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A CSILLAGOS ÉG FELTÁRULÓ TITKAI – 
CSILLAGÁSZATTÖRTÉNETI BEVEZETÉS

A TUDOMÁNYOS SZÖVEG FELDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI

Szöveg

A csillagos ég feltáruló titkai 

A	csillagos	ég	 látványa	mindig	elbűvölte	az	embert.	Az	ókori	népek	–	 sok	ezer	évvel	 ezelőtt	
–	a	kezdeti	csodálkozás	korából	kilépve	valamiféle	rendszert,	értelmet	kerestek	az	égen	szikrá-
zó csillagok1	világában.	Látták	a	csillagok	felkelését,	lenyugvását,	megfigyelték	a	Hold	útját	az	
égen, örültek a nap	éltető	sugarai	megjelenésének,	és	búcsút	intettek	a	lehanyatló	tűzgolyónak,	
amikor	eltűnt	a	„világ	kapui”	mögött.	

A	kutató	ember	apránként	haladva	ismerkedett	az	égbolttal.	Észrevette	a	csillagok között 
tovasuhanó	bolygókat,2 képzelete csillagképeket3 alakított ki az égen, látta a Tejút	halványan	
derengő	 fényét,	 riadtan	figyelte	 a	 titokzatosan	megjelenő	üstökösöket4	 és	 a	 felragyogó,	majd	
lassan	elhalványodó	„új	csillag”-okat.5 

A	megfigyelt	változásokat	 lejegyezték,	ezekből	a	 feljegyzésekből	és	a	 régészeti	 leletekből	
tudjuk,	a	Nílus	völgyében,	a	mezopotámiai	síkságon,	Kína	ősi	városaiban	éltek	az	első	csillagné-
zők,	ott	emelték	az	első	csillagvizsgálókat,	és	onnét	származik	az	ősi	tudomány,	a	csillagászat.	

A	 csillagászat	mint	 valóságos	 tudomány	 az	 ókori	 görögökkel	 kezdődik,	 de	 az	 első	nagy	
görög	filozófus,	Thalész	(kb.	i.	e.	636–546)	fellépéséig	a	fizikai	világ	természetét	mitologikusan	
magyarázták.	 Thalész	 az	 égboltot	 buboréknak	képzelte,	melybe	 beágyazódtak	 a	 csillagok.	A	
buborék	belsejében	a	henger	alakú	Föld	a	vízen	úszik.	

Eleinte	a	csillagászat	csak	a	szemmel	látható	égitestek	megfigyelésére	és	mozgásuk	előrejel-
zésére	korlátozódott.	Később	felismerték,	hogy	a	Föld	valójában	nem	lapos,	hanem	gömb	alakú.	
Az	alexandriai	Ptolemaiosz	(i.	u.	2.	század),	a	görög	csillagászati	iskola	utolsó	jelentős	képviselő-
je	azt	állította,	hogy	a	Föld	nem	foroghat,	mert	ha	így	volna,	akkor	állandó	erős	szélnek	kellene	
fújnia	a	Föld	légköre	alatti	világ	forgásának	következtében.	Eszerint	a	Föld-központú	Naprend-
szer	alkotja	az	egész	világegyetemet.	Ez	az	elmélet	egészen	a	16.	századig	tartotta	magát.

A	csillagászok	munkája	nyomán	feltáruló	világegyetemben	minden	mozog;	a	csillagvilág	
galaxisai6	 csakúgy,	mint	az	atom	alkotórészei,	állandó	mozgásban	vannak.	Nincsen	egyetlen	
pont sem az univerzumban,	amely	nyugalomban	lenne.	A	mozgás	az	anyag	létezési	módja.	Nem	
létezhet	anyag	mozgás	nélkül.

Kopernikusz – 1543-ban megjelent – Az égi pályák körforgásáról	című	művében	leírta	a	he-
liocentrikus7	világkép	elméletét,	amely	a	világmindenséget	úgy	modellezi,	hogy	a	Nap	van	a	
központban,	nem	pedig	a	Föld.	A	heliocentrikus	elmélet	elfogadása	–	legalábbis	az	európai	tu-

1  

2  

3  

4  

5	 	„Új	csillag”	azaz	szupernóva.	A	csillagok	fejlődésének	egy	lehetséges	végső	stádiuma.

6  

7	 	Nap-középpontú.
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dományos	körökben	–	Tycho	de	Brahe, Johannes	Kepler, galileo galilei és isaac newton nevé-
hez	fűződik.	Brahe	megfigyelései	az	égitestek	mozgásáról,	valamint	Kepler	előbbihez	fűződő	
munkája	is	megkérdőjelezte	az	addig	érvényes	geocentrikus8	világképet.	Kepler	volt	az	első,	aki	
a	bolygók	mozgásának	 leírásakor	először	ellipszispályáról9	beszélt	 (előtte	körpályát	 feltételez-
tek).	Galilei	ismertette	az	elméletet	széles	körben,	ő	használta	fel	a	távcsövet	is	először	komoly	
csillagászati	megfigyelésekre,	új	ablakot	nyitva	ezzel	a	megismerés	felé.	Kitárult,	kibővült	a	vi-
lágegyetem.

Az angol newton gravitációs törvénye	 (1687)	 adott	 elsőként	 konkrét	magyarázatot	 arra,	
hogy	a	bolygók	miért	a	Kepler	által	leírt	módon	mozognak,	elméleti	magyarázattal	támasztotta	
alá	a	heliocentrikus	világképet,	s	még	különlegesen	pontos	előrejelzéseket	is	lehetővé	tett.	New-
ton fejlesztette ki a tükrös távcsövet is.

egyre nagyobb és nagyobb távcsövek	épültek	és	épülnek	ma	is,	de	semmi	jelét	nem	látjuk,	
hogy	a	tér	határaihoz	közelednénk.	Feltételezések	szerint	a	tér	végtelen,	mint	ahogyan	az	idő-
nek	sincs	kezdete	és	vége.	

Az	1700-as	és	1800-as	években	felfedezték,	hogy	a	Nap	csak	egy	csillag a többi között, az 
1900-as	években	pedig	fény	derült	arra,	hogy	a	Tejútrendszer csak egy a sok galaxis közül.

A színképelemzés10	a	világegyetem	anyagi	egységét	tárta	fel:	a	leglátványosabb	csillagrend-
szereket	alkotó	égitestekben	is	ugyanazok	az	anyagok	vannak,	amelyek	a	mi	földi	világunkban	
ismeretesek, s amelyek testünknek is alkotórészei. 

egészen a spektroszkópiai	vizsgálatok	kezdetéig	nem	sokat	tudtak	a	csillagokról,	ezzel	vi-
szont	lehetővé	vált	annak	a	kimutatása,	hogy	azok	a	Naphoz	hasonló	elemekből	épülnek	fel,	
csupán a hőmérsékletük, méretük és tömegük	térhet	el	jelentősen.	Bár	Huygens már feltételezte, 
hogy	a	Tejút	egy	olyan	csillagrendszer,	melyben	a	Nap	is	benne	található,	ennek	igazolása	csak	
a 20.	században	történt	meg	a	külső	galaxisok	felfedezésével	együtt,	majd	nem	sokkal	ezután	
észrevették a világegyetem	tágulását	is.	A	modern	csillagászat	számos	egzotikus	égitestet	fede-
zett fel, mint a kvazárok,11 a pulzárok,12 a blazárok13 és a rádiógalaxisok.14	A	20.	század	folyamán	
a kozmológia	komoly	fejlődésen	ment	át:	az	általános	relativitáselmélet és a magfizika	lehetővé	
tette,	hogy	kifejlesszék	az	ősrobbanás	elméletét,	mely	szerint	a	világegyetem	térfogata	valaha	
nagyon	kicsiny	volt,	és	azóta	tágul.	Ezt	több	megfigyelés	is	alátámasztja,	mint	a	mikrohullámú	
kozmikus	háttérsugárzás, a Hubble-törvény és a kémiai elemek gyakorisági eloszlása.

A	rádiótávcső	a	megismerés	határait	újból	messze	kitolta,	most	már	a	távcsövekkel	érzékel-
hető	határokon	túlra,	a	világűr	alig	felmérhető	sötét	távlatai	felé.	A	mesterséges	holdak	és	a	mes-
terséges	bolygók	pedig	szinte	megfogható	közelségbe	hozták	az	elérhetetlennek	hitt	világot.	

 (Járdány Barna: A csillagászat története alapján)

8	 	Föld-középpontú.

9  

10	 	A	csillagok	fényének	vizsgálatából	következtetni	lehet	fizikai	felépítésükre	és	kémiai	összetételükre.	Színkép-
elemzéssel	minden	elemet	ki	lehet	mutatni,	amely	a	Naprendszerben	megtalálható,	ám	túlnyomóan	két	elem	
alkotja:	80%-ban	hidrogén	(H),	20%-ban	hélium	(He).

11	 	A	napjainkban	megfigyelhető	 kvazárok	valószínűleg	 az	 első	 galaxisok	magjai.	A	 kvazár	 a	 quasi stellar radio 
source	(’csillagszerű	rádióforrás’)	kifejezés	rövidítése.	Az	elnevezés	onnan	származik,	hogy	az	objektumokat	a	
rádiótartományban	fedezték	fel,	és	pontszerű,	azaz	csillagszerű	megjelenéssel	rendelkeznek.	Hatalmas	távol-
ságuk	ellenére	azért	tudjuk	őket	megfigyelni,	mert	óriási	energiakibocsátással	rendelkeznek.

12	 	Rendszeres	időközönként	rádióhullámokat	kibocsátó	égitest	(neutroncsillag).

13	 	A	kvazár	egy	fajtája,	melynek	sugárzása	egyenesen	a	Föld	felé	irányul.	

14	 	Olyan	galaxisok,	amelyek	sokkal	erősebben	sugároznak	a	rádiótartományban,	mint	a	látható	fényben.	
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2.
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3. 
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MUNKALAP 

I. A csillagos ég feltáruló titkai 

1. Mindannyian rendelkezünk már több-kevesebb ismerettel a csillagok világáról, a világ-
egyetemről. Frissítsük most fel ezeket az alábbi kérdéssor segítségével!

(1) Az	ókori	népek,	bár	még	nem	rendelkeztek	távcsővel,	gyakran	fürkészték	a	világegye-
temet.	Mit	figyeltek	meg?

A messzi galaxisok bolygóit.

B Csak	a	Napot	meg	a	Holdat.

c A	csillagok	és	bolygók	helyváltoztatását	az	égbolton.

D A	fentiek	mindegyikét.

(2)	 A	 világegyetem	 galaxisok	milliárdjaiból	 áll,	melyek	 láthatóan	 távolodnak	 egymástól.	
Melyik	elmélet	épül	erre	a	megfigyelésre?	

A A táguló világegyetemé.

B Az	anyagok	egymásra	gyakorolt	taszító	hatásáé.

c Az	összehúzódó	világegyetemé.

D Az	állandó	állapotú	világegyetemé.

(3) A	galaxisok	csillagmilliárdokból	állnak,	fényt	bocsátanak	ki,	de	sok	galaxis	csak	nagy	
teljesítményű	távcsővel	észlelhető.	Mi	lehet	ennek	az	oka?

A Annyira	messze	vannak	a	Földtől,	hogy	a	fényük	nagyon	halvány.

B mert csak kicsiny csillagokból állnak. 

c Állandó	mozgásban	vannak,	ezért	nehéz	őket	megfigyelni.

D Az	űr	körülöttük	sötétebb,	mint	általában.

(4) A	Tejutat	csillagok	alkotják.	Korong	alakú,	de	középen,	ahol	sok	csillag	van,	kidudoro-
dik.	Hol	a	legfényesebb	a	Tejút?

A A közepén.

B A szélén.

c Mindenhol	egyformán	fényes.

D egyáltalán nem is fényes.

(5) Az	égbolt	bizonyos	részein	látható	csillagcsoportokat	csillagképeknek	nevezzük.	Melyik	
nem	csillagkép	az	alábbiak	közül?

A A cassiopeia.

B A nap.

c Az orion.

D A	Pleiadok	(köznyelvben	a	Fiastyúk).
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(6) A nukleáris reakció következtében ezek között az égi objektumok között elektromágne-
ses	sugárzás	észlelhető.	Általában	éjszaka	látszanak,	ezek…

A ...csillagok.

B ...fekete lyukak.

c ...ködök.

D ...bolygók.

(7) Miért	tekintjük	csillagnak	a	Napot?

A Égő	gázok	alkotják.

B Fényt	és	hőt	bocsát	ki.

c Nagyobb	tömegű,	mint	a	bolygók,	holdak	és	aszteroidák.

D Mindhárom	állítás	igaz.

(8) A	fekete	lyuk	láthatatlan,	nagy	sűrűségű	égitest,	melynek	annyira	erős	a	gravitációja,	
hogy	a	fény	sem	tud	kijutni	belőle.	Azért	nevezik	fekete	lyuknak,	mert…

A ...felfedezőjük	Richard	Black	(’fekete’)	volt.

B ...nagy,	sötét	lyuk	az	űrben.

c ...mindig	sötétnek	látszik,	mivel	nem	hagyhatja	el	fény.

D ...mert csak fekete tárgyakat vonz.

(9) A	Nap	…

A ...az egyetlen csillag a galaxisunkban.

B ...egyike	a	galaxisunkat	alkotó	több	milliárd	csillagnak.

c ...Naprendszerünk	legnagyobb	bolygója.

D ...gyakorlatilag	a	Föld	holdjainak	egyike.

(10) Melyik	a	Naprendszer	központi,	legnagyobb	égiteste?

A A	Jupiter.

B A	Tejút.

c A	Föld.

D A nap.

(11) A	bolygók	elliptikus	pályán	mozognak.	Ez	azt	jelenti,	hogy

A ...tökéletes kört írnak le.

B ...nyolcas	alakú	a	pályájuk.

c ...pályájuk	bizonyos	pontjain	közelebb	kerülnek	a	Naphoz.

D ...pályájuk	időről	időre	irányt	vált.

(12) Mi	teszi	a	Földet	kivételessé	a	bolygók	között?	

A Az	egyetlen	gömb	alakú	bolygó.

B Az	egyetlen	bolygó,	melynek	saját	holdja	van.

c Az	egyetlen	bolygó,	melynek	atmoszférájában	az	élethez	elegendő	oxigén	van.	

D Az	egyetlen	gyűrűs	bolygó.



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 a csillagos ég feltáruló titkai...    9

(13) A	Nap	és	a	Föld	sorsa	kapcsolatban	van	egymással.	Melyik	állítás	támasztja	ezt	alá?

A A	Nap	gyorsan	elégne	a	körülötte	kerengő	Föld	nélkül.	

B A	Nap	melege	és	fénye	nélkül	a	földi	élet	megszűnne.	

c Egymás	nélkül	mindkettő	szabálytalanul	forogna.	

D A	Nap	hűtő	hatása	nélkül	a	Föld	felforrósodna	és	elégne.

(14) Egy	nap	24	órából	áll	a	Földön,	mert…

A ...ennyi	idő	alatt	kerüli	meg	a	Hold	a	Földet.

B ...ennyi	idő	alatt	fordul	meg	a	Föld	a	tengelye	körül.

c ...ennyi	idő	alatt	kerüli	meg	a	Föld	a	Napot.

D ...ennyi	idő	alatt	fordul	meg	a	Nap	a	tengelye	körül.

(15) Egy	év	a	Földön	az	az	idő,	ami	alatt…

A ...a	Hold	egyszer	megkerüli	a	Földet.

B ...a	Föld	megfordul	a	tengelye	körül.

c ...a	Nap	egyszer	megkerüli	a	Földet.

D ...a	Föld	egyszer	megkerüli	a	Napot.

(16) Az	üstökösök	jégbe	ágyazott	gázok	és	porrészecskék.	Mi	történik,	ha	túl	közel	kerülnek	
a	Naphoz?

A A	gázok	meggyulladnak,	ettől	fénylik	az	üstökös.

B A	jég	olvadni	kezd	gáz-	és	törmelékcsóvát	húzva	maga	után.

c Felrobban, és szupernóvának nevezik.

D Visszapattan a nap magnetoszférájáról. 

(17) Mit	figyelt	meg	Edmund	Halley,	a	17.	századi	csillagász	a	később	róla	elnevezett	üstökös	
kapcsán?

A Az	üstökös	elhaladása	a	Föld	mellett	kiszámítható.

B Az	üstökös	elhaladása	a	Föld	mellett	esetleges	időközönként	történik.

c Az	üstökös	millió	évenként	egyszer	halad	el	a	Föld	mellett.	

D Az	üstökös	keresztezi	a	Föld	pályáját.

(18) Mi	a	meteorit?

A Olyan	űrből	származó	szikladarab,	amely	nem	semmisül	meg	az	atmoszférában,	
hanem	a	Földbe	csapódik.

B Olyan	meteor,	amely	nem	érte	el	a	Földet.

c Szikladarab,	amely	a	Föld	körül	kering.

D Radioaktív	holdkőzet.
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2. olvasd el az 1. szöveget, majd készítsd el a hiányzó lábjegyzeteket! a tömör és pontos 
lábjegyzetek megfogalmazásához a feladatlapból szerezhető információk segítenek. 

(1)	 

 

 

(2)	  

 

 

(3)	 

 

 

(4)	 

 

 

(6)	 

 

 

(9)	 

 

 

3. Válaszd ki a megadott magyar csillagászati szakkifejezések megadott idegen eredetű 
párját!

konstelláció, spektroszkópia, planéta, teleszkóp, obszervatórium,  
univerzum, asztrológia, asztronómia, galaxis 

 bolygó

csillagászat

csillagjóslás

csillagkép
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csillagrendszer

csillagvizsgáló

színképelemzés

távcső

világegyetem

4. Mi a különbség? 

Kozmológia	–	kozmogónia:	 

 

 

 

Asztrológus	–	asztronómus:	 

 

 

 

Obszervatórium	–	planetárium:	 

 

 

 

5. Tanulmányozd a melléklet ábráit, majd az eddig olvasottak felhasználásával pótold a hi-
ányzó képaláírásokat! 

6. ismertesd a geocentrikus és a heliocentrikus világkép közötti hasonlóságot és különbsé-
get! a táblázat kitöltése után röviden összegezd a tudnivalókat (max. 50 szó)!

GEOCENTRIKUS	VILÁGKÉP HELIOCENTRIKUS	VILÁGKÉP

A	VIZSGÁLT	VILÁG

KÖZPONTI	ÉGITEST

BOLYGÓK	SZÁMA

BOLYGÓK	PÁLYÁJA
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II. Mérföldkövek a csillagászat történetében

1. Tanulmányozd a táblázatot, és írd be a hiányzó információkat a szöveg felhasználásával!

ÉVszám esemÉny

i. u.
140.

. megfogalmazza a geocentrikus világkép elméletét.

Kopernikusz 	 c.	 művében	
matematikai	úton	bizonyítja	a	heliocentrikus	világképet.

1608. Egy	holland	optikus	megalkotja	az	első	távcsövet.

1609. galilei 	segítségével	felfedezi	a	Jupiter	négy	holdját	és	a	
holdkrátereket.
Kepler	megalkotja	első	két	törvényét	a	bolygók	mozgásáról.

1611. Kepler	harmadik	törvénye	a	bolygók	mozgásáról.	
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1655. Huygens	felfedezi	a	Szaturnusz	gyűrűit	és	egyik	holdját,	a	Titánt.

1668. Newton	megépíti	az	első	tükrös	teleszkópot.

1687.

1750. Thomas	Wright	megfogalmazza	az	igényt	a	Naprendszer	születésének	tudomá-
nyos elméletére. 

1781. William	Herschel	felfedezi	az	Uránuszt.

1796. Laplace	ködelmélete	a	Naprendszer	keletkezéséről.

1836. Általánosan	elfogadottá	válik	egy	Uránuszon	túli	bolygó	létezéséről	szóló	felté-
telezés. 

1845. Adams	és	Le	Verrier	egymástól	függetlenül	kiszámítják,	hogy	az	Uránusz	kerin-
gési	eltéréseit	egy	rajta	túli,	nyolcadik	bolygó	okozza.	

1846. Galle	felfedezi	Le	Verrier	számításai	alapján	a	Neptunuszt.

1851. Foucault	ingakísérlete	bizonyítja,	hogy	a	Föld	forog	a	tengelye	körül.

1905. Lowell	feltételezi	egy	kilencedik	bolygó	létezését	a	Neptunuszon	kívül.

1930. Tombaugh	felfedezi	a	Plutót.

2. milyen tudománytörténeti következtetés vonható le az évszámokból?
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III. A tudományos megismerés lépései

1. Tanulmányozd a tudományos megismerés lépéseit az alábbi folyamatábrán, majd röviden 
ismertesd, mit olvastál ki belőle! 

2. keress példákat a folyamatábra egyes lépéseihez a szövegekből!

(1)			Bizonyos	tényekre	adott	 logikus,	de	nem	bizonyított	magyarázat.	A	bizonyítás	során	a	
feltételezéseket	összevetjük	a	kísérletek	eredményével.

(2)		Többszöri	bizonyítási	eljárás	során	igaznak	bizonyult	hipotézis.	

(3)		Széles	körben	tesztelt	és	eddig	igaznak	talált	elmélet.

megFigyelÉs

HIPOTÉZIS(1)

A	HIPOTÉZIS	BIZONYÍTÁSA

HIPOTÉZIS		ELMÉLET(2)

ELMÉLET	BIZONYÍTÁSA

ELMÉLET		TÖRVÉNY(3)

igen

igen

nem

nem

nem



A VILÁGEGYETEM SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE –  
A CSILLAGOK ÉLETE, A NAPRENDSZER

RÖVID SZÖVEGEK LÉTREHOZÁSA SZÖVEGES ÉS NEM SZÖVEGES 
INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

1. szöveg

A kozmikus kalendárium 

Az	emberiséget	régóta	foglalkoztatja	az	a	kérdés,	hogy	volt-e	kezdete	a	világegyetemnek,	vagy	
öröktől	fogva	létezik.	Az	idők	során	több	elképzelés	alakult	ki,	ezek	közül	a	legismertebbek:	az	
ún.	ősrobbanás-elmélet,15	az	állandó	állapotú	világ16		és	a	teremtett	világ	modelljei.	

Az	ősrobbanásmodell	következményei	három	pontban	foglalhatók	össze:
–		A	modell	 szerint	 a	világegyetem	 tágul,	 a	galaxisok	 távolodnak	egymástól,	mégpedig	 a	
köztük	lévő	távolsággal	arányos	sebességgel.	A	húszas	években	Hubble	éppen	ezt	a	tágu-
lási	törvényt	igazolta	a	távoli	galaxisok	vöröseltolódásának	tanulmányozása	során.

–		Az	ősrobbanásmodell	megjósolja,	hogy	kell	 lennie	olyan	mikrohullámú	háttérsugárzás-
nak,	amely	a	kezdetben	uralkodó	nagy	hősűrűség	maradványa,	s	amelyben	benne	„úszik”	
a	világegyetem.	E	sugárzás	számára	néhány	százezer	évvel	az	ősrobbanás	után	vált	„át-
látszóvá”	az	univerzum.	Azóta	az	anyag	csillagokká,	galaxisokká	és	egyéb	objektumokká	
csomósodott	és	lehűlt.17

–		A	modell	következtet	arra,	hogy	protonokból	és	neutronokból	könnyű	atommagok	kelet-
keztek	az	ősrobbanás	utáni	első	percekben.18 

A	világegyetem	korát	a	jelenlegi	csillagászati	ismeretek	alapján	14	milliárd	évre	tehetjük.	14	
milliárd	év	az	ember	számára	felfoghatatlan	idő,	ezért	a	neves	csillagász,	Carl	Sagan	megalkotta	
a	világegyetem	történetét	szemléltető	kozmikus	kalendáriumot.	Az	univerzum	történetét	egy	
naptári	évbe	sűrítette,	melynek	első	napjára	tette	az	ősrobbanást.	

A	Tejútrendszer	vagy	más	néven	Galaktika	május	elsején,	Naprendszerünk	szeptember	ki-
lencedikén,	a	Föld	pedig	tizennegyedikén	született.	A	Föld	kezdetben	forró,	olvadt	állapotú	és	
mérgező	hely	volt,	de	október	másodikán	–	a	hűlés	következtében	–	már	megjelentek	az	első	
szilárd	 kőzetek,	majd	 9-én	 a	 legrégibb	 ismert	 fosszíliák	 (baktériumok,	 kék-zöld	 algák).	 Ezek	
sejtosztódással	 szaporodtak,	 a	 nemek	differenciálódása	mint	 a	 szaporodás	új	 formája	 csak	 a	
következő	hónap	első	napján	kezdődik.	12-én	már	olyan	növények	is	vannak,	melyek	fotoszin-
tézis	útján	nyernek	energiát,	15-től	pedig	az	első	sejtmaggal	rendelkező	sejtek,	az	eukarióták	
virágkora	kezdődik.	

15	 		Az	1980-as	évektől	ismerjük	Hawking	gondolatmenetét,	mely	a	táguló	világegyetem	elméletéből	következtetett	
a	kezdeti	időpontra,	s	megfogalmazta	az	ősrobbanás	(Big	Bang)	modelljét.	Az	elmélet	szerint	a	világegyetem	
egy	olyan	forró	és	sűrű	kezdeti	állapotból	jött	létre,	amelyben	csak	sugárzás	és	elemi	részecskék	létezhettek.	Az	
Univerzum	azután	kitágult	és	lehűlt,	miközben	galaxisok	és	csillagok	csomósodtak	össze	benne.		

16	 		A	modell	szerint	a	világegyetem	mindig	is	létezett.	Az	anyag	szétszóródását,	mely	a	világegyetem	megfigyelt	
tágulásából	ered,	új	anyag	folyamatos	keletkezése	egyenlíti	ki.

17	 		Penzias	és	Wilson	a	Bell	Laboratórium	munkatársai	1964-ben	fedezték	fel	ezt	a	mikrohullámú	háttérsugárzást,	
amely	minden	irányból	egyenletesen	érkezik	hozzánk,	s	hőmérséklete	körülbelül	3	kelvin.

18	 		Gamow	szerint	a	nagyobb	atommagok	a	kisebbekből	épültek	fel,	mégpedig	oly	módon,	hogy	a	hidrogénből	ki-
indulva	újabb	és	újabb	neutronok	fogódtak	be.	Ez	a	folyamat	mindaddig	tartott,	amíg	voltak	szabad	neutronok,	
a	hőmérséklet	le	nem	csökkent,	és	a	részecskék	szét	nem	szóródtak.	
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December	igencsak	bővelkedik	az	eseményekben.	Ennek	hátterében	a	légkör	oxigéntartal-
mának	jelentős	feldúsulása	állt	(dec.	1.).	Az	élet	kialakulása	most	már	gyors	lépésekkel	halad-
hatott	előre:	16-án	az	első	férgek,	másnap	az	első	gerinctelenek,	harmadnap	a	planktonok	és	a	
háromkaréjú	rákok	jelentek	meg.	December	19.	a	halak	napja,	feltűnnek	az	első	gerincesek.	A	rá	
következő	napon	a	növények	kezdik	birtokba	venni	a	szárazföldet.	Ezek	az	ún.	edényes	növé-
nyek	a	korábbiaknál	sokkal	magasabb	fejlettségi	fokot	képviseltek.	21-étől	az	állatok	is	elkezdik	
benépesíteni	a	földet:	először	a	rovarok,	rá	egy	napra	a	szárnyas	rovarok	és	a	kétéltűek,	23-án	
a	hüllők.	Ekkortól	már	fák	is	vannak.	A	dinoszauruszok	igen	rövid	ideig	(dec.	24–28.)	uralják	a	
földet,	megjelenésük	után	két	nappal	az	emlősök,	a	harmadik	napon	a	madarak	tűnnek	fel.	A	
dinoszauruszok	kihalása	egy	napra	esett	az	első	virágos	növények	felvirágzásával.	A	következő	
nap	a	főemlősöké,	30-a	pedig	az	első	emberszabásúaké.

Szilveszter	kozmikus	kalendáriumunk	igen	mozgalmas	napja.	Így	az	események	számbavé-
telekor	az	órák,	percek,	másodpercek	is	mérföldköveknek	számítanak.	Az	események	délután	
fél	kettőtől,	a	Proconsul	és	a	Ramapithecus19	felbukkanásával	veszik	kezdetüket.	Éjjel	fél	tizen-
egykor	megjelenik	az	első	ember,	aki	fél	óra	múlva	már	kőeszközöket	használ,	23:46-kor	pedig	
tüzet	gyújt.

Az	év	utolsó	percének	már	minden	másodperce	számít:	a	20.	másodpercben	művelni	kezdi	
az	ember	a	földet,	15	másodperc	múlva	már	állnak	az	első	városok.	Az	éjfél	előtti	utolsó	tíz	má-
sodperc	mindegyikében	történik	valami:	Egyiptomban	az	első	dinasztiák	uralkodnak,	tudósaik	
a	csillagok	titkait	fürkészik,	a	következő	pillanatban	már	az	ábécét	használják.	Folytatja	a	sort	a	
mükénéi	kultúra,	a	trójai	háború	és	az	iránytű	feltalálása.	Éjfél	előtt	6	másodperccel	a	föníciaiak	
megalapítják	Karthágót,	majd	Periklész	Athénja	tűnik	fel.	Euklidész	geometriája,	Arkhimédész	
fizikája,	a	ptolemaioszi	asztronómia,	a	Római	Birodalom	és	Krisztus	születése	mind	a	következő	
másodpercet	gazdagítja.	Egy	másodperccel	később	Róma	már	el	is	bukik.	23:59:58	Bizánci	Biro-
dalom,	mongol	invázió,	keresztes	hadjáratok,	majd	az	utolsó	másodpercben	európai	reneszánsz,	
kísérleti	módszerek	a	természettudományokban…

És	most	itt	az	ideje,	hogy	elgondolkozzunk,	hogyan	tovább,	kezdődik-e	egy	újabb	év	a	koz-
mikus	kalendáriumban.

Miután	a	csillagok	kialakulásának	és	a	hagyományos	csillag	 fejlődésének	korszaka	véget	
ért,	az	univerzum	anyagának	túlnyomó	része	olyan,		elfajult	csillagokban	található	meg,	ame-
lyek	továbbra	is	fennmaradtak.	Az	elfajulás korszakában	az	univerzum	teljesen	máshogy	néz	ki,	
mint	ma.	A	csillagokból	nem	származik	látható	sugárzás;	nem	ragyognak	az	éjszakai	égen,	nem	
melegítik	a	bolygókat,	és	nem	vonnak	halvány	glóriát	a	galaxisok	köré.	Az	univerzum	hidegebb,	
sötétebb	és	diffúzabb,	mint	ma.

Végül	az	egyedüli	csillagszerű	objektumok	a	fekete	lyukak	lesznek,	melyek	sértetlenül	vé-
szelik	át	a	degenerációs	korszak	végét,	begyűjtik	a	(maradék)	anyagot,	és	tovább	növekszenek.	
De	ennek	ellenére	sem	maradnak	fenn	az	örökkévalóságig.	Lassanként	szétsugározódnak	egy	
nagyon	lassú	folyamat	következtében.	A	 fekete lyukak korszaka akkor ér véget, amikor a legna-
gyobb ilyen égitest is semmivé lesz.

Meglepő	párhuzam	mutatható	ki	a	világegyetem	végét	jelző	sötét korszak	és	a	kezdeti	idő-
szak	között,	amikor	a	világ	még	egymillió	évesnél	fiatalabb	volt.	Ezekben	az	egymástól	időben	
távoli	korszakokban	egyáltalán	nem	léteznek	olyan	csillagszerű	objektumok,	melyek	energia-
forrásként	szolgálhatnának.	A	hideg	és	távoli	jövőben	az	univerzum	egyre	kevesebb	esemény	
színhelye	lesz.

19	 	A	majmok	és	az	emberek	valószínű	ősei.
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2. szöveg

A csillagok élete

A csillagok születése több millió éves folyamat, mely több szakaszból áll. A csillagok a galaxisok-
ban	levő	por-	és	gázfelhőkből	alakultak	ki,	melyekben	ma	még	nem	ismert	módon	gravitációs	
összehúzódás	indult	meg.	A	felhő	belsejében	csomósodások	jöttek	létre,	ezekből	előbb	protocsil-
lagok,	majd	csillagok	lettek.

A	kezdetben	még	nagyon	hideg	és	sötét	csomósodások	lassan	egyre	sűrűbbé	és	forróbbá	
váltak,	majd	létrejöttek	belőlük	a	protocsillagok.	Ezek	már	sugározni	kezdtek,	anyaguk	tovább	
sűrűsödött,	fényük	változó	volt.	Amikor	a	mag	hőmérséklete	elérte	a	10	millió	fokot,	nukleáris	
reakciók	indultak	be.	Ezzel	létrejött	maga	a	csillag,	melynek	tömege	meghatározza	további	sor-
sát.

A	kis	tömegű	csillag,	mely	nem	éri	el	az	egy	naptömeget,	lassan	égeti	el	hidrogénkészletét,	
így	életkora	10	milliárd	év	is	lehet.	A	magban	lévő	hidrogén	elfogyásával	összehúzódás	indul	el,	
s	bár	a	mag	zsugorodásával	emelkedik	a	hőmérséklet,	az	eredendően	kis	tömegnek	köszönhe-
tően	nem	éri	el	a	hélium20	magfúziójához	szükséges	200	millió	Kelvint.	A	csillag	lassan	kialszik,	
barna törpévé válik.

Amikor	a	 csillag	elhasználta	 a	belsejében	 lévő	hidrogént,	 elkezd	összehúzódni,	 és	 egyre	
forróbb	lesz.	A	hidrogén	még	nagy	mennyiségben	fordul	elő	a	felszín	közelében,	itt	is	beindul	
a	fúzió.	Ezután	a	csillag	kitágul,	színe	vörössé	válik,	vörös	óriás	lesz.	Amikor	a	hélium	elfogy,	a	
csillag	újra	összehúzódik,	fehér	törpévé	válik.	A	fehér	törpék	hőmérséklete	és	fényessége	évmil-
liárdok	alatt	fokozatosan	csökken,	végül	csak	egy	fekete	törpe	marad	hátra.

A	Napnál	nagyobb	tömegű	csillagok	halála	látványos	folyamat.	Igen	gyorsan	–	néhány	mil-
lió	év	alatt	–	elégetik	a	magjukban	lévő	hidrogént,	majd	a	hélium	begyulladása	vörös	szuperóri-
ássá	fújja	fel	a	csillagot.	A	hélium	elhasználása	után	a	fúzió	egyre	nagyobb	atomtömegű	elemek-
kel	folytatódik,	egészen	a	vasig.	A	csillag	magja	a	gravitáció	miatt	hirtelen	felrobban,	és	anyaga	
szétszóródik	az	űrben.	Ezt	nevezzük	szupernóvának.	A	szupernóvák	fényessége	rövid	ideig	10	
milliárdszor	nagyobb	a	Napnál.	A	robbanás	után	visszamaradó	mag	a	tömegétől	függően	neut-
roncsillag vagy fekete lyuk lesz.

 (A Wikipedia alapján) 

20	 	A	hidrogénégetés	salakanyaga.
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3. szöveg

A betlehemi csillag

Amikor	a	júdeai	Betlehemben	Heródes	király	idejében	Jézus	megszületett,	bölcsek	jöttek	nap-
keletről	Jeruzsálembe,	és	kérdezősködtek:	„Hol	van	a	zsidók	újszülött	királya?	Láttuk	csillagát	
napkeleten,	s	eljöttünk,	hogy	bemutassuk	neki	hódolatunkat.”	Ennek	hallatára	Heródes	király	
megriadt,	 s	vele	egész	 Jeruzsálem.	Összehívta	 tehát	a	 főpapokat	és	a	nép	 írástudóit,	és	 tuda-
kozódott	tőlük,	hol	kell	a	Messiásnak	születnie.	„Júda	Betlehemében	–	válaszolták	–,	mert	így	
jövendölt	a	próféta:	Te	Betlehem,	Júda	földje,	egyáltalán	nem	vagy	oly	kicsi	Júda	nemzetségei	
közt,	hisz	belőled	származik	majd	a	vezér,	aki	népemnek,	Izraelnek	pásztora	lesz.”	Erre	Heródes	
titokban	magához	hívatta	a	bölcseket,	és	pontosan	megtudakolta	 tőlük	a	csillag	feltűnésének	
idejét.	Aztán	elküldte	őket	Betlehembe:	„Menjetek	–	mondta	–	,	s	szerezzetek	pontos	értesülést	
a	gyermek	felől!	Ha	megtaláljátok,	jelentsétek	nekem,	hogy	én	is	elmenjek	és	hódoljak	neki.”	
Azok	meghallgatták	a	királyt,	és	útra	keltek.	S	lám,	a	csillag,	amelyet	napkeleten	láttak,	vezette	
őket,	míg	végre	meg	nem	állt	a	hely	fölött,	ahol	a	gyermek	volt.	A	csillagot	megpillantva	nagyon	
megörültek.	Bementek	 a	 házba,	 és	meglátták	 a	 gyermeket	 anyjával,	Máriával.	 Leborultak	 és	
hódoltak	neki,	majd	elővették	kincseiket,	 s	ajándékot	adtak	neki:	aranyat,	 tömjént	és	mirhát.	
Mivel	álmukban	utasítást	kaptak,	hogy	ne	menjenek	vissza	Heródeshez,	más	úton	tértek	vissza	
hazájukba.

 (Biblia, Máté, II. 1–12.)

4. szöveg

A

A	Szíriusz,	melyet	Kutyacsillagnak	is	neveznek,	mivel	a	Nagy	Kutya	(Canis	Maior)	csillagkép	
középpontjában	helyezkedik	el,	a	Földtől	8,7	fényévnyire	van.	Kétszer	akkora	és	hússzor	fénye-
sebb,	mint	a	Nap.	Bináris	csillagnak	nevezzük,	mivel	egy	olyan	csillagpár	tagja,	melyet	összeköt	
a	gravitáció.	A	másik	csillagot,	a	Szíriusz	B-t	Kölyökkutyának	becézik.	

Mivel	az	égbolt	 legnagyobb	és	 legfényesebb	csillaga,	a	Föld	minden	 lakott	 területéről	 jól	
látható	 volt,	 az	 égboltot	 évezredek	 óta	 figyelő	 ember	 számára	nem	 jelenthetett	 újdonságot.21 
Ráadásul	a	Szíriusz	nem	felel	meg	annak	a	leírásnak,	mely	szerint	a	„csillag	megállt”,	csak	egyet-
len	csillag	marad	mozdulatlan	az	égbolton	az	éjszaka	során:	a	Sarkcsillag.	A	Föld	forgása	miatt	
látszólag az összes többi csillag körülötte kering. 

B

A	betlehemi	csillagról	szólva	sok	középkori	forrás	ragyogó,	vakító	fényű	jelenséget	említ,	ami	
lehet	meteor	vagy	üstökös	 is.	Könnyen	megcáfolhatóak	azonban	ezek	a	 feltevések.	A	meteor	
másodpercek	alatt	fellobbanó	és	elhamvadó	tűzgömb,	nem	lehetett	olyan	hosszú	ideig	látni	az	
égbolton,	hogy	a	bölcsek	vezetője	lehessen.			

Tény,	hogy	a	betlehemi	csillagot	általában	csóvával	ábrázolják,	nem	véletlen	tehát	a	feltéte-
lezés,	miszerint	üstököst	láthattak	a	korabeli	emberek.	Három	ok	miatt	is	kizárható	azonban	ez	
a	lehetőség.	Az	egyik	a	lélektanra	vezethető	vissza:	az	üstökösök	feltűnését	mindig	baljós	jelnek	

21	 		Már	az	ősi	egyiptomiak	is	tisztelték	e	csillagot.	Időszámításuk	szerint	az	újév	a	Szíriusz	első	hajnali	megjele-
nésével	vette	kezdetét.	Ez	minden	évben	megközelítően	egybeesett	a	Nílus	áradásával.	A	Szíriusz	feltűnése	a	
hajnali	égbolton	más	kultúrák	érdeklődését	is	felkeltette.
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tekintették,	mivel	a	görbült	porcsóva	kardra	emlékeztette	az	embereket,	félelmet,	rettegést	vál-
tottak	ki,	nem	tekintették	őket	csodálatos	események	hírnökeinek.	Másrészt,	mivel	Jeruzsálem-
ből	nem	volt	látható,	nem	lehetett	feltűnő	égi	jelenség.	Ráadásul	semmilyen	ókori	csillagászati	
feljegyzés	nem	számol	be	üstökösről	i.	e.	4.	és	8.	között,	pedig	a	szomszédos	időszakokból	rész-
letes	leírások	maradtak	fent	az	ilyen	égitestekről.

C

Talán	a	 legkézenfekvőbb	megoldás	egy	valóban	ritka	égi	 jelenség	 lehet,	egy	olyan	új	csillag,	
amelyet	azelőtt	senki	sem	látott:	nóva,	szupernóva.	Olyan	égitest	ez,	amelynek	fényessége	hir-
telen	és	nagyon	megnövekszik,	így	új	objektumként	jelenik	meg	az	égbolton.	A	közeli	szuper-
nóvák	kezdetben	még	nappal	is	láthatók.	

A	Tejútrendszerben	utoljára	Kepler	fedezett	fel	szupernóvát,	1604-ben,	és	leírta,	hogy		ezt	
a	jelenséget	megelőzte	egy	érdekes	bolygóegyüttállás	1603	decemberében	a	Kígyótartó	csillag-
képben.	E	két,	különben	össze	nem	függő	csillagászati	jelenség	között	ok-okozati	viszony	tétele-
zett	fel.	Úgy	képzelte,	hogy	ha	két	bolygó	találkozik,	akkor	egy	csillag	felvillan.	Ekkor	gondolt	
arra,	hogy	a	betlehemi	csillag	is	egy	szupernóva	lehetett,	hiszen	ha	Jézus	születése	idején	is	volt	
ilyen	bolygótalálkozó,	akkor	az	is	kiválthatta	egy	csillag	felvillanását,	és	ez	lehetett	a	betlehemi	
csillag. 

A	korábbi	szupernóvákról	is	vannak	feljegyzések,	főleg	távol-keleti	csillagászoknak	köszön-
hetően,	de	 akárcsak	 az	üstökösök	esetében,	 itt	 sem	 találkozunk	olyan	adattal,	 amely	 szerint	
ebben	az	időszakban	(i.	e.		4.	és	8.	között)	új	csillag	jelent	volna	meg	az	égen.

D

Egy	olyan	jelenséget	keresünk,	amely	hol	látszott,	hol	nem.	A	bölcsek	ugyanis	meglepetéssel	és	
örömmel látták ismét	a	csillagot,	tehát	nem	volt	állandóan	látható.	Nem	volt	továbbá	olyan	fel-
tűnő,	hogy	a	jeruzsálemieknek	a	bölcsek	odaérkezése	előtt	egyáltalán	megjegyzésre	méltó	lett	
volna:	tehát	nem	volt	feltűnően	fényes.	

Kepler	a	 Jupiter	és	a	Szaturnusz	keringési	 idejének	 ismeretében	kiszámította,	hogy	a	két	
bolygónak	Krisztus	születésekor	volt-e	valamilyen	együttállása,	amely	kiválthatott	a	betlehemi	
csillaghoz	hasonló	felvillanást.	Kiderült,	hogy	ezek	a	bolygók	az	idő	tájt	távol	voltak	egymástól.	
Gondolt	egy	merészet,	és	a	vizsgálódást	kiterjesztette	a	Krisztus	születése	előtti	korra.	Megálla-
pította,	hogy	i.	e.	7-ben	volt	egy	Jupiter–Szaturnusz-együttállás.	E	rendkívül	ritka	–	843	évente	
előforduló	–	jelenség	során	a	két	bolygó	néhány	hónap	leforgása	során	háromszor	került	együtt-
állásba,	többször	is	eltávolodtak	egymástól,	illetve	megközelítették	egymást.	Tény,	hogy	i.	e.	7.	
június	4-én,	október	2-án	és	december	10-én	a	Jupiter	és	Szaturnusz	egymás	szoros	közelségébe	
kerültek.

Ez	már	akkor	is	valóságos	csillagászati	szenzációnak	számított,	amelyet	ki	tudtak	számítani:	
mezopotámiai	agyagtáblák	bizonyítják,	hogy	a	csillagász-papok	előre	készültek	a	megfigyelésé-
re.	Ugyanakkor	a	nem	szakemberek	számára	nem	volt	feltétlenül	lenyűgöző	jelenség	(„Jeruzsá-
lemből	nem	látták”).22 

22	 		Legalább	ilyen	fontos	volt	azonban	az	együttállás	asztrológiai	jelentése.	A	Szaturnusz	hagyományosan	a	zsidó	
nép	bolygójának	 számított,	 gondoljunk	 csak	pl.	 a	 szombat	angol	 elnevezésére	 (Saturday,	 ami	a	Szaturnusz	
nevéből	ered).	A	Jupiter	a	legnagyobb	planéta,	a	bolygók	királya,	avagy	a	királyi	bolygó.	Kettejük	találkozása	
–	ráadásul	egymás	után	háromszor	–	a	Halak	csillagképben	zajlott	le,	amely	az	ókorban	a	születés	szimbóluma	
volt,	a	zsidók	pedig	mindig	is	a	Messiás	csillagjegyeként	tisztelték.	Mindez	tehát	nem	jelenthetett	mást	az	ak-
kori	csillagász-asztrológus-papoknak,	mint	azt,	hogy	a	zsidóknak	királya	születik.	
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5. szöveg

Űrkutatás – űrszennyezés

A	világűr	kutatása	izgalmas	és	költséges	feladat.	A	kutatás	két	irányban	indult	el,	egyrészt	a	le-
génységgel	rendelkező	űrhajók,	űrállomások	a	Föld	közelében	dolgoznak,	a	távolabbi	égitestek	
titkainak	feltárására	a	számítógép	irányította	űrszondákat	indít	újra	és	újra	az	ember.	

Az	űrkorszak	akkor	kezdődött,	amikor	az	első	ember	alkotta	mesterséges	műholdat	(Szput-
nyik	1)	1957.	október	4-én	a	Szovjetunió	felbocsátotta	az	űrbe,	majd	ezt	követte		1958-ban	az	
amerikaiak	Explorer	1	nevű	első	Föld	körüli	pályán	keringő	műholdja.	Azóta	sok	műhold,	űr-
szonda,	űrhajó,	űrállomás	és	más	űreszköz	jutott	el	a	világűrbe.	Az	űrkutatás	újabb	jelentős	ese-
ménye	volt	az	ember	első	űrrepülése	(Vosztok	1,	1961),	valamivel	később	pedig	az	első	Holdra	
szállás	1969.	július	21-én.	Az	első	űrállomás	szintén	a	Szovjetunió	nevéhez	fűződik:	1971-ben	a	
Szojuz	és	a	Szaljut-1	keringés	közben	összekapcsolódott.	Az	űrhajózás	létrejöttével	az	űr	szeny-
nyezése	is	megkezdődött.	

Űrszemétnek	nevezzük	mindazokat	a	világűrben	keringő,	lebegő	mesterséges	eredetű	tár-
gyakat,	amelyeknek	már	nincs	semmiféle	hasznuk.	

Az	500	km-nél	alacsonyabb	rétegekben	a	sűrűbb	légkörnek	köszönhetően	elég	gyors	a	vi-
lágűr	öntisztulása.	Ebben	az	övezetben	a	kisebb-nagyobb	roncsdarabok	igen	hamar	lefékeződ-
nek, felizzanak és megsemmisülnek. 800–1500 km távolság esetén viszont már több ezer év is 
lehet	az	ott	keringő	objektumok	élettartama,	egyre	nő	a	hulladék	mennyisége,	így	nem	hanya-
golható	el	az	ütközésveszély.	A	Föld	körül	keringő	űrszemét	ebben	a	magasságban	veszélyes	az	
űrhajókra	és	a	repülőgépekre,	az	űrállomásokra	és	műholdakra.	Különösen	veszélyesek	az	apró,	
5–10	cm-es	darabok,	mert	azokat	a	radar	sem	jelzi,	és	ezért	nem	kerülhetők	el.	

Ma	már	van	lehetőség	az	űrbeli	hulladékok	eltávolítására:	befoghatók	űrrepülőgépekkel,	a	
nagyobb	darabok	lefékezhetők	segédrakétákkal	vagy	ernyőkkel.	Olcsóbb	és	hatékonyabb	meg-
oldásnak	 tűnik	 a	megelőzés.	A	kiöregedett	műholdakat	maradék	üzemanyaguk	 segítségével	
magasabb	pályára	 emelik,	 így	 azok	nem	zavarják	 az	üzemben	 lévő	mesterséges	holdakat.	A	
nagyobb	darabok	a	sűrűbb	légkörbe	visszahozva	darabjaikra	hullanak	és	elégnek.	
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MELLÉKLET

1.

2.

3. 
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1. MUNKALAP

A kozmikus kalendárium

1. mi lehet a kozmikus kalendárium? miről szólhat a szöveg, mely ezt a címet viseli?

 

 

 

 

2. keresd meg az 1. szövegben azt a részt, amely a csoport számára kijelölt feladathoz szük-
séges információkat tartalmazza! Töltsd ki a táblázatot!

a csoport

A	VILÁGŰR	 
HŐMÉRSÉKLETE

Az uniVerzum 
KorA

Az elemeK  
KÉPZŐDÉSE

ŐSROBBANÁS

ÁLLANDÓ	 
ÁLLAPOT

zérus  
(nincs	sugárzás)
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B csoport 

JANUÁR FEBRUÁR március ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER



24    szövegértés–szövegalkotás  FiziKA 11–12.

c csoport 

DECEMBER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 

16.

17. A	földtörténeti	ókor	kezdete

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. 

25. A	földtörténeti	középkor	kezdete

26.

27.

28.

29. A	földtörténeti	újkor	kezdete

30.
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d csoport

DECEMBER	31.

23:56 A	legutóbbi	jégkorszak	kezdete

3. milyen következtetések fogalmazhatók meg az elvégzett feladat alapján? Felmerült-e 
olyan kérdés a szövegrész feldolgozása során, amire nem kaptál választ? 
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4. a többi csoport egy-egy tagjával összesítsétek a megszerzett ismereteket! (állítsátok ösz-
sze a teljes kozmikus kalendáriumot!) milyen megállapítások tehetők a teljes kalendári-
um ismeretében? mennyiben módosultak, váltak árnyaltabbá az előző csoportban megfo-
galmazott következtetések? 
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2. MUNKALAP

A csillagok élete

1. olvassátok el a 2. szöveget! számozzátok be a csillagfejlődés egyes állomásait, és húzzá-
tok alá az adott állapot legfontosabb jellemzőit!

2. ábrázoljátok a fejlődés folyamatát az ágrajz segítségével!  
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3. az eddig olvasottak segítségével állapítsátok meg, mi lesz várhatóan a nap sorsa!
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3. MUNKALAP

Aszteroida, meteor, üstökös

1. készítsetek az alábbi táblázat segítségével egy-egy rövid (maximum 50 szó) ismertetőt az 
üstökösökről és az aszteroidákról!

ÜSTÖKÖSÖK KÖZÖS	JELLEMZŐK ASZTEROIDÁK

Hosszú	csóvája	van	 
(ionizált	gáz,	por).

Kering a nap körül. nincs csóvája.

„Az	űr	koszos	hógolyója.” Része	a	Naprendszernek. Planetoidának,	törpebolygó-
nak is nevezik.

Jégből,	gázból	és	porból	áll. Néhány	megközelíti	a	 
Földet.

Anyaga	kőzet	és/vagy	fém.

Hidrogénfelhő	veszi	körül. Néhány	becsapódott	a	 
Földbe.

nincs atmoszférája.

A	legismertebb	a	„Halley”. Legnagyobb	a	„Ceres”.

Erősen	elliptikus	a	pályája. Alig elliptikus a pályája.

Üstökösök:	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aszteroidák:	 
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2. Feliratozzátok az üstökös szerkezetét bemutató ábrát a magyarázat segítségével!

Csóva	–	ionizált	gázokból	és	porfélékből	épül	fel,	de	a	két	alkotó	anyag	jól	elkülönül	egymástól.	
A	porcsóva	széles,	erősen	görbül	az	üstökös	mozgásának	megfelelően.	Az	ionizált	gázokból	álló	
csóva	a	napszél	miatt	mindig	a	Nappal	ellenkező	irányba	mutat.	

Hidrogénburok	–	a	kómát	körülvevő	hidrogén	gáz	(itt	10	millió	km	az	átmérője)	kb.	100	millió	
km-en	keresztül	követi	az	üstököst,	rendszerint	az	ion-	és	a	porcsóva	között	helyezkedik	el.	

kóma vagy fej	–	többé-kevésbé	gömbszerű	gáz,	„atmoszféra”	a	mag	körül,	mely	a	szilárd	mag-
ból	szublimálódott,	vízgőzből,	szén-dioxidból	és	más	semleges	gázokból	áll	(kb.	egymillió	km	
az	átmérője).

Mag	–	az	üstökös	fejének	belsejét	szilárd	anyag,	jégbe	ágyazódott	gáz	és	por	alkotja	(1–10	km	
átmérőjű).
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3. az 1. ábra alapján fogalmazd meg, mi a különbség meteoroid, meteor és meteorit között!

Meteoroid:	 

 

 

 

Meteor:	 

 

 

 

Meteorit:	 

 

 

 

4. a meteoroidok különböző eredetűek lehetnek. a legtöbb meteoroid aszteroidák ütközése 
során levált törmelék, mások a holdról, a marsról vagy üstökösökből származnak. a 2. 
kép alapján mutasd be a meteoreső kialakulásnak lépéseit!
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4. MUNKALAP

A betlehemi csillag

1. mit tudunk meg biztosan a 3. szövegből a csillagról?

 

 

 

 

2. milyen ellentmondásra, furcsaságra figyelhetünk fel a részletben? milyen kérdéseket vet 
ez fel?

 

 

 

 

3. mit láthattak a napkeleti bölcsek? 

A	betlehemi	csillag	mibenlétének	magyarázatára	számos	elképzelés	létezik:
–		A	betlehemi	csillag	valójában	soha	nem	volt	látható,	csupán	azt	az	ókorban	elterjedt	hie-
delmet	tükrözi,	hogy	a	nagy	emberek	(főleg	az	uralkodók)	születését	egy	új	csillag	felbuk-
kanása	jelzi.	Ugyanakkor	tény,	hogy	a	Biblia	semmilyen	más	égi	jelenséggel	nem	foglal-
kozik ilyen alaposan és részletesen. 

–		A	betlehemi	csillag	egy	valódi,	fényes	csillag	volt.	A	legesélyesebb	jelölt	az	égbolt	legfénye-
sebb csillaga, a szíriusz. 

– A napkeleti bölcsek üstököst, esetleg meteort láttak. 
– A fényes csillag nóva, szupernóva volt. 
–		Van	azonban	még	egy	lehetőség,	amelynek	talán	még	nagyobb	az	asztrológiai	jelentősége:	
ez	a	bolygóegyüttállás,	vagyis	a	planéták	olyan	elhelyezkedése,	amikor	mozgásuk	során	
szorosan megközelítik egymást. 

Feladat
Alkossatok	csoportokat,	és	az	egyes	feltételezésekhez	kapcsolódó	szövegek	(4.	szöveg)	alapján	
állapítsátok	meg,	mely	 érvek	 szólnak	 a	 feltételezés	mellett,	melyek	 ellene!	Összegezzétek	 az	
egyes	csoportok	megállapításait,	és	töltsétek	ki	a	táblázatot!
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FELTÉTELEZÉS ÉrV ellenÉrV

nem létezett Ókori	hiedelem	arról,	hogy	
a	nagy	emberek	születését	új	
csillag felbukkanása jelzi.

csak ezzel az egy jelenség-
gel foglalkozik részletesen a 
Biblia.

4. a kitöltött táblázat alapján melyik magyarázat állja meg leginkább a helyét? indokoljátok 
meg a szöveg segítségével!
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5. MUNKALAP

Űrkutatás – űrszennyezés 

1. az 5. szöveg űrrepüléssel kapcsolatos szavainak magyarázatát olvashatjátok a táblázat-
ban. Írjátok be a megfelelő fogalmakat! 

műhold,	űrállomás,	űreszköz,	űrhajó,	űrrepülőgép,	űrszonda,	világűr

az	égitestek	közötti	 légüres	térség,	űrhajózási	szempontból	a	földfelszín	
feletti	100	kilométert	meghaladó	magasságon	túli	tér

mesterséges	égitest,	amely	kijutott	a	világűrbe

egy	bolygó	körül	keringő	űreszköz

egy	bolygó	gravitációs	terét	végleg	elhagyó	űreszköz

embereket	szállító	űreszköz

többször	felhasználható,	repülőgéphez	hasonló	űrjármű

emberek	tartós	befogadására	is	alkalmas	űreszköz

emberek	által	végrehajtott	küldetés	a	Föld	légkörén	túl

2. magyarázd meg, mi a különbség a bolygóközi és a csillagközi repülés között!

 

 

 

 

3. milyen következtetéseket tudsz levonni a melléklet 3. ábráján található grafikon adataiból?  
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4. igaz (i) – hamis (h)?

a)	 Az	űrszemét	újra	hasznosítható.

b)	 Nem	egyformán	veszélyes	az	űrszemét	minden	magasságban.

c)	 Az	űrkorszak	az	első	űrállomás	létrehozásával	kezdődött.

d)	 Az	űrszemét	mennyiségét	meghatározza	az	ózonlyuk	állapota.

e)	 A	világűr	képes	az	öntisztulásra.

f)	 	Az	űrszennyezés	problémájának	megoldására	a	megelőzés	tűnik	a	leghatékonyabb	mód-
szernek.



A NAPRENDSZER BOLYGÓINAK BEMUTATÁSA

TUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ SZÖVEG LÉTREHOZÁSÁNAK 
LÉPÉSEI

1. szöveg

Bolygók bemutatása

Első lépések 

–		Anyaggyűjtés	a	választott	égitestről,	lehetőleg	többféle	forrást	(enciklopédiák,	lexikonok,	szak-
könyvek,	internet)	felhasználva.

–	Jegyzetkészítés	a	legfontosabb	adatokról	(méret,	hőmérséklet	stb.).
–	Az	információk	rendezése	grafikus	szervezők	segítségével.

Az égitesteket bemutató szöveg szerkezete

Általános	tudnivalók
A	szöveg	kb.	6–7	bekezdésből	álljon:	a	bevezetésben	említsék	meg	a	legfontosabb	kérdéseket,	
amelyekről	írni	fognak.	Ezután	4–5	bekezdésben	mutassák	be	az	égitestet!	Mindegyik	bekez-
désnek	legyen	egy	adott	témája	(pl.	egy	bekezdés	szóljon	az	égitest	helyéről	a	Naprendszerben,	
milyen	messze	van	a	Naptól,	milyen	hosszú	egy	év	rajta).	A	záró	bekezdésben	összegezzenek!	
Adják	meg	a	felhasznált	szakszavak	jelentését,	és	készítsenek	irodalomjegyzéket	a	felhasznált	
forrásokról!	A	munka	utolsó	lépése	legyen	a	dolgozat	nyelvi,	nyelvtani	ellenőrzése.

A	feldolgozáshoz	javasolt	szempontok
–	Az	égitest	neve	(jelentése,	eredete)
–	Helye	a	Naprendszerben
–	Mozgása	(saját	tengelye	körüli	forgása,	a	Nap	körüli	pályája)
– Az égitest gravitációja
– légkör
–	Hőmérséklet	
–	Összetevők	és	kinézet
–	Holdak
–	Gyűrűk
–	Az	emberi	mozgás	lehetőségei	az	égitesten.
–	Különlegességek	(viharok,	vulkánok,	járt-e	már	rajta	űrhajó	stb.)
–	Az	égitest	felfedezése	(ki,	mikor,	hogyan)

A hivatkozások általános szabályai

–	Könyvek:	Szerző(k).	Cím.	Kiadó,	kiadás	helye,	éve.
–	Lexikonok:	Lexikon címe,	a	használt	kötet	száma.	Kiadó,	kiadás	helye,	éve,	a	szócikk	oldalszáma.
–	Folyóiratok:	Szerző(k).	„Cikk	címe.”	A folyóirat neve,	évfolyam,	szám,	oldalszám.
–	Internet:	Szerző(k),	ha	van.	Lelőhely.	
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2. szöveg

Merkúr

–		A	Vénuszhoz	hasonlóan	olyan	közel	van	a	Naphoz,	hogy	csak	napkeltekor	és	napnyugtakor	
látható.

–		Vékony	atmoszférájában	nyomokban	található	hidrogén	és	hélium.	Mivel	a	légkör	kicsiny,	az	
ég	feketének	látszik	még	napközben	is.	A	hőmérséklet	gyorsan	süllyed,	ha	lemegy	a	Nap,	mert	
az	atmoszféra	nem	tartja	vissza	a	hőt.

–		A	Merkúron	nincsenek	évszakok,	mivel	az	évszakokat	a	bolygó	tengelyének	a	keringési	pályá-
val	bezárt	szöge	okozza.	A	Merkúr	tengelye	függőleges	a	mozgásához	képest.

Vénusz

–		A	Vénusz	a	legmelegebb	bolygó	a	Naprendszerben.	Vastag,	főleg	szén-dioxidot	(96%)	tartalma-
zó	légköre	és	a	bolygó	fölött	gyorsan	mozgó	kénsavas	felhők	megtartják	a	meleget.

–		A	Vénuszon	az	ember	megfulladna	a	mérgező	légkörben,	megfőne	a	nagy	hőségben,	és	össze-
nyomódna	a	hatalmas	légnyomás	miatt	(a	földinek	90-szerese).

–		Nem	tudni,	mi	az	oka,	de	a	Vénusz	a	többi	bolygóval	ellentétes	irányban	forog.	(Így	a	Nap	ott	
nyugaton	kel,	keleten	nyugszik.)

Mars

–		Légköre	nagy	mennyiségű	finom	vas-oxid	port	 tartalmaz,	mely	elnyeli	 a	kék	 fényt,	 így	az	
égbolt	vöröses	színű.	

Szaturnusz

–	Egyenlítője	mentén	hihetetlen	erősségű	szél	fúj	(500	m/s).
–	Kisebb	a	sűrűsége	a	víznél,	ezért	a	víz	felszínén	úszna.

Uránusz

–		A	többi	bolygótól	eltérően	nem	a	pályájára	nagyjából	merőleges	tengely	mentén	forog,	hanem	
az	 oldalán.	 Ennek	oka	 ismeretlen,	 feltételezik,	 hogy	 egy	ütközés	mozdította	 így	 ki	 eredeti	
helyzetéből.	

–	Az	Uránuszon	a	tengely	nagy	dőlésszöge	következtében	végletes	évszakok	alakultak	ki.	

Neptunusz

–		Légköre	ködös,	erős	szelek	fújnak	rajta	(ezen	a	bolygón	vannak	a	legerősebb	szelek	a	Naprend-
szerben).	

–	A	légkör	metántartalma	miatt	kék	színűnek	látszik	a	bolygó.
–		Az	első	bolygó	volt,	melynek	létezését	matematikailag	jósolták	meg.	(Az	Uránusz	pályáját	egy	
hatalmas	ismeretlen	objektum	zavarta	–	ez	volt	a	Neptunusz.)

–	A	Neptunuszon	minden	évszak	40	évig	tart.	

Plútó

–	2006-ban	törpebolygóvá	minősítették,	azelőtt	a	Naprendszer	9.	bolygója	volt.
–	A	Plútó	az	egyetlen	„bolygó”,	melyet	még	nem	ért	el	emberi	építmény.
–		Légköréről	nem	sokat	tudunk,	feltételezhetően	főleg	nitrogént,	kevés	szén-monoxidot	és	me-

tánt tartalmaz. 
–	Rendszeresen	beljebb	jön	a	Neptunusznál,	de	nem	ütközhetnek	a	pályaelhajlás	miatt.
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MELLÉKLET

1.

2.
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3. 
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5.

6. Naprendszerünk bolygói
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MERKÚR 57,9 
87,96  

földi	nap
58,7  

földi	nap
3,31023 4 878 452 0

VÉnusz 108,2 
224,68 

földi	nap
243  

földi	nap
4,871024 12 104 726 0

FÖLD 149,6
365,26

földi	nap
24 óra 5,981024 12 756 260–310 1

mArs 227,9
686,98 

földi	nap
24,6 óra 6,421023 6 787 150–310 2

JUPITER 778,3
11,862 
földi	év

9,84 óra 1,91027 142 796 120 18

SZATURNUSZ 1 427,0
29,456 
földi	év

10,2 óra 5,691026 120 660 88 18

uránusz 2 871,0
84,07  

földi	év
17,9 óra 8,681025 51 118 59 15

NEPTUNUSZ 4 497,1
164,81  
földi	év

19,1 óra 1,021026 48 600 48 2

PLÚTÓ 5 913,0
247,7  

földi	év
6,39  

földi	nap
1,291022 2 274 37

1 + 2 
kicsi
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7. A bolygók légköre
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co2  szÉn-
DioxiD 96	% 0,03	% 96	%

NITROGÉN x 78	% x

oxigÉn 21	%

Argon 0,9	% x

HiDrogÉn 90	% 97	% 83	% 74	%

HÉlium 10	% 3	% 15	% 25	%

cH4

METÁN 2	% 1	%

8. 

BELSŐ	BOLYGÓK KÜLSŐ	BOLYGÓK

Merkúr,	Vénusz,	Föld,	Mars Jupiter,	Szaturnusz,	Uránusz,	Neptunusz,	
Plútó

Viszonylag  kicsik Többnyire	nagyok

kőzet gáznemű

Nincs	vagy	kevés	hold Gyűrűje	és	holdjai	vannak	(kiv.:	Plútó,	törpe-
bolygó,	kicsi,	kőzetből	épül	fel,	egy	nagy	és	
két	kisebb	holdja	van.)



42    szövegértés–szövegalkotás  FiziKA 11–12.

MUNKALAP

A bolygók bemutatása

A	csillagászati	kiadvány	számára	készítsetek	érdekes	leírást	Naprendszerünk	bolygóiról!	A	mi-
nél	alaposabb	bemutatás	érdekében	alakítsatok	kisebb	csoportokat,	a	résztvevők	egy-egy	bolygó	
„tudósai”	 lesznek!	Az	egyes	csoportok	használjanak	minden	 lehetséges	 forrást,	gyűjtsék	ki	a	
számukra	szükséges	adatokat!	A	munka	megkezdése	előtt	olvassátok	el	az	1.	szöveget,	melyben	
a	bolygók	bemutatásához	kaptok	tartalmi	és	módszertani	segítséget!	Ez	lesz	az	alapja	munkátok	
értékelésének is. 

1. az 1. szöveg szempontjai segítségével gyűjtsétek össze a választott bolygó jellemzőit az 
alábbi táblázatba a 2. szöveg és a mellékletben található grafikonok, táblázatok alapján! 
a megadott forrásokon kívül egyéb tájékozódási lehetőségeket is használjatok fel (pl. 
internet, kézikönyvek stb.)!

A	BOLYGÓ	NEVE:

HELYE	A	NAPRENDSZERBEN:

A)	FÖLD-TÍPUSÚ	BOLYGÓ

B)	JUPITER-TÍPUSÚ	BOLYGÓ

C)	EGYIK	SEM

HŐMÉRSÉKLETE:

MOZGÁSA:
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GRAVITÁCIÓJA:

KINÉZETE	(ÖSSZETEVŐI):

HOLDAK,	GYŰRŰK:

EGYÉB	ÉRDEKESSÉGEK:	(PL.	AZ	EMBERI	MOZGÁS	LEHETŐSÉGEI	A	BOLYGÓN,	SÚLYUNK,	
KORUNK	MÁS	BOLYGÓKON)

A	BOLYGÓ	FELFEDEZÉSE:

HIVATKOZÁSOK:
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2. az összegyűjtött anyag felhasználásával készítsetek a kiadvány számára egy egyoldalas 
szöveget a bolygóról! adjatok érdeklődést felkeltő címet a bemutatásnak, az alcímben 
azonban mindenképpen szerepeljen az adott bolygó (törpebolygó) neve!
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A MODERN FIZIKA – FIZIKATÖRTÉNETI BEVEZETÉS

ISMERETTERJESZTŐ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVEGEK ÍRÁSA 

Szöveg

A huszadik század Kopernikuszai

A	huszadik	század	fizikájának	legjelesebbjei	az	emberi	megismerés	 legnagyobb	kalandjainak	
résztvevői	is.	A	fizika	forradalma	nemcsak	e	tudomány	régi	paradigmáit	váltotta	fel	újakkal,	ha-
nem	új	természetszemléletet	is	hozott.	A	huszadik	század	Kopernikuszai:	Einstein,	Heisenberg,	
Bohr,	Dirac	és	a	többiek	megteremtették	a	modern	fizikát.

A	fizika	történetén	két	nagy	kérdés	vonul	végig.	Az	egyik	a	 tér	és	az	 idő	természetének,	
a	másik	az	anyag	felépítésének	a	kérdése.	Az	első	az	abszolút	és	a	viszonylagos,	a	második	a	
folytonos	és	a	nem	folytonos	kategóriáinak	konfliktusát	hordozza.	Az	elsőből	született	meg	a	
relativitáselmélet,23	a	másodikból	a	kvantumelmélet.

A	relativitáselméletet	nem	annyira	a	modern	fizika	kezdetének,	mint	inkább	a	klasszikus	
fizika	betetőzésének	tekintik,	a	modern	fizikát	a	kvantumelmélet	 jelenti.24	Némi	túlzással	el-
mondhatjuk,	hogy	a	relativitáselmélet	inkább	bizonyos	ismeretelméleti	tételek	kritikájából	szü-
letett,	a	kvantummechanikát	illetően	ennek	a	fordítottja	igaz:	a	be	nem	illeszkedő	jelenségek	
követeltek	új	 leírást,	 és	az	új	 leírás	vezetett	el	 az	atomi	 történések	 teljesen	új	 ismeretelméleti	
értelmezéséhez.

A	kvantumelmélet	hőskorszaka	a	huszadik	század	első	három	évtizedére	esik.	Ezen	belül	a	
kvantummechanika	fél	évtized	alatt	(1923–1928	között)	nagyjából	„elkészült”.	Koppenhágában,	
Göttingenben	és	Cambridge-ben	 lázas	viták	és	 szinte	a	végkimerülésig	 folytatott	 számítások	
eredményeképpen	–	mondhatni	naponta	–	 születtek	az	új	 felismerések.	Tudománytani	vagy	
szorosabban	tudományszervezési	szempontból	ez	volt	az	első	esete	a	tudományos	csoportmun-
kának.

A	kvantumelmélet	születésének	idejét	szinte	napra	pontosan	meg	lehet	jelölni.	Max	Planck	
(1858–1947)	1900	decemberében	hozta	nyilvánosságra	képletét,	amely	az	abszolút	feketetest	hő-
sugárzását	írja	le,	és	amelynek	egyedüli	lehetséges	értelmezése	az,	hogy	az	energia	csak	diszk-
rét	 (nem	 folytonos)	módon,	 kvantumokban,	 vagyis	 adagokban	emittálódhat	 és	nyelődhet	 el.	
Albert	Einstein	volt	az,	aki	 sikerrel	alkalmazta	Planck	kvantumhipotézisét,	 a	 fotoelektromos	
hatás	magyarázatára	és	a	szilárd	testek	fajhőjének	energiakvantumokkal	történő	magyarázatá-
ra.	1911-ben	Ernest	Rutherford	megalkotta	híres	atommodelljét,	amelyet	a	Naprendszerhez	való	
hasonlósága	miatt	planetáris	modellnek	neveztek	el.	

Közben	a	tapasztalati	anyag	egyre	halmozódott.	1924-ben	De	Broglie	az	einsteini	fénykvan-
tumoknál	 jelentkező	hullám-részecske	dualizmust	megkísérelte	 az	atomi	 részecskékre,	külö-
nösen	az	elektronokra	is	kiterjeszteni,	bevezetve	az	anyaghullám	fogalmát.	1925-ben	Heisen-
berg	az	atomok	viselkedését	leíró	egyenleteket	oly	módon	próbálta	felírni,	hogy	azokban	csak	
a	megfigyelhető	paraméterek,	mennyiségek	szerepeljenek.	1926-ban	Schrödinger	teljesen	más	

23	 		Einstein	által	kifejlesztett	két,	részből	álló	elmélet.	A	speciális	elmélet	(1905)	szerint	a	fény	sebessége	minden	
megfigyelő	számára	ugyanaz,	bármilyen	sebességgel	mozogjon	is	ő	maga.	Az	általános	elmélet	(1916)	szerint	a	
tér	és	idő	sajátságait	az	anyag	határozza	meg.

24	 		A	szakirodalom	jelentős	része	a	relativitáselméletet	a	modern	fizika	kezdetének	tekinti.	(Pl.	Einstein–Infeld:	
Hogyan lett a fizika nagyhatalom?)
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gondolatsor	alapján,	más	alakú	alapegyenlethez,	egy	hullámegyenlethez	jutott	el.	1927-ben	Hei-
senberg	felállította	a	határozatlansági	relációt,	amely	teljesen	„felforgatta”	nemcsak	a	klasszikus	
fizikát,	hanem	a	klasszikus	determinizmust	is.	1928-ban	Dirac	felírja	a	relativisztikus	hulláme-
gyenletet,	s	ezzel	mintegy	egyesíti	a	hullámtechnikát	a	relativitáselmélettel.

Ami utána következik, már csak kisebb simítás a kész épületen.
Az	utókor	három	dologra	fog	emlékezni	a	20.	századi	tudományból:	a	relativitáselméletre,	a	

kvantummechanikára	és	a	káoszra.	
A	káosz	a	század	harmadik	nagy	forradalma	a	fizikai	tudományokban.25	Az	első	két	forra-

dalomhoz	hasonlóan	a	káoszt	is	a	newtoni	fizikától	való	elszakadás	jellemzi.	Ahogy	egy	fizikus	
mondotta:	„A	relativitáselmélet	végzett	az	abszolút	tér	és	idő	newtoni	illúziójával,	a	kvantum-
elmélet	az	ellenőrizhető	mérési	 folyamat	szintén	newtoni	álmával,	a	káosz	pedig	 leszámolt	a	
determinisztikus	 jóslat	 lehetőségének	 laplace-i	 képzetével.”	 A	 káosz	 forradalma	 közvetlenül	
érinti	a	látható	és	tapintható,	emberi	léptékű	dolgok	világát,	így	a	mindennapi	tapasztalat	és	a	
világ	valóságos	képei	újra	visszakerültek	a	tudományos	kutatásba,26 nem galaxisokat tanulmá-
nyoznak,	hanem	felhőket	vagy	az	asztalon	pattogó	golyó	különös	dinamikáját.	Éppen	a	legegy-
szerűbb	rendszerek	okozzák	a	 legnagyobb	 fejtörést	az	előre	 jelezhetőség	dolgában.	Ráadásul	
ezekben	a	rendszerekben	–	a	káosszal	karöltve	–	magától	feltűnik	a	rend.	

 (Lipcsei Márta A	huszadik	század	Kopernikuszai című cikke alapján, Várad folyóirat 3. szám)

25	 	A	káoszelmélet	a	múlt	század	nyolcvanas	éveiben	terjedt	el.			

26	 		A	„pillangóhatás”	elmélete	szerint,	ha	Peking	környékén	egy	pillangó	a	korábbi	szokásától	eltérően	nem	kettőt,	
hanem	hármat	legyint	a	szárnyaival,	ennek	következménye	esetleg	az	lehet,	hogy	egy	hónappal	később	hatal-
mas	tornádó	söpör	végig	Floridán.	Erre	akkor	figyeltek	fel,	amikor	egy	számítógépes	meteorológiai	előrejelzés	
készítése	során	a	számítás	megismétlésekor	homlokegyenest	ellenkező	eredmény	született.	Az	oka	az	volt,	
hogy	az	egyik	részletszámításnál	a	tizedik	tizedes	jegy	utáni	5-ös	számjegyet	az	egyik	esetben	felfelé,	a	má-
sikban	lefelé	kerekítették.	A	kiindulási	feltételekben	fellépő	legcsekélyebb	eltérés	tehát	hatalmas	különbséget	
okozhat	a	következményekben.	
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MUNKALAP

A huszadik század Kopernikuszai

1. Fogalmazd meg röviden, mit jelenthet a cím! a megoldásod tartalmazza az indoklást is!

 

 

 

 

 

2. olvasd el a szöveget! megfeleltek-e a cím alapján megfogalmazott elvárásaid a szöveg 
tartalmának? ha nem, pontosítsd az 1. feladat megoldását! 

 

 

 

 

3. a szöveg több olyan szót tartalmaz, melyeknek jelentése ismerősnek tűnik, de pontosí-
tásra szorul. az Idegen szavak és kifejezések szótára alapján megadjuk ezek jelentését. húzd 
alá az egyes szócikkekben a szövegnek megfelelő jelentést! 

Abszolút

lat 1.	feltétlen,	korlátlan;	mástól	nem	függő	2. tökéletes, teljes 3.	nem	viszonylagos,	máshoz	
nem	viszonyított,	érvényességében	független	(a	relatív	ellentéteként)	4. tud valamely állan-
dónak	tekintett,	általánosan	elfogadott	alapra	vonatkoztatott	

Determinizmus

lat 1. fil	a	meghatározottság,	szükségszerűség	elve;	az	események	és	jelenségek	szükségszerű	
összefüggését	és	okozati	meghatározottságát	valló	felfogás	2. az emberi akarat és cselekvés 
szabadságának	korlátozott	voltát	valló	felfogás

Dualizmus

lat 1. fil	 a	 létet	két	 ellentétes	 és	 egymásból	nem	 levezethető	alapelvvel,	 az	 anyagival	 és	 a	
szellemivel magyarázó felfogás 2.	kettősség,	kettős	rendszer	3.	két	egyenjogú	állam	állandó	
jellegű	kapcsolata,	szövetsége
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Emittál

lat 1. ker értékpapírt, bankjegyet, papírpénzt stb. kibocsát 2. fiz	kibocsát,	kisugároz	(energiát,	
elemi	részecskét)	3. ritk	kiküld,	követségbe	küld

Illúzió

lat 1.	a	külvilág	ingereinek	ferde,	torz	érzékelésén	alapuló	érzéki	csalódás	2. látszat, bizony-
talan érzés, benyomás 3. önálltatás, önámítás 4.	alaptalan	remény,	csalóka	ábránd

Káosz

gör–lat 1.	teljes	zűrzavar,	fejetlenség,	rendetlenség,	összevisszaság	2. az ókori görög mitoló-
giában	a	világ	létrejöttét	megelőző	rendezetlen	ősállapot

Kategória

gör 1.	a	legáltalánosabb	logikai	fogalom	(pl.	anyag,	idő,	tér,	mozgás,	okság,	lényeg	stb.),	amely	
a	lét,	az	objektív	valóság	alapvető	formáit	és	viszonyait	fejezi	ki	2. osztály, csoport, fokozat

Konfliktus

lat összeütközés,	nézeteltérés,	harc,	küzdelem

Kritika

gör–lat 1. tud bírálat, bíráló értékelés, elemzés 2. műv, irod	műbírálat,	vmely	mű	írásbeli	meg-
vitatása 3.	vmilyen	személy,	közösség,	intézmény	viselkedésének,	munkájának	stb.	megbí-
rálása 4. ritk	ítélőképesség

Paradigma

gör-lat 1.	bizonyításra	v.	összehasonlításra	alkalmazott	példa	2. nyelvt ragozási minta 3. tud 
az	adott	korszakban	elfogadott	általános	tudományos	tételek	együttese;	a	kor	tudományos	
világképe

Paraméter

gör 1. mat egyenletben	v.	függvény	kifejezésében	szereplő	tetszőlegesen	meghatározott	érté-
kű	változó	2. közg, műsz, tud	mutató,	jellemző	érték

Reláció

lat 1.	kapcsolat,	viszony;	összefüggés	vmivel	2. viszonylat, vonatkozás 3. mat	halmazok	ele-
mei közötti kapcsolat
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4. egészítsd ki a szöveg alapján az ágrajzot!

5. magyarázd meg, mi lehet az oka annak, hogy az ábra egyik eleméhez két nyíl is mutat!

 

 

 

 

 

 

6. a melléklet ábrájának tanulmányozása után készíts egy rövid, figyelemfelkeltő ismerte-
tőt a fizika szaktanterem faliújságára a kvantumfizikáról!

 

 

 

 

 

FiziKA
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7. a káoszelmélet a szöveg szerint leszámolt laplace determinizmusával. Fogalmazd meg 
röviden, mi a legfontosabb eltérés a két elmélet között! 

Laplace:	 „...Az	 az	 értelmes	 lény,	 aki	 egy	 adott	 időpontban	 ismerné	 a	 természetben	működő	
összes	erőket,	és	teljes	képet	tudna	magának	alkotni	a	természet	minden	anyagi	részecskéjé-
nek	állapotáról,	akinek	meglenne	továbbá	az	a	képessége,	hogy	ezeket	az	adatokat	fel	is	tudja	
dolgozni,	az	a	világ	legnagyobb	testeinek	és	legkisebb	atomjainak	mozgását	is	ugyanazzal	az	
egyenlettel	 tudná	kifejezni.	Semmi	sem	maradna	számára	 ismeretlen…	Át	 tudná	tekinteni	a	
jövőt	és	a	múltat	egyaránt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. az előbbi részletet gyakran idézik laplace démonaként. hogyan magyarázható ez az el-
nevezés? 

 

 

 

 

 

 



A SUGÁRZÁS

SZÖVEGALKOTÁS – FIZIKAI JELENSÉG BEMUTATÁSA

Szöveg

Sugárözönben élünk

sugárözönben élünk, nagyon sokféle, sok forrásból származó sugárzás27	hat	ránk.	Az	ember	év-
ezredeken	keresztül	csak	a	Nap	hő-	és	fénysugárzását	ismerte	a	természet	sok	csodálatos	sugár-
zása	közül.	Földünk	levegőóceánjának	magasabb	rétegeit	évmilliárdok	óta	láthatatlan	sugárzás	
bombázza,	de	ezek	világáról	az	ember	mit	sem	tudott.	

Az	emberiség	a	19.	század	utolsó	éveiben	fedezte	fel	a	láthatatlan	sugarak	tartományát.	Ezek	
egyrészt	a	radioaktív	vagy	ionizáló,28 másrészt a nem ionizáló sugárzások. A megismerésük nyo-
mán	létrejött	új	tudományág,	a	kvantumelmélet,	majd	technika	meghatározta	a	következő	szá-
zad	fejlődését.

A	rádióhullám,	a	fény-,	a	röntgen-	és	a	gamma-sugárzás	elektromágneses	hullámok,29 me-
lyeknek	terjedési	sebessége	földi	mértékkel	mérve	rendkívül	nagy,	ezért	úgy	tűnhet	a	minden-
napi	megfigyelések	alapján,	hogy	a	terjedéshez	nincs	is	szükség	időre.	A	csillagászati	távolságok	
skáláján	azonban	már	más	a	helyzet:	a	Napból	a	fény	a	Földig	kb.	nyolc	perc	alatt	jut	el,	a	legkö-
zelebbi	csillagból	mintegy	négy	év	alatt,	a	távolabbi	csillagokból	évezredekig,	vagy	még	tovább	
is	utazik	a	fény	hozzánk.	Furcsa	elgondolni,	hogy	egy	távolabbi	csillag	fénye,	ami	e	pillanatban	
a	szemünkbe	jut,	évszázadokkal	vagy	évezredekkel	ezelőtt	indult	útjára.	

 (Makra Zsigmond: sugárözönben élünk c. könyve alapján)

27	 		A	sugárzás	a	fizikában	az	a	folyamat,	melynek	során	energia	szabadul	fel	elektromágneses	hullámok	vagy	nagy	
sebességű	részecskék	formájában.	

28	 		Az	ionizáló	sugárzás	során	elegendő	az	energia	ahhoz,	hogy	elektronokat	mozdítson	el	a	pályájukról,	így	töl-
téssel	lássa	el	az	atomot,	azaz	ionizálja	azt.	(pl.	gamma-,	röntgen-	vagy	neutronsugárzás)

29	 		Az	elektromágneses	hullámokkal	nap	mint	nap	találkozunk:	ezek	alkotják	a	látható	fényt,	a	rádióhullámot,	a	
mikrohullámot,	az	ibolyán	túli	és	az	infravörös	sugárzást.	Ezek	a	hullámok	nem	okoznak	ionizációt	az	atom-
ban,	mert	 	nincs	 elég	energiájuk	ahhoz,	hogy	molekulákat	válasszanak	 szét	vagy	elektront	vonjanak	el	 az	
atomból.
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MELLÉKLETEK

1.

2. Megsem misültek a teremtés oszlopai

Ha	az	égre	nézünk,	a	múltat	látjuk.	Mivel	a	fény	fénysebességgel	jön,	a	távoli	objektumoknak	
a	régebbi	állapotát	látjuk	és	nem	a	mostanit,	hiszen	arról	később	fog	ideérni	a	fény.	Ha	nagyon	
nagy	távcsövekkel	nagyon	messzire	nézünk,	akkor	a	világegyetem	korai	idejét	látjuk.

A	NASA	nemrégiben	közzétett	jelentése	szerint	megsemmisültek	a	Hubble	űrtávcső	leghí-
resebb	és	leglenyűgözőbb	felvételén	látható	oszlopszerű	portornyok,	melyeket	a	teremtés	oszlo-
painak neveztek el.30 

A	porra	„érzékeny”	Spitzer-űrtávcső31	felvételén	az	oszlopok	közelében	már	egy	hatalmas	
forró	porfelhő	látszik,	amit	minden	bizonnyal	egy	csillag	halála	indított	útjára.	A	Spitzer	új	fotói	
azt	sugallják,	hogy	a	nebula	(csillagköd)	sztelláris	időbombáinak	egyike	már	felrobbant.	A	csilla-
gászok	szerint	a	szupernóva	lökéshulláma	már	elérte	a	teremtés	oszlopait,	és	azok	valószínűleg	
megsemmisültek. 

7000	fényévre	vannak	tőlünk	a	teremtés	oszlopai,	tehát	a	tavaly	készült	felvételek	7000	év-
vel	ezelőtti	állapotot	mutattak.	A	kutatók	innen	a	Földről	ma	azt	látják,	hogy	a	teremtés	oszlopai	
felé	egy	szupernóva	okozta	forró	porfelhő	halad,	azaz	haladt	7000	évvel	ezelőtt.	A	számítások	
szerint	várhatóan	ezer	 év	múlva	 eléri	 és	 lerombolja,	 azaz	 6000	 évvel	 ezelőtt	 elérte	 és	 lerom-
bolta	a	teremtés	pilléreit.	Az	erről	készült	tényleges	információ	majd	csak	ezer	év	múlva	ér	el	
hozzánk.	Ha	ezer	év	múlva	a	csillagászok	belenéznek	majd	távcsöveikbe,	már	nem	látják	ott	a	
teremtés oszlopait.

30	 		Nem	csoda,	hogy	e	fantasztikusnak	tűnő	világ	gáztornyait	a	látványtól	megilletődött	csillagászok	a	„Terem-
tés	 oszlopai”	 és	 a	 „Teremtő	 keze”	névvel	 illették,	 amint	 a	 kígyózva	párologó	 gáz	 alól	 újabbnál	 újabb	 óriás	
anyagcsomók	kerülnek	elő,	amelyek	saját	gravitációjuk	hatása	alatt	egyre	sűrűsödnek,	és	pár	millió	év	múlva	
belsejükben	felparázslik	egy-egy	újszülött	csillag.	A	Hubble	1995-ben	örökítette	meg	a	teremtés	oszlopait.	A	
szakértők	azóta	megjósolták,	hogy	egy	szupernóva	hamarosan	véget	vet	a	jelenségnek,	a	területen	a	csillagá-
szok	legalább	20	olyan	csillagot	észleltek,	melyek	életük	legvégső	szakaszába	léptek.

31	 		A	Spitzer-űrteleszkóp	infravörös	tartományban	dolgozik,	azaz	jóval	messzebbre	ellát,	mint	az	emberi	szem,	
így	vált	 lehetővé,	hogy	megpillantsa	a	port,	és	át	 is	 tudjon	rajta	 tekinteni,	attól	 függően,	melyik	 infravörös	
hullámhosszt	vizsgálja.	
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3.  Az elektromágneses hullámok

elneVezÉse ForrásA FelHAsználásA VeszÉlyei

Hullám-
Hossz/

FreKVen-
ciA

RÁDIÓHUL-
lám

–  csillagok, szikra, 
vihar

–	Különböző	adók

kommunikáció-
ban

Nagy	dózisban	
rák?

hosszú/ 
kicsi

miKroHul-
lám

– csillagok
–	Különböző	adók

– mobiltelefon
–		Mikrohullámú	
sütő

–Traffipax
–	Radar	

–  Agyi problémák
– Hályog, vakság

INFRAVÖRÖS	
FÉny

–  csillagok, lám-
pa,	tűz

–  Forró tárgyak, 
emberi test

–	Távirányító
–  gyógyító lám-

pák
– infrakamera
– riasztó 
–  csillagközi 

porok feltérké-
pezése

Túlmelegedés	

LÁTHATÓ	
FÉny

– nap
–		Bármi,	ami	elég	

melegen izzik 

– lézernyomtató
– cD-lejátszó
– célzószerkezet 

Retinakárosodás	

IBOLYÁNTÚLI	
sugárzás

– nap
–  speciális lámpák 
(pl.	szolárium,	
kvarc)

–	Barnítás
–	Pénzvizsgáló
– sterilizálás 

– leégés
–	Bőrrák
–	Szemkárosodás	

RÖNTGEN-
sugár

– csillagok
– röntgengép

– átvilágítás 
–		Repülőtéri	biz-
tonsági	rendszer

– sejtrombolás
– rák 

gAmmA-su-
gárzás

– csillagok
–		Radioaktív	anya-

gok

–		Radioterápia	
(elpusztítja	a	
burjánzó sejte-
ket)

–	Fertőtlenítés	

–  sejtek pusztítása
– mutáció 

rövid/ 
nagy
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4. Radioaktív sugárzás

elneVezÉse JELLEMZŐI	 ForrásA VeszÉlyei SEBESSÉG	

Alfa-sugárzás Részecske	(héli-
um	atommag)

urán és plutóni-
um bomlása

általában nincs, 
csak	akkor,	ha	
nagyobb meny-
nyiségben jut a 
szervezetbe	(be-
légzés,	táplálék)

A fény sebessé-
gének	5–10	%-a

Béta-sugárzás Részecske	(nagy	
sebességű	elekt-
ron)

Az atommagból 
kilépő	elektron

Felszíni	bőrsé-
rülés

Változó 

gamma-, 
röntgensugár-
zás

elektromágne-
ses	hullám

Az atommagból 
kilépő	rövidhul-
lámú	foton

Az egész test 
sérülhet,	sejtek	
roncsolódása

Fénysebesség 

neutronsugár-
zás

Töltés	nélküli	
(semleges)	ré-
szecske

Maghasadás	
vagy	magfúzió	
során az atom-
magból egy ne-
utron	kilökődik

Az egész test 
sérülhet,	sejtek	
roncsolódása

Változó

5.
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6.

7. Magfúzió



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 a sugárzás    59

8.

9.

10.
1 egységnyi U-238

4,5 milliárd év

újabb 4,5 milliárd év

az U-238 eredeti mennyi-
ségének fele marad

az U-238 eredeti mennyi-
ségének negyede marad
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11. 

12.

13. 

a)

b)
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c) Különböző tüzelőanyagok fűtőértéke

Tűzifa	 16	MJ/kg

Barnaszén	 9	MJ/kg

Feketeszén	(gyenge	minőségű) 13–20	MJ/kg

Feketeszén 24–30	MJ/kg

Földgáz 39	MJ/m3

nyersolaj 45–46	MJ/kg

Urán	(természetes)	–	könnyűvizes	reaktorban 500	000	MJ/kg

 (MJ = megajoule)
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1. MUNKALAP

Sugárözönben élünk I.

1. mire utalhat a fenti cím? a válaszban segít az 1. melléklet ábrája.

 

 

2. olvassátok el a szöveget, majd a mellékletben található képi és szöveges illusztrációkat 
rendeljétek a szöveg megfelelő részeihez! (a melléklet számát írjátok a szövegrész mellé!) 

3. a természettudomány nyelve sem mentes a költőiségtől. a metaforák itt is a szemléletes-
séget szolgálják. értelmezd az alábbi metaforákat! 

Sugárözön:	 

 

 

Levegőóceán:	 

 

 

A	teremtés	oszlopai:	 

 

 

Sztelláris	időbomba:	 

 

 

4. Magyarázd meg, mit jelent a porra „érzékeny” űrtávcső kifejezés!
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2. MUNKALAP

Sugárözönben élünk II.

1. igaz – hamis?

a)	 A	röntgensugár	frekvenciája	nagyobb,	mint	a	gamma-sugáré.	

b)	 A	mikrohullám	hullámhossza	rövidebb,	mint	a	rádióhullámé.		

c)	 A	radar	röntgensugarakat	használ.	

d)	 A	mikrohullámú	sütők	ibolyántúli	sugarakkal	működnek.	

e)	 A	magasabb	frekvenciájú	hullámok	számítanak	veszélyesebbnek.	

2. sugárteszt – Mit tudunk már a sugárzásról?

(1) Melyik	elektromágneses	hullámot	használják	a	távirányító	működtetéséhez?

A Rádióhullám

B Mikrohullám

c infravörös

D Ibolyántúli

(2) Miért	nem	használják	a	röntgensugarakat	magzatvizsgálathoz?	

A Csak	állóképet	ad.

B Magzati	károsodást	okozhat.

c Sérülést	okozhat	a	terhes	anyának.

D Nem	ad	jó	színeket.	

(3) Melyik	elektromágneses	hullámot	használják	rák	gyógyítására?

A gamma-sugárzás

B röntgensugárzás 

c infravörös sugárzás

(4) Melyik	elektromágneses	hullámnak	legnagyobb	a	sebessége?

A gamma-sugár

B röntgensugár

c Ibolyántúli

D Rádióhullám

e Azonos a sebességük
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(5) Az	alfa-sugárzás	során	az	atommagból	távozó	részecske…

A ...hélium	atommag.

B ...egy elektron.

c ...nagy	energiájú	foton.

D ...neutron.

(6) A	gamma-sugárzás	sebessége…

A ...a	fénysebesség	10	%-a.

B ...a	fénysebesség	90	%-a.

c ...azonos a fény sebességével.

D ...a fénysebesség tízszerese.

3. egészítsétek ki a szöveg és a mellékletek alapján az ágrajzot! 

sugárzás

kis	energiájú	fotonoknagy	sebességű 
részecskék }
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3. MUNKALAP

Sugárözönben élünk III.

1. Válassz ki egy sugárzásfajtát az eddig vizsgáltakból, és foglald össze annak jellemzőit 
összefüggő szöveg formájában! (ismereteid kiegészítésére használhatsz egyéb forrásokat 
is.)

A	fogalmazásban	lehetőleg	térj	ki	az	alábbi	szempontokra:
–	az	elnevezés	eredete
– a sugárzás forrása
–	jellemzői
–	felhasználása
–	veszélyei!
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TANULÓI	MUNKAFÜZET	 a sugárzás    67

4. MUNKALAP

Radioaktivitás I.

1. az alábbi meghatározások a radioaktivitás néhány fontos fogalmát definiálják. Írd a fo-
galmakat és az illusztráció számát (lásd melléklet!) a táblázat megfelelő rovatába!

Alfa-részecske,	atommag,	atommaghasadás,	béta-részecske,	felezési	idő,	
fúziós	reakció,	gamma-sugárzás,	izotóp,	radioaktív	bomlás,	radioaktív	bomlási	sor,	

radioaktív	hulladék,	radioaktív	nyomjelzés,	radioaktivitás	
 

FogAlom MEGHATÁROZÁS ILLUSZTRÁCIÓ

Vegyi	elemek	azon	tulajdonsága,	hogy	spon-
tán,	külső	hatás	nélkül	nagy	energiájú	sugár-
zást bocsátanak ki magukból.

Az a folyamat, amelynek során atommagok 
külső	beavatkozás	nélkül,	önmaguktól	bom-
lanak,	 és	 ennek	 eredményeképpen	 részecs-
kék és sugarak kibocsátása közben más ele-
mekre	jellemző	atommagokká	alakulnak.

Nagy	 sebességű	 részecske,	 amelyet	 a	 radio-
aktív atommag akkor bocsát ki, amikor abból 
elektron	hasad	 le.	Kis	 sűrűségű	vékony	 tár-
gyakon	át	tud	hatolni.

A	radioaktív	anyag	atommagja	két	részre	ha-
sad,	egy	új	atommagra	és	egy	alfa-	vagy	béta-
részecskére.	Ha	az	új	atom	is	 instabil,	akkor	
további	bomlás	megy	végbe	mindaddig,	amíg	
az	új	atom	stabil	maggal	nem	rendelkezik.

Könnyebb	 atommagok	 egyesülése	 nehezebb	
atommagokká	 energia	 felszabadulása	 köz-
ben.

A	 radioaktív	 atom	 magjából	 kibocsátott	 ré-
szecske:	két	protont	és	két	neutront	tartalmaz,	
lassan	mozog,	áthatolóképessége	kicsi.

Radioaktív	anyagok	előállítása,	illetve	feldol-
gozása	 folyamán	 keletkező	 radioaktív	 tulaj-
donságú	melléktermék.	Radioaktív	sugárzása	
következtében	az	élőlényekre	ártalmas.

Az	 az	 időtartam,	 amely	 alatt	 egy	 radioaktív	
elem	mintájában	 levő	 atomok	 fele	 elbomlik,	
és a kibocsátott sugárzás is a felére csökken.
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FogAlom MEGHATÁROZÁS ILLUSZTRÁCIÓ

Akkor	 következik	 be,	 ha	 egy	 bomlékony	
atommag	nagy	energiájú	neutronnal	ütközik.	
Az	 atommag	 széthasad,	 neutronok	 és	 nagy	
mennyiségű	 energia	 felszabadulása	 közben	
új	atommagok	keletkeznek.

Az	atom	középpontjában	elhelyezkedő	nagy	
sűrűségű	részecske,	mely	protonokat	és	neut-
ronokat tartalmaz.

Anyagok	 útjának	 nyomon	 követésére	 alkal-
mas	módszer,	a	beépített	radioizotópok	által	
kibocsátott	 sugárzás	 lehetővé	 teszi	 a	 jelzett	
anyag	útjának	követését.

Ugyanazon	 elemnek	 azonos	 rendszámú,	 de	
különböző	tömegszámú	és	ezért	eltérő	mag-
tulajdonságú	változata.

Hullámtermészetű,	nagy	áthatolóképességű,	
alfa-	és	béta-bomlást	kísérő	sugárzás.

2. Fejezd be az alábbi hírt a megadott adatok segítségével! a cikk hiányzó részében bizo-
nyítsd azt, miért nem valószínű, hogy megfertőződtek mások is, akik találkoztak litvi-
nyenkóval! 

A	polónium	felezési	ideje	138	nap.	 •
210-es	izotópja	a	stabil	206-os	ólommá	bomlik,	miközben	alfa	részecskéket	bocsát	ki	(2	 •
proton,	2	neutron).	
Az	emberi	bőrön	nem	hatolnak	át,	a	belső	szerveket	viszont	károsítják,	és	rákot	is	okoz- •
hatnak.	
A	közönséges	tisztálkodás	csökkenti	a	rizikót. •

Polónium, a kémgyilkos

Brit	orvosok	szerint	a	radioaktív	polónium	végzett	a	2007-ben	meghalt	orosz	exkémmel,	Alek-
szandr	Litvinyenkóval.	A	férfi	szervezetébe	polónium	210	került,	valószínűleg	az	ételét	mérgez-
ték	meg	vele.	Bár	megvizsgálnak	mindenkit,	aki	a	 férfival	érintkezésbe	 lépett,	valószínűtlen,	
hogy	az	anyag	másra	is	káros	hatással	volt.	
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5. MUNKALAP

Radioaktivitás II. 

1. egészítsd ki az alábbi szöveget a táblázatban található szavak felhasználásával!

atomerőművek hasadó láncreakció neutron

energia izotóp magfúzió radioaktív	bomlás

fegyverek kritikus tömeg maghasadás radioaktív	hulladék

egy izotóp akkor ,	 ha	 az	 atommagja	 széthasad	 nagy	 energiájú	                    

nal való ütközés során. ezt a folyamatot nak ne-

vezzük.	A	legfontosabb	hasadó	izotópok	az	urán-235	és	a	plutónium-239.	

Más	 elemekhez	 hasonlóan	 az	 urán	 is	 több,	 egymástól	 kissé	 különböző	 formában,	 azaz	

ban	van	jelen	a	természetben.	Ezek	az	izotópok	(az	urán	esetében	16)	az	

atommagban	található	neutronok	számában	térnek	el	egymástól.	A	természetes	urán,	mely	a	

földkéregben	található,	többnyire	két	izotópból	tevődik	össze:	U-238	(99,3	%)	és	U-235	(0,7	%).

Az	U-235	izotóp	jelentősége,	ha	a	magját	meglőjük	egy	neutronnal,	nagy	valószínűséggel	

bekövetkezik	a	maghasadás.	A	hasadásból	keletkező	neutronok	újabb	uránmagokat	hasítanak	

el, közben nagy 	 szabadul	fel,	 tehát	a	folyamat	már	önfenntartó,	külső	

neutronforrás	nélkül	is	működik.	Ez	a	  

Ha	elkezdünk	egyre	több	U-235-öt	egymás	mellé	halmozni,	jó	darabig	nem	indul	be	a	várt	

láncreakció.	Ennek	az	az	oka,	hogy	kis	mennyiségű	hasadóanyag	esetén	a	 szerteszét	 repülő	

neutronok	igen	nagy	hányada	kilép	az	uránból	anélkül,	hogy	hasadást	okozna.	Egy	adott	hasa-

dóanyag-mennyiséget	elérve	kevesebb	neutron	tud	kiszökni,	mint	ami	az	önfenntartó	láncreak-

cióhoz	szükséges,	ez	az	ún.	   

A	radioaktív	izotópok	bomlanak	is.	Az	U-238	  a 

nagyon	lassú,	felezési	ideje	kb.	a	Föld	korával	egyenlő	(4500	millió	év).	Ez	azt	jelenti,	hogy	alig	

radioaktív,	kevésbé	az,	mint	a	kőzetekben	és	a	talajban	található	más	izotópok.	

A	maghasadás	során	erősen	radioaktív	mesterséges	izotópok	is	keletkeznek,	mint	például	a	

plutónium-239.	Ezeket	használja	fel	a	gyógyászat,	a	kutatás	és	az	ipar.	A	legnagyobb	kihívás	ma	

a 	biztonságos	elhelyezése.

ról	akkor	beszélünk,	ha	két	könnyebb	elem	(pl.	hidrogén	és	hélium)	

atommagja	nehezebb	atommaggá	egyesül.	Közben	nagy	energia	szabadul	 fel,	nagyobb,	mint	

maghasadás	során.

A nukleáris 	némelyike	magfúzióval,	mások	maghasadással	működ-

nek, az 	viszont	csak	maghasadással.
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2. érvelj röviden az atomenergia felhasználása mellett! a feladat megoldásához használd a 
13. melléklet grafikonjait, táblázatait!
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6. MUNKALAP

Sugárveszély

1. a 9. és a 11. mellékletben található figyelmeztető táblák nagyon hasonlítanak egymásra, 
mégis eltér a jelentésük. az egyik az ionizáló, a másik a nem ionizáló sugárzásra hívja fel 
a figyelmet. segít-e a jelentés megértésében a táblán látható ábra? ha igen, hogyan?

 

 

 

 

 

 

2. a nemzetközi atomenergia hivatal szerint a hagyományos radioaktív sugárzásra figyel-
meztető tábla nem elég hatékony, ezért szükségesnek tartják egy új tábla bevezetését (12. 
melléklet), melyet évekig tartó tesztelés során fejlesztettek ki. Vesd össze a régi és az új 
jelzést, majd fogalmazd meg, miért tűnik érthetőbbnek az új!

 

 

 

 

 

 

3. az új figyelmeztető tábla felkerült az internetre, és azonnal megjelentek a bíráló hoz-
zászólások. ezekből áll itt néhány. a nemzetközi atomenergia hivatal dolgozójaként 
reagálj röviden ezekre! (a válaszban ügyelj arra, hogy stílusod pozíciódnak és az ügy 
komolyságának megfelelő legyen!)

„A	nyíl	irányába	futó	ember	szerencsétlen	választás,	mivel	ez	nemzetközileg	elfogadott	 •
jele	a	vészkijáratnak.	Ezért	inkább	a	biztonság	jele,	nem	a	veszélyé.”
„Én	azt	olvasom	ki	belőle:	ha	a	ventilátor	működik,	szaladj	el	a	koponyától!” •
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„Ha	nem	ismered	a	régi	jelzés	jelentését,	hogy	várható	el,	hogy	az	új,	összetettebb	jelet	 •
megértsd?	Közvetlen	veszély	esetén	rizikós	rejtvényfejtéssel	tölteni	az	időt...”
„A	koponya	és	a	futó	ember	ugyanolyan	távolságra	van	a	sugaraktól,	az	egyik	mégis	él?”	 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. az eddigi tapasztalatok alapján tervezz olyan figyelmeztető táblát, amelyet hatékonyabb-
nak tartasz!



RADONVESZÉLY

SZÖVEGALKOTÁS

Szövegek

A	talajlevegő	radontartalma	elsősorban	a	talajszint	alatt	lévő	földtani	képződmények	urántar-
talmától	függ.	A	hazai	kőzetek	átlagos,	elsődleges	urántartalma	0,5–5,0	g/tonna	között	változik.	
A	magasabb	 értékek	 az	 idősebb	 fekete	 (szerves	 anyagban	 dús)	 agyagokhoz,	 agyagpalákhoz,	
valamint	a	savanyú	magmás	kőzetekhez	(gránitok,	riolit)	kapcsolódnak.	Eszerint	magasabb	ra-
donszinteket	várhatunk	az	idősebb	kőzetekből	felépülő	hegy-	és	dombvidéki	területeken.	Ezt	a	
képet	azonban	több	tényező	árnyalja:	

–	A	kőzeteket	utólagosan	átjáró	hidrotermális	oldatokból	kiváló	anyagok	(elsősorban	a	tek-
tonikai	zónákban)	az	urántartalmat	jelentősen	megemelhetik	(Ilyen	például	az	andezites	vulka-
nitok	területe	–	a	Börzsöny	és	a	Mátra	térsége.)	

–	Oxidatív	 viszonyok	között	 az	uránvegyületek	könnyen	oldódnak,	 reduktív	 környezet-
ben	oldhatatlanok,	kicsapódnak	(az	úgynevezett	geokémiai	csapdákban).	Ez	a	folyamat	kicsi-
ben	mindenütt	lejátszódik,	a	talajvízszint	felett	oxidáció	történik,	alatta	redukció.	Nagyban	ez	
a	jelenség	a	homokkő	típusú	hatalmas	urántelepek	előfordulásait	hozza	létre	(ilyen	eredetű	a	
mecseki	uránérc	is).	Ilyen	folyamatok	hatására	fiatal	folyóvízi	üledékekkel	borított	területeken	
is	megjelenhetnek	magasabb	urántartalmú	körzetek	 (esetleg	 ez	 indokolja	 a	 Sajó-	 és	Hernád-
völgy	magasabb	radonszintű	falvait,	ahol	akár	a	talajból,	akár	a	vályogfalakból	áramlik	a	radon	
a	szobákba).	

–	A	kőzetek	urántartalma	a	lakótéri	radonkoncentráció	kialakulásához	nélkülözhetetlen,	de	
nem	kizárólagos.	A	lakótéri	radon-anomáliák	létrejöttét	a	ház	alatt	lévő	képződmények	gázát-
járhatósága	is	nagy	mértékben	befolyásolja.	

Geológiai	szempontból	például	a	Mórágyi-rög	gránitját	magas	radonszintűnek	ígérkezik,	a	
mérések	azonban	a	vártnál	alacsonyabb	eredményeket	mutattak.	Fel	kellett	ismernünk	e	gránit	
tömörségét,	azt,	hogy	nemcsak	a	vizet,	de	a	radioaktív	nemesgázt	sem	engedi	át.	

 (Geológiai tanulmány részlete) 
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„A bomlás virágai”

Természetesen előforduló radioaktív anyagok mindenütt megtalálhatók a környezetünkben, de 
egyik sem okoz annyi problémát, mint a természetben előforduló legnehezebb gáz, a színtelen, 
szagtalan radon. Ennek oka a radon két tulajdonságából ered. Az egyik, hogy nemesgáz, tehát 
zárt elektronhéja miatt nem képes kémiailag kötődni más elemekkel, vegyületekkel; a másik, 
hogy radioaktív.32  

A rádium alapvetően a kőzetekben van (beleértve a talajokat is). Az egyes radonatomok 
életidejük alatt keletkezési helyüktől jelentős távolságra is eljuthatnak, és megjelennek az ember 
természetes és épített környezetében is.

Általában a természetben előforduló radioaktív elemek erősen kötve vannak az ásványok-
ban, amelyek természetes sugárvédelmi szempontból nem veszélyesek az egészségre. A töre-
dezett, nagy áteresztőképességű kőzetek esetén a radon gáz elvándorolhat, és behatolhat a talaj 
menti gázokba vagy vizekbe, és kijuthat levegőbe is. Lakások radon-koncentrációja főként a 
talajból származik, a radon mintegy felét a talajlevegő hozza magával nyílásokon keresztül, re-
pedéseken, csatornákon, villanyvezeték mentén. Urándús talajra épült házban a talajból bejutó 
radon részaránya megközelíti a 100%-ot. Padlószinten a legmagasabb, feljebb pedig alacsonyabb 
a radon-koncentráció. Éjjel, csukott ablaknál összegyűlik a radon a lakásban, míg reggel szellőz-
tetéskor leesik a radon–koncentráció. 

A lakószobák vagy zárt légterek levegőjében felgyülemlett radont a levegővel együtt belé-
legezzük, majd – nemesgáz lévén – kilélegezzük. Azonban a radon bomlástermékei fémionok, 
amelyek ütközés útján ráülnek a lebegő porszemekre. Ezek az úgynevezett aeroszolok rátapad-
hatnak a tüdő falára. Mivel a leányelemek α részecskéi közvetlen közelről bombázhatják a tüdő 
sejtjeit felépítő DNS molekulákat, ez tüdőrákhoz vezethet. 

� (Ifjú�Kémikusok�Lapja)

32	 		A	természetben,	a	radonnak	három	izotópja	fordul	elő.	Ezek	alapvető	tulajdonságait	az	alábbi	táblázatban	tün-
tettük fel.

név izotóp Felezési	idő Bomlási	sor
Radon 222rn 3,82 nap 238u
Toron 220rn 55,6 s 232Th

Aktínion 219rn 4 s 235u
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Radon a lakásban

A	 lakáslevegő	 radontartalmának	vizsgálata	a	20.	 század	második	 felében,	elsősorban	a	70-es	
évek	olajválsága	okozta	fokozott	hőszigetelés	miatt	került	előtérbe.	A	lakások	levegőjében	meg-
található	radon	főként	a	talajból	származik,	de	forrása	lehet	az	építőanyag,	a	víz	és	a	konyhai	
gáz	is.	A	radon	pedig	az	egyre	jobb	hőszigetelések	miatt	a	lakóterekben	feldúsulhat.

Az	utóbbi	időben	a	lakótéri	toron	mérése	is	előtérbe	került.	Sokáig	úgy	gondolták,	hogy	a	to-
ron	viszonylag	rövid	felezési	ideje	miatt	a	talajból	nem	jut	nagy	koncentrációban	a	lakóterekbe,	
és	ott	fel	sem	dúsul.	Az	elmúlt	évek	mérései	azonban	azt	mutatták,	hogy	ha	a	lakás	tóriumban	
gazdag	kőzetre	épült,	vagy	tóriumtartalmú	a	falfesték,	akkor	a	szobában	akár	a	radonhoz	ha-
sonló	nagyságú	toronszintek	is	előfordulhatnak.

 (NaturaLap)

A geológiai ismeretek segíthetnek a megfelelő építési telek kiválasztásában:
– Uránban gazdag kőzetek találhatók a környéken.
– Nagy áteresztőképességű a talaj.
– Az év nagy részében alacsony nedvességtartalmú, száraz talaj, melyben mély repedések keletkeznek.
– A telek hegyen vagy hegyoldalban helyezkedik el.
– A felszín alatti kőzetet vékony termőtalaj borítja.
– A felszíni réteg alatt a kőzet töredezett.
– A felszín alatti kőzetben mészkő üreg található.

 (Előadás jegyzeteiből)

Gáz van Derecskén

Mátraderecskén 1992 telén egy igazi, fagyos téli napon a Mátra vulkanikus eredetének kö-
szönhetően a talajból elszabadult gázok indultak el a lakóházak felé, és borították be a lakóte-
reket, életveszélyes helyzetet teremtve a helyiek számára. Bár hatékony védekezést jelentettek 
a szélesre tárt ablakok, télvíz idején ez a stratégia nem kecsegtetett semmi jóval, így a nagy 
ijedtség gyors és szellemes megoldásokat szült. Elsődleges cél a házak talajtól való elszigete-
lése volt, és megfelelő szellőztető rendszerek kialakítása. 

Ma már tudjuk, hogy a magasabb radonszintet a község közepe táján húzódó zóna tu-
fitrétegének magas urán-rádiumtartalma szolgáltatja, míg a község többi részén nincs tufit a 
felszínen. 

A községnek ebből a látszólag hátrányos helyzetből még tőkét is sikerült kovácsolnia. A 
talajból előtörő, 93–95%-os szén-dioxid tartalmú gázt 1999-ben gyógytényezővé nyilvánította 
a hatóság, és ez lehetővé tette, hogy gyógyfürdőt létesítsenek Derecskén. Azóta is előszeretet-
tel látogatják az érszűkületes és cukorbetegségben szenvedő páciensek. 

 (Mátra Hír)
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MELLÉKLET

1.

2.



78    szövegértés–szövegalkotás  FiziKA 11–12.

3. Magyarország radontérképe

4.
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MUNKALAP

A Zöld Ház	építészeti	és	lakberendezési	folyóirat	levelező	rovatába	érkezett	a	következő	levél.		A	
rovatvezető	téged	keresett	meg,	hogy	adj	szakvéleményt	az	adott	kérdéssel	kapcsolatban.

1. olvasd el a levelet, majd gyűjtsd ki a megválaszolandó problémákat!

Tisztelt Szerkesztőség!

Segítségüket szeretném kérni egy számomra fontos problémával kapcsolatban. Az elmúlt évben kereszta-
nyám halálakor egy csodálatos fekvésű kis telket örököltem a Mátrában, nem messze Egertől. Nagyon örül-
tem neki, pesti barátaim azonban pár hete elvették örömömet. Azt mondták, hogy ők ugyan nem jönnek 
oda, mert az unokájuk a múltkor talált az interneten egy térképet, amelyen ezt a területet pirossal jelölték, 
mert itt a legnagyobb Magyarországon a sugárveszély, amiről a tévében azt mondták, hogy tüdőrákot okoz. 
Kérem, segítsenek, hogy ezek után merjek-e építkezni ezen a telken. 

 

 

 

2. olvasd el a radonnal kapcsolatos szövegeket, és tanulmányozd a melléklet ábráit! gyűjtsd 
ki a radonnal kapcsolatos legfontosabb információkat! (az alábbi táblázat segít ebben.)

A	KÉMIAI	JELLEMZŐI:

KELETKEZÉSE:

GEOLÓGIAI	JELLEMZŐI	(ELŐFORDULÁSA,	MOZGÁSA	STB.):
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GYAKORLATI,	ÉPÍTÉSZETI	SZEMPONTOK:

EGÉSZSÉGÜGYI	VESZÉLYEI:

EGYÉB	ÉRDEKESSÉGEK:	

3. Fogalmazd meg a szakvéleményt az ismereteid alapján! legyél pontos, de közérthető!
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