titokként kezeltek, s csak jóval később vált mindenki számára elérhetővé. A kínaiak 
ősidők óta hiszik, hogy ha az ember beavatkozik a természet rendjébe, az előre nem látható 
szerencsétlenségeket okozhat.  

Kövesd a Nagy Mintát! Ezt a szabályt szerzetesek fogalmazták meg, akik miután visszatértek a kolostorba a 
természetben folytatott meditáció és önmaguk tökéletesítése után, meglepve tapasztalták, hogy valami más 
veszi őket körül, ami eltér a természet által létrehozottól. Így aztán azt mondták, olyan építményeket kell 
létrehoznunk, melyek hasonlítanak a természetes környezethez, azaz követnünk kell a Nagy Mintát.  

"Aki a nagy mintát követi, annak hódol az ég-alatti. 
Hozzájuk fordulnak, mert kárt nem okozhat, 

csak békét, nyugalmat,muzsikát, 
vigalmat, táplálékot ad a vándoroknak." 

(Lao-ce: Tao Te King, 35.vers)  

Egy rossz adottságokkal rendelkező lakás, munkahely elszívhatja a benne élő vagy dolgozó emberek energiáját, 
ami előbb-utóbb pszichés problémákat okozhat, és jelentősen rontja életminőségüket és munkájuk 
hatékonyságát. Teremtsünk hát egyensúlyt környezetünkben, éljünk harmóniában a természettel, ezáltal 
rengeteg energiát nyerhetünk, ami hozzásegít minket életfeladataink könnyebb és sikeresebb megoldásához, és 
egészségünk megóvásához.  

HOGYAN MŰKÖDIK A FENG SHUI?  

A feng shui alapja az az életenergia, a csi, mely a tradicionális kínai orvoslásból jól ismert. A csi a 
szervezetünkben az energiapályákon, meridiánokon keresztül áramlik. Ha egészségtelen életmód, káros 
környezeti hatások, állandó testi és lelki megterhelés miatt a csi nem tud akadálytalanul áramlani, akkor 
energiablokádok alakulnak ki. Ugyanez történik a levegőben, a földben, a környezetünkben is. A feng shui 
feladata, hogy környezetünkben fokozza csi- t, az éltető energiát, és optimálissá tegye áramlását. Ezzel 
párhuzamosan pedig csökkentse a sha, a negatív energia mennyiségét, mely erősen károsítja egészségünket.  
 
A BÁGUÁ  
Az emberiség egyik legrégebbi jóskönyve a kínai Ji Csing (A Változások 
Könyve), mely szerint mindannyian egy nagy egész részei vagyunk, a 
Föld keletkezésétől fogva annak végezetéig. A Ji Csing alapszimbóluma 
az egyenlő oldalú nyolcszög. A nyolcszög a feng shui 
szerencseszimbóluma, belőle alakult ki a báguá. 
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34 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Nem hiszek a szememnek? Megismerés csoportos   

A világ megismerésében jelentős szerepük van az érzékszerveinknek. Legfontosabb érzékszervünk a 
szem, amely kiváló optikai szerkezet, de még nagyszerűbb a hozzá kapcsolódó „képfeldolgozó” 
agyműködés. A látás evolúciójának az életmód és a megszokott környezeti ingerek, látványelemek 
adták a keretét. Néha éppen ez okozza a csalódást, ugyanis a megszokott látvány valamiképpen 
módosul és ezmegnehezíti az értelmezését, sőt tévútra vezet. Az ilyen „optikai csalódások” egyben jó 
szórakozást is jelentenek, mivel az ember szereti a meghökkentő, szokatlan dolgokat. 
 1) Figyeld meg alaposan az alábbi ábrákat és válaszolj a kérdésekre!  

1. ábra: Párhuzamosak-e az átlós vonalak? 
2. ábra: Egyforma nagyok-e az emberalakok? 
3. ábra: El lehetne-e készíteni a képen látható fakockát? 
4. Keressétek meg a csalódást okozó rajz elemeket! Ezután olvassátok el a magyarázatokat! 

2)  Véleményetek szerint az érzékelési hibák befolyásolják-e a tudományos vizsgálatok pontosságát? 
3) Milyen hétköznapi és milyen tudományos módszerek állnak rendelkezésre a szem hibáinak 
kiküszöbölésére illetve a megfigyelések pontosabbá tételére?  

 
 

2. Út illúzió 

3. Lehetetlen kocka 
1. Zöllner illúzió 

 

Képek forrása: http://www.mozaik.info.hu/MozaWEB/Feny/page61.htm 

 
Az optikai csalódások a látási folyamat téves észlelései, amelyek általában azért jönnek létre, mert a látvány 
az érzeteket kiértékelõ neuronrendszer számára egymásnak ellenkezõ módon értelmezhetõ jeleket tartalmaz. 
Ilyenkor általában az “erõsebb” jel hatása dominál, még akkor is, ha tudatunk jelzi ezt az ellentmondást. Egy 
érzetet a továbbiakban akkor nevezünk illúziónak, ha van olyan objektív mércénk, amelyhez viszonyíthatjuk, s 
amihez képest hamisnak bizonyul.  
 
Magyarázatok: 
 
Zöllner-illúzió A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó 
irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és 
tudatosan nézzük, mégis látszik, hogy bármely ponton azonos távolságra vannak egymástól.  
 
Út-illúzió (Ponzo-illúzió) esetén például a perspektivikus hatás és a méretállandóság kelt ellentétes érzetet, és 
az elõbbi dominál. A folyosó hatását keltõ vonalazáson álló alakokat illetve az út illúzió esetén az összetartó 
egyeneseken keresztbe fekvõ vonalakat különbözõ távolságban lévõknek látjuk. 
 
Lehetetlen kocka Látórendszerünk azon “igyekezete”, hogy minden ábrát térbelinek lásson, néha 
paradoxonhoz vezet. A rajz lehetetlensége csak akkor válik feltûnõvé, amikor elemezni kezdjük, milyen tárgyat 
is ábrázol: 
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35 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Mérd magad! Megismerés csoportos   

Az emberi megismerés tudománnyá formálásában nagy szerepe volt a mérés kialakulásának. Az 
érzékszervek és leírások pontatlansága helyébe a mérőeszközök, mértékek és mértékegységek mindenki 
által egységesen kezelhető és értelmezhető világa lépett. A mérések kezdetén még gondot okozott a 
mindenki által használható mérőezsközök megtalálása – szerencsére a megoldás kéznél volt…  

1) Olvassátok el az 1. szöveget! Milyen testrészek és test-mértékek fordulnak elő a szövegben? 
2) Mérjetek meg néhány, a közeletekben található tárgyat a test-mértékekkel! Hasonlítsátok össze 

az egyéni eredményeket! 
3) Milyen természeti alapja van ma a méternek? 
4) Olvassátok el a 2. szövegrészletet! Írjátok át a szöveget méter alapú hosszúság értékekre!  

I.  
A távolság mérése  
A távolság mérésére mindig valamilyen kiválasztott tárgy hosszával való összevetés szolgált. Pontatlan 
mérésekre különféle testrészek méretét használták régebben. Ilyen egységek voltak az arasz, a könyök, a láb, 
stb. Például az, hogy egy gerenda 10 könyök és 2 hüvelyk hosszú, azt jelentette, hogy 10-szer tudjuk a könyök 
és még 2-szer a hüvelyk nevű egységet felmérni rá, ami a megfelelő testrész méretével egyezik meg. Ezek 
kényelmes egységek, hisz nem szükséges külön eszköz az ilyen mérésekhez, viszont embertől (és életkortól) 
függnek. Megfelel tehát az ilyen egység egy ácsnak, ha egyedül épít egy háztetőt, de ha többen dolgoznak egy 
nagyobb épületen, egyeztetni kell, ki mit ért mondjuk egy arasz alatt. Távoli területek közti kereskedéshez 
pedig feltétlenül szükséges egyforma hosszúságegységeket használni.  

A jelenleg használt távolságegység, a méter, alapgondolata az, hogy egy állandó méretű tárgyhoz kössék az 
egységet. E tárgynak először a Földet választották: a méter eredetileg a Föld egy délkörének (délkörnek 
nevezzük a Föld felszíne mentén az egyik pólustól az Egyenlítőig húzható észak-dél irányú vonalat.) 10 
milliomod részeként volt meghatározva. Ez az egység már nem volt önkényes, hosszú távon állandó nagyságú, 
csak nehéz előállítani. Ezért több éves méréssorozat után a megállapított egységet egy speciális alakú, a 
deformációknak ellenálló anyagú rúdra karcolták. (Pontosabban: két karcolást ejtettek a rúdon, melyeknek 
távolsága 1m.) Később a mérések pontosabbá váltak és kiderült, hogy nagyon kicsit tévedtek a karcolásnál, 
ráadásul az is bebizonyosodott, hogy a Föld különböző délkörei kissé eltérő hosszúságúak. Ezért méternek az 
előbb említett rúd két karcolása közti távolságot nevezték, elkerülendő, hogy az újabb, pontosabb mérések 
miatt mindig egy kicsit módosítani kelljen a távolságskálán. Ezt a méterrudat nevezték „ősméternek”. 

Az alapvető mértékegységeket természeti mennyiségekkel definiálják, hogy bármilyen katasztrófa után 
maradéktalanul rekonstruálhatók legyenek. Az SI mértékegységrendszer hét alapegysége és két kiegészítő 
egysége közül ma már a kilogramm az egyetlen, amelynek a definiálása nem természeti mennyiséggel, 
hanem mesterséges etalonnal, a Párizs mellett őrzött őskilogrammal történik. Az Egyesült Államok 
szabványügyi intézete, a National Institute of Standards and Technology fizikai laboratóriumának kutatói 
minden eddiginél pontosabban megmérték a mikrovilág egyik legfontosabb fizikai állandója, a h (Planck-
állandó) értékét, ami megnyithatja az utat ahhoz, hogy a tömeg egysége, a kilogramm definicióját mérhető 
természetes mennyiséghez kössék. 

 
II.  
Hermann Ottó: A madarak hasznáról és káráról 
Ezekután már csak azzal tartozom Tenéked, értelmes magyar Népem, hogy 
mutassam meg magát a költõházikót is. Legjobb az, amely kérges fából készül; 
belülrõl jó tágas odunak ki van vájva, oldalt akkora bejáróval, amilyen a 
hüvelyk és mutató ujjból csinált karika; magassága olyan, mint a könyöktõl a 
kinyujtott nevendék ujj csúcsáig terjedõ hosszúság, még egy kis ráadással.  

A czinegéknek szánt házikó hossza egy arasz, öt ujj, vastagsága hét ujjnyi, 
lyuka pedig két ujjnyi átmérõjü, kerek. A seregély nagyságú madarak házikója 
két arasz és egy ujj hosszú, vastagsága egy arasz, lyuka pedig három ujj 
átmérõjü. A zöldharkálynak, bankának szánt házikó két arasz és három ujj 
hosszú, egy arasz vastag, lyuka négy ujjnyi átmérõjü. Végre a vadgalambnak 
szánt házikó olyan mint az elõbbi, de lyuka hat ujjnyi átmérõjü. No de még a 
légykapónak is kell házikó! Képünkön a 4-ik, mely arasznyi magas, tenyérnyire 
nyitott és mély szedõkanálnyira öblös.  

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/biologia/madarak/html/madar-
06.htm 
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36 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Mérések és mesterségek Megismerés Csoportos, egyéni   
 
Mérésekre az élet szinte minden területén szükség van. A házban és a ház körül többféle mérőeszköz is 
található, amelyek nélkül nehezebb volna a napi teendők elvégzése, mások hiányában pedig 
használhatatlanná válnának legfontosabb gépeink.Ezek az eszközök sokat fejlődtek az utóbbi 
időben,de ez a folyamat még korántsem ért véget. 
 

1) Mi a nevük a képeken látható mérőeszközöknek? 
2) Milyen mértékeket és milyen egységekben mérnek? 
3) Állapítsátok meg az eszközök pontosságát! 
4) A sebességmérőn kívül milyen mérőeszközök, műszerek vannak még egy átlagos 

személygépkocsiban?  
5) Hogyan lehet a mérőszalagnál korszerűbb módon nagyobb távolságokat mérni? 
6) Milyen anyagokat mérhetünk a mérőhengerrel? 
7) Hogyan működtek a régebbi testsúlymérlegek és milyenek a korszerűbbek? 

Figyeld meg az otthoni árammérőt!  Hasonlítsd össze az esti csúcsfogyasztás és a nappali kisebb 
fogyasztás közbeni működését (pl. a mérőkorong percenkénti fordulatszáma alapján)! 

 66



37 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Mi, mit, miért mér? Megismerés    
 
A mérési eszközök fejlődése megváltoztatta a világról alkotott képünket. Az emberi érzékszerveket 
messze meghaladó, vagy teljesen új képességek is megjelentek. A fény szemmel nem látható 
tartományaiban soha nem látott részleteket pillantottak meg a csillagászok, az anyagok összetételét 
vizsgálva ezernyi új összetevőt találtak a vegyészek. A Föld bármely pontjának helyzetét centiméteres 
pontossággal meg tudjuk határozni, ami nem kis részben a nagy pontosságú időmérésnek köszönhető. 
Ha pedig elegendő türelmünk és egy kis szerencsénk van, akkor talán egyszer rádiótávcsöveinkkel 
meghallhatjuk egy idegen civilizáció felénk sugárzott üzenetét. 
  
1) Keressetek információkat a tömegspektrográf működési elvéről és alkalmazási lehetőségeiről!  

(http://www.ibela.sulinet.hu/atomfizika/Dirac.htm) 
2) Mi az atomidő? Készíts vázlatos 

(http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv9711/atom.html) 
(http://www.elektro-net.hu/cikkek/c_tavk/hanyazora.htm) 

3) Miről nevezetes az Arecibo-i rádiótávcső? 
(http://galantai.inno.bme.hu/seti/arecibo.html) 

4) Készítsetek rövid vázlatot vagy posztert a termovízió elvéről és alkalmazási lehetőségeiről! 
(http://www.pro-patiente.hu/?tPath=/termeszetgyogyasz_modszerek/new/kompl_diag/&article_id=49971) 
http://www.delta3n.hu/thermo_felhasznal.php) 

5) Milyen elven működik a Globális helymeghatározó rendszer, a GPS? Keressetek példákat a 
alkalmazási lehetőségeire! (http://gps.lap.hu/) 

6) Milyen felhasználási területei lehetnek a lézeres távmérőknek? Hogyan változtatotta meg ez a mérési 
eszköz pl. az építészeti technológiát? (http://www.sokkia.hu/kezi.php) 

 

  
  

 

 

Termovíziós felvétel 
 

 

 

Cézium atomóra az 1960-as
évekből 
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Rádiótávcső
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38 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Az építészet kezdetei Technológia csoportos   
 
Az emberi faj kialakulása és túlélése a különféle technológiák kialakulásának és állandó fejlesztésének 
köszönhető. Az elemi létszükségletek közé tartozott az élelem megszerzése mellett a biztonságos és 
kényelmes lakóhely megteremtése. A természet adottságainak kihasználása nem bizonyult 
elegendőnek, őseink a barlangok helyett inkább valamilyen épíményben kerestek menedéket. Az első 
kunyhók magukon viselték a környezetük jegyeit, azokból az anyagokból épültek, amit a lakók a 
környéken találtak. Az ötletes anyaghasználat és tervezés segítségével elegendő védlemet adtak a 
környezeti hatások ellen. A célszerűség nmellett már korán megjelenta házakon (és a házakban) az 
ember egy másik jellemzője, a szépség szeretete, ami a díszítések használatában mutatkozott meg.. 
 

1) Milyen anyagokat használtak a képeken látható házak építői? 
2) Milyen szerszámokra lehetett szükségük? 
3) Hogyan tükrözik a házak a vidék éghajlati adottságait? 
4) Van-e hasonlóság a szerkezeti felépítésben? 
5) Hogyan oldották meg a fűtést, ételkészítést? 
6) Milyen célt szolgálhatott a falak festése, díszítése? 

Milyen megoldások, szerkezeti elemek szolgálják a ház és környezet kapcsolatát?

Baskíria (hasonló az 
ősmagyar kunyhókhoz) 

Pirenneusok  

 

 

Ausztrália
Skót-felföld
Afrika 
India 
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39 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Lakóház építés Technológia csoportos   
 
Az emberi lakhelyek ma is nagyon különböznek, a fényűzés és a nyomor akár néhány kilométerre lehet 
egymástól egy városon belül. A családi házak különféle típusai azonban sokfelé előfordulnak, az 
építési módok különféle változatait képviselve. Az egyes országokban törvények, rendeletek és 
szabványok szabályozzák az épületek jellemzőit, a felhasználható anyagokat és technológiákat. A ház 
nagyon bonyolut gépezetté vált, amely szoros kapcsolatban működik együtt a környezetével. A ház 
fenntartása és üzemeltetése nem csak hogy sok pénzbe kerül, de a környezetre gyakorolt hatások 
figyelembe vétele is egyre fontosabb. 
 

1) Hogyan készül és hogyan „működik” a vasbeton? Miért olyan erős? 
2) Hogyan változtak meg az épületek a vasbeton alkalmazását követően? 
3) Milyen hátrányos tulajdonságai vannak a betonnak, kőnek? Hogyan lehet ezeket kiküszöbölni? 
4) Milyen fizikai hatások érnek egy épületet? 
5) Miben különbözik a jobb oldali képeken látható kétféle falazat? Mire lehet ebből következtetni? 
6) Miért fontos az épületek megfelelő hőszigetelése (pl. a hazai viszonyok között)? Milyen 

anyagokkal valósítható meg? 
7) Gyűjtsetek adatokat saját lakóházatokról (pl. milyen anyagokból, mikor épült, milyen a hő- és 

vízszigetelése, milyenek a nyílászárók stb.) 
 
8) Vizsgáljátok meg különféle építőanyagok fizikai tulajdonságait (pl. nedvszívás, hószigetelés, 

szilárdság) Használjatok kész munkalapot, vagy tervezzetek önálló kísérleteket! 
 

  

 Vasbeton alap készítése 

FalazHőszigetelő zsaluzóelem vágása 
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ás hőszigetelő zsaluzó elemekkel 



40 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Hidak Technológia csoportos   
 
Az építészeti technológiák egyik sajátos, de nagyon fontos területe a hídépítés. A domborzat és a 
felszíni vizek alkotta akadályok leküzdése nélkül az emberi települések elszigeteletek lennének, kisebb 
területre korlátozódna az árucsere. A múltban a folyami átkelőhelyek a városok helyét is kijelölték, 
később itt épültek a hidak. A hídépítés technológiája nagyon változatos, felhasználja a tudomány 
újabb eredményeit, de egyúttal díszítő funkciója is van. A hidak gyakran válnak jelképévé városuknak 
országuknak. 
  

1) Milyen anyagokból épültek a képeken látható hidak? 
2) Milyen szerkezeti típusokba sorolhatók a bemutatott hidak? 
3) Milyen típusai vannak a hidaknak a rajtuk áthaladó forgalom szerint?  

4) Miért alkalmaznak a hídszerkezetekben íveket (boltíveket)? Tervezzetek kísérletet állításotok 
bizonyítására! 

5) A képeken látható hidak közül melyiken vannak húzóerőnek kitett szerkezetek? Milyen anyagból 
készültek ezek? 

6) Mi történt a közelmúltban a középső képen látható híddal? 

7) Ki tervezte és ki építette a Lánchidat? Mi őrzi ma a nevüket a városban? 
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41 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Házak, közösségek Technológia csoport   
 
Az építészet nem csak a lakók kényelmét alakítja ki, hanem befolyásolja a társas kapcsolataikat is, 
tükrözi és alakítja a társadalmi viszonyokat. A ház és környezete szoros kapcsolatban állnak 
egymással, akár a természet, akár egy másik ház, vagy lakás áll is a szomszédban. A régi korokban 
még előforduló magányos házakból, tanyákból egyre kevesebbet lehet látni, de némelyiket korszerű 
technológiával felújították.  Az építészeti technológiák fejlődése lehetővé tette, hogy minden 
korábbinál több ember lakjon egy adott területen, így alakultak ki a mai nagyvárosok túlzsúfolt 
lakónegyedei.  
  

1) Melyek Magyarország jellegzetes „tanyás” vidékei? Miért volt előnyös a tanya, mint rendszer a 
földműveléssel foglalkozók számára? 

2) Milyen érdekességeket vesztek észre a régi arab és az új építésű indiai házakon? Mi a 
véleményetek az alkalmazott anyagokról és színekről, valamint a lakások (és lakosok) környezeti 
kapcsolatáról?  

3) Milyen életmódot folytattak a Vikingek? Hogyan szolgálta ezt a ház? 
4) Milyen előnyei és hátrányai vannak a hazánkban is elterjedt paneles építkezésnek? 

5) Állítsatok össze kérdőívet, amelyből társaitok lakókörnyezetének építészeti jellemzőit, a lakók 
életmódját és hangulatát  ismerhetitek meg! 

Viking törzsi lakóház 
Őrségi házak 

Emeletes vályogépületek Jemenben Új építésű lakónegyed Indiában 
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42 
Téma Modul Alkalmazás Forma 
(Jelk)Ép-ítészet Technológia egyéni kutató  

Kompetencia 

 
Az építészet feladata a lakható házak és települések építésén kívül az is, hogy megteremtsék bizonyos 
korok, városok, emberek vagy istenek jelképeit. Az épületek szerkezete, formája, mérete, anyaga és 
díszítése kifejező erővel bír, amelyet az építész tehetsége és a megrendelő szándéka, pénztálcája 
szerint alakíthat.A kőkori Stonehenge taláncsillagászati megfigyelőhely volt, de kifejezi az égiek 
nagyszerűségét, az irántuk érzett tiszteletet is. Angkor Wat épületei romos állapotban ismegmutatják a 
kőfaragásokban kifejezett isteni nagyságot. A mai kor jelképei talán szolídabbak, mint a vízen 
vitorlázó Sydney-i operaház, de ez már nem mondható el az acél – üveg – vasbeton kolosszusként 
magasodó Petronas tornyokról, amelyek mai „istenünk”, a kőolaj – vagy az általa szerezhető 
gazdagság - dicsőségét fejezik ki. Egy másik ikertorony ma csak szomorú emlék, a Manhattan szívében 
állt WTC –tornyokat éppen a modern világ jelképeként érte a barbár támadás.    
 

1) Milyen súlyúak Stonehenge építőkövei? Milyen magyarázatok vannak az építési technológiára?  
2) Mikor élte fénykorát Angkor Wat? Kik és hányan lakták? Milyen társadalmi katasztrófa történt az 

országban néhány évtizeddel ezelőtt? 
3) Milyen anyagból készültek a Parthenon márványszobrai, a kariatidák? Mi veszélyezteti őket 

napjainkban? 
4) Miből voltak a lerombolt WTC tornyok tartóelemei? Miért omlottak össze a tűz hatására ? 
5) Ki atervezője a Sydney operaháznak? 
6) Hány méter magasak a Petronas tornyok? 

  

New

 

Stonehenge
 

 York – Manhattan 
(múlt és jelen) 
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Sydney-i operaház Petronas ikertornyok 
Kuala Lumpur 



 
43 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
A motorizáció kezdetei 
A Ford-T modell 

Technológia Csoportos Kutató, 
véleményalkotó 

 

 
A világ ipari termelésének jelentős hányadát az autóipar, illetve a vele kapcsolatban álló technológia 
területek (pl. kőolaj ipar, útépítés…). Az autógyárak egymással versengve ontják az újabbnál újabb 
autótípusok millió darabjait, az autóutak egyre nagyobb hosszúságban és szélességben övezik és 
kapcsolják össze a városokat. A motorizáció életünk része, a gazdaság hajtóereje, az életmód 
formálója. A kezdetek éveiben egy magyar származású mérnök, az általa tervezett autótípus és 
gyártási mód új utat nyitott – a mai sorozatban gyártott, modern népautók felé. Ő volt Galamb József 
és a Ford T-modell. 
 

1) Az alábbi felsorolásból melyek azok a fejlesztések, amelyek véleményetek szerint a mai 
autózásra is hatással voltak? 

2) Milyen találmányok és fejlesztések hiányoznak a történeti áttekintésből? Egészítsétek ki a listát! 
3) Mire szolgál(t) Bánki Donát és Csonka János találmánya, a porlasztó? 
4) Milyen elven működik a Wankel motor és melyik mai autótípust hajt ilyen erőforrás?  
5) Milyen munkaszervezési módszerrel érte el a Ford gyár a termelés rendkívüli felgyorsítását (10 

másodpercenként egy új autó)? 
6) Mitől válhatott népautóvá a Ford – T? Később milyen típusokat neveztek népautónak? 
7) Tehetsége mellett milyen szakmai tanulmányok segítették Galamb Józsefet a Ford T-modell 

megalkotásában? 

 
 
A szentesi Koszta József Múzeum 2003-ban rendezett kiállítása alapján: 

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2003/2/galamb.htm 
Néhány autó történeti és fejlesztési évszám:  

1786. Murdock (angol) gőzautó  
1831. Gorni - (angol) gőzkocsi  
1837. Thomas Davenport patkolókovács USA - villanymotor- villanyautó  
1867. benzinmotor Nicolaus August Otto  
1897. dieselmotor -- Rudolf Diesel  
1875. Siegfried Marcus osztrák műszerész -benzinmotoros autó  
1886. Karl Benz háromkerekű benzinmotoros kocsi, 1000 kcm. 15 km/h.-fakerék.  
1889. Daimler - kéthengeres V benzinmotor, négykerék, 565 kcm, 1,65 lóerő.  
1899. FIAT 3,5 HP TIPE 679 kcrn, 4,2 lóerő, 35 km/h  
1900. Mercedes 5900 kcm, 35 ps, 86 km/h  
1900. irányítóbot helyett kormánykerék  
1900-1902 általánossá válik a soros, négyhengeres benzinmotor építési mód  
1902. Az amerikai Packard szabadalma a H formájú sebességváltási mód  
1903. Bánki-Csonka féle benzinporlasztó  
1905. A francia Mors szélvédőüveget épít a kocsijára  
1906. Romert Bosch nagyfeszültségű mágneses gyújtás  
1910. Ablaktörlő  
1912. Az amerikai Cadillac-nél elektromos indítómotor és világítás  
1913. Hidraulikus fék (egyelőre csak versenyköcsiknál)  
1924. Utastér fűtése, krómdíszítések,  
1924. Wankelmotor - Felix Wankel  
1929. autórádió.  
1938. Az amerikai Packard-nál légkondicionáló.  
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'Bádog Böske' hódító útja 
avagy, Ford T-Modell az évszázad autója 
 
A kocsi össztömege 540 kg volt, egy négyhengeres, 2879kcrn-es, víz
bolygókerekes volt, a sebességváltás pedállal történt. Az elérhető 
végsebesség 70 km/h feletti, a fogyasztás 10 liter/100 km volt. 
Gyártásához hőkezelt fémeket, és vanádiumot is használtak. A 
borítólemezek nagy része mélyhúzással és nem kézi kalapálással 
készült. A maga idejében rendkívül modern gépkocsinak számított. 
Rövid idő alatt ez a modell lett az amerikai népautó. Beceneve 
kedveskedő évődéssel a 'TIN LIZZIE' (Bádog Böske) volt. Az 
eladások folyamatosan növekedtek. 1909-ben 10 ezer darab, 1914-
ben 250 ezer darab 1915-ben 500 ezer darab 1922-ben 900 ezer 
darab 1923-ban 2 millió darab és 1927-ig 15 millió T-Ford született. 
Megbízhatóságát mutatja, hogy az ezredfordulón (2000-ben) még 
több mint 100.000 darab volt üzemképes. A húszas években a világ 
összes személyautójának a fele Ford volt! A gyártás darabszáma 
1913-tól nőtt ugrásszerűen, ugyanis a szintén Galamb József tervei 
alapján készült futószalagos gyártásmód nagymértékben növelte a termelékenységet. Kezdetben 1 
percenként, a csúcson 10 másodpercenként készült el egy T- Modell.  Az ára az első példányoknak 1908-ban 
850, 1925-ben már csak 250 dollár volt. 1999-ben Las Vegasban egy nemzetközi zsűri a közönség bevonásával 
a Ford-T modellt választotta az évszázad autójának. Sokan mondják, hogy a T-modellnél egyetlen autó sem 
volt nagyobb hatással az autózásra. Hatalmas népszerűségnek örvendett, megbízhatósága, könnyű 
javíthatósága, egyszerű vezethetősége, nem utolsó sorban az alacsony ára miatt. Megalkotásában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett típuskonstruktőre, a makói származású Galamb József.  
  

hűtéses benzinmotor hajtotta. A hajtómű 

Galamb József életrajza 
  Tősgyökeres makói református csalá  született d második gyermekeként
újvároson. Alsóbb iskoláit szülővárosában végezte, majd 15 évesen a szegedi, Fa 
és Fémipari szakiskolába iratkozott. Tanulmányait 1901-ben - 20 évesen - a 
nagyhírű Budapesti Állami Felsőipariskolában fejezte be. Katonai szolgálatát 1901-
1903 között a monarchia hadiflottájánál teljesítette, kiképzése után műszaki 
altisztként szolgált. Parancsnoka Horthy Miklós sorhajóhadnagy volt. 1903-ban a 
Marta autógyárban Aradon dolgozott, s a gyár ösztöndíjával indult nyugat-európai 
tanulmányútra. A németországi Adler autógyárból utazott tovább amerikába. 1903 
őszén érkezett meg New Yorkba, 1905. december 4-én lépett be a detroiti Ford 
Motor Company munkatársai közé. Kiváló szakképzettségére, tehetségére, Henry 
Ford hamar felfigyelt és 1907-ben megbízta egy új autó tervezésével. Galamb 
József rövid idő alatt elkészült a tervekkel, és 1908. október 1-én kigördült a 
gyárkapun az első Ford-T modell.  
Dévay István 
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44 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Autó - sport 
 

Technológia Csoportos Kutató, 
véleményalkotó 

 

 
A tömegtermelés korszakában az utcai autók ritkán keltenek feltűnést. A személyautó kategóriák 
ranglétráján vannak egyszerűbbek és előkelőek is. Az igazi elitcsapat azért mégia a versenyautóké. 
Ezekben összpontosul és kísérleteződik ki az a mérnöki tudás, amely majd szelídebb formában a mi 
autónkban is megjelenhet. A fejlesztések csúcstechnikát képviselnek, a versenyekre való felkészülést és 
a futamokat is műszerek és számítógépek sokasága segíti, figyeli. De ott vannak a nézők is, mivel az 
autósport nem csak a technika, hanem média üzlete is. A Forma -1 utazó cirkusza kiváló 
reklámhordozó, még ha manapság változik is a reklámozható áruk köre. Amerikában kicsit másképpen 
versenyeznek, ott nagyobb teret kap az autók test – test elleni küzdelme. A kevésbé költséges rally és 
cross versenyeket könnyebb a helyszínen is figyelemmel kísérni, bár ez nem mindig veszélytelen 
szórakozás. 
 

1) Milyen szerkezeti elemek hasonlóak és melyek különböznek a a két pályaverseny autón?  
2) Miért alkalmaznak nagyfelületű szárnyakat a kocsik orrán és hátulján? Mi történne, ha verseny 

közben elveszítenék őket? Miért? 

3) Miért építik kényelmetlenül alacsonyra a versenyautókat? 

4) Hogyan szolgálja a crossautó felépítése a verseny jellegzetes igénybevételeit? 

5) Milyen biztonsági szerkezetek és berendezések vannak a rallyautókban? Eltérő-e ez a 
felszereltség az utcai autókétól?    

Forma-1  

 

Indycar
Cross Rally 
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45 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Technológia és társadalom Technológia csoportos   
 
A 21. század vezető technológiája minden valószínűség szerint az info- kommunikáció lesz. Ebben az 
ágazatban egyesül a korábbi évtizedek tudományos- technikai forradalmának sok eredménye, de a 
fejlődés még éppen csak elkezdődött. Az információs társadalom a fejlett országokban, vagy az 
országok fejlett társadalmi rétegeiben válik valósággá. A leszakadó országok, vagy rétegek helyzetük 
romlásán érezhetik a következményeket. 
 

1) A szöveg alapján fogalmazzátok meg, hogy mit jelent az informatikai stratégia kifejezés! 
2) Milyen társadalmi következményekre kell számítani az informatikai stratégia hiányában? 
3) Mit tehetnek a fejlődés érdekében a kisebb közösségek, illetve az állam? 
4) Hogyan ítélitek meg az információs- és kommunikációs technológia fejelsztése terén hazánk 

jelenlegi helyzetét? 
 
 
Dömölki Bálint: 
Úton az információs társadalom nemzeti stratégiája felé 

A kilencvenes évek eleje óta a világ sok országában ill. régiójában különböző jellegű felkészülési tervek, 
programok készültek az információs társadalom jelenségeire való reagálásra, amelyeket (nemzeti) informatikai 
stratégiáknak lehet nevezni.  

Az informatikai társadalom megvalósulásának előfeltétele 
1. infrastruktúra, hogy legyen gép, vonal, hozzáférés  
2. tartalom, hogy érdemes legyen a hálózatot használni  
3. képzés, hogy az állampolgárok tudják is használni az új technológiákat  

Az ICT technológiák főbb felhasználási területei 
4. gazdaság, hogy javuljon az ország versenyképessége  
5. közigazgatás, hogy az ügyek intézése civilizáltabban történjen  
6. életminőség, hogy az emberek élete a magánszférában is kellemesebb legyen  

Miért kell az információs társadalom kihívásaira valamiféle összehangolt programmal ("stratégiával") válaszolni?  

• ki kell használni az információs társadalom által az ország számára nyújtott kitörési lehetőségeket  
• össze kell hangolni a különböző területeken - széttagoltan - folyó tevékenységeket.  
• érvényesíteni kell a nemzeti (gazdasági, kulturális stb.) érdekeket.  
• igyekezni kell elkerülni a társadalmi veszélyeket (lemaradó rétegek stb.)  
• az információs társadalom felé haladó Európához kell integrálódni  

Az öt év alatt történt kezdeményezések egyike sem tekinthető azonban eredményesnek olyan értelemben, 
hogy nem teremtődtek meg a "stratégia" végrehajtásának szervezeti (és pénzügyi) feltételei, valamint - 
részben ennek következtében - maguk a tanulmányok sem adták meg egy teljes mértékben végiggondolt, 
szereplőkre lebontott akcióprogram kidolgozásának alapjait. 

"Mi is az a (nemzeti) informatikai stratégia és kinek van rá szüksége?" 
Valamely "közösség" informatikai stratégiájának nevezhetjük tevékenységeknek olyan - prioritásokkal 
ellátott - rendszerét, amelyeknek eredménye az ICT technológiák hatékonyabb alkalmazása az adott 
közösség céljainak elérése érdekében. ("Közösség" itt lehet egy cég, szervezet, kormány, ország, 
országcsoport stb.) 
Minden közösségnek elsősorban a saját (informatikai) stratégiájának a megvalósítása áll érdekében. Egy 
nagyobb közösség stratégiájának tartalmaznia kell a benne foglalt kisebb közösségek stratégiáinak 
végrehajtását összehangoló, koordináló tevékenységeket is. 

A nemzeti informatikai stratégia létrehozása és megvalósítása az egész társadalom érdeke, amely esetenként 
akár összeütközésbe is kerülhet az egyes részrendszerek (pillanatnyi és partikuláris) érdekeivel. A nemzeti 
informatikai stratégiára tehát elsősorban a társadalomnak (és csak neki?!) van szüksége. Ezért a társadalom 
(civil) szervezeteinek meghatározó szerepet kell játszaniuk a nemzeti informatikai stratégia létrehozásában és 
megvalósításának ellenőrzésében (monitorozásában). Mindez természetesen nem csökkentheti a kormányzat 
szerepét és felelősségét a rá jutó szabályozási, finanszírozási, összehangolási, stb. feladatok ellátásában. Ezért 
az információs társadalommal kapcsolatos kérdések kormányzati kezelésére olyan megoldásokat kell  
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46 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Sikertörténetek – 
Szilíciumvölgy 

Technológia egyéni   

 
A régi korokban is volt néhány messze földön híres szellemi műhely, kulturális központ, vagy 
kézműveseiről híre terület. Ma is előfordul, hogy a mégoly sok kutató – fejlesztő központ közül egyesek 
nagyobb hírnévre tesznek szert. Ilyen az információs technológia egyik „szent helyének” tekintett 
kaliforniai Szilíciumvölgy.Az elsőség azonban mulandó, ma már más térségekben is megtalálhatók 
akutatási központok és a sikeres válalkozások gócpontjai. 
 

1) Készíts időrendbe állított táblázatot az információs korszak felé vezető találmányokról! 
2) Milyen tényezők együttes hatása kellett a szilíciumvölgy felemelkedéséhez? 
3) Mit jelent a szövegben említett interakció? Keress rá példát! 
4) Értelemezd a szöveg második bekezdésében, a T-modellre való utalást! 
5) Hol vannak hazánkban és a világ más részein a leírthoz hasonló (de kisebb) technológiai 

központok? Mely országok, területek a feltörekvők? 
 

 
„Innováció vagy stagnálás: válaszúton a technológiai iparág”  
Steve Ballmer, a Microsoft vezérigazgatója előadása, 2003. szeptember 15.  

Szilíciumvölgy neve szerintem gyakorlatilag egyet jelent az innovációval. Ez volt a bölcsője a legfontosabb 
innovációk nagy részének: innen indultak a félvezetők, a személyi számítógépek, a hálózat, az, hogy az 
internet a gazdaság részévé vált. A Silicon Valley 4.0 konferenciának ez a témája, amelyről itt a Churchill 
Clubban beszélünk. Szerintem ezen a módon jól lehet az innováció jövőjéről gondolkodni, és nehéz volna olyan 
helyet találni, amely a Szilíciumvölgynél jobban ösztönzi az innovációt, az egyetemektől kezdve a Sanhill Road-i 
befektetőkön keresztül a még mindig javarészt itt, a Szilíciumvölgyben található szakképzett, innovatív, 
dinamikus munkaerőig. Én személyesen is úgy hiszem, hogy nehéz volna számomra ennél jobb helyet találni 
arra, hogy elmondjam az innováció jövőjéről alkotott véleményemet.  
 
Mi úgy látjuk, hogy a személyi számítógépek fejlődése, bizonyos értelemben hasonlít az autóipar evolúciójára. 
Ha visszagondolunk a jó öreg MS DOS-ra, az sok szempontból a személyi számítógép korszakának T-modellje: 
mára viszont olyan PC-technológiával rendelkezünk, amely vásárlók százmilliói számára elérhető, és amelyen 
üzletvitelhez nélkülözhetetlen rendszerek futnak a gyártócégeknél, a bankoknál, a kórházakban, a tőzsdéken, 
az államigazgatásban és lényegében a világon mindenhol. 
 
Az első 25 év lényege az egyén lehetőségeinek kiteljesítése volt. Az elkövetkező 25 év innovációs hullámának 
lényege az egyének, a csoportok és a szervezetek közötti interakció feltételeinek megteremtése lesz. A köztünk 
zajló interakciók pedig a technológia átviteli közegén, annak segítségével zajlanak, így hatalmas esélyt látok rá, 
hogy mindennapjainkban, munkánk és interakcióink terén termőre fordítsuk azokat a kapcsolódási 
lehetőségeket, amelyek az internetben rejlenek http://www.microsoft.com/hun/enterprise/content/vizio4.mspx 
 
Keresztező beporzás a Szilíciumvölgyben 
A UC-Berkeley professzora, AnnaLee Saxenian a következőképp vélekedik a szilíciumvölgy-beli folyamatos 
állásváltoztatásokról: "Az emberek azzal viccelnek, hogy akár az autód parkolóhelyének megváltoztatása nélkül 
is tudsz munkahelyet váltani. A Szilíciumvölgy inkább egységes régió, mintsem különálló cégek halmaza. 
Egyesek azt mondják, hogy ébredéskor majdnem azt gondolják, hogy a Szilíciumvölgy-nél dolgoznak. Nem egy 
adott céghez lojálisak, hanem a fejlett technológiához, illetve a régióhoz." Atri Chatterjee Netscape-
alkalmazott: "a Szilíciumvölgyre úgy tekintek, mint egy nagy cégre számos különbözô részleggel. Régen, ha az 
IBM-nél dolgoztál, átmehettél az egyik részlegtől a másikhoz. Most ugyan különálló cégekről van szó, de 
technológiai szempontból akár különböző részlegekként is lehet gondolni rájuk. Az megy, ami a növényeknél: 
az egyik beporozza a másikat, a másik meg az egyiket." 
(Washington Post, 97. 06. 08.) http://www.net.hu/edupage/magyarul/index.cgi/EDUPAGE1.0232..970612 
 
Egy IBM számítógép a PC előtti korszakból (1975, max 64K RAM)) és egy 
mai, korszerű IBM PC  
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47 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
K+F Technológia    
 
A tudományos kutatás gyakran olyan kérdésekre keresi a választ, amely a természet megismerésén túl 
nem függ össze közvetlenül az emberek mindennapi életével. Ebből a nézőpontból a tudomány 
támogatása felesleges is lenne, ha nem állnának a másik oldalon azok a tudományos eredmények, 
amelyek felhasználásával az életünket átformáló találmányok születhettek. A fejlett nemzetgazdaságok 
nem nélkülözhetik a tudományos kutatást és a hozzákapcsolt műszaki fejlesztést, mivel elsősorban ettől 
függ a versenyképességük.  
 

1) Az alábbi törvényszöveg alapján fogalmazzátok meg az alap- és az alkalmazott kutatás közötti 
különbséget! 

2) Melyik csoportba sorolnátok a következő kutatási és fejlesztési területetket: 
a) Ismert, a laboratóriumban már előállított hatóanyag üzemi méretben való gyártásának 

kifejlesztése. 
b) Bioetanol hajtású járművek forgalomba állítása. 
c) Szén nanotechnológiával működő eszközök fejlesztése. 
d) Őssejtek gyógyászati felhsználásának kutatása. 
e) A sejt- és szöveti fejlődés kutatása.  

3) Keressetek további példákat! Készítsetek összefoglaló táblázatot! 
 
 
 
2004. évi CXXXIV. törvény 
a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 
http://www.nkth.gov.hu 
 
1.  
a) alapkutatás: elsődlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhető tényekre vonatkozó tudományos 
ismeretek bővítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerező vagy elméleti munka, amely lehet 
 

aa) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló kutatás, amelynek nem célja a 
közvetlen társadalmi vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények gyakorlati problémák 
megoldására történő alkalmazása; 
 
ab) célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló olyan kutatás, amelyről 
valószínűsíthető, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldására alapul 
szolgál; 

 
b) alkalmazott (vagy ipari) kutatás: új ismeret szerzésére elsődlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében 
végzett eredeti vizsgálat (a továbbiakban: alkalmazott kutatás); 
 
c) kísérleti (vagy pre-kompetitív) fejlesztés: a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már 
létező tudásra támaszkodó tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, 
szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévők lényeges továbbfejlesztése (a továbbiakban: kísérleti 
fejlesztés); 
 
d) kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést; 
 
e) a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása: idetartozik mind a vállalkozások 
keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, mind az olyan közösségi célú 
felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminőségének és a  közszolgáltatások minőségének javítása, 
a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és 
biztonsági helyzetének javítása (a továbbiakban: hasznosítás); 
 
2. 
Technológiai innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve 
kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, 
gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított 
termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák 
alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban 
vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak; 
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48 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Fejlesztő műhelyek Technológia egyéni   
 
A tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés területén időről – időre felbukkannak olyan intézetek, 
alkotóközösségek, amelyek egyébb adottságaikat meghalaó eredményeket érnek el. A titok talán meg is 
fejthető: az ott dolgozók egyéni tudása jó együttműködéssel párosul. Ha még némi anyagi támogatás 
és ezzel együtt jogos elvárások is megjelennek, akkor már kész is a siker receptje. Az  külön szerencse, 
ha egy-egy rendkívüli tehetség is felbukkan a csapatban.  
 

1) Miért volt különleges, a megszokott K+F formától eltérő a PKÁ–on alkalmazott 
munkamódszer? 

2) Keress othhon, vagy ismerőseidnél egy régebbi asztali rádiókészüléket! Figyeld meg a 
hullámsávokat és állomásokat jelző feliratokat! 
Milyen hullámsávok foghatók a készüléken? 
Milyen távoliak az egyes sávokban feltüntetett állomások? 

3) Milyen módon terjednek a rövidhullámú rádióhullámok (RH vagy SW)? Milyen előnyei és 
felhasználási területei vannak ennek a hullámsávnak? 

4) Keress információkat a nemrégiben megnyílt Nemzeti Hangversenyterem akusztikai 
megoldásairól! 

5) Keress ábrát a középfül szerkezetéről! Hogyan továbbítódik a hang a belső fülbe? 
 
Posta Kísérleti Állomás 

A Magyar Királyi Posta fejlesztő- és kutatóműhelye érdekes módon járult hozzá a tudomány fejlődéséhez. Itt a 
munkatársak nem elvi kutatások eredményeiből vezették le a használható, gyakorlati megoldásokat, hanem 
konkrét feladatok kidolgozásával mélyebben igyekeztek feltárni a probléma hátterét, és így nem egy esetben 
általános érvényű új megállapításokra jutottak. 

A húszas években az intézetben dolgozott többek között Magyari Endre, aki a rádiózás gyakorlati bevezetése 
során a hullámterjedéssel foglalkozott, s felismeréseit később általánosan hasznosították. Tomits Iván, a 
vezetékes távközlés problémáinak megoldása során a relativitáselmélet kérdéseivel is foglalkozott, ezt 
Einsteinnel való levelezéséből tudjuk. De ott dolgozott Nemes Tihamér is, aki a számítástechnika alapjainak és 
a logikai algebrának a kidolgozásában jeleskedett, miközben telefonkészüléket, majd később televíziós 
rendszereket tervezett. 

Ez a légkör kedvezett Békésy kutatásainak. A folyamat az volt, hogy jól meghatározott mérnöki feladatokat 
kellett megoldania, de a munka során a dolgok lényegét és hátterét is tanulmányozta. Feltárta a probléma 
mögött rejlő emberi tényezőket, s tisztázta a fizikai, biológiai vonatkozású kérdéseket is. Például a 
telefonkészülék hallgatójának fejlesztése során vizsgálta az emberi fül tulajdonságait, teremakusztikai tervezési 
feladatai kapcsán pedig tisztázta, hogy a hallgatóság milyen utózengési idővel és ennek milyen 
frekvenciakarakterisztikája esetén élvezi legjobban a zenét. Ez az a munkamódszer, amelyet a mai fiatal 
kutatóknak is meg kell (kellene) tanulniuk. 
Dr. Lajtha György 
(A Posta Kísérleti Intézet tudományos igazgatója 1974 és 1986 között 
 
 
Békésy György a Posta Kísérleti Állomás laboratóriumában a telefonkagyló 
tökéletesítésén dolgozva jutott el a belső fülbeli idegi átvitel mechanikai 
jellemzőinek fölfedezéséhez. (Békésy ezzel a munkájával alapozta meg a 
tudományos világ elismerését, az 1961-ben elnyert Nobel-díjat). Ott tervezte 
meg és készítette el az első magyar elektroncsöves audiométert dr. Török 
Bélának, a Szent János Kórház fülész főorvosának ötlete alapján. (Ennek 
korszerűsített változatát ma is gyártják, és világszerte Békésy-féle audiométer 
néven ismerik.) Elektroakusztikai, teremakusztikai és zajvédelmi kutatásainak 
eredményeit egyebek között a Magyar Rádió zenei stúdióinak akusztikai 
kialakításában hasznosította. 
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9923/akutatas/akutat.htm 

 79

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9923/akutatas/akutat.htm


49 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ipari balesetek, katasztrófák 
Bhopal 

Technológia Csoportos Kutató, 
véleményalkotó 

 

A technológia használat sohasem volt teljesen veszélytelen. Már a kiélesített kő- és fémeszközök, vagy 
a tűz használata is okozhatott akaratlan sérüléseket. A modern technológiák hatékonysága nem 
mérhető össze a korábbiakkal, de ez fokozottan igaz a veszélyességükre is. A társadalom felelőssége  - 
és lehetősége – eldönteni, hogy egyéni, vagy közösségi szinten támogatja, elfogadja, vagy ellenzi a 
veszélyes vegyianyagok használatát. A tudatos vásárló számot vet a termék alőállítás és használat 
során fenyegető veszélyekkel, ha pedig lemond a megvásárlásról, azzal hozzájárul a veszély 
megszüntetéséhez.  

1) Mi a neve akatasztrófát okozó vegyületnek? Milyen anyagcsoportokba sorolható? 
2) Milyen káros hatással kell számolni a hasonló vegyianyagok “rendeltetésszerű” használata 

során? 
3) Hogyan lehet növelni a kémiai biztonságot? 
4) Mi lehet a civil szervezetek szerepe a hasonló katasztrófák elkerülésében és a kérenyhítésben? 
5)  

Az 1984. december 2-ára virradó hajnal igazi horrort hozott a városnak. 
Először kitört a pánik, a bhopali lakosok igyekeztek menekülni, a rémült 
tömegben egymást taposták halálra az emberek. Az öregek és a gyermekek 
összeestek, a mérgező gáztól kivörösödött és szúrt a szemük, aztán görcsös 
hányás tört rájuk, végül vagy iszonyú kínok között meghaltak, vagy 
megvakultak. 

Azon az éjjelen több mint negyven tonna halálos metil-izocianát 
(MIC) gáz szivárgott ki az Union Carbide peszticideket (mérgező hatásoktól 
nem mentes növényvédő szerek) gyártó üzeméből. A biztonsági rendszer 
meghibásodása vagy lekapcsolódása miatt egy negyven négyzetkilométeres 
terület csaknem félmillió helybéli lakosa került érintkezésbe a sűrű metil-
izocianát gázfelhővel. 

A baleset bekövetkeztekor 8.000 ember rövid időn belül meghalt, 
napjainkig pedig további 20.000 ember halálát okozta a MIC gáz. Minimum 
120.000 helybéli szenvedett maradandó károsodást. A legújabb vizsgálatok 
bebizonyították, hogy még mindig nagyon magas a méreg koncentrációja Bhopal környékén a talaj- és 
ivóvízben, a növényekben, az állatokban és az emberek szervezetében. Bebizonyították azt is, hogy a levegőbe 
kerülő MIC idegrendszeri, máj- és vesekárosodást okozott akkor, és szörnyű hatását még napjainkban is kifejti. 
Bhopalban és környékén nagyon sok gyermek születik örökletes betegségekkel, ez szintén a gáz hatása. 

Sok peszticid maga is, a szintézisükhöz szükséges anyagok közül pedig egyesek mérgező hatásúak. A 
szerves foszforszármazékokon alapuló rovarölő szereket 1940 elején kísérletezték ki a náci Németország 
vegyifegyver-laboratóriumaiban, eredetileg harci gázként alkalmazták. A Dimefox nevű, a trópusi 
növénykultúrákban igen gyakran alkalmazott rovarölő szer igen hasonló molekulaszerkezettel rendelkezik, mint 
a Sarin nevű harci gáz. A szigorú nemzetközi tiltó egyezmények ellenére a peszticidgyártó vegyipar 
napjainkban a vegyi fegyverek terjedésének egyik fő oka. Ez amiatt lehetséges, hogy a gyártás utolsó előtti 
fázisában lévő szintézis-köztestermék az utolsó lépésben egyaránt szolgáltathat kémiailag egymáshoz igen 
közel álló peszticidet, vagy gyilkos harci gázt, attól függően, hogy milyen irányban vezetik tovább a kémiai 
reakciót. Így a peszticidgyárakban számos országban állítanak elő egyúttal vegyi fegyvert is. 

A talaj és a vizek szennyeződésében is szerepet játszanak a növényvédő szerek. Akár szárazföldi, akár 
vízi ökoszisztémába kerülnek bele, képesek a cirkulációra, azaz részt vesznek a körforgásban. Amikor egy 
növénykultúrát peszticiddel kezelnek, a vegyszer jelentős része nem is éri el a kezelendő területet, hanem 
valamely, többé-kevésbé távol eső ökoszisztémákban rakódik le. Egy részük szublimál (légneművé válik) a 
légkörben, amelynek mozgása az olyan eldugott helyekre is eljuttatja, mint az Északi-sark vidéke. Szárazföldi 
környezetbe kerülve pedig beépül a földi vagy vízi biomasszába. A helyzet ezen a téren olyannyira súlyos, hogy 
az 1990-es évek közepére az Egyesült Államokban a mezőgazdasági területek kútjaiból vett minták közel 60 
százaléka volt peszticidekkel szennyezett. 
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/je/0/11606/bhopal.htm 
Az észak-amerikai diákok számon kérik az indiai kormányt 
A 2004. tavaszán zajlott kampány során az Egyesült Államokban húsz középiskola és egyetem diákjai több száz 
telefonhívást intéztek az Indiai Nagykövetséghez és konzulátusokhoz követelve a kártérítés kifizetését, 
valamint a biztonságos ivóvízellátás megoldását Bhopal túlélőinek. Ezzel egyidőben 15 indiai diák találkozott 
Madhya Pradesh állam kormányzójával, ahol Bhopal is található, és beterjesztettek hozzá egy hasonló tartalmú 
petíciót, majd Delhiben utólagos demonstrációt és sajtótájékoztatót tartottak. Kanadában több mint egy tucat 
diák írt levelet a McGill Egyetemről a kanadai India Bizottságnak, igazságszolgáltatást követelve Bhopal 
lakóinak. 
http://www.tudatosvasarlo.hu/index.shtml?apc=a-1hnm&x=17590 
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50 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Kémiai biztonság - PCB Technológia Csoportos Kutató, 

véleményalkotó 
 

 
Az ipar által gyártott vegyianyagok ma már az élet minden területén megtalálhatók, de korántsem 
biztos, hogy valóban nélkülözhetetlenek. Az alaposabb mérlegelés indoka, hogy nagyon sok 
vegyületről vagy származékáról derült ki, hogy rövidebb – hosszabb távon károsítják az emberek 
egészségét és a természeti környezetet. A megelőzés érdekében hatósági feladat lett a kémiai biztonság 
meghatározása és ellenőrzése.  
 

1) Nézzetek utána, hogy hazánkban milyen állami intézetek és hatóságok foglalkoznak a kémiai 
biztonsággal? 
Forrás: http://www.magyarorszag.hu/kozigazgatas/intezmenyek/korm/escm/antsz/oth 

2) Milyen termelő- és szolgáltató üzemek felelősek a PCB-k kibocsájtásáért? 
3) Mit jelentenek a szövegben aláhúzott idegen szavak? 
4) Készítsetek vázlatos meghatározást a TDI és az ADI értékek jelentéséről!  

 
 
A poliklórozott-bifenileket (PCB-ket) az ipari forradalom termékének tekinthetjük. 
A széleskörű ipari alkalmazása a PCB-knek a híradástechnika és az elektromosság 
teljes elterjedésével vált mindennapossá. A 1920-as 30-as években kezdték nagy 
mennyiségben ipari technológiák segítségével előállítani AROCLOR, CLOPHEN, 
FENCLOR, KENECLOR fantázia néven a PCB-ket a különböző országokban. A WHO 
és OECD valamint EC országok javaslatai alapján 1980-tól a fejlett ipari 
országokban megszűntették a PCB-k gyártását, és az un. nyitott technológiákban 
való alkalmazását. Ilyen nyitott technológiák voltak, pl. a különböző hőátadó 
rendszerek, hidraulikai rendszerek, ipari fúró-, vágóberendezéseknél 
kenőanyagok alkalmazása, festékekben vivőanyagok, szénmentes 
másolópapírokban, ragasztókban, tűzállóanyagok és műanyagokban való 
alkalmazások. Ez után az idő után, már csak a zárt rendszerű alkalmazások 
maradhattak meg, ami tulajdonképpen a transzformátorokat, illetve ipari 
kondenzátorokat jelenti. Így is - 1980-ig - a világ PCB termelése meghaladta az 1 
millió tonnát. A rendelkezések következtében ma már igazi PCB kibocsátó 
forrásként „csak” a különböző termikus technológiát alkalmazó ipari eljárások 
jöhetnek szóba. Ilyen technológia azonban számtalan létezik, pl. hulladékégetés, 
szinterező eljárások, acélgyártás, és egyéb magas hőmérsékletet alkalmazó 
technológiák (lignit és széntüzelésű erőművek, fém újrafeldolgozás, hasznosítás). 

 

Az élő szervezetekbe elsősorban a táplálék láncon keresztül kerülnek be. Teki
vegyületek gyakorlatilag vízoldhatatlanok, a szervezetben elsősorban a májban, zs
idegvégződések lipid-membránjaiban, illetve az agyban halmozódhatnak fel. A klóro
általában elmondható, hogy a szervezetbe jutva a bejutás helyén elsősorban klór-ak
kimutatták a teratogén, mutagén és embriotoxikus tulajdonságukat is. 
 
Expozíciós határérték  
A humán expozícióban jól ismert az Elfogadható Napi Felvétel (Acceptable Daily In
amelyet a kérdéses kémiai anyag mg mennyiségében fejeznek ki az exponált 
vonatkoztatva naponta (kémiai anyag mg/testsúly kg/nap). Az ADI koncepció
adalékok Tudományos Közös Bizottságától (JECFA) származik. A Bizottság meg
szereknek az alkalmazását élelmiszerekben, amelyekre ADI értéket állapítottak m
természetes és mesterséges színezékek és ízesítők. Az ADI értelmezése és célja a h
az elfogadhatatlan kémiai expozíciótól. A JECFA szintén értékelte a különböző élelm
elsősorban a toxikus elemeket, fémeket. Ezekre az anyagokra bevezette az Id
Felvétel (Provisional Tolerable Weekly Intake, PTWI) fogalmát. A fogalom beveze
ezzel meghatározzák egy populáció bizonyos kémiai anyagtól elszenvedett expoz
PTWI értékeit napi értékekre konvertálják, ebben az esetben ezt már Tűrhető Napi F
Intake, TDI) nevezik. Az „Elfogadható” terminológia tulajdonképpen azt a bevitt m
az élelmiszer elkerülhetetlenül tartalmazhat. A PTWI származtatási módszere megeg
kiegészítve néhány egyéb szemponttal. 
 
Karcinogén szennyezők  
A TDI értékekkel akkor jelentkezik probléma, ha karcinogén szennyezőkre kív
karcinogén anyag a hatását a DNS molekulákkal történő közvetlen kölcsönhatásáva
olyan potenciális tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek a normál sejt túlburjá
kialakulásához vezethetnek. …Az ilyen anyagokra kimondható, hogy a legkiseb
egyetlen molekula is! – okozhat tumort. Ebben az esetben csak a zéro dózis az elfoga
http://www.aquadocinter.hu/themes/Dioxin/Dioxin20030703.htm 
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51 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ipari balesetek, katasztrófák 
Csernobil 

Technológia    

 
A technológiák veszélyessége nehezen határozható meg tárgyilagosan, gyakran nem a gépek és 
technológiák, hanem a működtető emberek felelősek a hibáért. Ezt az „emberi tényezőt” igyekeznek is 
teljes és több körös automatizálással kiküszöbölni, de a lehetőségek ebben a tekintetben végesek, 
hiszen a tervező végül is az ember. Lehet, hogy úgy kellene megelőzni a bajt, ahogy szüleink tették: - 
ne adjunk veszélyes játékot a gyerekek kezébe? Vagy talán úgy tegyük fel a kérdést: mikor lesz az 
emberiség eléggé felnőtt és felelős a technológiák használatában? 
 

1) Az I. szöveg alapján állapítsátok meg az erőműben tervezett kísérlet célját! 
2) Mennyi idő alatt alakult ki az egyértelmű vészhelyzet? 
3) Milyen emberi hibák járultak hozzá a katasztrófa bekövetkezéséhez? 
4) Nézzétek meg térképen a radioaktív szennyezés útvonalát! Mi volt a szerepe az időjárási 

helyzetnek? 
5) Mikor és hogyan szerzett tudomást a világ az eseményekről? 
6) Alkossatok véleményt: a kezelők, az üzemvezetők, vagy a reaktortervezők bírnak nagyobb 

felelősséggel? 
7) A II. szöveg alapján magyarázzátok meg miért veszélyesek fokozottan a csernobili típusú 

erőművek? 
8) A II. szöveg forrásában nézzetek utána hol működnek még mai is ilyen erőművek!  

 
I. Az események 
1986. április 25.: Csernobilban kísérlet kezdődik. A blokk 
gyatra villamos rendszerét korábban módosították. Most azt 
szeretnék megtudni, hogy az erőmű a teljes feszültség 
elvesztésekor a turbógenerátor forgási energiájával valóban 
táplálja-e még cca. negyven másodpercig az üzemzavari 
hűtővízszivattyúkat. Ennyi időre van szükség, amíg a dízelgépek 
felélednek és energiát adnak az erőmű biztonságos 
leállításához. A tragédiába torkolló kísérletet tehát a jószándék 
irányítja, a biztonsági rendszer ellenőrzése a cél.  
A kísérletet nem engedélyezték, nincs átgondolt stratégia, nincs 
a helyszínen speciálisan képzett reaktorfizikus. Az üzemeltetők 
azonban bíznak rutinjukban, és nem akarják elhalasztani a 
kedvező alkalmat. A blokkot holnap – karbantartás miatt – 
leállítják. A mostani kísérlet tehát nem okoz termeléskiesést. 
(Újabb jószándék.) 
1óra 00 perc: Megkezdődik a teljesítmény-csökkentés.  
13 óra 50 perc: A kísérletben nem szereplő másik 
turbógenerátor kikapcsolása. 
14 óra 00 perc: Az üzemzavari zónahűtőrendszer kikapcsolása azért, hogy az a kísérlet során feleslegesen ne 
lépjen mûködésbe.  
14 óra 00 perc: Az ukrajnai központi teherelosztó több energiát kér, a diszpécser nem engedélyezi a blokk 
teljesítményének további csökkentését.  
23 óra 10 perc: A diszpécser „végre” engedélyezi a további teljesítmény-csökkentést.  
Az öröm elfeledteti az emberekkel, hogy az elmúlt kilenc órában, a természetellenes üzemállapotban, az 
alacsony teljesítmény következtében a reaktor xenon-mérgezôdése miatt jelentôsen romlott a blokk 
manőverező képessége. A szabályozásra szolgáló elnyelőrudakat egyre magasabbra húzták. A reaktor nehezen 
szabályozható, labilis állapotban van. Az egyetlen ésszerû magatartás az azonnali leállítás.  
23 óra 14 perc: Folytatják a kísérletet. Mintha szürkevakságot kaptak volna. Semmit sem látnak, csak a 
kísérleti célt. A teljesítmény 30 MW-ra esik. A szabályozó rudakat még magasabbra emelik. A xenon-
koncentráció tovább nő, tovább rontva a rendszer manőverező képességét.  
Április 26. 1 óra 00 perc: Sikerül 200 MW-on stabilizálni a teljesítményt. Öröm! Pedig a reaktor állapota 
nagyon labilis.  
1 óra 3 perc: Egy főkeringtető-szivattyú bekapcsolása.  
1 óra 9 perc: Még egy szivattyú bekapcsolva. A hűtővíz-tömegáram túl nagy. Újabb védelmi rendszert kell 
bénítani, nehogy a rendszer leállítsa magát.  
1 óra 22 perc 30 másodperc: Kicsi a reaktivitás-tartalék. Vészjelzés: LEÁLLNI! Senki nem hallja. A kísérlet 
folytatódik.  
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1 óra 23 perc 4 másodperc: A turbógenerátor izolálva. Négy szivattyú kikapcsolva. Megkönnyebült sóhaj, 
végre eljutottunk a kísérlet érdemi részéhez. A „mindkét turbina kiesett”-védelmi rendszer nem működik, mert 
– a kísérleti programtól is eltérve – ezt már korábban bénították. A reaktorban nő a nyomás, az áthaladó 
tömegáram csökken. A gőztartalom szerinti reaktivitás-tényező erősen pozitív. Megindul az öngerjesztés, a 
reaktor teljesítménye hirtelen nőni kezd.  
1 óra 23 perc 40 másodperc: Az operátor kétségbeesetten látja, hogy a reaktivitás túlságosan sok. 
Megnyomja a „nagy piros gomb”-ot. A vészleállító rudak egy része beszorul. Azok, amelyek az aktív zónába 
esnek, kezdetben csak növelik a bajt, mert kialakításuk nem volt megfelelô. Mivel a reaktivitás-tényezô pozitív, 
kis teljesítmény-növekedés is robbanásszerű gőzfejlődést eredményez. Az operátor a féket nyomja, de már 
ezzel is gyorsít. A teljesítmény másodpercek alatt a névleges 7%-áról a névleges százszorosára növekszik. 
1 óra 24 perc 00 másodperc: A reaktort, mint a biztonsági szelep nélküli kuktafazekat a hirtelen fejlődő 
nagymennyiségû gőz szétveti.  
1 óra 24 perc 2 másodperc: Az aktív zóna csatornái felnyílnak. A víz a magas hőmérséklet miatt reakcióba 
lép a fűtőelemek burkolatával, a cirkóniummal és a forró grafittal. Hidrogén és szénmonoxid keletkezik, és a 
levegő oxigénjével keveredve felrobban. A robbanások következtében a radioaktív anyagok egy része a 
környezetbe jut. A gáznemű, illékony anyagok nagy magasságba emelkednek. A szél ezek nagyrészét Finn- és 
Svédország fölé sodorja. Később a felhők Bajorország, 
Jugoszlávia, Olaszország és Ausztria fölé sodródnak. 
Hazánkat a felhőnek csak a széle érinti, így elkerüli a 
nagyobb baj. A csernobili tűzoltók vízzel locsolják az izzó 
grafitot, és ezzel tulajdonképpen táplálják a lángokat. A 
helyszínre vezényelt sorkatonák védőfelszerelések nélkül 
gyűjtögetik alumínium-konténerekbe a még meleg grafit- 
és urántörmeléket. A Szovjetunió bonni tudományos 
attaséja a balesetet követő harmadik napon arról 
érdeklődik, hogyan kell grafittüzet oltani. Helikopterről 
5000 tonna bórtartalmú homokot szórnak a romokra. 
Nitrogénnel hűtik a reaktor alatt a környezetet. 
Egymástól függetlenül végzett mérések szerint egy 
budapesti lakos hozzávetőleg egy tüdőszûrésnyi többlet 
radioaktív terhelést kapott. Finnországban még mindig 
vannak úgynevezett forró pontok, ahol nagy aktivitású, a 
csernobili reaktorból származó por található.  
Az ukrán egészségügyi minisztérium legutóbbi közleménye szerint a 350 ezer úgynevezett likvidátor közül 12 
519-en már nem élnek. (Azt nem közölték, hogy a statisztika szerint – Csernobil előtt – 350 ezer ember közül 
tizenkét év alatt hányan hunytak el természetes halállal.) Eddig 937 kiskorú kapott pajzsmirigyrákot. 
Szerencsére 99%-ukat az orvosok meg tudják gyógyítani.  A felrobbant csernobili blokk köré vasbeton-
szarkofágot építettek. Nem arról van szó, hogy az egészet leöntötték betonnal. Az építményben mérőhelyek 
vannak. Az adatok nem megnyugtatóak.  
http://www.jm.bme.hu/archiv/jm9807/csernobil.htm 
 
II. A fizikai ok 
A csernobili baleset legfőbb reaktorfizikai oka a pozitív üregegyüttható volt: a vízhűtésű, grafit moderálású 
reaktorban a hűtést végző víz-gőz keverék neutronelnyelő anyagként (reaktorméreg) viselkedik. Ha a keverék 
átlagos sűrűsége csökken, vagyis nő a gőz aránya, csökken az általa elnyelt neutronok száma. Ha kevesebb 
neutron nyelődik el, a teljesítmény növekedni kezd. A növekvő teljesítmény erősebben forralja a vizet, melynek 
hatására tovább nő a gőz aránya és tovább csökken a hűtővíz átlagos sűrűsége, ami a neutronok számának 
további növekedéséhez vezet. Így a pozitív visszacsatolás révén öngerjesztő folyamat alakul ki. Ilyen folyamat 
a könnyűvíz hűtésű, könnyűvíz moderálású reaktorokban (mint például Paks) fizikai lehetetlenség.  
A pozitív üregegyüttható csak akkor válik dominánssá, ha a reaktor kis teljesítményen üzemel. A névleges 
teljesítmény 25%-a fölött más fizikai folyamatok "elnyomják" az üregegyütthatót, ilyenkor az RBMK is stabil 
reaktorfizikailag. 
http://www.reak.bme.hu/csernobil/ 
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52 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ipari balesetek, katasztrófák 
Tankerek 

Technológia    

 
A világgazdaság motorja és szeizmográfja, a motorok hajtóanyaga, a kőolaj. Némi problémát okoz, 
hogy a jelentős források és a nagy felhasználók nem azonos térségben vannak, ezért például hosszú 
szállítási útvonalak alakultak ki. További nehézség, hogy nem mindegyik vezet szárazföldön, így 
elkerülhetetlen a tengeri szállítás. A hajózás azonban még ma sem kockázat mentes, az időjárás, a 
forgalmi zavarok, vagy az emberi mulasztások gyakran idéznek elő szerencsétlenségeket. A mentési 
módszerek ugyan kifinomultak, az emberek életét rendszerint sikerül is megmenteni, de a rakomány 
elvesztése a tenger súlyos olajszennyezését jelenti. A rövid távú hatás sok mindentől függ, a hosszú 
távúak pedig mostanában kezdenek értékelhetővé válni. 
 

1) Keressétek meg térképen a táblázatban szereplő katasztrófák helyszíneit! Milyen területek 
vannak fokozott veszélyben?  

2) Számítsátok át a legnagyobb és a legkisebb kiömlött olajtérfogatot m3-re! 
3) Hogyan károsítja a környezetet a kiömlött kőolaj? 
4) Milyen okok együttese okozta (és fokozta) az Exon Valdez nevéhez kötődő környezeti 

katasztrófát?  
 
 
Tankhajó katasztrófák az összes olajkiömlési események rangsorában (nem teljes lista!): 
Rangsor    Incidens     Millió gallon* 
5. 1983 augusztus 3.; Castillo de Bellver nevû tartályhajó; Dél-Africa, Atlanti óceán 78.5 
6. 1978 március 16.; Amoco Cadiz;Franciaország Atlanti óceáni partjánál 68.7 
7. 1988 November 10.; Odyssey nevû tartályhajó; Kanada Atlanti óceáni partjánál.  43.1 
8. 1979 július 19; Atlantic Empress tartályhajó; Karib-tenger 42.7 
10. 1991 április 11; Haven tartályhajó; Olaszország, Genova  42.0 
12. 1967 március 18.; Torrey Canyon tartályhajó; Nagy-Britannia 38.2 
14. 1980 február 23.; Irenes Serenade tartályhajó; Görögország 36.6 
15. 1971 december 7.; Texaco Denmark tartályhajó; Belgium, Északi-tenger.  31.5 
19. 1979 november 15.; Independentza tartályhajó; Törökország, Boszporuszi szoros. 28.9 
20. 1969 február 11.; Julius Schindler tartályhajó; Portugália, Azori-Szigetek 28.4 
21. 1976 május 12.; Urquiola tartályhajó; Spanyolország.  28.1 
23. 1993 január 5.; Braer tankhajó; Nagy-Britannia; Shetland-szigetek. 25.0 
24. 1975 január 29; Jakob Maersk tankhajó; Portugália.  24.3 
28. 1996 február 15.; Sea Empress tankhajó; Nagy-Britannia.  21.3 
31. 1989 december 19.; Khark tankhajó; Marokkó, Atlanti-Óceán 20.0 
32. 1970 március 20.; Othello kõolajszállító; Svédország.  18.0 
35. 1983 január 7; Assimi tankhajó; Omán, Ománi-öböl.  15.8 
37. 1974 november 9.; Yuyo Maru tankhajó; Japán; Tokyó.  15.8 
39. 1992 április 26.; Katina P. tankhajó; Dél-Afrika, Indiai-Óceán.  15.0 
40. 1965 május 22.; Heimvard tankhajó; Japán, Csendes-Óceán. 14.7 
41. 1978 december 31.; Andros Patria tankhajó; Spanyolország 14.6 
44. 1983 december 9.; Pericles GC tankhajó; Perzsa-öböl. 14.0 
46. 1970 június 1.; tanker Ennerdale; Seychelles; Indiai Óceán  13.8 
48. 1968 február 29.; Mandoil tankhajó; Egyesült Államok, Csendes-Óceán.  12.6 
50. 1973 június 10.; Napier tankhajó; Chile, Csendes-Óceán.  11.3 
53. 1989 március 24.; Exxon Valdez tankhajó; Egyesült Államok, Alaszka. 11.0 

/* 1 gallon = 3.785 liter/ 
 
Az Exxon Valdez katasztrófája: 
1989. március 24-én nem sokkal éjfél előtt zátonyra futott az Exxon Valdez 
tartályhajó, aminek következtében mintegy 11 millió gallon (260 000 
hordó) nyersolaj ömlött a tengerbe s ezzel elkezdődött mindenidők egyik 
legkiemeltebb környezeti katasztrófája és egy több mint egy évtizedik tartó 
helyreállítási folyamat. Bár, mint az a táblázatból is kiderül, nem ez volt 
mennyiségi téren a legnagyobb olaj általi környezetszennyezés, mégis a 
sajtó kiemelten kezelte mivel nem csak az Egyesült Államok, de egyben a 
világ egyik kiemelt természeti értékét, főként állatvilágát sújtotta a 
katasztrófa. Az incidens egyben egy főként a sajtón keresztül folytatott 
háborút is elindított a helyi lakosok, környezetvédők és az olajipar között. 
A cél nem csak az volt, hogy kártérítést és mindenfajta helyreállítási 
munkát az olajipara terheljenek, de az is, hogy a térség jövőjét 
környezetvédelmi szempontból biztosítsák. Ennek pedig nem más volt az 
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apropója, minthogy Alaszka partjai mentén húzódik egy fontos olaj-kereskedelmi útvonal s emiatt a 
környezetvédők már akkor is felhívták az olajtársaságok és a kormány figyelmét a leselkedő veszélyekre.  
A helyreállítási munkákat az Exxon olajvállalat vezette; 2 milliárd USD, 11000 ember, rehabilitációs központ az 
állatoknak, halállomány elszigetelése, sok minden más amire szükség volt.  
Az azonnali következmények: 
Közel 1500 km-nyi szennyezett partszakasz, közel 40 000 elpusztult madár és 1000 elpusztult tengeri vidra, 
megfertőzött táplálék lánc.  
A katasztrófa oka: 
Most is mint már számtalanszor emberi hiba, rossz döntéshozatal és a lassú reagálás voltak az alapvető okok. A 
hajót nem a kapitány, hanem egy kevésbé tapasztalt helyettese irányította a teljes út egyik legnehezebb és 
legveszélyesebb szakaszán. A szabályzattal ellentétben csupán félórával a zátonyra futást követően értesítették 
a parti őrséget, holott az ütközés olyan erős volt, hogy azonnal felszakadt a hajó tartályának fala és elkezdett 
az olaj a tartályba ömleni. A helyzet súlyosságát az is fokozta, hogy az olajtársaságok nem rendelkeztek a 
közelben kellő felszereléssel az ilyen helyzetek kezelésére, így 10 órával a baleset után már közel 3 km2-nyi 
területet borított az olaj a hajó körül.  
http://www.extra.hu/endor/article.htm 
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53 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Az anyagfogalom kezdete Anyag    

Az emberi faj kialakulása és fejlődése során nagy jelentősége volt az anyagok megismerésének, 
használatba vételének. A gyarapodó tapasztalati tudás megteremtette az őskori technológiák alapjait. 
A kézbe vehető dolgok azonban mindig valamilyen anyagból voltak, a minden létezőt felépítő közös 
ANYAG elméleti általánosítás, amely a tudomány bölcsőjének tekinthető ókori Görögországban 
született. Az ANYAG ma már több mint az anyag fajták gyűjtőfogalma, a tudósok a Végső Egyesítés 
Elméletében vélik megtalálni a minden anyagot felépítő közös és egyetlen alkotót. Az elmélet még nem 
született meg, de a négy őselemmel indult gondolkodás talán egyszer valóban leleplezi az ANYAG 
legbelsőbb titkát.   

1) Keress adatokat a szövegben előforduló görög filozófusok életrajzával és munkásságával 
kapcsolatban! Készíts róluk vázlatos bemutatást! 

2) A négy őselem jelképesen megfelel a Föld széráinak, a vízburok (hidroszféra), a kőzetburok 
(litoszféra) és a levegőburok (atmoszféra) ismerhető fel benne. Mire gondolnál a tűzzel 
kapcsolatban? Melyik mai tudományos fogalom jelképe lehetne? 

3) Hányféle atom fordul elő a természetben? 
4) Nézz utána: hogyan és mikor bizonyosodott be, hogy az atomok sem oszthatatlanok? 
5) A megadott forrás alapján készíts vázlatot az ősnemzés 

elméletének megdöntésének történetéről! 
http://web.axelero.hu/kesz/jel/02_09/evva.html 

I. Az arisztotelészi alapelemek 
Miből áll a világ? Mi az anyag?  Arisztotelész szerint a világ négy alapeleme 
a tűz, a víz, a levegő és a föld. Platón, akitől ezt a felfogást Arisztotelész 
átvette, a négy alapelemnek az ideák világában az akkor ismert négy 
szabályos testet feleltette meg: a tetraédert a tűznek, a hexaédert a 
földnek, az oktaédert a levegőnek és az ikozaédert a víznek.    Ez a 
felfogás ugyan mai képünknek egyáltalán nem felel meg, mégis érdekes 
egy kicsit elmélyülni benne. Platón észreveszi, hogy a fenti szabályos 
testek határoló felületei vagy hat 30 fokos, vagy négy 45 fokos derékszögű 
háromszögre bonthatók. Platón szerint az ideák absztrakt világában ez 
alapján kapcsolat létesíthető az egyes elemek között. Például nyolc 
háromszögből két tűz, vagy egy levegő atom képezhető. A víz ideája, az 
ikozaéder húsz háromszögből áll, ebből viszont két levegő és egy tűzatom 
is képezhető. Vagyis Víz=L2T. Ez ugyebár nagyon hasonlít a Víz=H2O 
képlethez. Az elmélet mai szemmel igen abszurdnak tűnik, mégis a mai 
szemlélet magva található benne: a valóság olyan absztrakt modelljét 
próbáljuk keresni, amely számszerű viszonyokkal való leírást tesz lehetővé.  
    Demokritosz az általunk ismert első fizikus, aki mai - kémiai - 
anyagelméletünkhöz igen hasonló elmélettel állt elő. Demokritosz szerint az anyag nem osztható minden 
határon túl, léteznek a legkisebb építőelemek, az atomok, ami görögül oszthatatlant jelent, és az atomok kis 
horogszerű "kinövésekkel" kapcsolódnak egymáshoz. Demokritosz szerint a világon létező rengeteg féle anyag 
csupán néhány fajta atomból áll, ami egybevág Mengyelejev és kortársai munkásságának egyik legfontosabb 
eredményével. A világ számos anyaga néhány fajtához tartozó atomból áll, az adott anyagot az őt alkotó 
atomok, azok aránya, és összekapcsolódásuk rendje határozza meg. Az utolsó gondolat gyakorlatilag a modern 
kémia alapgondolatát fogalmazza meg. 
http://www.npp.hu/tortenelem/atomosok.htm 
 
II. Az élet 
Az embert világéletében foglalkoztatta az élet eredete. Ezért teremtett magának isteneket, hogy általuk 
magyarázatot nyerjen a számára felfoghatatlan folyamatokra. A görögöknél a filozófiát és a teremtést áthatja a 
négy őselem, a föld, a víz, a levegő, és a tűz tisztelete. A legtöbb gondolkodó szerint minden dolgok alapja a 
víz, a nedvesség, hisz ez az anyag nagymértékben fordul elő a szervezetekben és a táplálékban egyaránt. De 
találunk olyan gondolkodókat is, akik az élő anyag eredeteként a többi őselem közül jelölnek meg egyet.  
Vezérgondolat még az ősnemzés elve, melynek lényege, hogy az élő szervezet élettelen anyagból fejlődik. Úgy 
tartották, hogy az összes élőlény ilyen módon született az elemek keveredéséből, s az egyes jellemző 
tulajdonságok az őselemek arányával állnak kapcsolatban. A szaporodás e szerint a nézet szerint csak később 
jelent meg, mikor a földkéreg megszilárdulása, már nem tette lehetővé újabb egyedek ősnemzéssel történő 
„születését”. Mindenesetre ez a gondolat sokáig meghatározó maradt és a későbbiekben is úgy gondolták, hogy 
az alacsonyabb rendű állatok pl. a békák - a földből születnek, amikor az, nagy esők idején a vízzel keveredve 
sárrá válik.  
http://people.inf.elte.hu/lion/gorogbio.html 
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54 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Anyagvizsgálat Anyag    

 Az anyagvizsgálat ma nélkülözhetetlen tudomány, illetve számos tudományterületen alkalmazott 
eljárások együttese. Az ókorban inkább csak a megfigyelés és az elmélkedés volt jellemző, a 
középkorban a cél szentesített minden eszközt, gyakran mellőzve az elméleti megfontolásokat. Az 
alkimisták lejegyezték tapasztalataikat, ezzel hozzájárultak a későbbi kísérleti anyagvizsgálat 
kialakulásához. 
 
1) A megadott forrás alapján válaszoljatok a kérdésekre: 

a) Milyen eszközöket ismertek fel a képeken? Melyiket (vagy hasonlót) használják még ma is  
b) Milyen állat volt az alkimisták kabalája?  

Forrás: http://www.rosicrucians.org/salon/swiss/swiss.html 
2) Mit kerestek az alkimisták? 
3) Nézz utána: milyen tudományos eredmények köszönhetők az alkimisták kísérleteinek?  

Forrás: http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/index.html 
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/tart.html#Paracelsus 

4) Az alábbi szöveg Paracelsus, a gyógyítással is foglakozó neves alkimista írása. Milyen eljárásról 
számol be írásában? Mi volt elméletének lényege? (használd a 3. kérdésben megadott forrást!) 

5) Milyen elképzeléseik lehettek az alsó sorban lévő képek alkotóinak a laboratóriumról? 
6) Készíts rövid fogalmazást (jellemzést) az ábrázolt laboratórium(ok)ban dolgozó tudós(ok)ról! 

 
Dicsérem az alkímiát, amely titkos gyógyszereket állít össze, melyekkel valamennyi reménytelen betegség 

gyógyítható. Azok, kik ezen érdemét semmibe veszik, sem kémikusoknak, sem orvosoknak nem nevezhetõk. 
Mert ezek a szerek vagy az alkimisták, vagy az orvosok kezében vannak. Ha az utóbbiak használják, amazok 
semmibe veszik õket. Ha fordítva történik, az orvosok nem tudnak róluk. Hogyan is érdemelnének ilyen 
emberek bárminõ dicséretet? A magam részérõl úgy ítélem meg, hogy az 
olyan embert kell magasztalnunk, aki képes a Természetet rávenni arra, 
hogy segítségünkre legyen, aki tudja, hogyan kell az egészséget adó 
részecskék kivonása után a feleslegesektõl megszabadulni, aki ismeri a 
hatásokat, s ezért látnia kell, hogy az elõállítás és a tudomány, más 
szavakkal a kémia és a medicina nem választhatók el egymástól, mert bárki 
is kísérelné meg ezt, csak több zavarosságot vinne az orvoslásba, az 
eredmény pedig tökéletes ostobaság volna. 

A földbõl kinövõ éghetõ 
dolgok, mint például a 
gyümölcsök, gyógynövények, 
virágok, levelek, füvek, 
gyökerek, fák stb. s
szintén sokféleképpen 
elvégezhetõ. Desztillációval 
elõször a nedvesség külön
el, majd a Higany, ezután az 
olaj, negyedszerre a bennü
található kén, végül sótartalmuk 
marad az edényben. 

 

zétválasztása 

íthetõ 

k 

 

Alkimista - munka közben 
(középkori ábrázolás) 
Alkimista műhely egy mai múzeumban
A letisztult Rend 87 Teremtő rendetlenség - laboratórium 
(mai festmény) (fotókompozíció) 

http://www.rosicrucians.org/salon/swiss/swiss.html
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/index.html
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/tart.html


55 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Anyagtudományok Anyag    
 
A korszerű technológiák sokféle anyagot használnak, illetve állítanak elő. A környezet és 
természetvédelem, vagy az egészségügy, élelmiszeripar sem nélkülözheti az anyagok vizsgálatán 
alapuló ismereteket. Az anyagvizsgálat módszerei hatalmas fejlődésen mentek keresztül, 
érzékenységük nagymértékben finomodott, a kimutatható anyagok skálája hihetetlen mértékben bővült. 
A bonyolult technikai eszközök beszerzése és a kezelőszemélyzet kiképzése egyre nagyobb költséget 
igényel, ezért megfelelően felszerelt laborok száma nem túl magas. Bizonyos vizsgálatok esetében meg 
kell szerezniük a nemzeti- vagy nemzetközi szervezetek minőségbiztosítási tanúsítványát is, illetve el 
kell ismertessék alkalmasságukat az adott vizsgálatokra. Ilyen ún. akkreditált laboratóriumok végzik a 
hatósági ellenőrző feladatokat is. 
 

1) Nézz utána: mit jelent az ion és az izotóp kifejezés? 
2) Végezzetek elválasztási kísérleteket a folyadék kromatográfia elvének szemléltetésére 

a) munkalap alapján (pl. kréta/levélkivonat) 
  b) önálló terv alapján (többféle álló és mozgó fázis és anyagminta) 

3) Készítsetek összefoglaló táblázatot a magyarországi akkreditált laboratóriumokról! 
Szempontok: hely, működési terület, vizsgálati módszerek, vizsgált minták típusai 

4) Milyen botrányos esetek fordultak elő a közelmúltban, amelyekben laboratóriumi vizsgálatok 
derítettek fényt valamilyen meg nem engedett anyag jelenlétére? 

 
  
  
 
Tömegspektroszkópia (MS) 
A tömegspektroszkópia ionoknak a tömeg és töltés arány (m/z) 
alapján történő szétválasztására szolgáló eljárás. Alkalmazási 
területei: 

1) vegyületek meghatározása a bennük lévő elem vagy 
elemek tömege alapján 

2) valamely vegyületen belüli izotóp arány mérése 
Legegyszerűbb formában gáz-kromatográfia segítségével 
megvalósuló tömeg spektroszkópia (GC/MS). Ennél az 
eljárásnál a gáz kromatográf szolgál a vegyületek 
szétválasztására. Ez ebből kijövő anyagáram az ionforrásba 
halad tovább, amelyben egy megfelelő elektromos feszültségű 
fémszálból kibocsájtott elektronok ionozálják (esetleg szét is 
tördelik) a vegyületeket. Ezután a részecskék a detektorba 
jutnak. 
A tömegelemző műszerben elektromos vagy mágneses mező téríti el az elektromosan töltött részecskéket, 
amelyek a tömegükkel arányos mozgási energiára tesznek szert. Ez alapján a tömegelemző szétválasztja és a 
tömeg/töltés alapján működő detektorba irányítja a részecskéket, amely azonosítja a jelenlévő ionokat.   
 
Nagy érzékenységű folyadék kromatográfia (HPLC) 
A Nagy Érzékenységű Folyadék Kromatográfia angol elnevezéséből képzett jelölése: HPLC (High performance 
liquid chromatography), magas fokon automatizált kémiai elemző rendszer, amely lényegében a biokémiában 
használatos oszlop kromatográfia speciális formája. A vizsgálandó mintát magas nyomású folyadék hajtja át 
egy oszlopon, miközben az összetevők az oszlop anyagához való különböző kötődésük miatt egymás után 
jönnek le az oszlopról. A nagy nyomás hatására az anyag gyorsan áthalad a oszlopon, a különböző alkotórészek 
pedig éles csúcsokat keltenek az elemző műszerben, így az elválasztó képesség (szelektivitás) és az 
érzékenység (szenzitivitás) is megnövekszik. Az alkalmazott folyadék rendszerint víz és valamilyen azzal 
elegyedő szerves vegyület (pl. metil-alkohol) keveréke. Az arány beállításával a vízkedvelő (hidrofil), vagy 
víztaszító (hidrofób) vegyületek átmosódása fokozható. 
 
Akkreditált laboratóriumok: 
http://www.toppoint.hu/kik/7/AKKRalso.htm 

 

 

 88

http://www.toppoint.hu/kik/7/AKKRalso.htm


56 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Robotok a Marson Anyag    
 
A Naprendszer égitestei közül talán a Mars tűnik a legizgalmasabbnak, részben a múltban hozzá 
fűződött „marslakó” legendák, részben a jelenleg is intenzíven folyó életnyom kutatások miatt. Tervbe 
vannak véve „emberes” expedíciók is, de addig intelligens robotoknak kell felderíteni a terepet. 
Jelenleg két robot-geológus (vagy inkább marsológus?) is dolgozik a vörös bolygón: a Spirit (Lélek) 
és az Opportunity (Lehetőség). Mindkettő elsődleges célja a Mars anyagának vizsgálata, ebben 
kőzettisztító, fúró berendezés és mikroszkóp is segíti.  
 

1) Mi a hematit? 
2) A Mars mely vidékein fordul elő ma is víz? Miért keresnek a kutatók víznyomokat a Marson?  
3) Hol szálltak le a szondák? Hogyan választották ki ezeket a célpontokat? 
4) Készítsetek vázlatos bemutatást a marsi robotokról! Milyen műszerekkel rendelkeznek? 
5) Ki írta a Világok háborúja –című sci-fit? Milyen korábbi megfigyelések hatására íródott? Milyen  

„utóélete” volt a műnek? 
6) Milyen magyarázatok lehetségesek a szövegben áfonyának nevezett gömböcskék kialakulására? 

 
Víznyomokat talált az Opportunity 
A Hematit-régióban kibukkanó sziklák vizsgálata a várakozásoknak megfelelően érdekes részleteket mutatott ki 
a múltbéli folyamatokról és környezetről. A megfigyelések három csoportja egykori víz jelenlétére utal a 
térségben.  

A magnézium és vas szulfátok a Földön jellegzetesen vizes környezetben képződött ásványok. A 
megfigyelt jarosit enyhén savas környezetre utal (pl. vulkáni hévforrás közelségére), a mi bolygónkon 
jellegzetesen a szulfidos érctelepek oxidációs zónájában képződik. Az El Capitan szikla felületén kb. 1 cm 
hosszú és 0,25 cm széles rovátkák láthatóak, véletlenszerű irányeloszlással. Ez a megjelenés a Földön 
jellegzetesen vizes környezetben állt szikláknál figyelhető meg, amelyek belsejében sókristályok váltak ki. 
Később ezek egy része visszaoldódott, avagy más módon kierodálódott, de kristályformájuk a mélyedés 
képében máig megmaradt. 

A bizonyítékok másik csoportját apró 
golyók alkotják, amelyekről korábbi hírünkben már 
beszámoltunk. Ezek sokféle módon kialakulhattak, 
a kőzeteken belüli egyenletes eloszlásuk azonban 
arra utal, hogy nem vulkáni eredetűek - abban az 
esetben egy-egy kitöréshez kapcsolódóan hullottak 
volna ki a légkörből és erős koncentrációt 
mutatnának.  

A bizonyítékok harmadik csoportja az ún. 
keresztrétegződés, amely áramló közegben 
lerakódott üledékeknél figyelhető meg. Ilyen 
rétegződés nem csak vízben, hanem pl. szél 
hatására, vagy sajátosan mozgó törmelékár 
lerakódásakor is keletkezhet.  
http://mars.csillagaszat.hu/mer/opportunity/viz.html 
 
"Vizes" áfonyák a Marson 
Az "áfonyák" a mikroszkóp felvételén. Megjelenésük leginkább 
aggregátumokra emlékeztet, mintha valamilyen folyamat apróbb 
szemcseméretű anyagból ragasztotta volna össze őket. Mindezek nyomán 
többen elképzelhetőnek tartják, hogy a terület egykor sekély tó volt. Mivel 
se látványos partvonal, se kiterjedt süllyedék nincs errefelé, leginkább egy 
földi mocsaras jellegű régió lehetett itt a múltban. Feltehetőleg jelentős 
mennyiségű víz volt itt, de nem koncentrálódott egy vagy két nagyobb, 
nyílt tükrű medencében, hanem elszórva, illetve sok helyen a felszín alatt 
húzódott. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen szerepe van mindebben 
annak, hogy a terület az egyenlítőhöz közel fekszik, azaz bőséggel kapott 
napfényt.  
http://mars.csillagaszat.hu/mer/opportunity/afonya.html 

Keresztury Ákos cikkei 
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57 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
A Halley - pánik Anyag    
 
A Földön kívüli anyagok – ellentétben a földönkívüli értelmes lényekkel – egyáltalán nem mások, mint 
a itt a bolygónkon szokványosak. Legfeljebb különleges állípotok lehetségesek (pl. nagyon forró), de 
alapvetően ugyanazok az elemi részecskék és kémiai elemek építik fel őket. A világűr még ma is 
rejtélyes, de az űrkutatás megindulása előtt jóval több hiedelem és babona övezte például az  „égi 
vándoként” is emlegetett üstökösöket. Talán a legismertebb a Halley üstökös okozta 1910-es pánik.   

1) Nézzetek utána miért kapta az üstökös a Halley – nevet? Milyen információkat gyűjtöttek róla a 
későbbi kutatások? Forrás: http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/halley.htm 

2) Mi volt az „alapja” a pániknak és milyen érvek szóltak ellene? 
3) Milyen környezeti katasztrófát okozott nemrégen a cián? 
4) Milyen volt a tudósok és a nép viszonya a pánik idején? 
5) Milyen szerepet játszhattak az újságok? 
6) Voltak-e akik nyerészkedni akartak a pánikba esett embereken? 
7) Véleményetek szerint előfordulhatnak-e manapság ilyesféle, a tudományos hírekeből kiinduló 

pánik jelenségek?    
  
A Halley-pánik 

1910-ben a Halley-üstökös ismét a Föld felé közeledett, de ez alkalommal 
a számítások úgy mutatták, hogy bolygónk keresztülhalad majd az üstökös 
csóváján. Az 1910-es és elején a wisconsini Yerkes Obszervatórium csillagászai 
meglehetősen nyugtalanító felfedezést tettek. Színképelemzéssel megállapították, 
hogy az üstökös csóvájában mérgező ciángáz van. 

Akkor ezt írta a New York times: "Néhány tudós véleménye szerint a 
ciángáz áthatol majd a Föld légkörén, és elpusztít minden élő szervezetet". A 
csillagászok többsége nem értett ezzel egyet, de a rossz előérzet azért 
megmaradt… 

A teleszkópok forgalmának növekedésével egy időben a mendemondák is 
futótűzként terjedtek. Az egyik változat szerint, mikor a légkör nitrogénje 
nitrogénoxiddá, köznéven kéjgázzá alakul, és a Föld lakóira halálig tartó 
eksztatikus őrjöngés vár. A második elképzelés szerint az üstökös nekiütközhet az 
Északi-sarknak, amitől kóbor elektromos áram keletkezik a földkéregben, és 
mindenkit halálra sújt. Még néhány tekintélyes tudós is azt állította, hogy az 
Európában akkoriban tomboló hatalmas esőzéskért valamiképpen az üstökös a 
felelős. 

A csillagászokat felháborodott támadások érték, mert, úgymond, 
elhallgatják a közvélemény elől a teljes igazságot. Szemrehányó levelek ezrei 
árasztották el a Harvard Obszervatóriumot. Az egyik professzor így panaszkodott: 
hiszik, mi vagyunk a felelősek azért, hogy itt az üstökös."  

n 

A félelem az egész világot hatalmába kerítette. Johannesburgban néhány vá
a katasztrófát, hogy befalazott szobát oxigéntartályokkal töltött még, és a helyi újság
tette közzé: "Társakat keresek a költségek megosztása céljából... Jelentkezés c
létszámban." Egy gazdag dél-afrikai bányatulajdonos felesége leköltözött a fér
kialakított különleges kamrába. Az Egyesült Államok déli részén a templomok zsú
gyakorlatilag senki sem maradt, hogy a munkát elvégezte volna. Sokan betapasztott
az ablakokat, hogy a mérges gázt elkerüljék, sokan követtek el 
öngyilkosságot, kaptak idegösszeroppanást. Haiti utcáin, sőt egy 
beszámoló szerint az USA-ban is üstökös tablettákat árultak, amelyek a 
gyártó szerint közömbösítik az üstökös káros hatását. Párizs nagyobb 
kávéházaiban és éttermeiben "üstökös vacsorákat" szolgáltak fel. Az 
eseményt megelőző napokban utcai árusok a "világvégét" ábrázoló 
képeslapokat árusítottak, és nagy mennyiségben találtak vevőre az 
üstököst és csóváját ábrázoló ékszerek. New Yorkban fokozatosan nőtt 
az izgatottság. A Plaza Hotelben megalkották az "üstökös koktélt", 
amely egy csapásra népszerűvé vált 

Amikor 1910. május 18-án a Föld végül is áthaladt az üstökös 
csóváján, mindössze néhány, az északi fényhez hasonló villanást 
lehetett látni. Nyoma sem volt ciángáznak, kéjgáznak vagy bármiféle 
elektromos rendellenességnek. A New York Times szerint a jelenség 
végül is valószínűleg jótékony hatású volt: a babona újabb vereséget 
szenvedett, a csillagászat iránt fokozódott az érdeklődés, és legalább 
mindenki megtudott valamit az égitestekről és mozgásukról. 
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A Halley üstökös 1910-be
"Úgy tűnik, a levélírók azt 

llalkozó úgy akarta túlélni 
ban a következő hirdetést 
sak szigorúan korlátozott 
je egyik bányája mélyén 
folva voltak és a földeken 
ák a házukon az ajtókat és 
Az üstökösnézőket bemutató középkori 
Bayeux faliszőnyeg (10070 – 80 
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58 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Földön kívüli anyagok Anyag    
 
Közvetlen tapasztalataink a Földön előforduló anyagokról vannak, pedig a Világegyetemben bolygónk 
csak parányi porszem. A meteoritok formájában ideérkező kozmikus anyagminták adnak némi 
támpontot a Földön kívüli anyagok megismeréséhez, és - amennyire ezt a vizsgálatok igazolták – nem 
is nagyon található különbség. A meteoritok a Naprendszer közelebbi térségeinek küldöttei, a Világűr 
távolabi térségeiből csak a sugárzások szállítanak információt. Az anyag egymásba épülő 
rendszerekbe szerveződve oszlik el, csillagok  - és bolygórendszereik, csillaghalmazok, por- és 
gázködök, galaxisok és halmazaik, végül pedig legmagasabb szinten az egész Világegyetem alakzatát 
megformálva. 
 
Az üstökösök szerkezete 
Amikor az üstökös még nagy távolságra van a Naptól, egyetlen 
szilárd testet képez, amelyet magnak nevezünk. A mag tömege igen 
kicsi, 1013 - 1017 kg között van, átmérője 1 - 100 km között 
váltakozhat. Amikor a jégmag 3 CSE távolságon belül megközelíti a 
Napot, a napsugárzás hatására elpárolgó gázokat a kis tömegű mag 
gravitációs vonzása nem tudja megtartani, így azok folyamatosan 
kiáramlanak a bolygóközi térbe, de egy részük légkör formájában 
körülveszi a magot, ez a kóma. A kóma nagysága függ az üstökös 
gáztartalékaitól és a Naptól való távolságtól. Mérete elérheti az egymillió 
kilométert. Egy fényesebb üstökös magja másodpercenként akár 100 
tonna anyagot is veszíthet, úgyhogy az üstökös teljes szétoszlása 
előtt csak néhány ezer napközeli átmenetet élhet túl. A kóma sűrűsége 
roppant kicsi 10000 -1000000 részecske/cm3. A Napból kiáramló, 
elektromosan töltött részecskék magukkal ragadják a kómából a 
gázrészecskéket és így jön létre a csóva, amely ezek szerint a Nappal 
ellentétes irányú, hossza 100 millió km is lehet.  
http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/ustokos.htm A Hale – Bopp üstökös (199) 
 

1) Mekkora távolság a Csillagászati Egység (CSE, angol nevén 
AU)? 

2) Számítsátok ki egy átlagos méretű üstökös tömegét tonnában (normál számos alakban)! 
 

Az ezeréves Rák-köd  
Az 1054-es kitöréskor az addig gyorsan fejlõdõ, nagy tömegû csillag 
elérkezett életének abba a kritikus szakaszába, amikor atommagfúzióval 
már nem tudott további energiát felszabadítani, ezért egyensúlyából 
kizökkenve saját gravitációja hatására összeomlott. Az összeroskadó 
csillag hõmérséklete szinte pillanatok alatt nagyságrendekkel megnõtt, s 
ez olyan lökéshullámot indított el, amely leszakította és roppant 
sebességgel a csillagközi térbe söpörte a csillag anyagának nagy részét. 
Közel egy évezred elteltével az ezer km/sec sebességû tágulás tovább 
folytatódik, s a köd mérete immár meghaladja a 3 fényévet is.  A kis 
távcsövön át végzett vizuális megfigyeléssel felfedezett köd alakja akkor 
rákra emlékeztette az észlelõket - innen ered az elnevezése. Jelenlegi 
alakjában már nem biztos, hogy felismerhetõk egy rák körvonalai. A 
Rák-ködben a belsõ mozgások miatt az anyag eloszlása nem egyenletes, 
egyfajta szálas szerkezet figyelhetõ meg.   
http://www.sulinet.hu/cgi-
bin/db2www/ma/et_tart/lst?kat=Agbw&url=/eletestudomany/archiv/2001/0149/09.html 

1) Nézz utána: honnan tudjuk a Rák köd (látszólagos) keletkezésének időpontját? 

2) Mekkora távolság a fényév? 

3) Hány évvel előzte meg a köd kiakulása az észlelést? 

4) Mi a szupernova? Milyen alakzatok keltkezhetnek még a csillagok pusztulásakor? 

5) Melyek a gázködök alak szerint  típusai?   
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Androméda köd  
A délkeleti égbolton (nyáron) magasan áll az Androméda csillagkép, melyben 
egy szabad szemmel is látható galaxis, az úgynevezett Androméda-köd 
található. A „köd” meghatározás régről származik; akkor még nem tudták, hogy 
a csillagok közötti ködös foltocska valójában egy hatalmas, a mi 
Tejútrendszerünkhöz hasonló csillagrendszer, galaxis. E spirálgalaxis 2,2 millió 
fényévnyi távolságra van tőlünk. A mintegy 30 galaxist magában foglaló, 
úgynevezett Lokális Csoport tagja, Tejútrendszerünk nagyobbik „testvére”; 300 
milliárd csillag tömörül egy 180 ezer fényév átmérőjű, lapos, lencse alakú 
rendszerben. Ez volt az első olyan „spirálköd”, amelyet erős távcsövekkel 
sikerült csillagokra bontani, még a század első felében, ezzel bizonyítva, hogy a 
Tejútrendszerünkön kívül más csillagrendszerek is léteznek. A 
szomszédságában látható két kis kísérőgalaxis hasonló Tejútrendszerünk két 
Magellán-felhőjéhez a déli égbolton. 
http://www.sulinet.hu/cgi-
bin/db2www/ma/et_tart/lst?kat=Afbi&url=/eletestudomany/archiv/2000/0035/csillagos/csillagos.html 
 

1) Keresd meg térképen az Androméda csillagképet! Melyek a szomszédjai és milyen 
monda fűzi őket össze? 
(csillagtérkép: http://artsci.shu.edu/physics/1007/starmap4.gif 
vagy: http://sps.la.asu.edu/images/With.jpg) 

 
2) Miben áll a hasonlóság az Androméda köd és a mi Tejútrendszerünk között? 

3) Az égbolt melyik részén látható a Tejút? Miért nem látható a fényes mag?  

A Világegyetem szerkezete 
A Világegyetem szerkezete különféle léptékekben vizsgálva eltérő 
jellegzetességeket mutat. A galaxisok vagy galaxishalmazok szintjén 
“csomósnak” látszik, sokkal nagyobb skálán viszont teljesen kisimul. De hogyan 
határozható meg matematikailag a "csomósság", a "simaság" és a "skála" a 
Világegyetemre vonatkozóan? A kutatók a fraktálokat hívták segítségül. A 
fraktálok olyan geometriai alakzatok, amelyek bármilyen skálán vizsgálva 
önmagukhoz hasonlók. Jó példa erre a tenger partvonala: ha lerajzoljuk egy 
papírlapra, az a léptéktől függően ugyanúgy megfelelhet egy rövid 
partszakasznak, mint egy nagy szárazföld partvonalának.  
A közönséges vonal egy-, a papírlap két-, a téglatest háromdimenziós. Ezzel 
szemben a fraktálok tört dimenziójúak. Az egész dimenziós geometriai 
alakzatokkal ellentétben ugyanis a fraktálok kiterjedésének mérőszáma a skála 
megválasztásától függ. Ha például egy zegzugos partszakaszt egyre finomabb 
felbontásban vizsgálunk, és a hosszát egydimenziós vonalként próbáljuk 
megmérni, egyre nagyobb értéket kapunk. A tört dimenziók értelmezésével viszont bevezethető egy olyan 
mérték, amely a lépték megválasztásától független értéket ad. A galaxisok és galaxishalmazok eloszlása a 
Világegyetemben egy bizonyos léptékig fraktáldimenziójú, e határ fölött viszont háromdimenzióssá válik.  
http://www.sulinet.hu/cgi-
bin/db2www/ma/et_tart/lst?kat=Aeah&url=/eletestudomany/archiv/1999/9908/tudvil/avil.htm 
 

1) Melyik csillagkép különösen gazdag galaxis halmazokban? 
2) Mely természeti alakzatok jellemezhetők még fraktálokkal? 
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59 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Évezredes anyagok 
Vas 

Anyag    

 
Az emberi történelem egyes korai korszakait az akkoriban jellemző technológiáról nevezték el. A 
kőkorszak kétféle volt: pattintott és csiszolt, ezután a fémek korszakai következtek, a bronz, illetve a 
vaskor. A tapasztalati tudás sokféle formájára volt szükség pl. a vas előállításához, hiszen ez az anyag 
érceiben fordul elő, szín vas legfeljebb az égből pottyanhat (vasmeteoritként).   
 
 

1) Az alábbi forrás alapján válaszolj a kérdéseke: 
a) írd le röviden a következő fogalmak jelentését: kőzetburok, kőzet, ásvány, érc! 
b) Milyen folyamatok vezetnek kőzet, illetve ásvány képződésre?  Csoportosíts! 
c) Milyen ásványi csoportba tartozik a vasérc (pl. limonit)? 

http://www.mek.iif.hu/MEK/Kalandra/html/zk02.htm 
2) Mi volt a szerepe a vasgyártásban az ércen kívül felhasznált anyagoknak? 

Forrás: http://www.scitech.mtesz.hu/02sziklavari/szvari2.htm 

3) Hogyan ügyeltek a mennyiségi arányok betartására 
4) Milyen tulajdonságai miatt volt előnyös a vas használata? Mi volt a nyersvas hátránya? Később 

hogyan sikerült ezt kiküszöbölni? 
5) Milyen eszközökben volt jelentős a vas alkalmazása? 
 

A vas- és acélgyártás technológiai folyamatát a kilencedik könyvfejezetében ismerteti, három ábrán és a 
hozzájuk fûzött magyarázattal. Az elsõ ábrán egy korabeli vashámor életét mutatja be, ahol három fõ 
berendezés áll munkában: a bucatûzhely, a zömítõpöröly és a kovácstûzhely. A vashámort, amelyet egy 
nagyobb, részben nyitott pajtában rendeztek be, négyen szolgálták ki: az olvasztómester két segédjével és a 
kovácsmester. Az ércet a teknõs tûzhelyen (Rennfeuer-on) olvasztották meg, amelyet érccel és szénnel 
rétegesen töltöttek fel és utána adagolás nélkül a betétet egy tételben készítették ki. Ez volt a vasgyártás egy 
adagja. A képen a háttérben a szénkamra látható, elõtte szénmérleggel és talicskával, tudomásunkra hozva, 
hogy a szenet talicskával adagolták és közben mérlegelték is. A hámortérben érchalom is látható, egyenletes 
ércdarabokkal, feltehetõen az érc már elõkészítve és törve került a munkaterületre. 

A munkafolyamat leírása szerint, a tűzhely teknőjébe rétegenként felhalmozott érc- és széntömeg, amelyhez 
még oltatlan mészport is kevertek, a szén meggyújtása után 8-12 óra alatt vált ömledékké, amelyben a salak 
teljesen folyékony, a vas pedig lazán összetapadt gyurma alakjában volt jelen. Miután az olvasztómester, a 
korábban betapasztott salaknyílás kiszúrásával, a salakot levezette, a vas a teknõ fenekén maradt, salakkal 
erõsen átszõtt állapotban. Innen a 100-150 kg-nyi vasat a hámor teljes személyzete vasrudakkal egyben, vagy 
darabokban, a tűzhely elõtti talajra kiemelte, ahol azt a segédek fakalapácsokkal ütlegelni kezdték és 
tömörítették. Ezáltal belõle a salak jelentõs részét kipréselték és a bucavasat kezelhetõ alakúra hozták. A 
hámor személyzete ezután a kenyéralakú bucát a pöröly üllõjére emelte és átadta a kovácsmesternek. 
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60 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Évezredes anyagok 
A fémek felfedezése 

Anyag    

A fémek használatba vétele korszakos jelentőségű technológiai fejlesztés volt. A réz, bronz, vagy vas 
eszközök számos emberi tevékenységet könnyítettek meg, vagy éppen tettek lehetővé. A mesterek 
tudása főként a tapasztalatokon nyugodott, az elméleti kémiai ismeretek csak jóval később jelentek 
meg. Innen visszatekintve már megmagyarázható, hogy egy-egy korszakban miért éppen azok a fémek 
vonódtak be a használatba. A jövő azonban sötét árnyakat is fellebbent: lehet, hogy egyszer kifogyunk 
a fémekből? 

1) Mit jelet a fémek jellemzésére használt „aktivitás”? Keress hétköznapi és tudományos 
értelmezést is! 

2) Miért az ezüst és az arany voltak az első felhasznált fémek? Milyen kultúrákban volt tömeges az 
alkalmazásuk? Miért váltak értékképzővé? 

3) Mi a bronz? Melyek az előnyös tulajdonságai? Ma mire használják? 
4) Milyen előnyös tulajdonságok érhetők el az acél ötvözésével? Melyek a legfontosabb ötvöző 

fémek? 
5) Milyen munafeladatokra alkalmazhatták a képeken látható szerszámokat? 
6) Hogyan lehetne elkerülni a szövegben jelzett „második vaskor” eljövetelét? 

A fémek aktivitási és az emberiség történelme: a második vaskor 
Valószínűleg az arany és az ezüst volt az első két fém, amit az emberiség megismert. Évezredekkel az 

arany és az ezüst felfedezése után őseink fokozatosan használni kezdték a rezet, ónt és vasat. Vajon pusztán 
véletlen volt, hogy az emberek ilyen idő rendben ismerték meg a fémeket, vagy valami alapvetőbb oka is van 
annak, hogy éppen ez volt a sorrend? 

A nagyon aktív fémek, például a nátrium, könnyen veszítenek elektront, és ezért nagyon valószínűtlen, 
hogy a természetben elemi állapotban előfordulnak. Ezzel ellentétben a kevéssé aktív fémek, például az arany, 
a természetben is gyakran fordulnak elő elemi állapotban, mert egyszerűen nem reagálnak semmivel. Az arany 
a legkevésbé aktív, ezért ez fordul elő legnagyobb valószínűséggel elemi állapotban, és ez az oka nnak is, hogy 
az emberiség a történelem során elsőként ismerte meg.  

A fémek vegyületeit érceknek nevezik. Jóval könnyebb a kevésbé aktív fémeket kinyerni érceikből, például 
a higanyt a higany-oxidból, mint az aktív fémeket, például a nátriumot a nátrium-kloridból. Ez a különbség 
okozza, hogy az emberiség a kevésbé aktív fémeket fedezte fel először. Ezért hát az aktivitási sorrend 
(amelyben a fémek csökkenő aktivitásuk sorrendjében vannak elrendezve) egyben a fémek felfedezési 
időrendjének is tekinthető - csak fordított sorrendben. Az emberiség ezt a felfedezési utat követte. 

A történészek az emberi kultúra korszakait az eszközök, főzésre használt edények és fegyverek 
készítéséhez elsődlegesen használt anyagok alapján nevezik el. Az első kor a kőkorszak volt. A kőkorszak 
nagyjából i.e. 4000-ig tartott, ekkor a réz felfedezésével elkezdődött a rézkorszak, amely i.e. 3000-ig tartott. 
Idővel az ember megismerte az egyre aktívabb fémeket, i.e. 3500 körül az ólmot, i.e. 3000 körül az ónt. Ha az 
ónt rézzel keverik, bronz keletkezik. A bronzkor i.e. 3000 körül kezdődött és kb. i.e. 800-ban ért véget. 

I.e. 800 körül fedezték fel vasat, amely aktívabb a réznél, az ólomnál és az ónnál, így megkezdődött a 
vaskorszak. 1790-ben felfedezték a még aktívabb krómot, és elkezdődött a rozsdamentes acél gyártása, amely 
tömegének 80%-a vas, 8%-a nikkel és 12%-a króm. A legaktívabb fémeket, így a káliumot és a lítiumot csak 
az 1800-as évek elején fedezték fel.Az egyre növekvő kereslet miatt néhányan attól tartanak, hogy a Földön 
ritkábban előforduló réz, cink és króm készletei kimerülnek. Ha ez valóban megtörténik, akkor ezeket a 
fémeket a gyakoribb vassal kell majd helyettesíteni, gyermekeink és az ő gyermekeik pedig egy második 
vaskorban élnek majd.  
http://www.klte.hu/~wwwinorg/essays/essay088.html 
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61 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Csúcsanyagok 
Nanotechnológia 

Anyag    

 
A nanotechnológia napjaink egyik slágere. Igazából nem is technológiáról van szó, hanem az 
emberiségnek egy újabb mérettartományba való behatolásáról. Ahogy a világűrben egyre távolabb 
jutnak eszközeink, úgy az anyag belsejébe egyre finomabban tudunk belenyúlni. A lehetőségeket csak 
most kezdjük felismerni, de már vannak megvalósítás előtt álló megoldások is.   
 

1)  Melyek a szén természetes elemi módosulatai? 
2) Keressetek adatokat a nanotechnológia lehetséges felhasználási területeiről! 
Források: http://vizsla.origo.hu/katalogus/tudomany/termeszettudomany/muszaki_tudomany/nanotechnologia/ 
3) Készítsetek fullerén, illetve nanocső maketteket! Milyen megoldások lehetségesek? 

 
 
I. Nanoforradalom 

…Hol kezdődik a nanotechnológia? A mikrotechnológiánál tízszer-százszor kisebb méretekben, a 
molekulák és atomok mérettartományában. Egy milliméteren ezer darab egy mikron vastagságú szál 
helyezhető el, azaz egy átlagos hajszálat körülbelül 50 darab, egymikronos átmérőjű részre "hasíthatna" egy 
biztos kezű "szőrszálhasogató". …Egy nanométer ezerszer kisebb, mint a mikron, azaz egy baktérium 1000-10 
000 egy nanométeres szeletre szeletelhető. A nanotechnológia, olyan technológiák gyűjtőfogalma, amelyeknek 
végtermékének jellemző méretei az 1-100 nanométeres tartományban vannak. 

Az alagútmikroszkóp a fény-, és elektronmikroszkóptól eltérően nem átvilágítja a vizsgált mintát 
valamilyen sugárral, hanem egy nagyon hegyes, ideális esetben egyetlen atomban végződő szondával igen 
közelről, mintegy nanométer távolságból "letapogatja" a minta felületét, valahogy úgy, ahogyan a vakok 
olvassák a Braille-írást. A szonda csúcsán elhelyezkedő atom a mintával való kölcsönhatása alapján "érzékeli", 
hogy abban a pontban, amely felett éppen áthalad, található atom vagy sem. Ezt az információt egy 
számítógépnek továbbítja, amely a mért pontokból összerakja a minta úgynevezett domborzati képét. 

A szén nanocső annyiban különbözik egy közönséges csőtől, hogy csak szénatomokból épül fel, falának 
vastagsága egyetlen atom "vastagsága" és a cső jellemző átmérője egy 
nanométer. A nanocső a természet ajándéka, csak fel kellett fedezni. Ez 1991-
ben meg is történt. Iijima japán kutató a fullerén - a tiszta szénből álló, egy 
nanométer átmérőjű, focilabda-szerű molekula (kémiai Nobel-díj 1996) - 
előállításának folyamatában keletkezett koromszerű anyag vizsgálata során 
fedezte fel a szén nanocsöveket. Azóta kiderült, hogy a nanocsöveknek 
különleges elektromos és mechanikai tulajdonságaik vannak… 

Egy fullerén molekulában - ez egy 60 darab szénatomoból felépülő, 
egy nanométer átmérőjű "focilabda" - biztonságosan tárolhatók olyan nagy 
reakcióképességű atomok is, mint az alkáli fémek vagy a nitrogén atom. 
Ismerjük már a magasabb rendű fulleréneket, amelyek nem 60, hanem 84, 240 
vagy még több szénatomból épülnek fel. Ennek megfelelően a belsejükben 
található "üreg" is nagyobb, befogadhat bonyolultabb molekulákat is.  
http://www.supernova.hu/bolygo/ds1/nanoforr.htm 
 
II. Energiaellátás nanotechnológiával 
A 2003. májusban, több mint ötven vezető amerikai tudós, például a fullerént feltaláló (és a neves houstoni 
egyetemen dolgozó) Nobel-díjas Richard Smalley közreműködésével megtartott Energia és Nanotechnológia 
konferencián alapuló jelentés egyértelműen a nanotudományokhoz köti a XXI. század egyik (Smalley szerint a) 
legfőbb technológiai kihívásának tűnő energiabiztonság és ellátás új lehetőségeit. 
Mindez azt is eredményezné, hogy az Egyesült Államok és a nyugati világ kevésbé 
függene a közép-keleti olajtól és természetes gázoktól. …A nanotechnológia első 
hatásai a hőmérséklet szabályozásától erősen függő energiatovábbításban, valamint 
a tárolásban várhatók. A szénalapú nanocsövek és más "egzotikus anyagok" 
csökkentik a nagytávolságú szállítások költségeit. Hatékonyabbá válnak a 
rendszerek. A világítási és elektromos-hálózati technikák szintén megújulnak: a 
továbbítás forradalmának eredményeként az elosztott elektromosság mellett távoli 
forrásokból, például napenergia-kollektorokból ugyancsak hozzáférhetünk a 
szükséges energiához. 
http://index.hu/tech/tudomany/nano050225/ 

 
Nanocsövek rajzon és a 

valóságban 
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62 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Anyagi életút Anyag    

 
A különféle technológiák eltérő mennyiségű és minőségű anyagot használnak fel, eltérő módon. Az 
egyik fő különbség az anyagok újrahasznosításában van. A legtöbb gyártási folyamat még ma is olyan, 
hogy az egyik oldalon bemennek az alapanyagok, a másikon kijön a termék, persze vannak hulladékok 
is. Egy idő után maga a termék is hulladékként végzi. Újabban azonban egyre fontosabb az anyagok 
fenntartható használata, ami azt jelenti, hogy a korábban hulladékba kerülő dolgok mint másodlagos 
nyersanyag kerülnek újra felhasználásra. Újabban az autózással kapcsolatos anyaghasználat is egyre 
nagyobb figyelmet kap.  A fenntarthatóság vizsgálatának egyik módja, ha végig követjük a termék 
életútját az alapanyagoktól a hulladékok keletkezéséig.  
 

1) Nézz utána: milyen fémek és más anyagok szükségesek egy autó előállításához? 
Mekkora készletek vannak ezekből az anyagokból? Melyik fogyhat el leghamarabb? 

2) Hogyan történik az acélgyártás a Siemens-Martin féle eljárással?  Miért előnyös ez a 
módszer az anyagfelhasználás szempontjából 
(Forrás:    http://www.scitech.mtesz.hu/02sziklavari/szvari2.htm) 

3) Az alábbi táblázatban feltüntetett árak alapján megéri-e a hulladékátvevőbe vinni pl. egy 10 
kg-os vashordót? 

4) Nézz utána: mi a roncsautók további sorsa ma a törvény szerint, illetve a gyakorlatban? 
5) Milyen veszélyes hulladéknak minősülő részei vannak egy személyautónak? 

 
Cikk megnevezése Átvételi ár Ft/kg  
 telepre 
beszállítva 
Ollózandó vegyes vashulladék 
(3-6 mm közötti) 26,00 
Nem szelektált, vegyes vashulladék 
(lemez, ollózandó, adagolható, öntvény, forgács) 10,00 
Vegyes lazalemez, karosszéria, hordó 
(3 mm alatti, kárpit-, gumi-, üvegmentes) 10,00 
Gyártásközi lemezhulladék 
(3 mm alatti) 25,00 
Szilíciumos lemezhulladék 17,00 
Adagolható gépöntvény 
(max. 300x300x300 mm) 24,00 
Nem adagolható gépöntvény 20,00 
Öntvényradiátor, öntvénykád 20,00 
 
Színesfémhulladékok  
   - saválló 260,00 
   - vasmentes alu öntvény 260,00 
   - villanymotor 45,00 
Egyéb színesfémhulladékok Megegyezés szerint 
Papírhulladékok Minőség és 
mennyiségfüggő, napi áras 
Savas ólomakkumulátor 20,00 
Lúgos akkumulátor 4,00  

 96

http://www.scitech.mtesz.hu/02sziklavari/szvari2.htm


63 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Másodlagos nyersanyagok 
Gépkocsik 

Anyag    

 
A 20. század a gépkocsi diadalát hozta. Az autóipar saját érdekében ontja az újabb és újabb típusokat. 
Közben az elavultabb vagy üzemképtelenné vált járművek hegyekben állnak a roncstelepeken. A több 
száz millió autó az utasainál sokszorosan nagyobb anyagtömeget is mozgat. Ez nagy 
környezetszennyezéssel jár, de az anyagok előállítása és a hulladékok kezelése is súlyos gondot jelent. 
Ma már egyre szaporodnak az újrahasznosítást támogató, előíró törvények és korszerű feldolgozó 
üzemek is akadnak – legalábbis külföldön.  
 
A megjelölt források alapján válaszolj a kérdésekre: 
 
I. Másodlagos nyersanyag  (autóroncs) hasznosítás Hollandiában  
(angol nyelvű, sok képpel): 
http://www.ta.tudelft.nl/GV/local/gallery/Gallery_new.html 

1) Milyen anyagokat nyernek ki egy autóroncsból? 
2) Milyen műveleteket alkalmaznak a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása során? 
3) Mi a fémfeldolgozás bevezető lépése? 
4) Milyen módjai vannak a további feldolgozásnak? 
5) Miért előnyös, ha a bányászat helyett ezzel a módszerrel oldják meg a nyersanyagellátást? 

 
II. Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó magyarországi cég: 
http://www.biomark2000.hu/szolgal.htm 

1) Milyen területről gyűjt és milyen típusú hulladékot ez az üzem? 
2) Milyen formában hagyják el a telepet a másodlagos nyersanyagok? 
3) Hol dolgozzák fel a begyűjtött használt akkumulátorokat? 
 

III. Ólomakkumulátorok hasznosítása: 
http://korny10.bke.hu/vkm/13file.doc 

1) Milyen anyagokból áll egy ólomakkumulátor? 
2) Hány kimerült darab sorsáról kell évente gondoskodni hazánkban? 
3) Megoldott-e a használt akkumulátorok begyűjtése? 
4) Hogyan lehet ártalmatlanítani a használt akkumulátorokat? 

Hogyan alakul az ólom világpiaci ára? 
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64 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Másodlagos nyersanyagok  
Fémhulladékok 

Anyag    

 
Az ipari technológiákban központi szerepet játszanak a fémek. Előnyös tulajdonságuk a jó 
formálhatóság, szilárdság, rugalmasság, vagy az elektromos vezetőképesség. A kémiai elemek kb. 4/5-
öd része fém, ezek jól körülírható jellemel rendelkeznek, de ritkán használnak tisztán csak egyféle 
fémet. Az ötvözetekben szinte megtervezhető az anyag tulajdonsága, így az alkotórészeknél jobban 
használható fémes anyagokat lehet előállítani. A fémekből készült berendezések elhasználódása 
különböző okokra vezethető vissza, a mozgó, súrlódó szerkezetek elkopnak, az időjárási hatásoknak 
kitett vastárgyak rozsdásodnak, de a legnagyobb ellenségük az idő, amely előbb utóbb az elavulásukat 
idézi elő. Mivel a fémes anyagok legtöbbje keverék, ezért vagy abban a formában lehet 
újrahasznosítani őket, vagy el kell választani egymástól a bennük lévő összetevőket. Az összetett 
szerkezetekben nem csak fémek vannak, valahogyan el kell különíteni, és a nekik megfelelő 
újrahasznosítási pálya felé kell irányítani őket. Ha el akarjuk kerülni a nyersanyagok kimerülése 
miatti gazdasági válságot, akkor még több korszerű újrahasznosító üzemet kell építeni.  
 

1) Az alábbi képeken egy korszerű hulladékújrahasznosító üzem egységei láthatók.  
Foglaljátok össze vázlatosan a feldolgozás lépéseit! Indokoljátok az egyes műveletek szerepét! 

2) Nézzetek utána a megadott forrásban, milyen környezetszennyezési botrány volt 
Magyarországon a shreder technológia helytelen alkalmzásával kapcsolatban? 

3) A világon egyre növekvő mennyiségű elektronikai hulladék keletkezik.  Milyen fém(ek)et 
tartalmaznak ezek az eszközök? Szerintetek megoldott-e az újrahasznosításuk?  

4) Milyen tárgyak, eszközök készülnek aluimíniumból? Nézz utána: milyen eljárással állítják elő az 
alumíniumot? 

5) Készítsetek rövid „felszólalásokat” egy képzeletbeli lakossági fórumra, egy tervezett 
hulladékfeldolgozó ellen és mellett érvelve!  

 
    

Képek: http://www.ta.tudelft.nl/GV/local/gallery/Gallery_new.html 
 

 y 

 

Shredder (daraboló) 
Hidrometellurgia 
(oldatos fémelőállítás) 

 
(ol
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Őrlő malom
Préselt, darabolt őrlemén
Pirometallurgia 
Flotálás (felhabosítás)

vasztásos fémelőállítás) 

http://www.ta.tudelft.nl/GV/local/gallery/Gallery_new.html


65 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Kidobott pénz? Anyag    
 
A természeti körmyezet az emberi létezés és a gazdálkodás alapja. A természet és az ember 
viszonyában régóta találhatók olyan elemek, amelyek hosszabb távon fenntarthatatlanok (pl. 
nyersanyag kitermelés, növekvő talajhasználat). A Föld népességénekrobbanásszerű növekedése 
tovább fokozta a gondokat, amelyek előidézéséért a fejlett gazdasággal rendelkező államokat terheli a 
nagyobb felelősség. A globális problémák jellegzetessége, hogy mindenhol helyi szinten is keresni a 
fenntartható megoldásokat (pl a levegőszennyezés csökkentésével. Ezt többféle eszközzel, így például 
gazdasági szabályozókkal (adókkal, bírságokkal, termékdíjakkal) lehet támogatni, illetve 
kikényszeríteni.  
 

1) A három környezeti elem (levegő, víz, talaj) közül melyik esetében beszélhetünk globális 
problémákról? Miért? 

2) Milyen termékek lennének mentesek a termékdíj alól? Indokoljátok! 
3) Nézzetek utána: milyen szabályozás van jelenleg érvényben az üzemanyagok jövedéki adójával 

kapcsolatban? 
4) Milyen változás következett be 1998-ban a termékdíjak felhasználásával kapcsolatban? Segíti-e 

közvetlenül az új szabályozás a hulladékok újrahasznosítását? 
5) Milyen káros hatása van a kén-dioxidnak, a szén-monoxidnak és a nitrogén oxidoknak? Mit 

tudtok a cikkben nem szereplő szén-dioxid kibocsájtásának jelenlegi szabályozásáról? 
6) Készítsetek a szövegben leírt tervezet elfogadására felhívó, annak szükségességét indokló, a 

lakossághoz szóló sajtóközleményt! 
 
 
http://www.foek.hu/zsibongo/cikkek/hvg0030.htm 
 
I. Környezetterhelési díj 
A környezetvédelmi tárca elképzelései szerint háromféle: levegő-, víz- és talajterhelési díjat vezetnének be, de 
az már az előzetes, informális kormányzati egyeztetéseken kiderült, hogy mindhárom egyidejű alkalmazását 
aligha fogadná el a kormány, legfeljebb egyet, feltehetően a levegőterhelési díjat. Így a többi mértéke 
várhatóan nulla forint lenne. A "füstadót" sem egy lépcsőben alkalmaznák, az első vagy az eső két évben még 
egyáltalán nem kellene fizetni, s utána is csak a meghirdetett mérték negyedét vetnék ki, majd három év alatt 
emelnék a végleges szintre 
 
…A csomagolópapírok mellett lényegében valamennyi papírra, továbbá a lakkokra, festékekre, hígítókra is 
kivetnék a termékdíjat. A vízzel hígítható festékek, valamint az újrafelhasznált papírfélék azonban részben vagy 
teljesen díjmentesek lennének. Az ugyancsak 1996-ban végzett számítások szerint így a festékféleségek 
termékdíjából 1,5-2 milliárd forint, a csomagolópapírokra kivetett díjjal azonos mértékben sújtott papírokéból 
mintegy 2 milliárd forint folyna be jövőre. további félmilliárd forinttal nőnének a KAC (Környezetvédelmi Alap 
Célerőirányzat) bevételei, ha a pénzügyi tárca elképzeléseinek megfelelően jövőre a jelenlegi 93-ról 97,60 
forintra emelnék a benzin és 80,20-ról 84,20 forintra a gázolaj literére kivetett jövedéki adót. A három 
környezetterhelési díjból bevezetésük első évében közel 10 milliárd forint folyna be részben a központi 
költségvetésbe, részben a tárca által kezelt zöld kasszába, ami a teljes díjak alkalmazása esetén a 30-40 
milliárd forintot is elérné. 
 
…Az elképzelés keresztülvitelét segítheti, hogy levegőterhelési díjat a lakosságnak például a fűtés után nem 
kellene fizetnie. A környezetvédelmi tárca tervezete szerint a majdani teljes levegőterhelési díj minden 
kilogramm, savas esőt okozó kén-dioxid, szilárd anyag, illetve mérgező szén-monoxid után 1530 forint, a savas 
esőt, szmogot okozó nitrogén-oxid után kétszer ennyi lenne 1996-os áron. A díj több mint 90 százalékát viszont 
akár öt éven át is megtarthatná a kibocsátó, ha az így megtakarított pénzt a légszennyezés csökkentésére 
fordítja 

A termékdíjaknak 1998-ig egy meghatározott hányadát az adott termékből keletkezett hulladékok 
feldolgozására kellett fordítani, ám ez a megkötés megszűnt, s azóta a termékdíj akár adónak is tekinthető, 
amely annyiban különleges, hogy nem a költségvetésbe, hanem a KAC-ba folyik be. Ez azonban nem 
lényegtelen különbség: a dinamikusan növekvő bevételekért ugyanis eddig nem kellett évente csatát vívni a 
társminisztériumokkal és a különböző érdekcsoportokkal, a költségvetés részeként viszont évről évre meg kell 
majd küzdeni a környezetvédelmi programok finanszírozásáért, miközben a környezetet terhelők adói egyre 
magasabbak lesznek.  

 

 99

http://www.foek.hu/zsibongo/cikkek/hvg0030.htm


66 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Kidobott válogatott  Anyag    
 
A jövő nagy technológiai kérdése lesz a fenntartható anyaghasználat megvalósítása. A bányákban 
koncentráltan előforduló nyersanyagok a használatba vétel, a termékelosztás és a hulladékba kerülés 
miatt szétszóródnak a Földön, így a hozzáférés gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ha még időben 
akarunk cselekedni, akkor nem szabad megengedni a nem megújuló anyagok, az ezeket tartalmazó 
árucikkek, berendezések hulladékba kerülését. A „szemét” –elnevezést el kell felejteni, helyette 
a”másodlagos nyersanyag” –kifejezést kell alklamaznunk. De még szelektív gyűjtés esetén is hosszú az 
út a kukáktól a nyersanyaggá válásig. Az összetett, sokféle anyagból álló dolgok feldolgozásának 
technológiája igen bonyolult és költséges lehet. Egy másik lehetőség, ha az értékesebb elsődleges 
nyersanyagok helyett melléktermékeket hasznosítanak, vagy a tüzelőanyagokat helyettesítik velük. Az 
óvatosság azonban nem árt, mert mi sem könnyebb, mint a szürke üzemet zöldre festeni. 
 

1) Milyen részfolyamatai vannak a cementgyártásnak? Milyen alapanyagok szükségesek hozzá? 
2) A gazdaság mely területein, milyen termékek előállításához használnak cementet? Lehet-e más, 

természetes anyagokat használni helyette? 
3) Milyen példáit ismeritek a hazai mészkő bányászatnak? Milyen hatással vannak ezek a bányák a 

környezetre, milyen a látványuk?  
4) Ha a cementgyár melléktermékekkel fűti a kemecéit, valóban csökkenti-e az általa kibocsájtott 

szén-dioxid mennyiségét? 
5) Készítsetek listát valamely öszetett termékben (pl. autó, televízió, mobiltelefon) alkalmazott 

anyagfajtákról! Csoportosítsátok az anyagokat többféle szempont szerint! 
6) Hol van Magyarországon hulladékégető? Milyen eredetű hulladékokat szállítanak ide?  

  
 
I. Cementgyári capricco 
A környezetvédelem munkatársaink, polgártársaink és ügyfeleink számára is különös jelentőséggel bír, és 
gazdaságossági szempontból is ésszerű. Tevékenységünkben másodlagos tüzelő- és nyersanyagokra építünk, 
és biztosítjuk azok rendelkezésre állását. Arra törekszünk, hogy kíméljük a természetes tartalékokat és a 
termelést, valamint, hogy termékeinket folyamatosan optimáljuk. Korszerű, jól bevált környezetvédelmi 
technológiákra építünk, ezek ugyanis távlatilag hozzájárulnak a nyersanyagtartalékok megkíméléséhez, ami 
számunkra a lehető legnagyobb jelentőséggel bír. A mészkő és az agyag  kitermelése során törekszünk az 
alkalmazott bányaművelési módszerekkel megkímélni a védett növény- és állatfajokat, a feltáruló mészkő 
kristálybarlangokat és az építményeket. A vas- és acélipar, valamint az energiaipar melléktermékeinek 
hasznosításával csökkentjük a kitermelendő nyersanyagok mennyiségét. Célunk, hogy a technológiában 
alkalmazható fosszilis tüzelőanyagok kiváltását szolgáló hulladékokból készült alternatív tüzelőanyagokat 
hasznosítsuk. Célkitűzésünk, hogy a más iparágakban  keletkezett hulladékok, melléktermékek hasznosításával 
nagymértékben hozzájáruljunk az ország hulladék-gazdálkodásához, ezáltal csökkentsük a globális széndioxid 
kibocsátást. Célunk a tartós és a jövővel összeegyeztethető fejlődés. 
 http://www.heidelbergcement.hu/cement/index.php?idp=102 
 
II. Nyersanyagok és technológiák 
A jövő gazdaságát a komplex, sok összetevőt tartalmazó anyagok fogják meghatározni, és egy 
környezettudatos társadalomban ezek újrahasznosítását is meg kell oldani. Az ilyen termékek listája végtelen, 
gondoljunk csak az autókra, repülőgépekre, mobil telefonokra, televíziókra, számítógépekre, amelyeket az 
elhasználódásukat követően valamilyen módon vissza kell alakítani új termékké. Amíg valamennyi termék nem 
válik újrahasznosítottá, addig az elsődleges nyersanyagok a jövőben is szükségesek lesznek. Az ásványi 
előfordulások és ércek kutatására kifejlesztett eljárások módosításával a másodlagos nyersanyagok 
feldolgozása is lehetséges. Az ásványok és ércek kutatása elsősorban geológiai feladat, a másodlagos 
nyersanyagok hasznosításába ipari technológiák is bekapcsolódnak, mint pl. az elsődleges és másodlagos 
kohászat (metallurgia) és olyan környezetvédelmi eljárások, mint a hulladékégetés. A jövőben tehát teljessé 
válhat az anyagok körforgalma az elsődleges nyersanyagoktól a hulladékok szelektív gyűjtésén és válogatásán 
át a másodlagos nyersanyagok előállításáig, például a másodlagos kohászati módszerek alkalmazásával.      
http://www.ta.tudelft.nl/Research/resources~vision.htm (angol nyelvű) 
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67 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
A nagy körút Anyag    
 
A 20. század második felétől kezdődően a műanyagokat egyre szélesebb körben alkalmazzák. Sokféle 
fajtájukat fejlesztették ki, amelyek jól formálhatók, tisztíthatók és akár kellően ellenállók is lehetnek. A 
műanyag termékek elhasználódásával viszont nagytömegű hulladék keletkezik, ami ráadásul 
biológiailag nem lebomló, azaz sokáig megmarad a hulladéklerakókban (vagy mindenfelé eldobálva). 
A legtöbb műanyagfajta újrahasznosítható, de ehhez meg kell szervezni a begyűjtést, válogatást és ki 
kell dolgozni z újragyártás technológiáját.  
 
1) Keressetek adatokat a műanyagok fajtáiról és tulajdonságairól! Készítsetek összefoglaló táblázatot! 
2) Milyen termékek elhasználódásával keletkezik a legtöbb műanyaghulladék? Hogyan helyettesíthetők 
ezek? 
3) Nézzetek körül a HUMUSZ (Hulladék Munkacsoport) honlapján, milyen híreket olvashattok a műanyag 
hulladékokkal kapcsolatban? http://www.humusz.hu/ 

4) Miért lenne szükség a betétdíj elterjesztésére? Mi a Humusz álláspontja  atörvényjavaslatról? Mi a ti 
véleményetek? http://www.humusz.hu/index.php?id=humusz&nid=631 

5) Az alábbi képek a műanyag palackok újrafeldolgozásának folyamatát mutatják be. Milyen vonalon kell 
haladni a helyes sorrend követéséhez? Mi történik a folymat egyes lépéseiben? 
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68 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Idő – van? Anyag  ábraelemző  
 
Ha a dolgok úgy mennek tovább, ahogy eddig, akkor néhány évtizeden belül súlyos 
megrázkódtatások érhetik a világgazdaságot, azaz valamennyiünket. A jelenlegi gazdálkodás, 
a népességnövekedés és a pazarló anyag- és energiafogyasztás ugyanis biztosan nem 
fenntartható. A folyamatokat jelző görbék azonban nem mutatnak irányváltást, sőt mintha 
tovább gyorsulnának a kedvezőtlen folyamatok. Képesek vagyunk-e értelmes lényekhez 
illően elkerülni a veszélyt, vagy önzően, a pillanatnyi érdekeink rövid távú szemlélete 
vezérel? Az intő jelek sokasodnak, az idő pedig vészesen fogy… 
 
1) Hasonlítsd össze a 2. ábrán a kőolaj, a szén és a földgáz fogyasztás alakulását! Mikor és milyen 
változás következett be? Miért? 
2) Mivel magyarázható, hogy a megtett kilométerek növekedése ellenére a 90’es években csökkent a 
szén-dioxid kibocsájtás?(3. ábra) 
3) Mi lenne jellemző az 1. ábrán látható Új Fenntartható Paradigma esetén a népességre és a gazdaságra? 
4) Elegendőnek tartjátok-e a fenntarthatóság megvalósulásához, ha nő a világon előállított össztermék?   
 
A világ népességének kevesebb mint öt százaléka, az Egyesült Államok lakossága felelős a világ fosszilis 
tüzelőanyag fogyasztásának jelentő részéért, ők használják fel a kőolaj 26%-át, a kőszén 25%-át és a földgáz 
27%-át. Az USA útjain több mint 128 millió autó fut, ez a világ összes gépkocsijának a negyede és annyi szén-
dioxodot termelnek, mint a teljes Japán gazdaság, amely egyébként a világ negyedik legnagyobb kibocsájtója. 
A földgáz felhasználás a legnagyobb mértékben növekszik a fosszilis tüzelőanyagokon belül, ez egyben az 
összes energiafelhasználás növekedését is mutatja, ami éves szinten kb. 24%-os mértékű. Ez nem is olyan 
magas, összehasonlítva az egész energiaszektorban egyébként igen kis arányt képviselő alternatív 
energiaforrásokkal és hordozókkal, pl. a szélenergiával, amely évente kb. 33%-os mértékben növekedett 1998 
és 2002 között. 

 

1. A világ összterméke és a 
népességszám alakulása 

 

3. A megtett kilométerek és a 
szén-dioxid kibocsájtás az USÁban 
2. A világ fosszilis tüzelőanyag 
fogyasztása 1950 - 2002 
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69 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Szuperfém válság Anyag    

A kémiai elemek 4/5-öd része fém. Ez a társaság elég népes ahhoz, hogy legyenek közöttük 
előkelőségek és egyszerű munkások is. Míg az utóbbiak közül mindenekelőtt a vasat lehetne említeni, 
addig anemesség köréből például az aranyat és az ezüstöt. Velük viszont egy baj van, nem eléggé 
szilárdak. A kedvező tulajdonságok bajnoka talán a titán lehetne, amely nagy szilárdságú, könnyű és 
ellenálló. Magas ára miatt mégsem terjedt el széleskörűen, de például a repülőgép iparban és a 
gyógyászatban nem nélkülözhető. Hasonlóan nélkülözhetetlen fémek még szép számmal vannak, 
növekszik is a felhasználásuk, de a készletek végessége intő jel: nem fenntarthatóak a mai 
technológiák! 

1) Mire használják a krómot? Milyen termékekben találkozhattok vele? 
2) Mit jelent a horganyzás és milyen fém szükséges hozzá? 
3) Az I. szövegben látható kép habosított alumínium darabkát mutat be. Milyen természetes 

(testközeli) anyag szerkezetére hasonlít? Melyek lehetnek az előnyös tulajdonságai? 
4) Milyen konyhai készülékben alkalmaznak különleges üvegkerámiát? 
5) Milyen gáz keletkezhet a titán gyártása során? 

I. Kerámia és a szuperfémválság 
Az Öböl-háborúk során az Amerikai Egyesült Államokban felerősödtek a gazdaság számára létfontosságú kőolaj 
beszerzésével kapcsolatos aggodalmak. Az amerikaiak a kőolajat nagyrészt külföldről szerzik be, és a 
félelmeket az táplálja, hogy a kőolajtermelő országok igen jelentős hányada politikailag nem kellően stabil, 
néha pedig meglehetősen ellenséges is az USA-val szemben. Ugyanekkor 
fellépett egy hasonló horderejű válság is, amelyről viszont a 
közvéleménynek alig-alig van tudomása: a szuperfémválság. A 
szuperfémek azok a nagyon fontos fémek, amelyek nélkül minden 
általunk ismert élet elképzelhetetlen. Nagyjából harmincöt ilyen 
szuperfém van. Az Amerikai Egyesült Államok sok esetben, például a 
mangán, kobalt, alumínium, króm, platina és titán fémek 
kereskedelménél, saját szükségleteinek 90-100%-át külföldről szerzi be, 
és a kitermelő országok politikailag nem stabilak vagy ellenségesek. Az 
amerikai gazdaság és az amerikai ipar nagymértékben függ a 
szuperfémek hozzáférhetőségétől. Például minden utasszállító repülőgép 
közel négy tonna szuperfémet tartalmaz, amiből a titán egymaga 
jellemzően két és fél tonnát tesz ki. A szuperfémektől való függőség 
enyhítésére a tudósok a felváltásukra alkalmas kerámiákat próbálnak 
előállítani. Az emberiség már tízezer éve tudja, hogyan kell agyagól és 
homokból kerámiatárgyakat készíteni. A szuperfémekkel ellentétben a 
kerámiaszerű anyagokat kőből és homokból lehet előállítani, amelyek 
gyakran fordulnak elő a természetben és nem is drágák. A 
kerámiatárgyak igen magas hőmérsékleteket is elviselnek korrózió 
nélkül. Ezért az űrrepülőgépek külső borításának egy része kerámiából kész
lehetővé tette kenőanyag és hűtés nélküli autómotorok készítését is. Jelenle
különböző területen a kerámiák alkalmazására. Idővel az Amerikai Egyesült Álla
külföldről behozott szuperfémektől. 

m 

http://www.klte.hu/~wwwinorg/essays/essay059.html 
 
II. A titán előállítása 
A titán nagy szilárdsága, keménysége, korrózió- és hőállósága kis 
sűrűséggel párosul, ezért alkalmazzák előszeretettel a rakétatechnikában 
és a repülőiparban, s mivel szövetbarát is, protéziseket, csontok 
megtámasztására szolgáló eszközöket szintén készítenek belőle. 
Felhasználásait korlátozza viszonylag magas ára: mintegy 75 ezer USA-
dollárba kerül tonnája. A titán fém nem azért drága, mert ritka (a Föld 
kérgében a kilencedik leggyakoribb elem), hanem mert az előállítása 
költséges. A titán ugyanis könnyen reagál a szénnel és nitrogénnel is, 
ezért oxidjából közvetlenül nem redukálható. Előállítása úgy történik, 
hogy oxidját szén jelenlétében klórral reagáltatva titán-tetrakloridot 
állítanak elő, majd azt 1000 Celsius-fokon magnéziummal reagáltatják. A 
melléktermékként képződő magnézium-kloridot vákuumban elválasztva 
nyerik a fém titánt. 
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70 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Házi feladat Anyag    
 
A környezeti problémák, vagy tágabban értelmezve a fenntartható jövő egyik legfontosabb feltétele az 
egyéni fogyasztói szokások megváltoztatása. Így például biztosan túl sok csomagolóanyagot dobunk a 
szemétbe, biztosan támogatjuk vásárlásainkkal környezet- és természetkárosító termékek gyártását és 
biztosan túl sok szállítást igényelnek a manapság importból származó termékek. De ahhoz, hogy 
változtatni tudjunk, azt sem árt tudni, hogy ma milyenek a vásárlási szokásaink, mi van a személyes 
„vásárlói kosárban”. 
 

1) Olvassátok el az alábbi szöveget és az alapján készítsétek el személyes vásárlói kosaratokat! 
Szempontok, módszerek: 
- elkészíthetitek becsléssel is, ahhez az árucsoportokban a havonta megvásárolt árucikkeket 
kell összegeznetek (egy csoportban több reprezentánst vegyetek számításba!) 
-pontosabb lesz az eredmény, ha egy hónapon át naplót vezettek és ennek eredményével 
dolgoztok. 

 
2) Az első feladat eredményei alapján rendezzetek vitát a kosár tartalmáról! Tegyetek javaslatokat 
a környezetvédelem, természetvédelem, egészségmegőrzés és etikus fogyasztás szempontjainak 
érvényesítése érdekében mit kellene változtatni rajta? Hogyan kezdenétek hozzá a változtatások 
széleskörű elfogadtatásához?  

 
MI VAN A KOSÁRBAN? 
Mit vásárolunk? 
A mit vásárolunk? kérdésére a statisztika a fogyasztói kosár 
összeállításával válaszol, ami nem más, mint a termékeknek és 
szolgáltatásoknak egy oly módon meghatározott tömege, 
összetétele, amely kifejezi az emberek átlagos fogyasztási 
szükségletét, tehát mindent magában foglal, amire az 
embereknek egy rendes életvitelhez szükségük van. Persze, a sok 
százezer fajta termék egyedi megfigyelésére nincs mód a 
gyakorlatban, ezért a fogyasztói kosarat a termékek és 
szolgáltatások célszerűen megválasztott reprezentánsai alapján 
állítják össze. Ezek a reprezentánsok a használati értéket 
meghatározó, a legfontosabb minőségi jellemzőkkel körülhatárolt, 
viszonylag nagy volumenű termék-, illetve szolgáltatásféleségek, 
és jókora arányt képviselnek, jól jellemzik az adott termékcsoport 
fogyasztását. Például a húsfogyasztást 58 reprezentáns képviseli pontos körülírással (sertéscomb, csont és 
csülök nélkül; sonka, szeletelt, vékony zsír- és bőrréteggel; stb.), vagy a női lábbeli cikkcsoportban 17 
reprezentáns szerepel, ugyancsak pontos minőségi leírással (a reprezentások között garantáltan nincs ott a 
Salamander néhány pántocskából álló báli topánkája – ez “potom” 32 ezer forintba kerül!).A magyar fogyasztói 
árstatisztika jelenleg mintegy 1600 reprezentáns megfigyelésén alapul; ez a szám más országokéhoz 
viszonyítva kiemelkedően nagy.  

Mennyit vásárolunk? 
A fogyasztói kosár ezek összevonása után 160 árucsoportból tevődik össze. 
Azok, persze, eltérő súlyt képviselnek a fogyasztásban, azaz a következő 
lépésben választ kell találnunk a Mennyit vásárolunk? kérdésére is. Ahhoz, 
hogy a megfigyelt árakból kiszámítható árindexek helyesen jelezzék az 
árváltozásoknak a lakossági kiadásokra tett hatását, arra is szükség van, 
hogy ismerjük azoknak a fogyasztásban elfoglalt szerepét, súlyát. 
A súlyok a termék- és szolgáltatáscsoportokat illetően a háztartás-
statisztikai felmérések adataiból származnak, összhangba hozva azokat a 
nemzetgazdasági elszámolásokkal. Az ebben a felmérésben részt vevő 
mintegy 9800 háztartás rendszeresen naplót vezet arról, hogy mit vásárolt, 
mire mennyit költött, és a statisztika ebből kiindulva állapítja meg, hogy a 
javak és a szolgáltatások különféle csoportjai milyen súllyal vesznek részt a 
kiadásokban. A számítások keretében mind a 160 árucsoport súlyát 
megállapítják. Illusztrációként itt csak a hét főcsoport súlyarányait mutatjuk 
be. 
Élet és tudomány 1999. 10.szám 

http://www.sulinet.hu/cgi-
bin/db2www/ma/et_tart/lst?kat=Aeaj&url=/eletestudomany/archiv/1999/9910/mivan/mivana.htm 
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71 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Korszakos fémek  Anyag    
 
A fémek használatba vétele technológiai forradalmat és mélyreható társadalmi változásokat 
eredményezett. A kőkorszakból kivezető út azonban elég hosszú és rögös volt. A technológia fejlődése 
az anyagismereti és eszközkészítési tapasztalok felhalmozódásával és néha talán a véletlen 
segítségével történt. A mesterek tapasztalati tudása féltett kincs lehetett, de az átörökítéséről is 
gondoskodni kellett. A világ abban az időben több fejlődési központtal is rendelkezett, amelyek között 
kezdetben nem, vagy alig volt kapcsolat.  
 

1) Milyen lehetett a szerkezete a szövegben említett kétrészes kemencének? Miért kellett az oxigént 
távol tartani a keletkező fémtől? 

2) Melyek a réz ércei? Milyen színűek? Milyen színű a tiszta fém réz? 
3) Miért járt technológiai előnnyel az öntöttvas feltalálása? Milyen termékek készülhettek belőle és 

hogy változott az előállításuk folyamata? 
4) Nézz utána: milyen hőmérsékletű a konyhai gázláng? Milyen fémeket lehetne ezen a hőfokon 

megolvasztani?  
 
Réz 
Szerencsés véletlenek s az egyre tökéletesedő fazekas-mesterség összjátéka kellett hozzá, hogy létrejöhessen 
a nagy fölfedezés, melynek "logikáját" tán az alábbi pontokban összegezhetjük:  
• A közönséges tábortűz nem vezet önmagában a fémhez, csak az agyag kiégetéséhez.  
• A keramikus ipar teremtette meg azt a lehetőséget, hogy a fémeket szerencsés véletlen esetében kinyerjék 

érceikből.  
• A mázak védelme vezetett a kétrészes kemencéhez, ami viszont oxigénhiányos hevítést és így redukciót 

tett lehetővé.  
• A mázakkal való kísérletezés egyrészt színes rézérceket, másrészt — ugyancsak színes — folyósító 

anyagokat "hozott le" a lezárt kemencébe, s megjelenhetett a — természetes előfordulásból már ismert — 
fémréz.  

• Most már "csak" az edényeket kellett elhagyni és nélkülük rétegezni a kiégetéshez amúgyis használt 
faszenet s a rézérceket, s ügyesen adagolni fújtatással a levegőt, s megszülethettek az első kohók. Ám ez 
a nagy felfedezés nyilvánvalóan nem fér bele a fazekas-mesterség keretébe. Az ősrégészeti leletek se 
árulnak el sokat a felfedezés történetéből: az első kohók többnyire igénytelen gödrök, 15—20 cm-re a 
földbe mélyesztve, s jó, ha sikerül megtalálni a levegőt bevezető (agyagból készült) fújtatócsövek 
maradványait. A kohó őrzi felfedezése titkait.  

 
Vas 
Régebben észrevehették már, hogy ólom és réz kohászatakor vas keletkezhet melléktermék gyanánt, ha 
folyósítóként vasvegyületeket tartalmazó anyagokat használnak. Nem jutottak el ugyan soha a tiszta vas 
olvadáspontjáig, 1500 °C fölé; ezt majd csak a 19. században sikerül elérni. De tartósan a réz olvadáspontja 
felett, 1100—1200 °C között dolgozva, a vas olykor-olykor felvehetett annyi szenet, hogy öntöttvasként — 
amely már 1150 °C-on olvad — gyűlhessen össze a salak alatt. Így azonban soha nem sikerült nagy 
mennyiségű vashoz jutni. Másféle kohó kellett ahhoz, sok tüzelővel, jó erős fújtatókkal. A kínaiak a Kr. e. I. 
évezred közepe táján rá is jöttek, s öntöttvasra alapozták technológiájukat. Európában azonban csak a 
középkor vége felé fedezték fel az öntöttvas gyártásának titkát. Szerencsére az öntöttvas meg is kerülhető, 
mert 1200 °C-nál a szén a vasércet szilárd vassá redukálja a megolvadt kőzetben, s ebből a "virág"-ból, amely 
salak, faszén és szilárd vas keverékéből áll, a vasdarabkák kiverhetők és kalapáccsal szénmentes tiszta 
kovácsvassá tömöríthetők. Az 1150 °C körüli hőfokot sok faszénnel és jó fújtatókkal dolgozva el tudták érni a 
föníciai kohászok, hiszen a hőtechnika épp ezeken a tájakon — a terrakotta, az üveg és a különféle üveges 
mázak mesteri készítése bizonyítja — igen magas szintet ért el. A vaskohászat kidolgozásának ez a fejlett 
pirotechnikai háttér volt a technológiai feltétele. A vaskohók eleinte olyanok maradtak, mint a rézkohók voltak: 
földbe mélyített 20—25 cm mélységű és átmérőjű gödrök, alulról bevezetett levegő-fújtatással. A görög 
kohászok azonban már jókor rájöttek, hogy kéményszerűen épült föld feletti kohóval huzatot teremtve 
tüzelőanyagot takaríthatnak meg és fújtatást, csak jó hőszigetelésről kell gondoskodni és jól kell megválasztani 
az érc és a faszén arányát. "Mindehhez — írja az antik technika hasznos kis összefoglalójában J. C. Landels — 
nem kellett különleges tudomány, csupán türelem, gondos megfigyelés és rengeteg gyakorlat."  
VEKERDI LÁSZLÓ — HERCZEG JÁNOS, A fémek titkai 
http://www.iif.hu/~visontay/ponticulus/hidveres/vekerdi.html 
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72 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Jövőnéző Anyag    
 
Az emberiség a globalizáció korszakába lépett, a gazdasági-, társadalmi és környezeti folyamatok okai 
és következményei mélyen összefüggenek, a jövőnk pedig csak közös gondolkodással és cselekvéssel 
biztosítható. Az már jóideje látható, hogy a növekedés korlátai közelébe érkeztünk, sőt talán már régen 
a biztonságos korlátokon túlra merészkedtünk. A tudományosan megalapozott jövőmodellek 
mindegyike sürgeti a változásokat, ezek hiányában válságok, katasztrófák következhetnek be.  
 

1) Mi a különbség a növekedés és a fejlődés között? Melyik lehet fenntartható? 
2) Értelmezzétek a szöveg alapján, mit jelent az ”erőforrások eltartóképesség szerinti használata”? 
3) A riói egyezmény mely elemei vonatkoztak az anyagok felhasználására? 
4) Miért nem volt eredményes a riói egyezmények végrehajtása? 
5) Milyen nagy (al)rendszerekkel foglalkozik a Millenniumi Nyilatkozat? Melyek az anyaghasználatot 

érintő pontjai? 
6) Mi a véleményetek a Millenniumi nyilatkozat fogyasztással kapcsolatos önmérsékletre való 

felhívásáról? Szerintetek hogyan lehetne csökkenteni a személyes fogyasztást?  
7) Milyen biztosítékokkal igyekeztek Johannesburgban hatékonyabbá tenni a célok 

megvalósulását?  
 
 

A fenntartható fejlődés fogalma  
 

»a fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen szükségleteinek 
kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik 

kielégítésének lehetőségétől «(ENSZ» Közös Jövőnk «jelentés, 1987). 
 
• »a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai 

eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak 
leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.« (Herman Daly) 

• A fenntartható fejlődés célja a társadalom fenntartása, a gazdaság a jólét megvalósításának az 
eszköze, a környezet pedig feltétele (egyszerre lehetősége és korlátja) a fejlődésnek.  

• A fenntartható fejlődés elérésének alapvető szükséglete a gazdaság, társadalom és környezet (a 
fenntarthatóság három tartópillére) minden ügyének egyetlen rendszerben történő kezelése. A 
fejlődés és környezet kérdései nem különállók; együttesen oldhatók meg. Ezért van szükség a 
rendszerszemléletű gondolkodásra és a szektorokon átívelő intézményrendszerre 

A fenntarthatóság alappillérei 
• az erőforrásokkal való fenntartható bánásmód  
• az erőforrások eltartó képesség szerinti használata  
• az erőforrások használatából származó hasznok igazságos elosztása  
• a folyamatos szociális jobblét megvalósítása  
• a környezetminőség biztosítása 
• a holisztikus gondolkodás, a széttagolt intézményrendszer integrációja  

Erőforrásaink használata 
A fejlődő országok és jó néhány fejlett ország alapvető gazdasági tőkéje (a környezet és a megújítható 
erőforrások) gyorsabban fogy, semmint azt pótolni vagy helyreállítani lehetne. Néhány fejlődő ország már 
lényegében felélte összes ökológiai erőforrásait, és elérkezett a környezeti csőd határához. Ennek 
következményei nemcsak az éhség és a halálozás növekedésében, hanem a társadalmi egyensúly 
zavaraiban és konfliktusaiban is megnyilvánulnak, mert az erőforrások leromlása és kimerülése a 
környezeti okok miatt menekülők millióit kényszeríti hazájuk elhagyására.  

 
Környezet és Fejlődés ENSZ Konferencia Rio de Janeiro, 1992 

A következő főbb dokumentumokat fogadták el a Riói Konferencián:  
• Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről, amely összesen 27 alapelvet tartalmaz  
• Feladatok a 21. századra (AGENDA-21) című dokumentum, amely több száz oldalas ajánlás-

gyűjtemény 
• Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról - e dokumentum lényegében az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését célozta meg, s jogilag kötelező azokra az államokra nézve, amelyek 
aláírták 

• Egyezmény a Biológiai Sokféleségről - a biodiverzitás egyezmény a teljes élővilág védelmét 
szorgalmazza és jogilag kötelező.  

• Elvek az Erdőkről - irányelv-dokumentum.  
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• A fejlett országok vállalták, hogy a bruttó nemzeti össztermékük 0,7 százalékát a fejlődőknek adják 
környezetkímélő technológiák bevezetésére.  

• A fenntartható fejlődés fogalma Rióban bekerült az összes dokumentumba.  
Rio után 

• A riói elhatározásokból kevés valósult meg  
• A Riói Konferencia sikerén fellelkesülve eminens környezetvédő körök az IUCN égisze alatt 

megfogalmazták "A Környezet és Fejlődés Nemzetközi Egyezségokmányát", amely először 
öntötte formába a környezetvédelem világetikáját, első helyen kiemelve, hogy "az élet bármely 
formája tiszteletre méltó és védelemre érdemes".  

• Az egyezmény nem jött létre, viszont azóta is megtermékenyítő hatással van a nemzetközi 
környezetvédelmi eseményekre. 

• A nemzetközi gazdasági körök kevésbé voltak lelkesek a Riói Konferencia eredményeitől. A WTO égisze 
alatt ők is megalkották a maguk egyezségokmányát, amelynek fő feladata, hogy elhárítsa a 
világgazdaság folyamatos növekedése elé a környezetvédők és más közügyekben ténykedő csoportok 
által gördített akadályokat. 

• Ez az egyezmény sem jött létre!  
• Az ENSZ 1997-ben rendkívüli közgyűlést hívott össze New Yorkba, a Riói Konferencián elfogadott 

feladatok áttekintése céljából. A konferencia megállapította, hogy a Rió utáni öt évben nemzeti 
vonatkozásban voltak pozitív fejlemények, de az alapvető globális problémák tekintetében szinte 
semmilyen kézzelfogható eredmény nem született.  

•  
Milleniumi Nyilatkozat 

ENSZ 2000 → 2015 
Szociális célok: 

• Felére kell csökkenteni azoknak az arányát, akik rendkívül nagy nyomorban élnek, éheznek, és nem 
jutnak tiszta ivóvízhez.  

• Háromnegyedével csökkenteni kell az anyák halálozási arányát.  
• Kétharmadával csökkenteni kell az öt év alatti gyermekek halálozási arányát.  
• El kell érni, hogy mindenki elvégezze az általános iskolát, és meg kell valósítani a nemek egyenlőségét 

az oktatásban.  
• Meg kell állítani, majd vissza kell szorítani a HIV/AIDS, a malária és más fő betegségek terjedését 

Környezeti célok:  
• Meg kell valósítani és ki kell terjeszteni a kiotói jegyzőkönyv céljait az üvegházgázok kibocsátásának 

csökkentésére.  
• Meg kell akadályozni, hogy a természetes erdők összterülete tovább zsugorodjon.  
• Tovább kell fejleszteni és teljesíteni kell a WHO irányelvein alapuló országos szabványokat a levegő 

minőségére vonatkozóan.  
• A talaj eróziójának mértékét felére kell csökkenteni. 
• Véget kell vetni a vízkészletek túlzott kimerítésének 

Gazdasági célok:  
• Fel kell állítani és be kell vezetni az országokban az olyan könyvelést, amely beépíti a környezeti 

költségeket is.  
• Fel kell számolni az olyan szubvenciókat, amelyek a nyersanyagok és a fosszilis tüzelőanyagok 

kitermelését és használatát támogatják.  
• Az anyagráfordítás 4-10-szeres csökkentésére kell ösztönözni az ipari országokat.  
• Ösztönözni kell az önmérséklet morálját a fogyasztásban 

 
Johannesburg 2002 

A stratégiai feladatok közül a legfontosabbak a következők voltak:  
• a gazdasági növekedés GDP-ben kifejezett mutatóinak helyesbítése a társadalmi és környezeti 

költségekkel;  
• a képzés, a nevelés és az ismeretterjesztés - mint a jövő egyik kulcskérdése -, valamint a tudományok 

- mint a cselekvési irányok feltárója - erősítése;  
• a környezetbarát termelési és fogyasztási minták megvalósítása; a természeti erőforrások megőrzése; 
• számszerű vállalások elérése, annak érdekében, hogy az elvi nyilatkozatokon túl végre megvalósítható 

és számonkérhető program jöjjön létre.  
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73 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Olló - kéz Rendszer    
 
A környezetünkben előforduló egyszerű használati tárgyak is szemlélhetők rendszerként. Néha 
nem is árt, ha tisztában vagyunk egy-egy eszköz részeivel és a közöttük lévő kapcsolatokkal, 
például azért, mert szét kell szednünk és össze kell raknunk. Megvizsgálhatjuk a rendszer és a 
környezet közötti kapcsolatot is, mivel ettől függhet a használhatóság. Ha nem 
rendeltetésszerűen használjuk, baleset is bekövetkezhet. Ez a tudás inkább tapasztalati, de a 
rendszerelemzés tudatosan is gyakorolható, így akár magunk is tervezővé válhatunk.  
 

1) Milyen fő részei vannak az ollóknak? Van-e olyan, ami további részekre bontható és önálló 
funkcióval rendelkezik, vagyis alrendszer? Készíts elemző táblázatot! 

2) Milyen kapcsolat van az olló részei között? 
3) Mi a funkciója, hogyan működik az olló? 
4) Milyen kapcsolatai lehetnek az ollónak a környezetével? Milyen jellegzetességek utalnak erre? 
5) Milyen munkafeladatokra alakították ki a képen látható ollókat? Milyen különbségek, 

jellegzetességek alapján következtethetsz erre? 
6) Mi a különbség a felső sorban látható két olló között? Értelmezd ezt a rendszer és környezet 

összefüggés alapján! 
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74 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Kerékpár - rendszeresen Rendszer    
 
A rendszeres kerékpározás egészséges! De arról se feledkezz meg, hogy a kerékpárod is egy rendszer. 
A részeit is elég jól lehet látni, hiszen egyszerű és nyitott egyéniség. A részek közötti kapcsolatok néha 
nagy erőpróbát jelentenek számodra is, például ha egy csavart akarsz meglazítani. Ha az összes 
alkatrészt kiraknád egymás mellé, meglepődnél, milyen sok van belőlük. Azon viszont egyáltalán nem, 
hogy így nem lehet rajtuk kerékpározni.  
 

1) Készítsetek táblázatos rendszerelemzést a kerékpárról (1. alapábra)! Az alrendszerek legyenek a 
következők: 

 
Kerékpár 

Tartó:  Hajtó: Gördülő: Szabályozó: 

 
 

            

Készíthettek eltérő rendszerfelosztást is, de indokoljátok meg! 
 
2) Milyen kapcsolatok vannak az egyes részek között? Vannak-e csak a kapcsolódást, illesztést 

szolgáló alkatrészek? Hol vannak mozgó kapcsolatok? 
3) Milyen a rendszer és a környezet kapcsolata? Vizsgáljátok meg a vezető, a levegő és a út 

szempontjából! 
4) Milyen változatai vannak a kerékpárnak? Ezeken hogyan tér el a rendszer és a környezet 

kapcsolat? Hogyan függ ez össze a funkcióval, azaz a kerékpározás céljával? 
5) Hogyan kell használni a sebességváltót?  
6) Milyen beállítások szükségesk és melyek a leggyakoribb meghibásodások a kerékpáron?  
 

 
 
Váz: Rögzíti a szerkezeti elemeket, tartja a 
kerékpáros súlyát.  
Ülés: A test súlyát közvetíti a váz felé, 
kényelmesebbé és biztosabbá teszi az ülést.  
Alacsonyabbra állítva biztonságosabb. 
Lánckerekek: A mountain bike-on általában 
három van elől és 7 – 8 hátul a kerékagyhoz 
rögzítve. 
Lánc: A láb erejét közvetíti a hátsó kerék felé. 
Csapágy (agy): Apró acél golyókat tartalmaz, 
amelyek a kerék sima gördülést biztosítják. 
Megtalálhatók a vázban (középagy), a 
pedálokban, a kerekekben (kerékagy) és a 
kormányban.  
Pedál: A láb erejét közvetíti a kerékpárra.  
Kormány: A kéz erejét közvetíti az első kerék 
felé. 
Markolat: Biztosabbá és kényelmesebbé teszi a 
kormány fogását.  
Abroncs: Merevíti a kereket, tartja a gumit 
(általában könnyú alumíniumból készül) 
Gumik: belső légzáró és külső kapaszkodó. Tapadást biztosít az úthoz és csökkenti a rázkódást. 
Küllők: A kerékagy és az abroncs közötti tartók 
Lengéscsillapítók: Az első villában és a vázban lehet beépítve, csökkenti a vázra és a kerékpáros testére ható 
rázkódási erőket.  
Váltó: A láncot helyezi át egyik lánckerékről a másikra, ezáltal sebességet illetve erőt változtathatunk. 
Fék: a kéz erejét közvetíti a kerekek felé, csökkenti a sebességet. 
http://library.thinkquest.org/11569/html_home/html_mbiking/parts.html 
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75 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Fa - levél Rendszer    
 
A fák a természet óriásai, a legnagyobb mammutfenyő példányok magassága meghaladja a 150 
métert. Abban az érterlemben is óriások, hogy a levelük segítségével képesek felfogni és felhasználni a 
napenergiát, ennek segítségével pedig az állatok által is hasznosítható összetett szerves anyagok 
keletkeznek. A fák és cserjék levelei nagyon sokféle formát mutatnak, de belső szerkezetük alapvetően 
nem tér elegymástól, illetve két nagyobb csoport azért megkülönböztethető közöttük. A levél is 
vizsgálható rendszerként, akár szabadszemmel, akár mikroszkóppal. 
 

1) A felső sorban kétszikű növények levelei láthatók. Megfigyelve az alakjukat, szerkezetüket, 
milyen csoportosítások lehetségesek? 

2) Milyen részei vannak a levélnek (vegyétek figyelembe az előző feladatban alkotott csoportokat)?  
3) Milyen formai elemei vannak a leveleknek? Használjátok a Kis Növényhatározó segédábráit! 
4) Milyen kapcsolatai vannak a levélnek a környezetével? Ábrázoljátok a rendszer – környezet 

alapábra segítségével! 
5) Különbözik-e az az egyszikű és kétszikű levél a szárhoz való kapcsolódás szempontjából?  
6) Milyen alrendszereket, szövettípusokat lehet megkülönböztetni a levél belső szerkezetében? 

 
 

 

 
 
 

Kétszikű levél belső 
szerkezete  

 

Egyszikű levél
Kétszikű levelek
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76 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Virág Rendszer    
 
A virág szépsége a környezetével való különleges kapcsolatát szolgálja. Kezdetben a rovarok és más 
beporzók csalogatása volt a feladata, amire a partnerekkel közös fejlődés tette képessé. Az emberi 
kultúra fejlődése jelképpé is emelte a virágot, ami kifejezi a szépséget, szeretetet. Ha rendszerként 
vizsgáljuk a virágot, szembetűnik a felépítés, a részek illeszkedésének finomsága és a környezethez 
való kapcsolódás tökéletessége. A virágok fejlődése többféle típust is kialakított, ezek közül jópárat 
később a virágkertészek további változatokká nemesítettek. 
 

1) A kétszikű virág szerkezetét bemutató ábra alapján készítsétek el a rendszer felosztásának 
táblázatát (1. alapábra)! Írjátok le az egyes alrendszerek, virágrészek feladatait! 

2) Hogyan szolgálja a virágok szerkezete a beporzó rovarok csalogatását és fogadását? Miben 
különböznek a szélbeporzású virágok? 

3) Milyen szimmetria viszonyok jellemzik az alsó sorban látható virágokat? Melyiknek tűnik 
fejlettebbnek a környezettel való kapcsolata? 

4) Az alsó sorból melyik növényről készülhetett a virágdiagram? 
 

Virágdiagram 
A kétszikű virág részei, szerkezete 
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77 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Folyó Rendszer  Kutató, 

ábraelemző 
 

 
A folyók különleges szerepet játszanak az emberek életében. A víz bőséges forrásai lehetnek, így 
partjukon városok, civilizációk alakultak ki. Hosszan kígyózó szalagjukkal a szállítás útvonalait 
biztosították, így a személyek, termékek és tudások cseréje vált lehetségessé. A víz halakkal látja el a 
halászsathoz, horgászathoz értő embereket, ez a foglalkozás ma már kedvteléssé is vált. Néha a folyók 
kilépnek medrükből, aminek a vízgyüjtőjükre hullott nagymennyiségű csapadék az oka. A folyót 
rendszerként vizsgálva elsőként a” vízrendszer” kifejezés juthat eszünkbe, ez a folyó mellékágait és 
befolyó patakjait jelenti, kapcsolatban áll a vízgyűjtő rendszerrel, ahonnan a csapadékot, talajvizet 
elvezeti. Kisebb léptékben, a folyó partjáról szemlélődve az ártér jellegzetes növényzete, és a meder 
kimélyült vágata látható, de az alföldi folyók kanyarjaik és holtágaik vadregényes szépségével is 
elkápráztatnak. 
 

1) Készítsetek rendszerelemző táblázatokat (1. alapábra) a folyóról, 
a) a vizet egységes anyagnak véve a környező területet vizsgáljátok, 
b) a vizet magát bontsátok részekre (mi van benne?).  

2) Milyen módon alakítja a folyó vize a környezetét? 
3) Milyen jellegzetességei vannak az ártéri élővilágnak? 
4) Melyek a Körösök vízrendszerének folyói? Kb. mekkora az összesített hosszúságuk és mi 

jellemző rájuk? Forrás: http://www.terra.hu/cian/vizgyujto.html 

5) Mi történt ezekkel a folyókkal a 19. század során? Mi volt az oka és ma milyen 
következményekkel kell számolnunk? 

 
 

 

A Körösök vízgyűjtő területe 
Egy folyómeder és ártér 

keresztmetszete 
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78 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Autó Rendszer    
 
A modern világ egyik központi tárgya az autó. Elsősorban mint közlekedési eszköz nélkülözhetetlen, 
ebből a szempontból a méret, kényelem, gyorsaság lehet fontos, de a szín és a forma is befolyásolja az 
autóvásárlókat. Az autózás tömegessé válása rengeteg új jármű gyártását igényli, a kész kocsik 
előállításába nagyon sok beszállító üzem is bekapcsolódik. Az autó alkatrészek piacán nagy forgalom 
van, ma már internetes rendelésre is van lehetőség. Az alkatrészek együttese még nem az autó, ahhoz, 
hogy utazni is tudjunk vele, legalábbis a fő részegységeknek a helyükre kell kerülni. Az összeszerelés a 
gyárakban már jelentős részben robotok végzik, de a hibák elhárítása még mindig a szakemberek 
feladata. Az autók játék formájában is kaphatók, de akinek van kedve és türelme, makett formájában is 
elkészítheti őket.  
 

1) Milyen főbb részegységei, alrendszerei lehetnek az autónak? Próbáljatok csoportokat képezni a 
funkció alapján! Készítsétek el az autó rendszerelemzését! Ha vannak köztetek alaposabb 
„szakértők”, akkor próbáljátok több szintet beírni (mi minek a része, pl. futómű> 
lengéscsillapító> rugó) . 

2) Milyen kapcsolatai vannak az autónak a környezettel? Milyen részek és hogyan biztosítják a 
kapcsolatot? Vegyétek a környezet fogalmába: 

a) az utat, 
b) a többi járművet, 
c) a levegőt,  
d) az utasokat 

3) Milyen esetekben romlik, vagy szűnik meg az autó és a környezet közöti kapcsolat? Mi lehet a 
következmény?  

4) A jobb oldali kép egy autó (játék)makett. Miről ismerhető fel az „autóság”, milyen főbb részeket 
jelenít meg ez a változat? 
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79 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Részek és rendszerek Rendszer    
 
A rendszerek legfontosabb jellemzője, hogy az egész több, mint a részek összessége. A többlet a 
működésben, a rendszer által teljesített funkcióban van. Manapság az egyik legfontosabb rendszer a 
robbanómotor, hiszen a fejlett világ egyre magasabb fokon motorizált és egyre több ember autózik. Ez 
a tendencia még akkor sincs veszélyben, ha a motorok által felhasznált üzemanyag forrása, a kőolaj 
készletei kimerülnek, hiszen más energiahordozó, vagy technológiai megoldás is elképzelhető. A belső 
égésű motorok néhány alaptípust képviselnek, de ezek sokféle változatban készülnek. A motor 
belsejébe csak a szakemberek pillanthatnak be, de a legfontosabb működési adatokat mindenki 
elolvashatja.    
 

1) Milyen motor alktrészeket ismertek, vagy ismertek fel a képen? Kérdezzetek meg hozzáértőket! 
2) Mi a motor feladata, milyen funkciókat kell ellátnia? 
3) Milyen a motor anyag, energia és információ forgalma (bemenetek, kimenetek)? 
4) Hogyan lehet előnyösebbé tenni a motorok környezetre gyakorolt hatását? 
5) Mit jelent a motorok esetében a teljesítmény? Mitől függ és mi az „ára”? 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Mégane I 1.4i 
16V 95 LE 
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Mégane II 2.0
16V 136 LE  
Renault Mégane motorok teljesítmény és nyomaték görbéje:



80 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ház, kert, utca Rendszer    
 
Az anyagi világ egymásba épülő rendszerek szintekbe szerveződött egysége. Valamennyi rendszer 
illeszkedik valamilyen módon a környezetéhez, vagy éppen azzal együtt alkot egy új, vagy magasabb 
szerveződési szintű rendszert. A rendszer és környezet viszonyának vizsgálata sokmindent elárul a 
rendszerek működéséről, funkciójáról is. A környezeti kapcsolatokat az anyag, energia, információ 
szempontjából vizsgálhatjuk, a be- és kimenet, az oda – vissza, a hatás – ellenhatás = kölcsönhatás 
elve alapján.   
 

1) Vizsgáljátok meg a képek alapján a bemutatott rendszerek és környezetük kapcsolatát, 
kölcsönhatását. Gondoljátok végig az alábbi szempontokat: 

a) Tekintsétek az autót és a vezetőt egy rendszernek és a külső környezettel való kapcsolatot 
vizsgáljátok, elsősorban a levegő – autó viszonyban! 

b) A ház esetében az épület - kert, épület – fizikai környezet, ház – utca, ház – közművek 
kapcsolatokat vizsgáljátok!  

c) A szék esetében vegyétek figyelembe a részek (ülés, háttámla, karfa, lábak, forgórész) 
funkcióját! 

d) Az élőlények esetében figyeljétek meg a testforma, tesrész és a biológiai működés közötti 
összefüggéseket! 

3) Készítsétek a rendszerekről rendszer – környezet ábrát, ebben tüntessétek fel vázlatosan az anyag, 
energia és információ jellegű kapcsolatokat! 
2) Elemezzétek, hogy a vizsgált rendszer mennyire jól tervezett, illetve jól alkalmazkodott a környezeti 
kapcsolat szempontjából! 
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81 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Kert és ház Rendszer    
 
A ház az ember számára a lakókörnyezet, de ha a ház a vizsgált rendszerünk, akkor a benne élő 
emberek alkotják a környezetet. A tervező építész akkor végzi jól a dolgát, ha ez a környezet jól 
illeszkedik a benne lakók igényeihez, szokásaihoz, ha jól érzik magukat az épületben, lakásban. Ennek 
elérése nem is olyan könnyű, mivel a ház nagyon bonyolult rendszer, amely nem csak a belső, hanem a 
külső környezet felé is kapcsolatokkal rendelkezik. Ha a háznak kertje is van, akkor azt kapcsolatba 
kell hozni a belső terekkel, nem csak a közlekedés, hanem a látvány szempontjából is. Ez a kapcsolat 
nagyon kellemes kikapcsolódásra ad alkalmat, de gonduljunk csak az esős őszi napokra és a sáros 
cipőkre… Ilyenkor többet is tartózkodunk a házban, fontossá válnak a személyes és közösségi terek, 
kiszolgáló helyiségek. 
  

1) Gyűjtsetek szempontokat a ház belső elrendezésének kialakításához! Mit kell a lakóktól 
függetlenül megoldani, és mi függ a számuktól, koruktól, életmódjuktól? 

2) Milyen szempontokat kell figyelembe venni a ház külső kapcsolati, a fizikai környezet (talaj, víz 
levegő, fény) és a kert esetében?   

3) Képzeljetek el egy családot és tervezzetek az ő szükségleteikre ház alaprajzot!  
4) Tanulmányozzátok az alábbi lakás alaprajzot! Kik élhetnek kényelmesen benne? Mit 

változtatnátok meg a terven? 
5) Tanulmányozzátok a nyaraló alaprajzát! Hogyan kapcsolódik a kert a házhoz? Mi a teraszok 

szerepe? A belső kialakításban mi árulja el, hogy nyaralóról van szó? Mit változtatnátok meg a 
terven? 

6) Rajzoljátok le saját lakásotok, vagy házatok alaprajzát és mutassátok meg egymásnak! Melyiken 
vannak jó megoldások a belső terek közötti, illetve a kert és ház közötti kapcsolat kialakítására? 

 
 

 
 
 

 

Lakás 
alaprajz
 

Nyaraló 
alaprajz 
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82 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Ökológiai lábnyom Rendszer    
 
Az anyagi világ szerveződési szintjei egymásba épülnek, ezért ökológiai szempontból is több 
nézőpontból vizsgálhatjuk a rendszer és környezet kapcsolatát. Az egyedi élet fenntartása csak a 
környezet igénybevételével lehetséges, ennek mértéke a technológiai fejlődéssel nőtt. Ha az államok 
szintjén vizsgálódunk, akkor a gazdasági fejlettség, természeti adottságok, hagyományok is 
befolyásolják a képet. Legmagasabb szinten az emberiség egészére kell összegeznünk a létezésünk és a 
környezet kölcsönhatását, bár ekkor az eltérő régiók eltűnnek a szemünk elől. Mindezeket jól jellemzi 
az „ökológiai lábnyom” fogalma és kiszámított értéke.    
 

1) Számítsátok kia saját ökológiai lábnyomotok nagyságát! Szedjétek vázlatpontokba a 
kiszámításhoz használt szempontokat! 
r 

2) Keressetek érveket a környezet igénybevételének csökkentése mellett!  
3) Hogyan lehetne csökkenteni Magyarország ökológiai lábnyomát?  
4) Milyen tényezők eredményezik a világ összesített környezethasználatának az utóbbi években 

tapasztalható növekedését? 
 
Ökológiai lábnyom 
Egy adott népesség ökológiai lábnyoma az összes lakos által fogyasztott összes termék előállításához szükséges 
területtel egyenlő. A vizsgálat utolsó eleme, hogy összeveti a vizsgált népesség ökológiai lábnyomát a 
ténylegesen rendelkezésre álló területtel, természeti erőforrásokkal. A módszer erősen alábecsli a valós 
környezetterhelést, mivel csak 5 fogyasztási osztályt vizsgál (élelmiszer, lakás, közlekedés-szállítás, fogyasztási 
javak, szolgáltatások) és azzal a feltételezéssel él, hogy a vizsgált technológiák hosszú távon fenntarthatók. A 
módszer tanulsága, ami sok egyéb fenntarthatósági számítással is egybe vág, hogy a földi népesség jelenleg a 
Föld újratermelődő biológiai produktivitását meghaladva, a Föld tartalékait felélve éli hétköznapjait. A 
legmegdöbbentőbb számítás azonban az, hogy több előrejelzés, és várakozás szerinti gazdasági fejlődést és 
népességnövekedést feltételezve, a jelenlegi technológiákat használva a XXI. sz. közepe táján állandósuló 
népességű emberiségnek további 5-11 Földre lenne szüksége. 
http://fenntarthato.hu/epites/leirasok 
 
Végy még két Földet!  
Az ökológiai lábnyom akkor válik igazán beszédessé, ha összehasonlítjuk a rendelkezésre álló földterülettel, a 
biológiai kapacitással. A számítások szerint 1995-ben a Föld egy lakójára 1,5 hektár átlagos termékenységű 
földterület jutott (a XX. század elején ez még 5-6 hektár volt), ezzel szemben egy átlagos észak-amerikai 
ember ökológiai lábnyoma 4-5 hektár volt a kilencvenes évek derekán, s az arány azóta csak romlik. Vagyis, ha 
mindenki úgy élne, mint az észak-amerikaiak, akkor legalább két további Földre lenne szükség az emberiség 
létének folyamatos fenntartásához. A könyv számításai szerint a ökológiai lábnyom világátlaga már 1991-ben 
1,8 hektár/fő volt, tehát már az átlag is túllépte bolygónk eltartóképességét. Az ökológiai lábnyom és az 
eltartóképesség (biológiai kapacitás) különbsége 0,3 hektár/fő, ez az ökológiai hiány, ami azt jelenti, hogy 
pazarló életmódunk következményeit a jövő nemzedékekre hárítjuk. A könyv számos példát mutat arra, 
hogyan lehet meghatározni az ökológiai lábnyomot. 
Magyarország lábnyoma a számítások szerint 5,01 hektár/fő, biológiai kapacitása ellenben csak 3,07 hektár/fő, 
tehát életvitelünk fenntartásához országunk területének több mint másfélszeresére lenne szükség. 
http://www.kukabuvar.hu/kukabuvar/kb25/kb25_12.html 
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http://www.kovet.hu/tavoktatas/okolabnyom.html
http://fenntarthato.hu/epites/leirasok
http://www.kukabuvar.hu/kukabuvar/kb25/kb25_12.html


83 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Áram és áramvonal Rendszer    
 
Az autó a fejlett országokban az egyik legnépszerűbb fogyasztási cikk. Ha eredeti funkcióját tekintjük, 
akkor már a külső kép alapján is látszik a legtöbb autón, hogy a sbességre tervezték, azaz a formája a 
könnyebb haladás érdekében áramvonalas. Ha mégis kivételekkel találkozunk, akkor gondoljunk arra, 
hogy az autó mégis csak fogyasztási cikk… A probléma az, hogy maga is fogyaszt. Az üzemanyag 
alapanyaga a kőolaj, amiből - hiába facsarjuk, a Föld előbb-utóbb egy csöppet sem fog adni. Erre a 
kőolaj utáni korszakra készülve tervezik az elektromos autókat. Erre azonban még nincs olyan 
hatékony megoldás, mint a benzinmotor, ezért még elemibb érdek az árammal működő autók 
áramvonalassága.  
 

1) Írjátok le az autó, mint rendszer és a környezet között lehetséges kapcsolatok fajtáit, jellegét! 
2) Milyen az ideálisan áramvonalas forma? Hogyan jelentkezik ez a képeken bemutatott autókon? 

Milyen szám jellemzi az autók légellenállását? 
3) Miben más az elektromos autó és a környzet kapcsolata, ha pusztán a haladás közben 

vizsgáljuk? 
4) Milyen megoldási módjai vannak az autókban alkalmazható áramforrásoknak? 

Forrás: http://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2001/0110/16.html 

5) Mik azok a hibrid autók? Melyek az előnyeik? (fenti forrás alapján) 

 
Képek: http://www.greencarcongress.com/electric_battery/ 

 
Cleanova II, Kanadai integrált 
elektromos egység, 35 KW-os 
hajtómotor és 15 KW-os 
generátor Volvo 3CC 

A francia posta kísérleti járműve, 
Cleanova II egység Heuliez – 
Dassault járműbe építve  

Nyolc kerekes Japán kísérleti jármű 
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http://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2001/0110/16.html
http://www.greencarcongress.com/electric_battery/


84 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
A téglától a városig Rendszer    
 
A rendszer fogalmának és az egymásba épülés elvének egyik lehetséges példája a Lego. A hazánkban 
igen népszerű építőjáték ötletessége az egyszerű elemekben és a közöttük lévő erős, de oldható 
kapcsolatban rejlik. Megfelelő anyag is szükséges hozzá, mert a zsétszedés- összerakás erősen koptatja 
az elemeket. A formák választéka folytonosan bővül, de az alaegységek (kockák, lapok, kerekek stb) 
kombinálásával gyakorlatilag bármilyen építmény (ház, jármű, állatfigura…) összerakható. Ha kicsit 
elgondolkodunk, hogy a Lego mint rendszer hogyan épül fel, rájöhetünk, hogy a legegyszerűbb szint 
eléggé rejtett módon van beleépítve.  
 

1) Építsetek Lego várost! Milyen szerveződési szintekre osztható az elkészült rendszer? Mi kell még 
bele a házakon kívül? (a válaszhoz figyeljétek meg az alábbi képeket is!) 

2) Hogyan kapcsolódnak össze a Lego elemek? Ennek alapján mi tekinthető alapegységnek 
(legkisebb, még „működő” rész)? 

3) Hogyan változik a rendszerben lévő információ mennyisége (a változatok száma), ha az 
alapegységek, illetve ha az építmények szintjén vizsgáljuk? 

4) Honnan származik a Lego építményben szerkezetté vált információ? 
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85 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Részek és részecskék Rendszer    
 
Az anyagi világot a rendszerek egymásba épülése jellemzi. A jelenleg elfogadott elmélet (standard 
modell) szerint vannak tovább nem osztható elemi részecskék, amelyek egymássak kapcsolatba lépve 
további részecskéket alkotnak. Ez az építkezés is több szinten valósulhat meg, így jönnek létre az 
atomok alkotórészei, maguk az atomok és a belőlük felépülő molekulák. Még magasabb szerveződési 
szinten, a halmazokban is részecskék sokasága található, de a számuk nem meghatározott és a 
kapcsolat is lehet erősebb (szilárd állapot), vagy gyengébb (folyadékok), de lehet, hogy nem is 
észlelhető (gázok). Ezek a szintek megtalálhatók a kozmikus alakzatokban is, de a csillagok és bolygók 
(naprendszerek?), galaxisok és halmazaik is egymásba épülő rendszerek, legmagasabb szinten az 
egész Világegyetemet építve fel. 
 

1) Pillants be az anyag belsejébe az alábbi ablakon és válaszolj a kérdésekre: 
http://lxsa.physik.uni-bonn.de/outreach/wyp/exercises/hands-on-cern/old_hu/stdmod/molecule.htm 

a. Milyen részecskék alkotják az atommagot? Milyen nagyságrendű az atommag átmérője? 
b. Milyen részecskékből áll a proton? Milyen és mekkora elektromos töltése van? 
 

2) Milyen tulajdonságai vannak a kalcit és a kvarc ásványoknak? 
Forrás: http://www.mek.iif.hu/MEK/Kalandra/html/zk24.htm 
 

3) Milyen ásványtól vörös színű a Mars felszíne?   
 
Atom: Az atom közepén helyezkedik el a pozitív töltésû, pici atommag s körülötte keringenek a negatív töltésû 
elektronok. Az atom átmérõje nagyjából tízmilliószor kisebb 1 mm-nél, az atommag viszont még ennél a kicsi 
atomnál is százezerszer kisebb. Az atommag pozitív töltésû alkotórészeit protonoknak hívjuk (a proton mintegy 
1800-szor nehezebb az elektronnál). Az atommagban lévõ protonok száma az illetõ elem rendszáma A 
protonokon kívül vannak még semleges (töltés nélküli) részecskék is az atommagban, ezeket neutronoknak 
hívjuk.  
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/kulonsz/k003/atommagok.html 
Kémiai kötés, moekula: Az atomok molekulákká egyesülhetnek a közöttük kialakuló kémiai kötésekkel. A 
viszonylag kevésszámú elem között rendkívül változatos, nagyszámú molekula (vegyület) alakulhat ki a kémiai 
kötések változatos tuljdonságai alapján.  
http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/fiz_atom/kemiai_kotes.htm 
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86 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Véges egyszerűség  - 
végtelen bonyolultság 

Rendszer    

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjein végigtekintve belátható, hogy az elemi 
részecskék egyszerűségétől a molekulák végtelen sokféleségén át vezet az út a csillagokba. Az égitestek 
világa az anyagis szintek és fajták sokféleségéből építkezik, talán legsikeresebben itt a Földön, az élet 
eddig együliként ismert birodalmában. Ha elképzelnénk egy „világfát”, akkor az alsó néhány nagy ág 
felelne meg az elemi részecskéknek, illetve az elemi kölcsönhatásoknak, a fa koronája pedig a 
kiteljesedő változatosságot jelképezi.A törzs a Végső Egyesítés Elmélete lehetne, aminek kidolgozása 
jelenleg a fizika egyik legnagyobb kihívása. 

1) Két alapvetőkölcsönhatás egyesítését más sikeresen megoldották a fizikusok. Melyek ezek? 
2) Milyen részecskék között működik az erős kölcsönhatás? Milyen részecske felépülést teszik 

lehetővé? 
3) Milyen akadálya van a nagyon nagy energiatartományokban való kísérleti vizsgálatoknak? Mi a 

hatása ennek a világ megismerhetőségére? 
4) Milyen molekula típus határozza meg az élőlények felépítését, működését?  

  A fizika szeretné egységében megérteni és leírni a természetet. A négy alapvető kölcsönhatás 
keresett egységes elmélete lenne a TOF - Theory of Everything, "a mindenség elmélete". Talán 2050-re 
megszülethet - írja Steven Weinberg, aki 1979-ben az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatás 
egységes elméletének egyik megalkotójaként kapott fizikai Nobel-díjat. Einstein eredménye a gravitáció 
elmélete, de a gravitáció és az elektromágnesség egységes elméletét nem sikerült megtalálnia. Később 
az elemi részecskéket, a köztük ható erőket leíró Standard Modell (SM) keretében megszületett az 
elektromágneses erő és a radioaktív átalakulásokat kormányzó gyenge kölcsönhatás egységes elmélete. 
A Standard Modell hasonló módon képes az atommagokban a protonok és neutronok között, és a 
protonokat alkotó kvarkok között ható erős kölcsönhatás leírására is. A fizikusok már lehetőséget látnak 
az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatás egységes leírására, ez lenne a "nagy egyesítés" 
(GUT - Grand Unification Theory). 

(1 proton tömegének megfelelő energia valamivel több, mint 1 GeV.) A kölcsönhatások neve 
(erős, gyenge) is utal arra, hogy a ma vizsgált tartományban eltérő az erősségük. A legerősebb az erős 
kölcsönhatás, a leggyengébb a gravitáció. A hidrogénatomban a proton és a neutron közti gravitációs erő 
az elektromos erő erősségének mindössze 10-39 -szerese, azaz csaknem 40 nagyságrenddel gyengébb. A 
terek, a kölcsönhatások egymáshoz viszonyított erőssége jelentősen függ attól, hogy milyen energián 
hasonlítjuk össze őket egymással. Számítások szerint a Standard Modellben még egymástól jelentősen 

különböző kölcsönhatások is valahol 1016 GeV táján 
egyenlő erejűvé válnak (1 proton tömegének megfelelő 
energia valamivel több, mint 1 GeV). A gravitáció 1016-
1018 GeV táján válik a többi kölcsönhatással azonos 
erejűvé.  

A 1016 GeV energiatartomány távlatilag is 
elérhetetlennek tűnik, ekkora energia eléréséhez 
néhány fényév átmérőjű részecskegyorsítóra lenne 
szükség. Az ebben az energiatartományban zajló 
folyamatok viszont hatással lehetnek a kisebb energiák 
tartományában zajló történésekre. Arról lehetne 
felismerni őket, hogy ezek a folyamatok kívül esnek a 
Standard Modell által megszabott kereteken, 
lehetőségen - olyan történések ezek, amelyeket az SM 
tilt. Ilyen lehet a stabilnak tartott szabad protonok 
bomlása, ennek jeleit mindmáig hiába keresték. Ilyen 
lehet, ha a SM-ben nulla tömegűnek tartott 
neutrínóknak mégis van tömege - emellett már szép 
számmal vannak közvetett kísérleti bizonyítékok 

A kölcsönhatások egységes elméletének 
megalkotása választ adhat a kozmológia alapkérdéseire. 
A táguló Világegyetem valóban a múlt egy 
meghatározott időpillanatában kezdődött? A mi 
Ősrobbanásunk csak egyetlen epizód egy sokkal 
nagyobb Világegyetemben, amelyben örökösen kisebb 
és nagyobb ősrobbanások történnek? Ha így van, akkor 
a mi állandóink és törvényeink robbanásról robbanásra 
változnak? 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 
Mit? Mivel? Miként? Rendszer csoportos   
 
A megismerés célja az, hogy le tudjuk írni a különféle rendszerek állapotát, a környezettel való 
kapcsolatukat, a végbemenő változásokat és folyamatokat. Hármas szempontrendszert követhetünk: 
vizsgálhatjuk az Anyag, az Energia és az Információ jellemzőit. Az anyag a: Mit?, az energia a: 
Mivel?, az információ a: Miként? – kérdésre válaszolva írható le.  Az anyag szoros kapcsolatban áll 
(vagy egyenlő) a mennyiséggel, az energia a mozgással, az információ pedig a lehetőségek 
kiválasztásáért, a minőségért felel. A Mit, Mivel? Miként? szempontrendszere segíthet a rendszerek 
megismerésében.  
 

1) A ház 
a) Mi a szerepe és formája a felhasznált 

energiának a ház felépítésében?  
b) Mi alapján döntik el a munkások az anyagok 

beépítési módját, a ház szerkezetét? 
c) Milyen megoldásokkal lehet takarékoskodni a 

felhasznált anyagokkal? 
 
 

2) A kerékpár 
a) Milyen súlyhatárok között találhatók a kerékpárok? 

Készítsetek felmérést! 
b) Mi az „ára” a gyorsabb sebességi fokozatba kapcsolásnak? 

Lehet-e így energiát megtakarítani vagy növelni az 
alacsonyabb fokozathoz képest?  

c) Milyen információk alapján választja ki a megfelelő 
sebességi fokozatot a kerékpáros? 

d) Be van-e építve a kerékpárokba az az információ, hogy 
milyen használati módra készültek? 

 
 

3) A fa 
a) Honnan veszi fel a fa a számára szükséges 

tápanyagokat? 
b) Milyen energiát használ fel a növény? 
c) Milyen információ alapján tudja a hajtás és a gyökér a 

növekedés megfelelő irányát?  
d) A képen látható fa (bonsai) alakját milyen információ(k) 

alakították ki? 
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Miről szól az információ? Rendszer csoportos   
 
Az információ napjaink divatos szava lett, de a hétköznapi életben elterjedt jelentésénél sokkal 
gazdagabb az élet más területein való értelmezéseinek választéka. Az anyagi világban az információ a 
rend fogalmához kapcsolódik, jelentheti a már megvalósult formát, ami valamilyen szerkezetben, 
rendszerben öltött testet, vagy vonatkozhat a rendet kialakító hatásra is. (Ez a kettősség hasonló a 
mozgási- és helyzeti energiaformákhoz…) A legkevésbé rendezett állapot a gázoké, a legmagasabb 
fokú rend talán az emberi agykéregre jellemző.   
 

1) Alkossatok egyéni meghatározásokat az információ jelentésére! Hasonlítsátok össze és 
vitassátok meg az eltérő elképzeléseket! 

2) Mi dönti el, hogy egy hallott hír információnak minősül-e? 
3) Alkossatok véleményt arról, hogy milyen hátrányokkal járhat, ha valaki, vagy valamely társadalmi 

csoport kirekesztődik az információkhoz való széles körű hozzáférésből! 
4) Mi az információ elemi egysége a számítástechnikában?  
5) Az információ fizikai értelmezése alapján állítsátok a szerkezei információ növekvő sorrendjébe 

az alábbi rendszereket: 
szén atom, cukorrépa, cukorkristály, cukor molekula 

 

Hogyan értelmezik az információ fogalmát a különböző tudományágak? 
- A köznyelvben az információ szó többnyire tudakozódás kapcsán merül fel: Az információk tények 
összefüggéstelen, elkülönült csoportjai, amelyek néha meglepőek, néha szórakoztatóak.  
- A kommunikációelmélet szerint: Az információ kölcsönösen egymásra ható objektumok 
kommunikációjának objektív tartalma, amely ezen objektumok állapotának megváltozásában nyilvánul meg.  
- A hírközlés tudománya szerint: Az információ valamilyen sajátos statisztikai szerkezettel rendelkező 
jelkészletből összeállított, időben és/vagy térben elrendezett jelek sorozata, amellyel az adó egy dolog 
állapotáról, vagy egy jelenség lefolyásáról közöl adatokat, melyeket egy vevő felfog és értelmez. Az információ 
mindaz, ami kódolható és egy megfelelő csatornán továbbítható. 
- A matematikai információelmélet szerint: Az információ számmal mérhető, mégpedig első közelítésben az 
információ mennyisége azoknak a barkochba kérdéseknek a számával egyenlő, amennyi az optimális kérdezés 
mellett maximálisan szükséges a dolog kitalálásához. Az információ a hír váratlanságának mértéke.  
- Az ismeretelmélet szerint: Az információ olyan ismeret, tapasztalat, amely valakinek a tudását, 
ismeretkészletét, ennek rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja, ami átmenetileg a 
tudásbeli bizonytalanság növekedésével is járhat.                                                                
- Társadalomtudományi szempontból: Az információ a társadalom szellemi kommunikációs rendszerében 
keletkezett és továbbított hasznos vagy annak minősülő ismeretközlés. Össztársadalmi jelenség, a világ globális 
problémáinak egyike, hasonlóan az energiához, a környezetvédelemhez.  
- Gazdasági megközelítésben: Az információ egyrészt szolgáltatás, másrészt piaci termék, de az árucserével 
ellentétben az információcserénél mindkét félnek megmarad az információja. A termékekben egyre csökken az 
anyag, az energia és az élőmunka felhasználása, és ugyanolyan mértékben nő a bevitt információ mennyisége.                           
- Biológiai szempontból: Az önszabályozó automatákban (így az élőlényekben is) negatív visszacsatolás 
révén szerzett információk biztosítják a rendszer stabilitását. Információs gépekként működve képesek 
fenntartani egy termodinamikailag nagyon valószínűtlen, magas információtartalommal rendelkező rendszert. 
Az élőlényekben a DNS hordozta biológiai információ szolgálja a faj fennmaradását. Az ember személyiségét 
a külvilágból szerzett információk óvják meg a felbomlástól.                                                                        
 
- Az információs fizika definíciója: Az információ és a rend szoros kapcsolatban vannak egymással. Minden 
rendezett szerkezet információt hordoz. A fizikában az energiát munkavégzőképességként definiálják, az 
információ ennek megfelelően rendezőképesség. Hasznos munkát csak energia és információ együttes 
befektetésével lehet elérni. Az információ mérése a rend vagy a káosz mérésén alapszik.  
 
- A filozófia szerint: Az információ éppen olyan főszerepet játszik a világban, mint az anyag és az energia. 
A világot alkotó rendszerek információs kapcsolatok révén szerveződnek egésszé. Alapvető különbség viszont, 
hogy az információra nem érvényesek a megmaradási törvények, megsemmisíthető és létrehozható.                                          
- Egy író szerint: "Az információ fogalma kezd hasonlítani arra a tapinthatatlan és láthatatlan, mégis szépnek 
talált selyemre, amelyből állítólag a császár ruháját szőtték. Olyannyira törekvő és átfogó meghatározásokat 
adtak róla, hogy most már a világon mindenkinek a létező legjobb dolgokat jelenti."  
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

A sok és a sokféle Rendszer    
 
A rendszerek egymásba épülése a természet alapvető rendje. Az atomok szintjén már megjelennek a 
kémiai elemekre jellemző tulajdonságok, ezek a vegyületekben és keverékekben kombinálódnak új 
minőséggé. A természet különféle összetett rendszereket formál az anyagokból, kristályok, égitestek, 
élőlények alakulnak ki belőlük. Alkotásra az emberek is képesek, ehhez még bővíteni is tudjuk a 
természet anyagválasztékát, például műanyagokkal, a keverékek elválasztott komponenseivel, vagy 
tiszta fémekkel. Olyan bonyolult dolgokat is képesek vagyunk megépíteni belőlük, mint a gépeink, vagy 
a városaink. A rendszerek összetettségén kívül a változatosság is elkápráztató, mert ahogy az emberek, 
úgy a városaik is egyediek, sokfélék. 
 

1) Soroljatok fel anyagfajtákat, amelyek megtalálhatók az autókban! Nézzetek utána, milyen 
kémiai elemek vannak jellemzően, nagyobb mennyiségben bennük!  

2) Milyen eljárásokkal alakítják ki az autók alkatrészeinek formáját? Milyen rögzítési-, illesztési 
módszereket használnak az autógyártásban? 

3) Keressetek olyan autótípusokat, amelyekre jellemző a típusfejlesztés, az adott névvel új 
változatban való gyártás! Hasonlítsátok össze a sorozatok egyes darabjait! Melyek a fő 
különbségek? Mi lehetett a fejlesztés oka?  

4) Milyen forgalomszervezési módszerekkel érhető el a balesetek csökkentése illetve a nagyobb 
jármű átbocsájtó képesség? 

5) Milyen eszközök és járműtervezési megoldások segítik az utasokat és a gyalogosokat érő 
balesetek elkerülését, a sérülések csökkentését? 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Modell és makett Rendszer    
 
Az ember igyekszik megismerni környezetét, valamiféle elképzelést kialakítani a körülötte lévő 
világról. Az összetett jelenségek, rendszerek leírása a megértésen túl a leegyszerűsítést is igényli, ami 
persze nem járhat a lényeg elvesztésével. A művészek gyakran egyszerűsítik le az emberi test formáit, 
de az alapvető arányokon nem változtatnak. A bonyolultabb tárgyak is elkészíthetők leegyszerűsített 
formában, ezek a modellek, vagy makettek. Modellnek nevezzük a világ bonyolult jelenségeit leíró 
elképzeléseket is, ilyen pl. az elemi részecskék Standard Modellje, vagy az Ősrobbanás-elmélet, ami a 
világegyetem keltkezésének modellje.    
 

1) Milyen fokú hasonlóság szükséges ahhoz, hogy még felismerhető legyen a makett alapján az 
eredeti? Másképpen: mennyire lehet leegyszerűsíteni és mit kell megőrízni az eredetiből? 

2) A szöveg alapján állapítsátok meg, hogy milyen alkatrészek, részegységek vannak a makettben?  
3) Mekkora a makett, ha a kicsinyítés 1:50 arányú és az eredeti autó hosszúsága 4, 2 méter? 
4) Hogyan érhető el, hogy a gyári makettcsomagból készülő kisautók egyediek legyenek? 
5) Milyen „működésre lehet képes ez a makett? 

 
Honda Civic SiR-II  
Fujimi 03389, 1:24  
Talán elég nagy fába vágtam a fejszémet, amikor kitaláltam, hogy egy ilyen utcai autó makettet fogok N-es 
versenyautóvá átalakítani. …Első lépésként a motortér-tetőre "kicsit" átfaragott Celica-lámpasor került. A 
gyárilag ezüstszínű karosszériát alapozóval festettem át, majd a teljes száradás után ezt még egyszer 
megismételtem. Pár nap múlva került rá a fehér alapszín, igaz, ez három rétegben és közte több nap szünettel. 
Az utastérbe drótból hajtogattam az igazihoz hasonló bukócsövet, amit pillanatragasztó segítségével 
rögzítettem, majd itt is a többrétegű alapozás és a fehér szín fényezése következett. A gyári első üléseket 
Tamiya Mitsubishi kagylóülésekre cseréltem, amikben egy Focus-ból "átigazolt" és "átöltöztetett" versenyző 
figurák foglalnak helyet. A versenyzők ruhája és sisakfestése is megfelel a valóságnak. A hátsó ülést nem 
távolítottam el időhiány miatt, mivel a gyártó egy egységként öntötte a teljes belsőt. Amennyiben az idő nem 
sürget ennyire, ez is megoldható méretre és formára vágott sztirollap beragasztásával az ülés helyére. Belülre 
poroltó és lábtámasz, valamint sportkormány került. A futóműről sok érdemlegeset nem lehet elmondani, mert 
az egész alváz és a felfüggesztések igen le lettek egyszerűsítve a gyártás során. Mivel egy ilyen autó készült, 
így a dekoráció érdekessége az lett, hogy a bordó és szürke csíkok kézzel lettek ráfestve a makettre. Így 
egyszerűbb volt és természetesen kevésbé költséges, mintha számítógépes grafikai programmal kellett volna 
ezeket megrajzolni, méretezni, majd matricát készíteni belőlük. Remélem mások is kedvet kapnak a dobozos 
autók ilyen módon történő átalakításához, mivel így teljesen egyedi lesz a végeredmény és kihívásnak sem 
utolsó dolog...  
http://www.makettinfo.hu/index.php?jobb=makettek/epites/honda_civic/honda_civic.htm 
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Gond(olat)os építmények Rendszer    
 
A rendszerek néha olyan bonyolultak, vagy nehezen megfigyelhetők, hogy a megismerésük csak 
közelíti a valóságot, koronként eltérő pontossággal. Az ilyen összetett dolgokról alkotott 
elképzeléseinket modellnek nevezzük. Minden ember rendelkezik a környezetéről alkotott modellekkel, 
sőt néhány állati elme (kutya, majmok, delfin) is képes lehet ilyenek alkotására. A tudományos modell 
abban más, hogy a tudósok ezeket állandóan alávetik különféle próbáknak. Megfigyeléseket és 
kísérleteket végeznek, az eredményeket a modellbe illesztik. Ha egyezés van, akkor a modell 
elfogadható, de ha nem, vagy nem egészen, akkor javítani, vagy cserélni kell a modellt. Ebben a 
folyamatban érhető tetten a tudomány fejlődése.  

 

I. Atommodellek 

1) Fogalmazátok meg a képek alapján, hogy mit gondoltak az adott időpontokban a tudósok az 
atomokról! Mik a jellegzetes különbségek? 

2) Az alábbi forrás alapján magarázzátok meg, hogy miért változtatta meg Rutherford 1913-ban a 
Thomson-féle (1897) atommodellt? 

http://iki.elte.hu/tanszekek/fizika/webfiz/tortenet/bevez3.htm 

 II. Naprendszer modellek 

1) Állapítsátok meg az alábbi makettek alapján, hogy mi a különbség a kétféle elméleti Naprendszer 
modell között? 

2) Az alábbi forrás alapján állapítsátok meg, hogy Tycho de Brache milyen megfigyeléseket tett (és 
milyen módszerrel), amelyek Kopernikusz napközéppontú modelljének kidolgozását segítették?   

http://geothink.freeweb.hu/html/egyetem/csill/tori07.html 
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Valóság és modell Rendszer    
 
Az anyagi világ megismerése elképzelések, modellek alkotásával, folytonos pontosításával, 
cserélgetésével történik. A modellek soha nem pontos másai a valóságnak, valószínűleg ez nem is 
lenne lehetséges.  A használható modell azonban eléggé jól közelíti a valóságot és sokféle művelet 
elvégzésére alkalmas. Például lehet rajta szerkezeti elemzéseket, bemutatásokat végezni, de a működés 
szimulációja is lehetséges. A modell készülhet a tudós saját elképzelése, alkotásaként, vagy a 
számítógép segítségével, de ebbenaz esetben is tudósuk teszik lehetővé a gép megfelelő munkáját. A 
végén olyan formába kell önteni a modellt, amely mások által is megérthető. A forma lehet szöveg, 
matematikai levezetés vagy kép. Utóbbi esetben az is lehetséges, hogy csak bizonyos részleteket 
ábrázoljunk, ezzel ráirányítsuk a figyelmet a modell valamely jellemzőjére. 
 
Az alábbi ábrák az immunvédelemben kulcsszerepet játszó ellenanyag molekulák 
(immunglobulinok) szerkezetét modellezik.  
 

1) Milyen részek és kapcsolatok ismerhetők fel az ábrák alapján? Írjátok le a molekula szerkezeti 
felépítését!  

2) Milyen megoldásokkal ábrázolják a rajzolók az egyes részleteket? 
3) Milyen részlet van kiemelve az első ábrán? 
4) Milyen szerkezeti különbséget mutat a második ábra az elsőhöz képest? 
5) A harmadik ábra alapján mit állapítanátok meg a molekula finomszerkezetével kapcsolatban?  
6) Melyik ábra áll közelebb a valósághoz? 
7) Keressetek adatokat, információkat az immunrendszerről! 
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Hol a hiba? Rendszer    
 
A természeti, technológiai rendszerek működésében időnként hibák léphetnek fel. A hibajelenség 
információt adhat az okáról és segíthet a kijavításban. Néha a rendszeren belül, máskor a 
környezetével való kapcsolatba kell beavatkozni. 
I. Help! 

1) Az alábbi hibakutatási példához hasonlókkal gyakran találkozhatnak a számítógép használók. Mi 
a hibajelenség ebben a példában? Melyik okot lehet azonnal elhárítani? Melyiket nem tudja a 
felhasználó kiküszöbölni? 

2) Melyik ok rendszerhiba (számítógép) és melyik a rendszer- környezet kapcsolatnban lévő hiba?   
 
Miért szakad meg a kapcsolatom az internettel?  

1. Nézzen utána, van-e másik eszköz sorba csatlakoztatva a modemmel a telefonzsinóron?  
2. Az alaplap vagy a soros port (ahová a modemet csatlakoztatjuk) régi, elavult.  
3.  "Zajos" a telefonvonal 
4. Az Ön pénztárcájának kímélésére (ha 12 percen keresztül nincs a modemen forgalom) a 

szerver bontja a kapcsolatot.  
http://www.infotars.euroweb.hu/index_hiba.html 

II. Hibakutatás 
Egészítsétek ki az alábbi táblázatokat! 

Kerékpár 
Hibajelenség Ok Következmény Javítás 
1. Nem lehet fékezni  Nem lehet időben 

megállni - 
balesetveszély 

 

2.  
 

  Lámpa elemcsere 

3. 
 

Leesett a lánc   

4. Túl nehéz a hajtás 
 

   

 
1) Melyik hiba lehet rendszer – környezet kapcsolat zavara miatt? 
2) Melyik hibát lehet a rendszer beállításával elhárítani? 
3) Melyik hiba igényli a rendszer valamely részének cseréjét?  

 
Szobanövény 

Hibajelenség Ok Következmény Javítás 
1.   Földcsere 

 
2. Fényhiány 

 
  

3. Hervadás 
 

   

 
1) Milyen környezeti igényei vannak egy szobanövénynek? 
2) Lehet-e a hervadás oka a növényen belül? 
3) Mit kell tudni a földcsere megfelelő elvégzéséhez? 
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94 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Ilyen volt - ilyen lett Rendszer    
 
A rendszerek fontos jellemzője a változás képessége. Fejlődésnek azt a folyamatot nevezzük, amely a 
rendszert egy belső vagy külső okok folytán meghatározott állapotsorozaton viszi át. Fejlődés alatt 
gyakran tökéletesedést is értünk, de ez nincs feltétlenül így, gondoljunk pl. az élőlények 
egyedfejlődésére, amely a születéstől a halálig tart. A technológiai rendszerek – ellentétben az 
élőlényekkel (vagy a csillagokkal) – emberi alkotások, így a fejlődésük is tőlünk függ. A műszaki 
fejlesztés célja a gyártmányok és a környezet jobb kapcsolatának elősegítése, ami a jobb 
használhatóságban, a piacon való sikeresebb eladásokban nyilvánul meg. Az autók esetében az 
utasok, a fizikai környezet és a piaci környezet felé való kapcsolatok fejlesztése a cél. A változtatások 
különösen jól megfigyelhetők egy-egy gyártmánysorozat egymást követő darabjai esetében 
 
 
I. Volkswagen Golf 

1) Milyen részegységet (alrendszert) kell fejleszteni, ha az autó és az út kötötti kapcsolatot 
akarjuk javítani? (a gumuabroncs cserélhető, nem az autófejlesztés része) 

2) Milyen változás volt az autó fényszórók (izzók( területén? 
3) Hogyan tették alklamassá a típust a nagyobb sebességgel való haladásra? 
4) Hogyan változott az autó külső megjelenése? Mi a célja ennek a fejlesztésnek? 

 
Volkswagen Golf I – II - III  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volkswagen Golf  IV – V, V  

 
II. Ford 

1) Milyen módszerrel gyártották a Ford-T modellt? Nézzetek utána: mennyit adtak el abből a 
típusból összesen?  

2) Milyen vásárlócsalogató jegyek fedezhetők fel a középső Ford modellen? 
3) Milyen technológiával gyértják ma a gépkocsikat?  
4) Milyen motortípusokkal szerelik a Ford Mondeo gépkocsikat? 

Forrás: http://www.auto-eskort.hu/hirek.htm 
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95 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Fejlődés és fejlesztés Rendszer    
 
A természeti rendszerek emberi beavatkozás nélkül is képesek a fejlődésre, a technológiai rendszerek 
esetében szükség van az értelmes fejlesztésre. A fejlődést, vagy fejlesztést okozó információ eredete 
különböző, de a folyamatok között több hasonlóság is van. Az élőlények fejlődése például a 
környezettel való kölcsönhatásban történik, Darwin és az evolúcióbiológiai törvényei szerint. A 
technológiák is tekintettel vannak a fejlesztett rendszerek környezetére, ezt a kapcsolatot kísérletekkel, 
szimulációkkal vizsgálhatják.  
 
I. Fejlesztés     

1) Hogyan járul hozzá a törésteszt a gépkocsik fejlesztéséhez? „Kik” ülnek az autóban az 
ütköztetés alatt? 

2) Mire használják a szélcsatornát? Az autó mely részeit (alrendszereit) érinti ez a fejlesztés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Fejlődés 
1) Nézz utána. mikor éltek (jelentek meg) a képeken látható koponyákkal rendelkező embertípusok? 
2) Milyen változások figyelhetők meg a koponyákon a környezethez való alkalmazkodás 

következtében? 
3) Milyen szervrendszereket érintett a kéz képességeinek fejlődése? 

 

 
II

Australopithecus    Homo habilis    Homo erectus koponyák 

 Emberi kéz 

 

Gorilla – kéz
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96 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Mit látsz? Változás    

 

A változás a rendszer két összehasonlítható állapota közötti különbség. A rendszerek állapotát le lehet 
írni a megfigyelések, mérések alapján szövegesen, de alkalmas lehet erre egy-egy fénykép is. 

1) Milyen változásokat mutatnak be az alábbi képek? 

2) Mi lehet a változások oka? 

3) Sorolj fel néhány következményt! 

 

A bokáig érő Balaton napjainkra már közhelyszámba megy, 2003. 
júliusának elején egyedül a Tisza-tó volt az egyetlen állóvizünk, ahol 
nem okozott problémát az alacsony vízállás. De például, amint arról a 
Népszabadságban olvasni lehetett, a Debrecentől keletre elhelyezkedő 
Erdőspusztákon található tórendszerben már alig van víz. A három - 
Halápi, Bodzás és Fancsika nevű - tavacska közel áll a kiszáradáshoz, a 
legfőbb gond az, hogy az ilyenkor szokásos csapadékmennyiségnek 
csupán a kétharmada esett le az idén. Emiatt a tavak vízszintje 
naponta egy centiméterrel csökken. A közelben van ugyan egy 
csatornarendszer, amely a Tiszából táplálkozik, de a szőke folyó 
vízszintje is jóval alacsonyabb a kívánatosnál, ezért a csatornák vizével 
is takarékoskodni kell. 

 

Az ezen a nyáron tapasztalható rekordaszály miatt, országszerte látni 
elsárgult mezőket, kiégett növényzetet és a szokásosnál hamarabb 
learatott gabonatáblákat. Sajnos az aranyat érő májusi esőknek csak a 
fele hullott le a földekre. További gondot okozott, hogy ami eső volt, a
is gyors záporokban esett. Júniusban pedig még ennél is kevesebb 
csapadék volt, ráadásul az aszály nagyon erős hőhullámmal is 
párosult, ami fokozta annak káros következményeit. 

z 

http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/jd/0/15427/aszaly.htm 
 
 
 

 
Több olyan baleset is történt a hét végén, amelynek főszereplője a 
közlekedési lehetőségeket - esetenként: szakadó hóesést - figyelmen 
kívül hagyva vezetett. Még pénteken délelőtt történt például, hogy egy 
VW Golf vezetője valósággal átrepült a sávokat elválasztó padkán az 
Aranyvölgyi út elején, és csak egy platán állta útját a Városháza mögött 
(képünkön). A balesetet egyértelműen a nem megfelelő sebesség 
számlájára írható. A jármű vezetője súlyos sérülést szenvedett. 
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97 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Mit látsz? Változás    

A természeti tájak változása mindig is megihlette az emberi fantáziát, a művészek szemléletes 
leírásokat készítettek, gyönyörű képeket festettek róluk. A sivatagok a Föld különleges tájai, ahol 
látszólag nem szembetűnőek a változások. Ha néhány csepp eső mégis esik, akkor pillanatok alatt 
változás áll be: színes virágok borítják be az addig kihalt tájat. A víz felbukkanhat a föld alól is, kis 
szerencsével az utazó zöldellő oázisba érkezhet a sivatagból.     

1) Milyen színeket ír le az utazó? Mik lehetnek a színek „gazdái”? 
2) Hogyan tudják túlélni a virágok a hosszú száraz időszakokat?  
3) Hogyan hatott a lovakra életkörülményeik megváltozása?   
4) Milyen változás idézi elő a Föld adott szélességi körei vidékén a sivatagok kialakulását?  

Sivatag 

Milyen csodálatos hogy a sivatag, ahol alig van élőlény, olyan élénk lehet színben és 
formában.  Szürke, búza-sárga, vagy parázsló vörös; köves és sík vagy homokdombos és hullámos 
– ilyet láttunk két hétig ahogy utaztunk a Namíbián keresztűl. 

A Sesriemben, naplementekor, a kiszáradt fűszálak szinte izzó fényel kivilágítják a rozsda-
narancs homokdombokat és visszaverik a fényt a kék-szürkés égbe. A legtehetséges művész nem 
tudja utánozni Természetet. 

Meglepő mennyi élet van a sivatagban. Edzett növények mélyen a föld alatt, kisebb állatok 
harmatos bokrokon találnak vizet. Elvadult lovak már 300 éve élnek a Namib sivatagban. Azt 
mondják, hogy ezek az Európábol küldött hajótörött lovak útodjai. Látni őket vágtatni a terjedő 
terepen át, tudni hogy nem ismerik a nyereg súlyát, érezzük mi is a szabadság ízét. 

A Namíbia észak-nyugati részében van a Damaraland, ahol sokáig mentünk a köves, poros 
területen át hogy az Ogongo vizesésig érjünk. Hihetetlen hogy ilyen kegyetlen helyen lehet élni, de 
láttunk házat, népet, kecskét. Sok idő után a vizesést megtaláltuk. Bele folyt egy tiszta, langyos 
tavacskába. Ahogy lógtunk a vízben, a tündéri szitakőtők csillapítóan röpködtek körülöttünk és 
mondtuk egymásnak, hogy ez a paradicsom. Legalábbis egy varázslatos szelet belőle. 

http://members.shaw.ca/csistok/desert.htm 
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98 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Mértékre szabva Változás    
 
A pontos megfigyelés elengedhetetlen a természeti rendszerek állapotainak leírásához és a változások 
követéséhez. Az emberek ki is vannak szolgáltatva ezeknek a változásoknak, ezért igyekszünk minél 
jobban megismerni a természetüket. A tapasztalatokat összegyűjtve egy-egy változást jellemző skála is 
készíthető. A szél erejét használó vitorlások például jól tudták használni az alábbi szövegben 
ismertetett fokozatokat. A hozzájuk tartozó számokkkal viszonylag egyértelműen közölhető a 
szélhelyzet – legalábbis azokkal, akik beavatottak a jelentésükbe. 
 

1) Mit fejez ki pontosan a Beaufort-skála? 
2) Miért volt szükség ilyen skála készítésére és miért tapasztalati úton készült? 
3) Magyarországon hol használják a leggyakrabban ezt a skálát? 
4) Hogyan adják meg ma hivatalosan a szél sebességét? Mikor hallani ilyen adatokat a hírekben? 
5) Készítsetek hasonló skálát a szárazföldi viszonyokra, városi környezetre! 

 
     A Beaufort-skála, teljes nevén Beaufort szélerősség-skála tulajdonképpen egy fokozatrendszer, melyet 
1805-ben Francis Beaufort, a brit flotta sorhajókapitánya dolgozott ki a tengeri szélerősség megfigyelésére és 
osztályozására. …A skála eredetileg egy teljes vitorlázatú hadihajón észlelhető szélhatásra vonatkozott. 1838-
ban a Brit Királyi Haditengerészet összes hajóján kötelezővé tették a hajónapló-bejegyzésekben. 1874 - ben a 
Nemzetközi Meteorológiai Bizottság is elfogadta bizonyos, a tenger állapotára és szárazföldi jelenségekre 
vonatkozó kiegészítésekkel. Ezt használták azután a nemzetközi időjárási távírórendszerben. Valójában a 
Beaufort-skála eredeti formájában nem utalt a szél sebességére. Mint eredeti nevéből is következik, a 
szélerősség tengeren kifejtett hatását foglalta rendszerbe. Később, különösen a XX. század folyamán több 
kísérletet tettek a szélsebességmérés és a Beaufort-skála összehangolására.  

… 1921-ben G. C. Simpsont kérték fel egyenértékű mutatók kidolgozására. Javaslatait 1925-ben a 
bizottság elfogadta. 1939 júniusában a Nemzetközi Meteorológiai Bizottság olyan táblázatot fogadott el, 
melynek értékei egy 6 m magasságban elhelyezett anemométerre (szélmérőre) vonatkoztak. Ezt a táblázatot 
nem fogadta el azonnal sem az Egyesült Államok, sem Nagy Britannia hivatalos időjárási szolgálata, hanem egy 
11 m magasságban elhelyezett anemométerre vonatkoztatott korábbi skálát használtak. 1955-ben az USA 
Időjárási Hivatala a skálát 13-tól 17-ig terjedő egységekkel egészítette ki. A mai általános időjárás-
jelentésekben (tv, rádió, újság) már nem használják a Beaufort skálát, többnyire a szél irányát (É, D, stb.), 
valamint a jellegét (mérsékelt -, élénk -, erős stb.) adják meg és csak ritkán, erős, viharos szél esetén utalnak 
a szél sebességére, akkor is km/órában kifejezve azt. 

…A skála még ma is hasznos, -főleg vitorlázók és szörfösök körében - ha nagy terület felett akarjuk a 
szél jellegét megbecsülni. Ott is jól lehet használni, ahol nem állnak rendelkezésre szélsebességet mérő 
műszerek. A tapasztalati úton kidolgozott Beaufort-skála arra is alkalmas, hogy lemérjük, illetve leírjuk a 
különböző szélsebességek szárazföldi és tengeri tárgyakra kifejtett hatását. 

  

A szél hatása 

BFT a tengeren  a tavakon  a szárazföldön 

0 tükörsima tengerfelszín tükörsima vízfelület a füst egyenesen száll 
fel 

1 
lapos hullámfodrok jelennek meg, gerincükön 
nincs hullámtajték 

a víz felületén apró 
fodrok látszanak  

a szél alig érezhető a 
füst gyengén ingadozik 

2 
rövid de már jobban kivehető kis hullámok 
hullámtarajuk üveges megjelenésű, de nem 
törik meg 

a víz felületén lapos 
hullámok vannak 

a szél a fák leveleit már 
mozgatja 

3 
nagyobb hullámok; tarajuk kezd megtörni; 
üveges megjelenésű tajték; esetleg elszórtan 
fehér tarajú hullámokkal 

barázdált vízfelület, 
kialakult hullámvonalak, 
ritkás fehér tarajjal 

 a szél a fák leveleit 
erősen mozgatja 

4 
a kis hullámok hosszabbá válnak; eléggé 
gyakoriak a fehér tarajú hullámok 

 kifejezetten hosszú 
hullámrendszer kis 
fehér tarajjal 

a fák kisebb gallyai 
állandóan mozognak 

 5 
mérsékelt hullámok kifejezetten elnyúlt 
formával; sok fehér tarajú hullám; permetfelhő 
is előfordulhat 

a hosszúhullámok taraja
végig habos, a szél a 
szemnek kellemetlen 

 a fák nagyobb ágai már 
mozognak 

6 
nagy hullámok kezdenek kialakulni; a 
fehértajtékos hullámtarajok mindenütt 
kiterjedtebbekké válnak; permetfelhő is 

a hullámhegyek taraja 
habosan átbukik 

a fák nagyobb ágai 
állandóan erősen 
mozognak 
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felléphet 

7 
a tenger felbolydul és a szél irányában a 
megtörő hullámokon fehér tajtékcsíkok 
alakulnak ki; jól láthatóvá válik a hullámtajték 

az összes tarajon 
összefüggő fehér hab, a 
hullámok taraját felkapja
a szél 

 

a kisebb fák törzsei 
hajladoznak, vékonyabb 
gallyai letörnek 

8 
hosszabb, mérsékelten magas hullámok; a 
hullámtarajok szélein tajték törik meg; a szél 
irányában jól látható tajtékcsíkok jelennek meg 

hosszú hullámhegyek, 
közöttük sűrű kis fodros 
hullámok 

az erősebb fák törzsei 
hajladoznak, nagyobb 
gallyak letörnek 

9 
magas hullámok; sűrű tajtékcsíkok a szél 
irányában; a tenger felszíne hánykolódni kezd; 
permetfelhő rontja a látási viszonyokat 

az egész vízfelület 
porzik, kis hajók a 
szabad vízen 
felborulhatnak 

 a vihar a gyengébb 
fákat kidönti, a 
vastagabb gallyak 
letörnek a 
tetőcserepeket lesodorja 

10 

nagyon magas hullámok hosszú átbukó tarajjal;
nagy tajtékcsomókat fúj a szél sűrű fehér 
csíkokban, a szél irányában; az egész 
tengerfelszín fehéressé válik; a tenger 
hánykolódása egyre erőteljesebb; leromlanak a 
látási viszonyok 

az egész vízfelület 
fehéren porzik, a szél a 
hullámtarajokat letépi és
elfújja. 

 

a szél épületeket, tetőket 
rombol, fasorokat ritkít, 
erdőket tarol le 

11 

rendkívül magas hullámok; a kisebb és 
közepes méretű hajók hosszan eltűnhetnek a 
hullámok mögött; a tenger felszínét hosszú 
fehér tajtékcsomók borítják; a hullámtarajok 
széleit mindenütt tajtékká fújja a vihar; a látási 
viszonyok leromlanak 

az egész vízfelület 
fehéren porzik, a szél a 
hullámtarajokat letépi és
elfújja 

 

a szél épületeket, tetőket 
rombol, fasorokat ritkít, 
erdőket tarol le 
  

12-
17 

a levegőt tajték és permetfelhő tölti meg, a 
tenger felszíne egészen fehér a sodródó 
permettől; a látási viszonyok súlyosan 
leromlanak 

a az egész vízfelület 
fehéren porzik, a szél a 
hullámtarajokat letépi és
elfújja 

 
csak a szél irányába 
lehet menni 
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99 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Időben vagyunk Változás    
 
A változás érzékelésének feltétele, hogy egy rendszer két állapotát valamiképpen meg tudjuk 
különböztetni.A két állapot észlelése között valamennyi időnek el kell telni, mert ha nem, akkor 
ugyanarról a pillanatnyi állapotról van szó. Az időkülönbség akár végtelenül kicsi is lehet, de vannak 
olyan változások is, amelyek csak hosszú idő alatt válnak érzékelhetővé, mérhetővé. Az állapotok 
felvételének időkülönbségét a változás jellege és a vizsgálat céljahatározza meg.   

1) Hogyan példázza az első szövegben leírt jelenség egyszerre a pillanat- és az időreakciókat? 
Hogyan látszik a kétféle változás a képen? 

2) Nézzetek utána: mi az alfa részecske? Hogyan hat  ez a sugárzás az emberi egészségre? 
 

I. Alfasugárzás fotoemulzióban 
Már Bequerel első felfedezése is az volt, hogy a sugárzás a fotópapíron kémiai 
változást hoz létre. A fényképészeti filmhez hasonlító, sugárzásra érzékeny 
anyagokon pontos vizsgálatokat mégiscsak a 30-as években kezdtek el 
végezni. A fotoemulziók előnye az, hogy hosszú ideig besugározhatók és olyan 
helyen is alkalmazhatók, ahol más műszer alkalmazása igen nehézkes, például 
a magas légkörben. A ma nagyon elterjedt nyomdetektorok is hasonló elven 
működnek.  
http://www.ibela.sulinet.hu/atomfizika/radmusz/radmusz.htm 
 

1) Nézzetek utána: Milyen mérési módszerrel vizsgálták 
Magyarországon a radon aktivitást a falusi házakban? Mennyi idő 
kell a mérésekhez? 

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9902/radon.html 

2) Mi az aktivitás? 
 http://www.npp.hu/mukodes/aktivitas.htm 
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II. Radon a lakásban 
Fizikai Szemle 1990/5. 138.o.  
A radon nemesgáz, de radioaktív. Sok helyen előfordul a természetben. Színtelen, szagtalan, íztelen. A radon 
az urán (238U) radioaktív bomlásakor keletkezik. Nagy koncentrációban található urántartalmú talajokban és 
sziklákban. Ionizációs sugárzásnak mindig és mindenhol ki vagyunk téve. Ebből a világűrből érkező és testünk 
atomjaiból származó természetes sugárzásból évente nagyságrendileg 1 mSv dózist kapunk. Életmódunknak 
köszönhetően létrehoztunk extra sugárforrásokat, mint az orvosi röntgensugárzás és az atomenergia, de ilyen 
sugárforrás saját házunk is. Lakásunkban az ionizációs sugárzást a radon a-sugárzása okozza. 
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9005/ls9005.html 
 

1) Az alábbi szöveg szerint milyen útvonalon jutnak be a szervezetbe az ionizáló sugárzást 
kibocsájtó részecskék? 

2) Mi aháttérsugárzás, milyen csoportjai vannka aforrásoknak? 
 

III. Ionizáló sugárzás  
Az emberi környezetet terhelő ionizáló sugárzás jelentős 
része (a becslések szerint legalább 50 %-a) 
természetes forrásokból származik. Ennek a 
természetes sugárzásnak mintegy 10 %-a származik 
kozmikus sugárzásként Földön kívüli forrásokból, a 
többi a környezetünkben található természetes 
radioaktív izotópok sugárzásából ered. A radioaktív 
szennyeződés általában a talaj felső rétegeit érinti, de 
sajnos a talajvízbe is bejuthat. A fentiek 
következményeként a talaj öntisztuló képessége romlik, 
a növények és a mikrobák életfeltételei 
kedvezőtlenebbé válnak, s a veszélyes anyagok a 
vizekbe jutva vagy a növények révén élelmiszerként 
okozhatnak veszélyt szervezetünknek. Nem 
elhanyagolható, hogy a radioaktív szennyezés révén a 
talaj fokozza a háttérsugárzást, és emeli a spontán 
mutációs arányt. A mutagenitás és a karcinogenitás 
(rákkeltő képesség) között pedig 90 %-os közvetlen 

összefüggés áll fenn.  
http://www.kornyezetunk.hu/belso/s61.html 
 
 
 

1) Mi a tumor és hogyan keletkezik? 
2) Hogyan válik rosszindulatúvá a tumor? 
3) Mi az összefüggés a rák kialakulása, az ionizáló sugárzások és az időfaktor 

(ameddig a sugárzás éri a szervezetet) között? 
 
Mutáció és rák 
A sejtjeinket számos különböző jelzés irányítja, csakúgy, mint egy repülőgépet. Ahhoz, hogy egy sejt eltérjen a 
"számára kijelölt útvonaltól" - vagyis képes legyen függetleníteni magát a különböző "jelzések irányítása" alól 
előbb számos genetikai változáson kell keresztülmennie. Leggyakoribb tumorjaink öt-hét, néha még több 
sorozatos mutáció következményeképpen jönnek létre. Minden egyes mutáció viszonylag ritka esemény. 
Ráadásul a keletkezett mutációk elenyésző kisebbsége engedi meg a sejtnek, hogy valamivel többször 
osztódjék, mint azt egyébként megtehetné. De ennek következtében azon sejtek, melyek ilyen mutációt 
hordoznak, győznek a normális testvéreikkel vívott helyi szaporodási versenyben; végül egy nagyobb 

sejthalmazt képeznek, mely megjelenhet mint szemölcs, polip, vagy 
más fajta, önmagában jóindulatú tumor. Az ilyen tumor jól 
körülhatárolható, továbbra is ellenőrzött módon növekszik. Az új 
képződmény mégis talaja lehet a további mutációknak, melyek 
önmagukban szintén ritka eseménynek számítanak.  
A kialakult kettős mutációt hordozó sejt immár ellenállhat számos 
növekedést szabályozó jelnek, és még olyan környezetben is képes 
szaporodni, ahol elődeinek el kellett volna pusztulnia. Behatolhat 
például olyan szomszédos szövetekbe is, ahol normális körülmények 
között semmi keresnivalója nincs. Hat-hét, alapjában hasonló hatású 
mutáció következtében a sejt teljesen elveszítheti osztódási 
kontrollját, ennek következtében őrült módon szaporodni kezd, míg 
végül elpusztítja a szervezetet, ezáltal önmagát is.  
A rák kialakulásának folyamata ma már egyértelmű: az sok 
különböző, a sejtosztódás szabályozásában valamilyen módon 
szerepet játszó gén megváltozásának a láncolata.  
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9812/klein.html 
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100 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Dinamit és dinamika Változás, Mozgás    
 
A természetben nincsen változás mozgás nélkül, de ez a mozgás nagyon különböző lehet. A rendszerek 
Newton törvényei szerint valamilyen hatásra változtatják meg mozgásállapotukat. Ezt a hatást 
nevezzük erőnek. Ha a változás pillanatszerű, akkor nagyobb erőhatás jelentkezik, mintha hosszabb 
idő alatt áll be ugyanaz a változás. A technológiai rendszereket és folyamatokat ezt az összefüggést 
figyelembe véve kell megtervezni. A kémiai reakciók időbeli jellemzőit több tényező alakítja ki. Az 
egymással reagáló anyagok tulajdonságain (reakciókészségén) kívül az egymáshoz való „hozzáférés” 
is döntő tényező lehet.     
 
 
I. Robbanás és égés 

1) Fogalmazzátok meg a tapasztalataitok alapján, hogy mi a  különbség az égés és a robbanás 
között? 

2) Milyen anyag jelenléte szükséges az égéshez? Közönséges körülmények között hogyan jut 
ehhez az éghető anyag? 

3) Elképzelhető-e- hogy a robbanás igen rövid ideje alatt a környezetéből vegyen fel anyagokat a 
reakcióban lévő rendszer? Mivel magyarázható mégis a kémiai változás pillanatszerűsége?  

4) Az űrsiklók indulásakor folyékony hidrogén ég. Mit kell még ehhez, hogy gyors legyen az égés? 
Hogyan szabályozzák a folyamatot? Mi okozta a Challanger katasztrófáját?  

5) Hogyan oltható el az égő benzin? 
6) Miért nem égés, hanem robbanás megy végbe a motorokban? Miért törekszenek a konstrüktőrök 

a minél gyorsabb robbanás elérésére? 
7) Miért nem célszerű az előírtnál alacsonyabb oktánszámú benzinnel autózni? 
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101 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Gyorsulás és lassulás Változás, Mozgás    
 
A testek mozgásállapotában valamilyen erő(k) hatására történik változás. Ezekkel az erőkkel szemben 
ellenerők hatnak, így alakulnak ki a mechanikai kölcsönhatások. Nem jó, de szemléletes példát 
szolgáltatnak Newton fent idézett törvényeire a közlekedési balesetek. Az ütközések során olyan nagy 
erők szabadulhatnak fel, amelyek könnyedén szétroncsolhatják a járműveket - és sajnos a benne ülőket 
is. Az autók tervezése során egyre inkább figyelembe veszik és különféle biztonsági megoldások 
alkalmazásával igyekeznek elkerülni ezeket a veszélyeket. A jól tervezett jármű szerkezet 
mindenképpen segít, de az olyan járulékos eszköz mint a biztonsági öv, csak akkor ha be is van 
kapcsolva.  
 

1) Hogyan csökkenti az ütközéskor az utasokra ható erőt a motortér gyűrődése? Mire kell ügyelni 
ennek a hatásnak a tervezésekor? 

2) Milyen érzés a gyorsulás induláskor? Érezhető-e felfelé irányuló gyorsulás a haladás során? 
Hogyan csökkenti ezt a futómű illetve az ülés? 

3) Mikor érheti veszélyesen nagy gyorsulás (és ebből adódó erőhatás) egy autó utasát? Mi 
csökkentheti a sérülésveszélyt ebben az esetben? 

4) Milyen megoldással növelik a korszerű biztonsági övek hatékonyságát? 
5) Milyen gyorsan lép működésbe a légzsák? Mi biztosítja ezt? Hány légzsák van egy korszerű 

autóban? 
6) Elemezzétek a családotok autóját a beépített biztonsági berendezések szempontjából! 

Állapítsatok meg sorrendet a csoport tagjai között! 
7) Készítsetek felmérést osztálytársaitok körében: milyen szempontok vennének figyelembe az 

autóvásárláskor és milyen a fontossági sorrendjük? Melyek a biztonsággal összefüggő 
szempontok és hol szerepelnek a listán? 

8) Miért van a kerékpáron légzsák? ☺ 
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102 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Másodpercek és évmilliók Változás, Mozgás    
Földünkön talán sehol sem olyan szelméletesek a változások időbeli szélsőségei, mint éppen a 
földmozgások esetében. Bolygónk vékony, fagyott külső burka tojáshéj vékonyságú alatta ott áramlik a 
forró kőzetolvadék. A mélyből jövő feszítésés más erők hatására a kéreg feldarabolódik, a táblák a 
törésvonalak mentén lassan elmozdulnak. Az évente legfeljebb centiméteres sebességű vándorlás 
évmilliók alatt átrajzolta volna bolygónk térképeit – ha lettek volna azokban az időkben. A 
számítógépek segítségével modellezett változások a múltba is visszavezethetők, így az elmélet újabb 
bizonyítást nyerhet. A felgyülemlő feszültség nem csupán lassú mozgásokat képes kiváltani. A 
másodpercek, vagy annak tört része alatt felszabaduló energiák pusztító földrengéseket okoznak. 
 

1) Minek hatására mozdulnak el a kéreglemezek az óceáni hátságok mentén? 
Forrás: http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/kulonsz/k982/lemez1.html 

2) Milyen bizonyítékot szolgáltatnak a jelenlegi világtérképek a lassú kontinensvéándorlásra? 
3) Mi lehet az oka, hogy a „lassú földrengések” esetében elcsúsznak egymás mellett a 

kéreglemezek, míg máskor összeakadnak és hirtelen vetődéssel szabadul fel a feszültség?  
4) Nézzétek meg hazánk földrengés veszélyeztetett területeit a: http://www.foldrenges.hu/ -

oldalon!  Milyen létesítmény(ek) esetében vették (veszik) ezt figyelembe? 
Lemeztektonika 
A Wegener-elmélet számos módosítás után úgy vonult be a földtudományokba, mint a "lemeztektonika" elve. 
Segítségével sok olyan jelenséget meg lehet érteni, amelyre korábban nem volt semmiféle elfogadható 
magyarázat. Az Atlanti-óceán két partja például évente négy-öt centiméterrel távolabb kerül egymástól, mivel a 
tenger fenekén egy hatalmas repedés mentén idonként láva bugyog fel, és a mélybol feltörő anyag a kettétört 
tábla két felét ellentétes irányba tolja. A Csendes-óceán ezzel szemben inkább zsugorodik: a tengerfenék 
lassan becsúszik a kontinensek és a szigetcsoportok partjai alá. Az alácsúszó táblák földrengéseket és 
vulkánkitöréseket okoznak. 
http://www.palya.hu/dolgozat/dolgozat.cfm?id=1734 
Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 
A földrengés-kockázat meghatározása annak prognózisát jelenti, hogy egy adott helyen milyen földrengésből 
származó vízszintes gyorsulásra kell számítani. Természetesen nem mindegy, hogy milyen hosszú időszakot 
tekintünk, hiszen rövidebb idő (néhány évtized) alatt kisebb a valószínűsége nagyobb földrengések 
kipattanásának, mintha hosszú (több ezer év) időszakot vizsgálunk. A mérnökszeizmológiai gyakorlatban 
általánosan elterjedt az 50 évre való prognózis, kivéve a veszélyesebb létesítmények (radioaktív 
hulladéklerakók, atomerőművek) földrengésbiztos tervezését, ahol ez a biztonsági szint akár 10-100 ezer év is 

lehet. 
http://www.foldrenges.hu/ 
"Lassú földrengések"  
Amikor két kéreglemez egymáson elcsúszik vagy 
valamelyik egy másik alá becsúszik, feszültségek 
gyűlnek fel a találkozási vonal mentén. Ha ezek a 
feszültségek a kőzet törésével hirtelen oldódnak, 
földrengés jön létre. A GPS helymeghatározó rendszer 
segítségével nemrég fedeztek fel a kutatók egy másik 
fajta feszültségoldódást is. Előfordul, hogy a 
felgyülemlett feszültségek "puhán" oldódnak fel, vagyis 
nem hirtelen töréssel, hanem mintegy képlékeny 
deformációval. Ilyenkor nincs "zökkenés", vagyis nem 
tör ki földrengés, még a szeizmográfok sem érzékelik, 
hogy mi történt, csak a nagyon pontos 
helymeghatározást lehetővé tevő GPS rendszer 
segítségével lehet észlelni, hogy az egymáshoz képest 
egy ideig lassan mozgó kéreglemezek egyszer csak 
gyorsabban kezdenek mozogni. A szeizmológusok 
elnevezték ezt a jelenséget lassú földrengésnek. 
http://library.thinkquest.org/03oct/00904/attek_

miert.htm 
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103 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Mozgó világ Változás, Mozgás    

A mozgás látványos jelenségeket varázsol a szemünk elé, de akadnak rejtélyes pillanatok is. A 
megfigyelő puszta szemmel nem vehati észre a túl apró dolgokat, és képtelen követni a túl gyor 
mozgásokat.  A tudósok mindig is szerették volna felnyitnyi a természet titkos képtárait, de erre 
alkalmas eszközök nehezen akadtak. A mikroszkópot már több mint 400 éve feltalálták, de a 
legparányibb részecskék nyomára csak a 20. században akadtak. A gyors mozgásokat lelassítani, 
fázisokra bontani is csak a fényképezés feltalálása és fejlődése révén lehetett, ennek a folyamatnak 
jelenlegi csúcsa a digitális videó technika. 

1) A ködkamra képen hol húzódik a gamma-sugárzás vonala? 
2) Az Epsomi Derby-című (Theodore Gericault festménye) kép híres tévedés. Miért? Figyeld meg a mellette 
lévő sztroboszkóp ábrát!  

3) Milyen változások vizsgálata esetében alkalmazható a képen ping-pong labdák mozgását bemutató  
fázis-fotózás? 

A gammasugárzás nagyon nagy frekvenciájú elektromágneses 
sugárzás, amit az atommag bocsát ki, anélkül hogy új kémiai elem 
keletkezne. Gyakran az alfa vagy bétabomlás kísérőjelensége. Egy 
gammasugárzó anyag több meghatározott frekvenciájú sugárzást 
bocsát ki, más szóval a gamma sugárzás színképe vonalas. A kilépő 
sugárzás energiája tág határok közt változhat, a legerősebb gamma 
sugarak energiája elérheti az alfa sugárzás energiájának 
nagyságrendjét is. A gamma sugarak több száz méteres 
levegőrétegen is áthatolnak, alumínium több deciméteres rétegén is 
átjutnak. Mivel a gamma sugárzás ionizáló hatása kicsi, ezért a 
ködkamrában csak közvetve, az általa kiváltott elektronok révén 
mutatható ki. (Compton-effektus) Ezeknek a másodlagos 

elektronoknak a cikcakkos képe látható a felvételen. 

 
A sztroboszkopikus látás elve, vagyis, hogy a különböző, időben egymást követően, különböző pontokon fellépő 
tárgyak mozgás érzetét keltik, minden későbbi eszköz alapja lesz. ...A phenakisztoszkóp nem küllőket használ, 
hanem legegyszerűbb formájában 8 vagy 16 egyenlő távolságra lévő rést egy középen fogantyúval forgatható 
körlemezen . Ha az egyik bemetszésen át egy tükörbe pillantunk, úgy látjuk, hogy a megforgatott korong, s rajta a 
bemetszések nem mozognak. Mivel a szem mindig csak egy másodperc-töredékig néz át a gyorsan 
továbbforduló résen a tükörbe, ez a csekély idő kevés ahhoz, hogy felfogható legyen a tárcsa forgása. Noha 
mindig más résen át nézünk a tükörbe, mindig ugyanazt a benyomást kapjuk. Ha a korongra koncentrikusan 
egymástól kicsit eltérő mozgásfázisokat rajzolunk, a tükörbe tekintve úgy tűnik, mintha a rések nem 
mozdulnának, de a figura mozogna. Mivel a fázisképek nagyon gyorsan követik egymást, az agy azonosítja a 
képeket: egynek véli, de mivel egyszersmind a rajzbéli különbségeket is felfogja, mozgásnak érzékeli a látott 
jelenséget. 

http://www.oki.hu/cikk.php?kod=1998-03-me-Gyenes-
Optikai.html 
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104 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Égi parittyák Változás, Mozgás    
 
Mozgásállapot változás valamilyen erő hatására következhet be, e nélkül a test nyugalomban marad, 
vagy egyenesvonalú egyenletes mozgást végez. Newton 1. törvénye értelmében a Föld vonzásterét 
elhagyó űrszonda mindörökké távolodna egyenes vonalban és egyenletes sebességgel. A Szaturnuszt 
célba vevő Cassini űrszonda pályáját azonban úgy tervezték meg, hogy a start után először a Vénusz, 
majd ismét a Föld, azután pedig a Jupiter közelében haladjon el. A mérnökök úgy tervezték, hogy a 
bolygók gravitációs erejükkel égi parittyaként” továbblendítik a szondát, amely így üzemanyag 
felhasználása nélkül állhat a megfelelő pályára. A megérkezéskor ismét bekapcsolták a hajtóművet egy 
rövid időre, ezután a Titán hold módosította tovább a pályát. 
 

1) Nézz utána: mekkora sebességre kell gyorsítani egy testet ahhoz, hogy (1) Föld körüli pályára 
álljon; (2) elhagyja a Föld vonzásterét; elhagyja a Naprendszert? Hogy nevezik ezeket a sebesség 
értékeket? 
Forrás: http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/csillag/kozm_seb.htm 

2) Hogy aránylik aJupiter tömege a többi bolygóéhoz? 
Forrás: http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/jupi.htm 

3) Mi történt volna, ha a Szaturnuszt elérve nem kapcsolják be a 
hajtóművet? 

 
 

• Start! 1997. október 15. 08.43 
• Az első gravitációs lendítést 1998. április 26-án a Vénusz hajtja 

végre. 1999 június 24-én a Cassini ismét elhalad bolygószomszédunk 
mellett: ez lesz a második lendítés 

• 1999. augusztus 18-án a szonda visszatér a Föld közelébe, hogy 
bolygónk újabb lendületet adjon neki; ez lesz a harmadik gravitációs 
lendítés 

• 2000. december 30-án a Cassini a Jupitert közelíti meg. Ettől 
kezdve már minden műszer dolgozik. A legnagyobb planéta 
gravitációja adja meg azt lökést számára, amelynek segítségével 
már a végső célpont felé fog száguldani 

• A megérkezés és az utolsó pályamódosítás napja: 2004. július 1. 
• A A Titánnal való találkozások egyenlítőiről polárisra módosítják a 

pályát, így a bolygó teljes megfigyelése válik lehetővé 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Az erő velünk van Változás, Mozgás    
 
A járművek tervezésekor gondolni kell a különféle erőhatások kezelésére. A környező levegő 
ellenállása fékezi a mozgást, ezért lehetőleg csökkenteni kell. A gumik súrlódása a meghajtást, 
úttartást, kormányozhatóságot szolgálja. A felgyorsult járművet le is kell tudni fékezni, ehhez 
megfelelő fékerő kell. A kerékpárnál az emberi erő áll rendelkezésre, a gépkocsikban már fékrásegítő 
berendezés is működik. Amennyire jó a súrlódás a kerekeknél, annyira nem kívánatos a motorban, 
ezért használunk kenőanyagokat. A légellenállás viszont hasznos lehet, ha nagy magasságból 
zuhanunk lefelé – ejtőernyővel!  
 

1) Milyen típusú féket mutat be az első kép? Milyen alkalmaznak még a személygépkocsikon? Miért 
elől van a hatásosabb? 

2) Miért előnyösebb a kerékpárokon a jobbra látható V-fék, mint a hagyományos (középen)?  
3) Mi a szerepe a gumiabroncsok mintázatának? Milyen viszonyokra valók a bemutatott példák? 

Miért veszélyes a kopott abroncsok használata? 
4) Miért előnyös alacsonyabb sebességeknél is az áramvonalas forma? 
5) Miért károsítja a motort az olajcsere elmaradása? 
6) Újabb extrém sport a bázisugrás. Miért veszélyesebb mint az ejtőernyőzés? 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Az energia világa - Változás    
A világ energiája 
 
A legsokoldalúbb energia a villamosság. Hőt fejleszthetünk vele, mozgatja a gépeinket, sőt 
információk feldolgozására, továbbítására is képes. Az áram ára viszont nem alacsony, és nem csak 
pénzben fejezhető ki, hanem az előállítás környezeti hatásaiban is. éppen ezért lenne fontos olyan 
forrásokat találni, amelyek kisebb környezetterhelést okoznak és ráadásul nem is merülnek ki 
belátható időn belül. A régiek ugyan nem használtak áramot, de ezeket a forrásokat jól ismerték és 
képesek voltak hasznos munkára fogni őket. A jövő ebben a tekintetben a múlt…     
 

1) Miért volt lehetséges megbízható vitorlás útvonalakat kialakítani a tengereken? Milyen szeleket 
fogtak a vitorlába? 

2) Milyen anyagokból készülnek a mai sportvitorlások? 
3) Mekkora lehet egy korszerű szélkerék teljesítménye? Mik a hátrányai? 

Készítsetek véleménykutatást: ki látna szívesen ilyen tornyokat és hol? 
4) Milyen munkafeladatokra hsználtak, vagy használnak ma is vízimalmokat? Milyen típusai vannak 

a vízikerekeknek? 
5) Hol épültek a világ legnagyobb vízierőművei?  
6) Miért nem folytatta Magyarország a Bős – Nagymarosi erőműrendszer építését? 
7) Mire szolgál a napelem és a napkollektor? Nézzetek utána: mekkora beruházást igényel a 

telepítésük egy családi ház esetében?  
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Téma Modul Forma Kompetencia 

Egyedfejlődés Változás    
Alkalmazás 

 
Az élőlények egyedfejlődése néha igen látványos, máskor rejtett folyamat. A nagy országok, a 
növények és az állatok másként csinálják. A növények ivaros folyamatot követően magvakkal 
szaporodnak, amely rendszerint a talajban kel ki. A fiatal növényke két irányba is növekszik, elemi 
létfeltételeit keresve. Az állatok egyedfejlődése változatosabb, vagy a külvilágban, vagy az anya 
szervezetébn megy végbe. Nagyon látványosak az olyan átalakulások, mint például a hernyóból 
pillangóvá változás.   
 

1) Milyen folyamattal indul minden új egyed élete? Milyen sejtek vesznek részt benne?  
2) Keressetek példát a külső peterakással, tojással illetve elevenszüléssel szapaorodó állatokra! 
3) Milyen egyedfejlődési fokozatokat mutatnak be az alábbi képek? Milyen állatcsoportokra jellemző 

ez a folyamat? 
4) A virág mekyik részében történik a megtermékenyítés és hol fejlődik az embrió? 
5) Milyen feltételek szükségesek a csírázáshoz? 
6) Mi irányítja a csíranövény növekedését? 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Embrionális fejlődés Változás, Emberi test    
 
Az emlősállatok utódai az anya szervezetén belül fejlődve érik el a világrajövetelhez szükséges 
fejlettséget. Ez talán a legbiztosabb módja az ivadékok védelmének, kiegészülve a szülés utáni 
ivadékgondozással. Az anyaméhben az embrió szoros kapcsolatban van az anya szervezetével, tőle 
kapja a táplálékot és az oxigént és biztosítva van számára a megfelelő testhőmérséklet is. A szülés 
során innen kell kijutnia a külvilágra, amely az első – életet adó stressz.  
 

1) Milyen sejttípus alkotja a korai embriót? Miről folyik vita ezekkel a sejtekkel kapcsolatban? 
2) A fejlődő embrión kívül milyen részletek látszanak még a bal alsó képen? 

Kb. milyen korú lehet ez az embrió? 
3) Milyen hosszúságú a 12 hetes embrió?  

Mi a véleményetek arról, hogy ebben a korban még lehetséges a művi terhességmegszakítás? 
Keressetek néhány példát a fejlődési rendellenesség okaira, következményeire, megelőzési módszereire!

 145



109 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Technológiai folyamatok Folyamat    
 
 

1) Milyen termékek csomagolása esetében jellemző a papír? Mi a „versenytársa” és hogy áll a 
„küzdelem”?   

2)  Miért előnyös környezetvédelmi szempontból a papír csomagolás? Mi lehet a hátránya? 
 
Termékeink és a környezetvédelem 
A Dunapack Rt. papír alapú csomagolóanyagok és csomagolóeszközök gyártására szakosodott. A 2001 évben gyárainkban 
elôállított 235 ezer tonna papír a hazai teljes papírgyártás közel fele. Papírgyártásunk ebben az évben 273 ezer tonna 
hulladékpapírt dolgozott fel, ami a Magyarországon hasznosított mennyiségnek csaknem 80%-a. Ez a meghatározó piaci 
részesedés számunkra társadalmi és ökológiai felelôsséget is jelent: tevékenységünk és termékeink környezetbarátabbá 
tételével jelentôsen tudjuk csökkenteni a csomagolási hulladékok okozta környezetterhelést hazánkban 
http://www.dunapack.hu/dp015633.html 
 

1) Milyen feltételei vannak az üzem körfolyamatban való működésének? Milyen arányban valósul 
meg az újrahasznosítás? 

2) Milyen bemenetek és kimenetek vannak a körfolyamathoz kapcsoltan? 
3) Mi a feltétele a gyár további bővítésének? Véleményetek szerint van-e erre lehetőség, illetve 

szükség? 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Környezeti folyamatok Folyamat    
 
A természeti környezetünkben többféle körfolyamat is lejátszódik. Ezeknek köszönhető a Föld és az élet 
viszonylagosan állandó állapota. Vannak olyan folyamatok is, amelyek egyirányúak, bementek és 
kimenetek jellemzik. A technológiai folyamatok globális méretekben még nem körfolyamatok, annek 
többek között a környezeti állapotok romlása a következménye. Tanulhatnánk a természettől!  
 

1) Milyen energiák működtetik a víz körforgását? 
2) Melyik útvonalon halad a víz a leggyorsabban és melyiken a leglassabban? Miért? 
3) Történik-e a fizikai változások mellett kémiai változás is a vízzel? 
4) Alkossatok véleményt a víz körforgása és a globális éghajlatváltozás kapcsolatáról! 

Milyen jelenségek, változások figyelhetők meg napjainkban ezzel kapcsolatban? 
5) Milyen energia működteti a kőzetek körforgását? 
6) Milyen következménye van „múltunkra nézve” ennek a folyamatnak? 
7) Hol vannak ma a föld „forró pontjai”, aktív vulkáni vidékei? 
8) Mitől függ a felszín felmelegedése? 
9) Hogyan befolyásolja a levegőszennyezés az energiaáramlást? 

Miért nem körfolyamat a Föld energiaforgalma?
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Körfolyamatok  
 

Folyamat    

 
Az élő természet és a technológiák egy része is körfolyamatra épül. Ezek legfőbb jellemzője, hogy az 
anyagok legalább egy része nem lép ki a folyamatból, hanem folyamatosan oda- vissza alakul. A 
periódikus mozgást végző mechanikai rendszerek az egyes állapotok ismétlődésével alkotnak 
körfolyamatot.  
 

I. Életközösségek 
1) Milyen főbb alkotói vannak a szárazföldi és az édesvizi életközösségeknek a termelők és a 

fogyasztók szintjén? 
2) Mi hiányzik az alábbi ábrákból ahhoz, hogy körfolyamat rajzolódjon ki? Egészítsétek ki az 

ábrát! 
3) Mi lenne a következménye annak, ha csak az ábrán látható szereplők és folyamatok 

mennének végbe? 
Rec
ycli
ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. Robbanómotor 

1) Milyen ütemek mennek végbe a robbanómotorban? Melyik a „munkaütem”? 
2) Milyen be- és kimenetek vannak? Hogyan szabályozható a motorok működése? 
3) Milyen szempontból körfolyamat a motor működése, illetve milyen szempontból nem az? 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Körfolyamatok – 
Hulladék újrahasznosítás 

Folyamat    

 
1) Tanulmányozd környezetedben (lakóhely, iskola) a hulladékgyűjtés módját! 
2) Vannak-e a szelektív gyűjtést, újrahasznosítást szolgáló lehetőségek? 
3) Milyen anyagok újrahasznosítási módját ismered? Hogyan történik ez a folyamat? 
4) Véleményed szerint mennyire élnek ezekkel az emberek, hogyan lehetne növelni 

érdekeltségüket?  
 
MI IS AZ A "RECYCLING"? 

"Recycling" első lépése - GYŰJTÉS  
A gyűjtés több formában kivitelezhető: 
-   Szelektív gyűjtés gyártó cégeknél (szélvágások, selejt, forgács, reve, 
stb) 
-   Szelektív gyűjtés a lakosságnál (háztartásokban, vagy 
hulladékudvarokban) 
-   Vegyes hulladékból (vagy kommunális hulladékból) értékes anyagok 
kiválogatása 
 -   Újrahasznosítható anyag (vegyesen szeméttel keveredve) a 
hulladéklerakónak szállítva (így nincs visszanyerés) 
 
 

 
"Recycling" második lépése - VISSZANYERÉS  

A cél a gyűjtött hulladékból VISSZANYERNI olyan 
"másodlagos nyersanyagot", amelyből új termékeket 
lehet gyártani. A visszanyeréshez megfelelő piaci 
tapasztalat szükséges, feldolgozási kapacitás, 
szaktudás, és stabil pénzügyi háttér. A gyártó cégek 
elsődleges érdeke, hogy a legjobb árat érjék el korrekt 
és megfelelő szolgáltatás mellett. A szolgáltatónak a 
piaci (belföldi és külföldi) lehetőségeket jól kell 
ismernie, és olyan anyagmennyiséggel kell 
rendelkeznie, hogy a partnereknek stabil vételi 

lehetőséget tudjon kínálni.  
 
Hulladékgazdálkodás világszerte 
Évente globálisan 160 milliárd USD, éves befektetéseinek összesen 20 milliárd USA dollár értékével, valamint 
világszerte több mint 1.5 millió alkalmazottjával a recycling ipar különleges szerepet játszik a 
világgazdaságban. A hulladék-visszanyerés elősegíti a nyersanyagok és energiatakarékos felhasználását, 
valamint a környezet védelmét. A másodlagos nyersanyagok feldolgozásával az elsődleges feldolgozáshoz 
viszonyítva nagymértékű energiamegtakaritás érhető el.  
Anyag Energia 
megtakaritás 
Acél 74% 
Alumínium 95% 
Réz 85% 
Ólom 65% 
Papír 64% 
Műanyag 80% 

 
A másodlagos nyersanyagok felhasználásával történő termelés kevésbé szennyezi a környezetet, mint az 
elsődleges feldolgozás. Az újrahasznosított papír felhasználásával végzett termelés 35%-kal kevésbé 
szennyezi a vizet és 74%-kal kevésbé a levegőt. Az újrahasznosított acél felhasználásával történő 
termelés 86%-kal kisebb levegőszennyezéssel jár.  
A hulladék újrahasznosítás teljes mértékben nemzetközi iparág. Feladata egy sor különböző anyag - a 
feldolgozóipar melléktermékei illetve az életük végéhez érkezett fogyasztási cikkek - összegyűjtése, 
átválogatása, feldolgozása, valamint további értékesítése. …A recycling ipar által évente feldolgozott összesen 
mintegy 600 millió tonna anyag körülbelül egyharmada nemzetközi kereskedelmi forgalomba kerül.  
A másodlagos nyersanyagok nemzetközi kereskedelme elősegíti az acélművek, öntödék, papírgyárak, a textil- 
és gumiipar, stb. ellátását a további környezetbarát termeléshez szükséges nyersanyagokkal. Újrahasznosítás 
hiányában az elsődleges nyersanyagokat kibányásszák vagy kivágják, majd olyan termékek gyártásához 
használják fel, amelyek végső soron feleslegessé válnak és a potenciálisan hasznos másodlagos nyersanyagok 
ahelyett, hogy erőforrásként megőrzésre kerülnének, veszélyforrássá alakulnak át.  
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Gazdasági egyensúly Folyamat    

A gazdaság rendkívül összetett szerveződési szintek egymásba épülésével szerveződő rendszer. Ebben 
a tekintetben hasonló az élő rendszerekhez, ahol például az életközösségek anyagforgalma kiadás – 
bevétel jellegű. Egy nemzetgazdaság – hasonlóan a háztartásokhoz – elvileg annyit költhet, amennyi 
bevétele van. A gyakorlatba ez nincs mindig így. A ki- és beszállítások között is kell lenni valamiféle 
összhangnak, ezt hívjuk kereskedelmi mérlegnek. Az egyensúly zavarai rányomják a bélyegüket az 
adott gazdasági szint fejlődésére, ezért jobb ügyelni a biztonságos működésre.  

1) Az alábbi táblázat alapján állapítsátok meg, hogy mely területeken volt pozitív a behozatal/kivitel 
(import/export) mérleg? 

2) A grafikon szerint általában milyen volt a gazdaság export/import egyensúlya a vizsgált 
időszakban? Előnyösnek tekinthető-e ez a helyzet gazdasági fejlődés szempontjából? Milyen 
hatások változtahatnak jelentősebben ezen az egyensúlyon? 

3) A gazdasági egyensúly esetében kik, vagy mik alkotják a végrehajtó rendszert? 
4) A II. szöveg alapján állapítsátok meg, hogy ki, miért és miként avatkozott be a piaci egyensúly 

fenntartása érdekében? 
   

Külgazdasági egyensúly, államháztartás 

Előző év azonos időszaka = 100% 
    
 Behozatal/Kivitel 
Élelmiszerek, ital, dohány 108,8 113 
Nyersanyagok  113,4 122,1 
Energiahordozók  101,8 100,2 
Feldolgozott termékek  113,4 110,3 
Gépek, szállító eszközök  124,5 127,5 
Összesen  117,8 120,2 
 
 
I. GAZDASÁGI MI MICSODA?  
Egyensúly   
 A szó nyugalmat, békességet áraszt, mégis, az utóbbi idõben mindenki ideges lesz, amikor a 
gazdaságpolitikusok az egyensúlyra hivatkoznak. Ez esetben ugyanis az egyensúly annyit jelent, hogy 
belenyúlnak a zsebünkbe, elmarad a fizetésemelés, vagy növelni kell az elektromos áram díját. A mágikus 
egyensúly nevében csupa kellemetlen dolog történik velünk, úgyhogy az „egyensúlyban lenni" már-már a „jól 
benne lenni a pácban" vagy a „megszorítani a nadrágszíjat" kifejezéssel egyértelmû.  

Egyensúly akkor van a gazdaságban, ha a szereplõknek nem áll érdekükben megváltoztatni gazdasági 
magatartásukat. Ha a piacokra vonatkoztatjuk az egyensúly fogalmát, akkor azt az állapotot jelöli, amikor az 
eladók és a vásárlók összessége meg van elégedve az eladott, illetve a megvásárolt javak mennyiségének és 
árának kombinációjával. Az egyensúlyt az ellenkezõ oldalról közelítve meg: nincs feszültség a gazdaságban, a 
kereslet nem haladja meg a kínálatot, nem kell sorban állni, nem kell az árukat adagolni, s ennek az 
ellenkezõje sem okoz fejfájást: nem dugulnak el túlkínálat miatt az értékesítési csatornák, nem állnak a 
raktárban eladhatatlan áruhegyek.  

Élet és tudomány 1996/47 
 
II. Az egyensúly érdekében 
Közvetlenül lapzárta előtt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az alábbi közlemény 
adta közre honlapján a sertésexport támogatásáról: 
Tekintettel a hazai és külföldi sertéspiacon tapasztalható árproblémákra, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium a piaci egyensúly fenntartása érdekében a félsertések exportját 150,- Ft/kg mértékben kívánja 
támogatni. A támogatás igénylésével kapcsolatos részletes szabályozást a szaktárca hamarosan meghirdeti. A 
kivitel előmozdítása érdekében a szaktárca időszakos élősertés exporttámogatást hirdetett meg az év első 
negyedévére vonatkozóan. Ennek mértékét a 90-145 kg súlyú sertések esetében 65,- Ft-ról 85,- Ft-ra, a 145 
kg feletti sertéseknél 90,- Ft-ra módosította április 1-i hatállyal a WTO Megállapodás által rendelkezésre álló 
keret kimerülésig. 
http://www.edosz.hu/husos/03/04/03_04_07.html
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Állandó állapot –  
ökológiai egyensúly 

Folyamat    

 
"Túl sok a busa a Balatonban, félő, hogy veszélyezteti a tó ökológiai egyensúlyát..." olvashattuk a 
múltkor egyik napilapunkban. A különböző ökológiai folyamatok vizsgálatakor vagy jelenségek 
elemzésekor gyakran találkozni az "ökológiai egyensúly" fogalmával.  
 

1) Milyen alrendszerei vannak a természetes ökoszisztémáknak? 
2) Keressetek példákat a természetes életközösségekben zajló, ellentétes irányú folyamatokra! 
3) Hogyan tartható fenn a mesterséges életközösségekben (pl. a mezőgazdaságban) az ökológiai 

egyensúly? Keressetek példát arra, amikor ez nem sikerült! 
4) Milyen globális, emberi eredetű hatások fenyegetik ma a világ ökológiai egyensúlyát?  
5) Elkpzelhetőek-e az ökológiai egyensúlyt felborító kozmikus hatások? Keressetek példát a 

múltból! 
 
Ökológiai egyensúly  
 

Először szedjük szét a szókapcsolatot, nézzük meg mit is jelent valójában az egyensúly fogalma. Az 
egyensúly fizikai definíciója egy állapot leírása. A testnek az az állapota, amelyben az ellentétes irányból ható 
erők egyenlők, és ezért a test nyugalmi helyzetben marad. Egyensúlyban van például egy kétkarú emelő, ha 
mindkét karjára ugyanolyan nagyságú erő hat. Egyensúlyról beszélhetünk azonban akkor is, ha egy 
rendszerben az ellentétes folyamatok, törekvések, mozzanatok ellentétes hatásúak, és ezért éppen kiegyenlítik 
egymást. Az egyensúlynak ez a megfogalmazása már közelít az ökológia egyensúly jelenségéhez, mert a 
rendszer nyugalma csak látszólagos, az ellentétes hatású mozzanatok, törekvések stb. mozgást, dinamizmust 
sejtetnek. …Az egyensúlyi állapotot tehát szüntelen mozgás jellemzi, ezért dimanikus egyensúlynak tekinthető.  

… A rendszer ( a rendszerelmélet kritériumainak megfelelő) definíciója három fontos mozzanatot emel 
ki jellemzésükre: egyrészt egymással szoros kapcsolatban álló összetevőkből, komponensekből állnak, 
másrészt, ezek a komponensek bonyolult kölcsönhatásokban vannak egymással, amelyek eredményeképpen 
egy új, működő struktúra jön létre, harmadrészt ez a működés szabályozott. Az összetevők az egyes 
rendszerek jellegétől függően mások és mások lehetnek. Az ökológiai rendszerekben a komponensek az egy 
helyen együtt élő populációk, amelyek egy magasabb egyed feletti szerveződési szintté, a biocönózisokká vagy 
társulásokká szerveződnek. A populációk közötti kapcsolatok és kölcsönhatások nagyon sokfélék lehetnek, lehet 
kölcsönösen előnyös, egyes populációk számára előnyös, mások számára hátrányos de lehet éppen közömbös 
is. Alapvető kapcsolat egy ilyen rendszerben a táplálkozási, trofikus kapcsolatok hálózata, amely a rendszert 
működtető anyag és energia áramlása.  

…Egy rendszer működése abban nyilvánul meg, hogy a külső hatásokra reagál, arra valamilyen 
formában válaszol. Másképpen fogalmazva, egy rendszert minden időpillanatban az adott körülmények között 
egy adott állapot jellemzi. A szüntelenül érő külső hatások ennek az állapotnak a megváltozására irányulnak, 
amelyekre a rendszer valamilyen formában reagál. Az ökológiai rendszerek nyílt rendszerek vagyis egymással 
és az élettelen környezetükkel anyag, energia és információ áramlás és csere révén kapcsolatban állnak. A 
működő rendszerek szabályozottsága pedig azt jelenti, hogy a külső hatások ellenére, azaz az azokra 
válaszként kialakított belső változások eredményeképpen a rendszerre jellemző állapotok állandóak maradnak. 
…Ha egy működő ökológiai rendszer jellemző állapota - azaz komponenseinek arányai és működésének 
legfontosabb mutatói - hosszú időn keresztül csak minimális ingadozást mutatnak, statisztikusan állandók, 
aminek következtében a működése zavartalan, egyensúlyban lévőnek tekintjük. A fentiekből kiderül, hogy egy 
ilyen ökológiai egyensúly csak a környezettel szoros összhangban, a környezet sajátosságaitól függően képes 
megvalósulni. Minden rendszer működésének és fennmaradásának kérdése a stabilitásától függ. Attól, 
mennyire képes tolerálni a kívülről érkező hatásokat, meddig képes mechanizmusaival a belső szabályozásra. A 
stabil ökológiai rendszerek nagyobb környezeti változások ellenére képesek megőrizni a populációk korábbi 
jellemzőit, a diverzitást, a trofikus struktúrákat, a produktivitást stb. Ha a viszonylag kis külső hatásokra is 
alapvető változások következnek be az ökológiai rendszerben, akkor az kis stabilitású, sérülékeny.  

… Az ökológiai egyensúly felborulásáról akkor beszélünk, ha egy külső változás hatását a rendszer 
önszabályozó mechanizmusa nem tudja közömbösíteni. Ilyen környezeti változások természetes körülmények 
között az élővilág evolúciója során sokszor bekövetkeztek… Az utóbbi néhány évszázadban azonban - amely 
evolúciós léptékben gondolkozva jelentéktelen idő - az ember tevékenysége okozta változások eredményeztek 
környezeti hatásokat. Sőt az ilyenirányú hatások az elmúlt évtizedekben hatványozottan sokasodtak, komoly 
veszélybe sodorva a bioszférát, mint egységes egészként működő ökológiai rendszert is. Tudjuk, hogy egy 
természetes kis tóba folytonosan bekerülő hígtrágya vagy nagy mennyiségben hitelen bejutó műtrágya olyan 
demográfiai robbanását eredményezheti egyes algafajoknak, amely a víz ökológiai egyensúlyának teljes 
összeomlásával járhat. Egyetlen külső hatásról, a foszfor vagy nitrát szint ugrásszerű növekedéséről van szó, 
amely a rendszer egy vagy néhány komponensének egyedszám növekedését eredményezi.  

Szerényi Gábor  
http://www.greenfo.hu/adatbazisok/okologia_item.php?item=37 
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Ingadozás és borulás – 
kényes egyensúlyok 

Folyamat csoportos   

 
A természetben és a technológiában, de a társadalomban is előfordulnak olyan rendszerek és 
helyzetek, amelyekben az egyensúly megőrzése, beállítása jelenthet megoldást a jelentkező 
problémákra. Ezekben az esetekben a viszonyok tisztázása, a zavaró hatások azonosítása, vagy a 
szabályozás megfelelő kialakítása segíthet. 

1) Hogyan sérül a társadalmi egyensúly napjainkban az ENSZ főtitkára szerint?  
Milyen folyamatokat láttok megvalósulni az egyensúly beállítása érdekében? 

2) Hogyan őrízhető meg a test egyensúlya mozgás közben? Milyen szervek végzik az érzékelő, 
szabályozó és végrehajtó működést ennek érdekében? 

3) Soroljatok fel köznapi helyzeteket, mozgásformákat, amelyekben nagy szerepe van az 
egyensúlyozásnak! Fejleszthető-e ez a képességünk?  

4) Miért nem vagyunk képesek tökéletesen egyensúlyozni? 
5) Nézzetek utána: mi a jelentősége az érzelmi egyensúlynak a testi egészség megőrzése 

szempontjából? Modjatok konrét példákat saját tapasztalat alapján a harmadik szövegben leírt 
„egyensúlyozásra”? 

 
I. Kofi Annan, az ENSZ fõtitkára 

A kulcsszó: a felelõsség. Felelõsség a bolygónkért. Felelõsség egymásért, különösen a szegényekért, a 
sebezhetõkért, az elnyomottakért. Felelõsség a jövõért - gyermekeinkért és az õ gyermekeikért. A 
kulcsfontosságú elem az emberi lények és a természeti környezet kapcsolata. A jelenleg megszokott fejlõdési 
modell csak keveseknek gyümölcsözõ, miközben hibás sokak számára. Egy olyan fejlõdési irányról, amely 
tönkreteszi a környezetet és az emberiség többségét nyomorban hagyja, be fog bizonyosodni, hogy zsákutca 
mindenki számára. — A cselekvés a kormányokkal kezdõdik. A leggazdagabb országoknak kell a vezetõ 
szerepet betölteniük. Õk rendelkeznek a gazdagsággal. Õk rendelkeznek a technológiával. És õk aránytalan 
mértékben járulnak hozzá a globális környezeti problémákhoz, a tengerek és a levegõ elszennyezõdéséhez, a 
savas esõkhöz, a globális hõmérséklet emelkedéséhez, az ebbõl eredõ elsivatagosodáshoz, nyomorhoz és 
ivóvízhiányhoz a Föld amúgy is legszegényebb térségeiben. (...) 
II. Hogyan érzékeljük az egyensúlyt?  

Az egyensúlyt három forrásból érkező bemenő jelek befolyásolják: a fültornác-rendszer, a látás és a 
mozgásérzékelés. A fent és lent érzékelésének forrása a belső fülben lévő fültornác-rendszer. Három félkör 
alakú cső alkotja. A csövekben folyadék található, amely elmozdul, ha a fej megbillen. A csövekben 
hajszálvékony idegvégződések futnak, amelyek a folyadék mozgásával stimulálva idegi jeleket adnak. Ezek a 
jelek információval szolgálnak a fej helyzetéről. Azonban a fültornác-rendszer nem továbbít információt a test 
elhelyezkedéséről. Ahhoz kell a látás is. A látás domináns érzék. Ez gyakran elnyomja az összes többi érzéket, 
az egyensúly-érzéket is beleértve. Bár a látás nem nélkülözhetetlen az egyensúlyozáshoz, az abból nyert 
inputok károsak lehetnek összetett fizikai mozgások végrehajtásakor. Tény, hogy a tornászok, akrobaták és 
harcművészek azok közé tartoznak, akiknek edzeniük kell idegrendszerüket azért, hogy ne a látásra 
hagyatkozzanak egyensúlyozáskor. Például táncosok, vagy műkorcsolyázók piruettezéskor szemüket egy a 
horizonton található képzeletbeli pontra fókuszálják. Amíg a testük elfordul, fejük és szemük addig erre a 
pontra irányul, amíg csak a nyakuk is nem fordul. Aztán a fej gyorsan körbefordul és ismét a távoli pontra néz. 
Ha engednék, hogy a fej a törzzsel együtt forduljon körbe, az erős vizuális és fültornác-érzékelés azonnali 
szédülést és tájékozódási zavart okozna. Ugyanez az alapelv érvényes a forduló rúgás vagy ütés 
kivitelezésénél. A szemeknek a célra kell fókuszálni, amíg a test végigviszi a mozgást. 
http://budomagazin.hu/cikk/budo.php/346 

Az egyensúlyozás művészete nem egyszerűen villámgyors reakciók sorozata. Egy pálcát egyensúlyban 
tartva ugyanis olyan fürge mozdulatokat végzünk, amelyekhez képest az ember reakciósebessége 
meglehetősen vontatott tempónak tűnik. A Chicagói Egyetem két kutatója, Juan Cabrera és John Milton szerint 
az idegrendszeri háttérzaj hatása nélkül a pálcát másodpercekig sem tudnánk megtartani. Másként fogalmazva: 
véletlenszerű, nem tudatosan szabályozott mozdulatok tartják a magasban a kötéltáncost. A kutatók úgy vélik, 
még a gépi egyensúlyozás kutatói (a "lépegetők" és különböző emberszerű robotok mérnökei) is 
alkalmazhatnák ezt a felismerést, csupán egy kis véletlenszerűséget, vagyis "zajt" kellene becsempészniük a 
teremtményeik mozgását irányító programokba. Cabrera és Milton infravörös fényt érzékelő kamerák 
segítségével rögzítették egy fényforrásokkal felszerelt, függőlegesen egyensúlyozott pálca mozgását. A pálca 
két végére szerelt lámpácskák elmozdulása alapján követték nyomon a pálca dőlésszögének váltakozását. 
A pálca kilengései 10 ezredmásodperc és 1 másodperc közötti hosszúságúak voltak. A rövidebb kilengések jóval 
nagyobb gyakorisággal követték egymást. A pálcát egyensúlyozó ember tipikus reakcióideje azonban 100 
ezredmásodperc körülire tehető. A kutatók mérései szerint a többé-kevésbé nyugodtnak tűnő pálca 
elmozdulásainak mintegy 98 százaléka az emberi reakcióidőnél gyorsabban történik, ami azt jelenti, hogy csak 
a maradék 2 százalékot vagyunk képesek tudatosan irányítani. 
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20020926azegyensuly.html 
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III.Szerelmi egyensúly 
Ideál - Reforméletmód magazin 2004 
Egyenlítsük ki a számlát!  
Legfontosabb szabály, hogy mindketten ugyanannyit adjunk és kapjunk! Ez nem más, mint kiegyensúlyozott 
"cserekereskedelem" az idővel, a másikra történő odafigyeléssel, a gyengédséggel, a kisebb-nagyobb 
szívességekkel, a szex közbeni odaadással. A lényeg, hogy hosszú távon stimmeljen a "mérleg". A szakemberek 
szerint, aki egy adott pillanatban jobban szeret, az többet "fektet be", mint a másik. Egy minden szempontból 
kielégítő kapcsolatban a szerepek állandóan cserélődnek. Tehát: vannak olyan időszakok, amikor az egyik, 
majd pedig a másik félnek van szüksége - bizonyos körülmények miatt - extra odafigyelésre. Ez teljesen 
rendben van - rövid távon. Ám, amikor valaki mindig csak kap, "számláján" drasztikusan megnő a "tartozik" 
egyenleg. Ez pedig zavarja, kibillenti a kapcsolat egyensúlyát. A partnerviszonyt felváltja a szülő-gyermek 
játszma, és nincs az a szerelem, mely ezt kibírná.  De arra is figyeljünk, hogy csak annyit adjunk, amennyit a 
másik még képes elfogadni! Ha párunkat állandóan figyelmességgel árasztjuk el, viszonyunk kibillenhet 
egyensúlyából. Amikor két ember között az apró szeretetmegnyilvánulások egyforma intenzitásúak, a kapcsolat 
kiegyensúlyozott.  
http://www.informed.hu/eletmod/ideal/?article_id=71979&prk=46247019 
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Szabályozott folyamatok Folyamat    
 
Az élő rendszerek és bizonyos technológiai rendszerek szabályozott folyamatok révén működnek. 
Ennek célja általában valamiylen kívánatos (pl. állandó) állapot fenntartása, ez gépeknél az üzemi 
állapotot, élőlényeknél az élő állapotot jelenti. A környezetből, vagy magából a rendszerből zavaró 
hatások érkeznek, ezekre a szabályozott rendszer úgy válaszol, hogy az állapotváltozások fenntartsák 
az állandó állapotot, vagy újfajta működés alakuljon ki. A szabályozás információáramlást 
feltételeő folyamat, amelyben állapotjelzések és szabályozó utasítésok adás-vétele történik. 

1) Hogyan játszik szerepet maga a hiba a javításban az első szövegben említett atomerőművi 
rendszerben? 

2) A csernobili eseményeket figyelembe véve mi a leggyengébb láncszeme az ilyen bonyolult, de 
emberek által irányított rendszereknek?  

3) Nézzetek utána: miylen módon szabályozza a szervezet az alvás és ébrenlét ritmusát? 
Lehetséges-e mesterségesen beavatkozni abbe a folyamatba? Ha igen, ennek mjiylen 
következményei lehetnek? 

4) Milyen előnye van közlekedésbiztonsági szempontból a blokkolásgátló fékrendszereknek? 
Nézzetek utána: normál fékrendszerek esetében milyen megoldások teszik biztonságosabbá a 
működést? 

5) Rajzoljátok fel az ABS rendszer működésének folyamatábráját! 
Meghibásodás-biztos tervezés 
Kívánatos a biztonsági rendszerek és rendszerelemek tervezésénél, hogy a megbízható berendezések 
kiválasztása és alkalmazása mellett a rendszerek rendelkezzenek azzal a tulajdonsággal, hogy a legvalószínűbb 
meghibásodási módjaikban az atomerőmű biztonságos üzemállapotba kerüljön. Ilyen megoldások lehetnek: az 
irányítástechnikai védelmi rendszerek olyan kivitele, amikor egy védelmi kör a meghibásodása esetén 
automatikusan a biztonság irányába ható jelet generál, gépészeti rendszereknél a természetes cirkulációs 
hűtés, a villamos vagy gáz betáplálás kimaradása esetén a biztonságos irányba valamilyen tárolt energia 
segítségével elmozduló beavatkozó szervek (elzáró szerelvények, szabályzórudak, stb.) alkalmazása, folyékony 
közegek gravitációs vagy más tárolt energiával való továbbítása. A gyakorlatban természetesen nem minden 
esetben biztosítható, hogy egy biztonsági rendszer vagy rendszerelemfunkció meghibásodása önmagában az 
atomerőmű biztonságos üzemállapotba kerülésének irányában hasson. Ilyenkor más módon kell a biztonságot 
garantálni. 
 
A biológiai órák összehangolása 
Több példa is akad arra, hogy külső ritmusforrások összehangolják a belső ritmuskeltőket. Évtizedek óta tudjuk 
például, hogy ha az ember állandóan világosban tartózkodik, akkor megváltozik az alvási és ébrenléti ciklikusa: 
a ciklus periódusideje néhány órával hosszabb lesz 24 óránál. Ebből az következik, hogy az alvás és az ébrenlét 
ciklusa a nappalok és az éjszakák váltakozásához igazodik. Ezzel magyarázható az is, miért alszik rosszul 
néhány napig az, aki olyan helyre repül, ahol az időzóna több órával eltér az általa megszokottól. Az illető belső 
órája ugyanis „más időt mutat”, mint a helyi idő. Aki a saját ideje szerint este nyolc órakor olyan helyre 
érkezik, ahol éppen délelőtt 10 óra van, fárasztó napot él át, hiszen a belső órája azt jelzi, hogy néhány óra 
múlva aludnia kell, ám erre csak fél nappal később kerülhet sor. Szervezetünkben számtalan többé-kevésbé 
szinkronizált ritmuskeltő van. Ezek alapértékei jórészt örök- lött tulajdonságok, de a rendszeres szinkronizáció 
(megszokás, tanulás) hatása is érvényesül. Akik például hét közben korán kelnek, azok a hétvégén is 
felébrednek a megszokott időben. 
Élet és Tudomány 1998/14.  

Az ABS fékrendszer működése 
A rendszer alapvetően rém egyszerű, pár érzékelő, szelepek, visszatöltő 
pumpák és némi gépagy alkotják. A szenzorok az autók kerekeinél, 
időnként a tengelyen vagy a differenciálműben helyezkednek el, és a 
kerekek sebességét mérik, irreális mértékű lassulás után kutatva. A 
szelepek felelősek a féknyomás csökkentéséért, a hozzájuk kapcsolódó 
pumpák a csökkentett féknyomás visszatöltéséért. A vezérlő, egy 
miniszámítógép hangolja össze a különböző részegységek munkáját.  Az 
érzékelőkből jövő adatokat a vezérlőegység figyeli, és túlzott mértékű 
lassulás esetén utasítja a szelepeket, hogy a blokkolást megelőzendő 
mérsékeljék a féknyomást. Az ABS agya addig csökkenti a nyomást, míg 
újra gyorsulást nem érzékel, ekkor a visszatöltő pumpa lép működésbe, 
egészen addig, amíg a kerék lassulása túl nem lépi az autó lassulását. 
Ezt a kört egyes ABS-ek másodpercenként akár tizenötször is képesek 

megtenni. 
http://www.totalcar.hu/magazin/szotar/abs/ 
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Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Folyamatok egymásba épülése-  
anyaghiba 

Folyamat    

 
A technológiai rendszerekben is megfigyelhető valamiféle egymásba épülés. Egy szerkezet az 
anyagokat alkatrészek formájában tartalmazza, ezek a részegységek – alrendszerek – megfelelő 
szerkezetté összeállítva magasabb rendű (rendszer szintű) működésre képesek. Az anyagok azonban 
hibákat is rejthetnek, ami további hatásként az alkatrészeket károsodásához vezet, ez gyakran végzetes 
az egész gépezet működésére nézve is. A hibák bekövetkezését a különleges igénybevétel is kiválthatja, 
például egy versnyben lévő autó esetében. 
 

1) Keressétek meg az alábbi szövegben a hibák láncolatát, amely a verseny feladására 
kényszerítette a versenyzőket! 

2) Milyen jellegű lehet az anyaghiba (pl. fémek esetében)? 
3) Miért nem működik megfelelően az autó sebességváltó nélkül? Mi a rendeltetése ennek a 

részegységnek? 
4) A második szöveg alapján állapítsátok meg, hogy mi a különbség a hiba és az anyaghiba között? 
5) Miért fontos szabályozni az atomerőművek meghibásodásával kapcsolatos eljárásokat? 

Keressetek példát a közelmúltból atomerőművi meghibásodásra!  
 
Dakar: Kisék hosszú távra terveznek  
Hazatért a Nissanos páros 
Sajnos a 2004-es év nem hozott sok szerencsét a 2004-es Dakar ralin szép számban induló magyar 
különítménynek, hiszen az öt autós és két motoros induló közül pillanatnyilag már csak Szalay Balázsék vannak 
versenyben. Volt azonban egy páros, aki remekelt a magyar színekben. Kisék ugyan kiestek, de amíg 
versenyben voltak, addig magukra vonták a figyelmet. A Kis/Czeglédi kettős Nissanjával folyamatosan az első 
harminc között tartotta magát, ami a tekintélyes, 164 autót számláló mezőnyben bizony igencsak tiszteletre 
méltó. Ám a hetedik napon bekövetkezett az, ami korábban csak rémálmaikban jelent meg korábban: a váltó 
hibája miatt feladni kényszerültek a versenyt. Amint azt Kisék elmondták, annyit már ez alapján is le lehet 
szűrni, hogy jó úton jár a csapat az autó fejlesztésével.  
Czeglédi Péter: -Ugyan az idei versenyre épített Nissan az utolsó pillanatokban készült csak el, ahhoz képest 
nagyon jól szerepelt. A kiesést anyaghiba okozta, márpedig ha ezeket a hibás anyagokat sikerül jobbra cserélni, 
akkor reálisak lehetnek a jó eredmények.  
Kis Sándor: -A Nissan gyári csapatánál is előfordulnak ezek a hibák, ott is anyaghiba okozza a legtöbb bajt. Az 
elején ugyan nem mentünk forszírozott tempóban, ám annyi látható, hogy a lényeges pontokon, a motor és a 
futómű terén jól állunk. Az autón idén további fejlesztéseket hajtunk majd végre, hogy a gyerekbetegségeket ki 
tudjuk szűrni.  
 
 
Atomerőművi berendezések tervezésének speciális irányelvei 
Országos Atomenergia Hivatal  
NUKLEÁRIS  BIZTONSÁGI  SZABÁLYZATOK  
3. sz. kötetéhez tartozó 3.12. sz. Irányelv 

Meghibásodás: 
Olyan jelenség, amely az adott rendszer vagy rendszer elem működőképességét szünteti meg vagy olyan 
működést vált ki, amely a funkció szempontjából nem kívánatos. Pl. egy csővezeték meghibásodása szivárgást, 
törést vagy elzáródást is jelenthet. Egy szelep meghibásodása jelentheti azt, hogy a szelep nem nyit vagy zár a 
kellő időpontban, akkor nyit vagy zár, amikor nem kellene, vagy nem megfelelő sebességgel működik. A 
meghibásodásokhoz soroljuk a műszaki szóhasználatban emberi hibaként elterjedt jelenséget is, amennyiben 
az a fenti hatásokat váltja ki. 
Jelen irányelvben megkülönböztetjük a hiba és a meghibásodás fogalmát, értelmezésünkben a hiba nem 
befolyásolja szükségszerűen a rendszer vagy rendszerelem működését (pl. egy olyan anyaghiba, ami 
anyagvizsgálati szempontból hiba ugyan, de nem okoz meghibásodást. A példát folytatva egy hiba is válhat 
meghibásodássá, ha pl. a fenti anyaghiba terjedés folytán olyan mértékűvé válik, hogy befolyásolja a 
működést.). 

 155



118 
Téma Modul Alkalmazás Forma Kompetencia 

Éltető fény –  
fotoszintézis  

Folyamat    

 
A természetben jelenleg csak a földi életről van tudomásunk. Ennek kulcsfolyamata a növények 
fotoszintézise, az a folyamat, amelyben egyszerű szervetlen anyagokból összetett szerves molekulák 
keletkeznek. A növényevő állatok az így előállított anyagokat fogyasztják, majd továbbadják a 
ragadozó állatoknak. A fotoszintézis megindulása alapvetően változtatta meg bolygónk légkörét és 
jelenleg is alapvető szerepet játszik a levegő összetételének egyensúlyában.   
 

1) Milyen anyagokat vesz fel és ad le a növény a légzőnyíláson keresztül? (Figyeljétek meg a 
folyamatábrát is!) 

2) Nézzetek utána: Mire van még szükség a cukor előállításához (anyag, energia?)? 
3) Írjátok fel a folyamat anyagmérlegét (egyenletét)! 
4) A folyamatábra alapján keressétek meg azt az anyagot, amely a kék fény energiáját képes 

felfogni!  
5) Mi keletkezik a fényszakasz folyamatának végén? Milyen reakció következik ezután? Mi a 

végterméke? 
6) Nézzetek utána: mi az ATP és mi a szerepe az élőlények működésében? 
7) Miként alkot körfolyamatot a természetben a növények fotoszintézise és az állatok légzése? 

Rajzoljátok fel a kört! 
 
Képek: http://gisserver1.date.hu/tamas/szennyvizjegyzet/Image165.gif 
http://www.sulinet.hu/kornyezetvedelem/cikkek/nagylatoszog/fotoszintezis.jpg

A fotoszintézis 
„fényszakaszának”folyamatábrája 

(Z-séma) 

A fotoszintézis folyamata a 
levélben 
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