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A Föld mint bolygó

A Naprendszer a Nap 
gravitációja által 
egyben tartott 
bolygórendszer, egyike 
a Tejútrendszer sok 
milliárd 
csillagrendszerének. 

A Föld a Naptól 
számított harmadik 
bolygó. 

A Naprendszer [360p].webm






Legfontosabb adatai a következők

Kora: 4,6 milliárd év
Közepes naptávolsága: 
150 millió km = 8 fényperc = 1 csillagászati 
egység (CS.E.)
Holdjának neve: Hold, amellyel kettős 
bolygórendszert alkot.
Forgásideje: 23 h 56 m 46 s

A Hold keletkezése, a Föld-Hold rendszer [360p].webm




Forgástengely keringési síkjával 66 fok 
33 perces szöget zár be. A ferdeség 
iránya a keringés során változatlan. 

A keringés és az állandó irányú 
tengelyferdeség következménye az 
évszakok, a forgásé a nappalok és 
éjszakák váltakozása.





A Föld légköre (atmoszféra)
Az atmoszféra mintegy 800km 
vastagságú, bár nincs éles felső határa. 

A légkör anyaga és szerkezete.flv




A légkör összetétele

A légkör összetevőit 3 fő csoportra 
oszthatjuk:

 Gázok

 Cseppfolyós összetevő: víz (felhők)

 Szilárd összetevők: por, korom, 
jégkristályok



A légkörben lévő gázok csoportosítása

• állandó gázok: arányuk hosszú időn keresztül 
változatlan. nitrogén 78%, oxigén 21 %, egyéb 
1 % (nagyobb részt nemesgázok –argon)

• Változó gázok: évek, évtizedek alatt változik a 
mennyiségük. széndioxid, metán, hidrogén, 
ózon

• Erősen változó gázok: rövid időtartam során 
jelentősen változhat a mennyiségük (nitrogén-
oxid, kén-dioxid, szén-monoxid, vízgőz)



A légkör nélkülözhetetlen az élővilág 
(bioszféra) számára, ugyanis tartalmazza az 
élethez szükséges oxigént, továbbá védi a 
Föld felszínét a becsapódó meteoritoktól 
és a Nap ártalmas sugaraitól, de a légkör 
dinamikája működteti a víz körforgását és 
biztosítja a hőmérséklet viszonylagos 
állandóságát is.





A Föld szerkezete (geoszféra)
A Föld a kőzetbolygók csoportjába tartozik. Anyagának nagy része 
kőzetekből áll, míg belsejében nagyméretű fémes mag helyezkedik el.

A Föld belső szerkezete és fizikai jellemzői.flv


Az információszerzés lehetőségei:
Fúrások (10-15 km) „megkarcoljuk” a kéreg felső 

részét.
Földrengéshullámok (természetes, mesterséges) 

viselkedéséből lehet következtetni.

Modell alkotás: A Föld gömbhéjas szerkezetű
Részei:
Földkéreg:
• Szárazföld esetében 35-40 km vastagságú, 

szilikátos, gránitos kéregrész.
• Óceánok talpazatánál 7-11 km vastag bazaltos, 

fémes összetevőkben gazdag kéregrész.



Földköpeny: 2900 km mélységig

2 fő réteg:

Litoszféra (kőzetburok): A földköpeny felső, 
szilárd része a földkéreggel együtt.

Asztenoszféra: Képlékeny izzó rész, amely 
folyamatos áramlásban van.

Mag:

Külső mag: izzó, folyékony

Belső mag: szilárd, nagyobb részben vas és 
nikkel összetevőkből áll.



A Föld gömbhéjas szerkezetű



Hidroszféra

Ez a földkéreg fölött húzódó gömbhéj, amely a 
Föld felszínének nagy részét beborítja. Az 
óceánok és tengerek a felszín 71%-át lepik el, de 
a szárazföldi vizek (tavak, folyóvizek, felszín alatti 
vizek, nagy hó- és jégtakarók) is a hidroszféra 
részei. Földünk az egyetlen bolygó a 
Naprendszerben, ahol nagy mennyiségű 
folyékony víz található. Nélküle az élet sem 
jöhetett volna létre.

Hidroszféra [360p].webm




A levegő 
áramlása a 
földfelszín és a 
víz eltérő 
felmelegedése 
miatt:

Az óceán 
(tenger) 
nyáron „hűt”, 
télen „fűt”.



A víz körforgása a természetben
• A víz a természetben állandó körforgásban van. A 

körforgás kezdeti fázisa a párolgás. A folyók, a tavak, 
a tengerek vize folyamatosan párolog, de 
párologtatnak az élőlények is. Majd a könnyű pára 
felemelkedik, a magasban kicsapódik, és felhőket 
képez.

• A felhőkből csapadék hull alá, ami lehet folyékony 
(eső) és szilárd (hó, jég) halmazállapotú.

• A lehullott esőcseppet egyrészt felissza a föld, 
másrészt hasznosítják az élőlények életműködésük 
során. A talajba, a mélybe szivárgott víz a felszín 
alatt folydogál és gyűlik össze.

Víz Körforgás 6 adás - YouTube.wmv




A Föld vízkészletének megoszlása



A Föld élővilága 
(bioszféra)

A bioszféra a Föld kőzetburkának (litoszféra), 
vízburkának (hidroszféra), levegőburkának 
(atmoszféra) azon része, ahol van élet és biológiai 
folyamatok mennek végbe.



A földi szférák kapcsolata



Globális légköri problémák 
Üvegházhatás

Napjainkban az egyre nagyobb mértékű 
levegőszennyeződés hatására fokozódik a légköri 
üvegházhatás. A légkörbe kerülő nagy 
mennyiségű szennyező anyag (szén–dioxid, 
nitrogén–oxidok, por, korom stb.), amelyet 
főképp az ipari tevékenység és a közlekedés 
juttat a levegőbe, csapdába ejti a hőhullámokat 
és visszasugározza a földfelszín felé. 

üvegházhatás.flv


E megnövekedett üvegházhatás általános 
felmelegedést idézhet elő, ami globális 
problémák egész sorához vezethet.

• Olvadásnak indulhatnak a sarki hó- és 
jégtakarók, így a tengerek szintje jelentős 
mértékben emelkedne.

• Nagy területek sivatagosodnának el, ami a 
mezőgazdasági termelés visszaesését, s így 
még nagyobb élelmezési válságot okozna.

• Szélsőséges időjárási viszonyok kialakulása 
(hurrikánok, árvizek stb.)



Savas esők

A vulkáni működés, de főképpen az emberi 
tevékenység következtében (kéntartalmú 
anyagok, például barnaszén elégetése) nagy 
mennyiségű kén–dioxid jut a levegőbe. A légköri 
vízzel reakcióba lépve kénsavat vagy kénessavat 
alkot, s ez a csapadékkal a felszínre hull. A savas 
esők a vizek és a talajok elsavasodását, 
elsavanyodását okozzák, ezek pedig az élővilág 
pusztulását idézik elő.

Savas eső.flv


Az ózonritkulás
A kb. 25-30 km-es magasságban lévő ózonréteg az 
utóbbi évtizedekben erős pusztulásnak indult. Bizonyos 
vegyi anyagok reakcióba lépnek az ózonréteget felépítő 
háromatomos oxigénmolekulákkal. A folyamat 
eredményeképpen az ózonmolekulák szétbomlanak, és 
nem tudnak újraképződni sem: ózonritkulás következik 
be. Így aztán az ultraibolya sugárzás nem emésztődik fel 
a sztratoszférában, hanem egyre nagyobb 
mennyiségben bombázza a földfelszínt. Az ultraibolya 
gyilkos sugárzás az élőlények számára. Tönkreteszi a 
fehérjéket és örökletes elváltozásokat (mutációkat) 
okoz a génekben.

OzoneGPS - Ózonlyuk [360p].webm


A szmog

lokális probléma-a városiasodás (URBANIZÁCIÓ) 
következménye - erősen szennyezett levegő és 
kedvezőtlen meteorológiai körülmények esetén jön 
létre - forgalmas nagyvárosokban keletkezik: por, füst, 
kén-dioxid + pára keveredik

típusai:

• redukáló hatású (londoni típusú):téli időszakban 
kora reggel alakul ki, a széntüzelés okozta gázok 
felhalmozódása miatt: SO2, CO2, por és korom 
keveredik

szmog.flv


• oxidáló hatású (Los angelesi típusú):közlekedés által 
kibocsátott szennyező anyagok: NO és magas UV-
sugárzás esetén, inkább nyaranta tapasztalható

hatásai: asztma, köhögés, nehézlégzés, könnyezés, 
nyálkahártya-irritáció

megoldás: szmogriadó-terv
1) egészségügyi határérték elérésekor nincs feladat
2) tájékoztatási határérték: autómentesség, fűtés 

csökkentése
3) riadó: -max. 18 fokra fűthetők a belső terek 

(lakosság, közintézmények), korlátozzák az 
üzemanyag-forgalmazást, közlekedést (páros 
páratlan napok) ipari üzemek működésének 
korlátozása



A Naprendszer általános jellemzése és 
szerkezete 

Naprendszernek a tér azon tartományát 
nevezzük, amelyben a Nap gravitációs ereje 

dominál (uralkodik).



Központi helyzetű égiteste a Nap: egy 
átlagos méretű és tömegű, sárga színű 
csillag. 

Nyolc égitest kering körülötte, amelyeket 
bolygóknak nevezünk. Ezek Naptól távolodó 
sorrendben a következők: Merkúr, Vénusz, 
Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, 
Neptunusz.

Az őket felépítő anyag szempontjából a 
bolygók Föld típusú- és Jupiter típusú 
bolygókra oszthatók.



Föld típusú 
(vagy más néven kőzetbolygó) 

A négy belső planéta: a Merkúr, a Vénusz, a Föld 
és a Mars. Viszonylag kis méretűek, nagy 
sűrűségűek és túlnyomórészt nehéz elemekből 
állnak.



Jupiter típusú bolygók
(vagy más néven gázóriások) 

A következő négy bolygó: a Jupiter, a Szaturnusz, 
az Uránusz és a Neptunusz. A kőzetbolygókkal 
ellentétben viszonylag nagy méret, kis sűrűség 
és a könnyű elemek jelenléte jellemzi őket. 
Anyaguk nagy része hidrogén- és héliumgáz. 



Holdak

Naprendszer bolygói közül hatot mellékbolygók 
kísérnek, amelyek az anyabolygó körül 
keringenek. Ezeket más néven holdaknak
nevezzük és jelenleg 185 (2019-es adat) darabról 
tudunk. A Merkúrnak és a Vénusznak nincs 
holdja.



A Naprendszer holdjai

Kőzetbolygók holdjainak száma: 

• Merkúr 0 

• Vénusz 0 

• Föld: 1 (Hold)

• Mars: 2 (Phobos, Deimos)

Óriásbolygók ismert holdjainak száma: 

• Jupiter: 79

• Szaturnusz: 62

• Uránusz: 27

• Neptunusz: 14



Kisbolygó, üstökös

A Mars és a Jupiter pályája között keringenek a 
kisbolygók, vagy más néven aszteroidák. Számuk 
mintegy 100 ezerre tehető.

A Naprendszer leglátványosabb égitestei az 
üstökösök. Kicsiny kőzetmagból és az azt borító 
fagyott gázokból állnak. Napközelbe kerülve hosszú, 
fényes csóvát bontanak ki, majd a Naptól 
eltávolodva elhalványulnak. Feltehetőleg egy 
hatalmas üstökösfelhőből érkeznek, amely jóval 
messzebb van a Plútónál is. E felhőben a becslések 
szerint több száz milliárd üstökösmag lehet.

A világegyetem - Halálos üstökösök és meteorok - ismertető [360p].webm


Meteor

A bolygóközi tér rengeteg törmeléket tartalmaz, 
amely valószínűleg kisbolygók összeütközése 
vagy üstökösök teljes szétesése következtében 
jött létre, illetve képződik ma is. A törmelékek 
mérete igen változó: a mikroszkopikus 
nagyságrendtől a több száz méter átmérőjűig 
terjedhet. A Föld légkörébe lépve a súrlódás 
miatt felhevülnek és heves fényjelenséget 
idéznek elő: ezek a meteorok, amelyeket a 
népnyelv hullócsillagoknak nevez. 

Top 5 Spectacular Meteor Sightings.mp4


Meteorit

Ha a törmelékdarab elég nagy, akkor leérhet a 
felszínre, kisebb-nagyobb becsapódási krátert 
alakítva ki. A földre hullott meteor neve 
meteorit.

Meteor becsapódás a sivatagban - YouTube.wmv


Bolygóközi (interplanetáris) anyag

A bolygóközi törmelék legkisebb összetevői és a 
Napból folyamatosan kifelé áramló részecskék 
alkotják Létezésére az állatövi fény jelenti az egyik 
bizonyítékot, amely napkelte előtt és napnyugta után 
figyelhető meg az Egyenlítő környéki területeken. 

A fénylő, háromszög 
alakú jelenség 
okozója a 
napsugarak 
szóródása a 
bolygóközi anyag 
apró porszemcséin.





Általában a csillagokról

A csillag olyan égitest, amelynek belső, 
atommagok egyesüléséből (fúziójából) származó 
energiatermelése és saját fénye van. Anyaga  
plazma halmazállapotú, vagyis az elektromos 
áramot jól vezető gáz.

Ha egy szép tiszta éjszakán felnézünk az égboltra, 
néhány ezer csillagot pillanthatunk meg. Ezek 
kivétel nélkül saját csillagvárosunk, a 
Tejútrendszer tagjai. Más csillagvárosok csillagai 
szabad szemmel nem láthatók.

Csillagok méretei - YouTube.webm


A csillagok alapvető tulajdonságai

A csillagok fényessége

• látszó fényesség: A csillagok földi megfigyelő 
számára látható fényességét látszó 
fényességnek nevezzük.

• abszolút fényesség: úgy számíthatjuk ki, hogy 
minden csillag távolságát gondolatban 
ugyanakkorának vesszük, és ezután így 
vizsgáljuk a fényességüket. 


