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DIákMeLLékLet

13/1 
A NAPRENDSZER

A bolygók és a közeli csillagok Naptól való távolsága

A Nap – Föld távolságot 1-nek vettük. Végezzétek el ennek alapján a számításokat, és ír-
játok be a táblázatba, hogy milyen távolságra van a többi égitest a Naptól ebben a rend-
szerben.

Bolygók, csillagok Táv Naptól Mérték- 
egység 

Kicsinyített 
távolság

Mérték- 
egység

Merkúr 0,4 CSE

Vénusz 0,7 CSE

Föld 1,0 CSE 15 cm

Mars 1,5 CSE

Jupiter 5,2 CSE

Szaturnusz 9,5 CSE

Uránusz 19,0 CSE

Neptunusz 30,0 CSE

Plútó 50,0 CSE

Sedna* közel 76,0 CSE

Sedna* távol 1000,0 CSE

Proxima Centauri 4,2 fényév

Cygni 11,0 fényév

Fiastyúk (Plejádok) 440,0 fényév

* A Sednát 2004. márc. 16-án fedezték fel ezért nem minden tankönyv tartalmazza.
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13/2a 
KVÍZKÁRTYÁK

1. kérdés Tegyük fel, hogy minden 1 milliomodik csillaghoz tartozó, és annak 
is csak egyetlen bolygóján van élet.  Akkor a Tejútrendszerben van-
nak-e rajtunk kívül élőlények? Hány helyen? (ez csak feltételezés)

a Nincs

b 10 000

c 2

D 5

2. kérdés Tegyük fel, hogy minden 1 milliomodik csillaghoz tartozó, és annak 
is csak egyetlen bolygóján van élet.  Akkor az Univerzumban van-
nak-e rajtunk kívül élőlények? Hány helyen? (ez csak feltételezés)

a 1

b 10

c 100

D 1013  (Milliószor milliárd)

3. kérdés Ha egy értelmes lény populáció 100 millió évente találkozik egy má-
sik fajta értelmes lény populációval, a Tejútrendszerben hány ta-
lálkozó jöhet létre ezerévente?

a 0,1

b 5

c 1 000 000

D 0,02

4. kérdés Ha egy értelmes lény populáció 100 millió évente találkozik egy má-
sik fajta értelmes lény populációval, az Univerzumban hány találko-
zó jöhet létre ezerévente?

a 0,1

b 1

c 50 000 000

D 3000
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13/2b 
KVÍZKÁRTYÁK

5. kérdés Tételezzük fel, hogy a Nap átlagos csillag, és minden csillagnak 9-10 
bolygója van. Minden ma élő ember kapjon egy bolygót ajándék-
ba a Tejútrendszerben lévők közül. 6 milliárd emberrel számolva 
mennyi jutna fejenként?

a 0,5 db/fő

b 1 db/fő

c 3,6 /fő

D 150 db/fő

6. kérdés Tételezzük fel, hogy a Nap átlagos csillag, és minden csillagnak 9-10 
bolygója van. Minden ma élő ember kapjon egy bolygót ajándékba 
az Univerzumban lévők közül. 6 milliárd emberrel számolva meny-
nyi jutna fejenként?

a 1,5 1012  (billió)

b 206 db/fő

c 1024 db/fő

D 2 000 000 db/fő

7. kérdés Michael Schumacher elhatározza, hogy annyit fog autózni egyhu-
zamban, amennyi a Nap-Föld távolság. Átlagban 300 km/órával halad 
majd, nem pihen egyáltalán, és óránként kétszer tankol és cserél gu-
mikat 9 mp alatt. Mennyi időt tölt autózással  és mennyit tankolással? 

a 54,8 év menet, 100 nap tankolás

b 6 hónap 3 nap menet 23 óra tankolás

c 111 nap menet 14,2 óra tankolás

D 402 év menet 2 év 10 hónap tankolás

8. kérdés Michael Schumacher elhatározza, hogy annyit fog autózni egyhu-
zamban, amennyi a Nap-Föld távolság. Átlagban 300 km/órával ha-
lad majd, semmit nem pihen, óránként kétszer tankol és cserél gu-
mikat 9 mp  alatt. Hány gumit használ el az út alatt?

a 5600 db gumi

b 196 db gumi

c 3 840 000 db gumi

D 9800 db gumi
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13/2c 
KVÍZKÁRTYÁK

9. kérdés Michael Schumacher az előző sikeren felbuzdulva elhatározza, hogy 
annyit fog autózni egyhuzamban, hogy kijusson a Naprendszerből. 
Átlagban 300 km/órával halad majd, nem pihen egyáltalán, és órán-
ként kétszer tankol és cserél gumikat 9 mp  alatt. Mennyi időt tölt 
autózással, mennyit tankolással?

a 126 év   11 hónap tankolás

b 3 600 000 év menet, 18 000 év tankolás

c 2540 év  11 év 10 hónap tankolás

D 660 év  3 év 5 hónap tankolás

10. kérdés Michael Schumacher az előző sikeren felbuzdulva elhatározza, hogy 
annyit fog autózni egyhuzamban, hogy kijusson a Naprendszerből. 
Átlagban 300 km/órával halad majd, nem pihen egyáltalán, és órán-
ként kétszer tankol és cserél gumikat 9 mp  alatt. Hány gumit hasz-
nál el az út alatt?

a 250 1012  (billió) db gumi

b 91 000 000 db gumi

c 100 000 db gumi

D 8 000 000 db gumi

11. kérdés Ha a világmindenség általunk becsült méretére felfújunk egy lufit, 
amelynek a gumihéja 1/1000-ed része az átmérőjének, mekkora át-
mérőjű lufi férne el ebben a héjban?

a 18 000 km  (elférne benne az egész Föld)

b 15 millió fényév (elférne benne az egész galaxisunk, a Tejútrend-
szer)

c 1,1 fényév (elférne benne az egész Naprendszer)

D 440 fényév (ennyire van a Fiastyúk csillagkép a Naprendszertől)

12. kérdés Mekkora a világon ma a legkisebb működő motor, amit ember ál-
lított elő ? 

a 1 nm  (a méter 1 milliárdod része)

b 10 cm

c 1 mm

D 8 mm
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13/2d 
KVÍZKÁRTYÁK

13. kérdés Ha minden generációval az emberré válási folyamatban a  faj 1 cm-
rel lenne átlagosan magasabb, és a 100 millió évvel ezelőtt élt majom 
90 cm magas volt, és egy generációváltást a majmoknál 10 évben ál-
lapítunk meg, ma milyen magasak lennénk?

a 4,6 m

b 100 km 

c 2,5 m

D 28 m

14. kérdés Egyetlen gramm hidrogén összes atomjának száma hogyan aránylik 
a világmindenség összes csillagához? Több annál, vagy kevesebb?

a Hasonló nagyságrendű

b Sok milliószor kevesebb

c Sok milliószor több

D Fogalmunk sincs

15. kérdés Egy O2 molekula 0 ˚C-on 461 métert repül másodpercenként. (kb. 
1700 km/óra) és minden másodpercben 3.5 milliárdszor ütközik. Ho-
gyan érezzük ezt a jelenséget?

a szél

b szag

c hőmérséklet

D légnyomás
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13/3 
AZ EMBERISÉG NAGY KÉRDÉSEI

Gondolkozz el az alábbi kérdéseken! Gondolataidról készíts jegyzeteket!

1. kérdés
Az emberiségnek lesz-e módja uralma, vagy befolyása alá hajtani az Univerzum más ré-
szeit is? Időben leszünk-e megfelelően fejlettek, ha a Földdel vagy környezetével történik 
valami olyan dolog, ami az életet lehetetlenné tenné, például el tudunk-e költözni másik 
bolygóra, mesterséges égitestre?

2. kérdés
Léteznek-e rajtunk kívül értelmes lények, hol vannak, milyenek, hogyan lehetne velük 
kapcsolatba kerülni? 
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13/4 
ÉRTÉKELŐ LAP

Olvasd el a következő kérdéseket, és próbálj meg röviden válaszolni rájuk!

Hogy érezted magad ezen a foglalkozáson? Tetszett-e a téma?

Min lepődtél meg a legjobban a foglalkozáson?

Van-e olyan dolog, amiről a foglalkozás előtt egészen mást gondoltál, de most megvál-
tozott róla a véleményed?

A foglalkozáson szóba került témák közül melyikkel szeretnél többet is foglalkozni?






