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Beküldési határidő: 2015. JANUÁR 23. 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

  

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 
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Kutatóállomás a kozmosz határán 

 

Immáron több mint egy évtizede (1998. november 20-án) emelkedett fel a 

földről egy Proton-K típusú rakéta, fedélzetén a ”Zarja” nevet viselő hengeres 

fém űrszerkezet. Ezzel egy izgalmas, új, nemzetközi együttműködésben zajló 

program indult meg: folyamatosan lakható űrállomás építése – amely még a mai 

napig tart! Korábban a Szovjetunió (ma: Orosz Föderáció) és az Amerikai 

Egyesült Államok készített és üzemeltetett hosszabb-rövidebb ideig ember által 

lakott, Föld körül keringő űrállomásokat. Költségvetési problémák miatt a 

kilencvenes években mindkét nagyhatalom elkezdett kihátrálni az űrállomás-

építések folytatásából. Viszont a feltörekvő európai államok szövetsége és Japán 

is jelezték érdeklődésüket, hogy ők pedig szeretnének becsatlakozni a 

programba. Végül a sokféle terv összeötvözéséből megszületett egy új, amely 

megvalósíthatónak tűnt: ez lett az ISS, azaz az „International Space Station” – a 

Nemzetközi Űrállomás. Az első „Zarja” nevű modul után sorra bocsátották fel 

és csatlakoztatták egymáshoz a különféle rendeltetésű egységeket, összekötő 

rácsszerkezeteket és hatalmas napelemtáblákat, évről-évre egyre nagyobbra 

növelve a Föld körül keringő kolosszust. 

A hatalmas (futballpályányi hosszúságú, immár 344 tonna tömegű) 

szerkezet 2010. május elsején épp 4180 napja kering (ebből 3469 napon 

keresztül emberekkel a fedélzetén) Földünk felszíne fölött min. 278 és 

legfeljebb 460 km magasságban. Általában 6 fős személyzet lakja, de néha, 

rövid ideig (pl. a személyzet lecserélésekor) akár kétszer annyian is. Lakható 

tere 3 m belmagasságú szobákat elképzelve egy 124 négyzetméteres családi ház 

belső terének felel meg – ami nem túl nagy 6 személynek. Ráadásul ez a lakótér 

nem is olyan tágas, mint egy szoba, hanem egymáshoz csatlakoztatott, csőszerű, 

hengeres modulokból áll. Komoly lelki megterheléssel is jár odafenn dolgozni 

az űrállomáson, hisz képzeljétek el: 6 ember napi 24 órán keresztül össze van 

ebben a szűk térben zárva, jószerivel hónapokig ki sem léphet belőle! Kívül 

barátságtalan hideg, veszélyes sugárzások és csaknem légüres tér veszi körül 

őket! Fontos megjegyezni, hogy bár gyakran azt mondjuk, már a „világűr”- ben 

vannak, mégis tulajdonképpen még csak a Kozmosz ”küszöbén”, Földünk közeli 

zónájában! Még csak nem is teljesen a légkörünkön kívül, hisz ebben a 

magasságban még a legfelső légkör számottevő mennyiségű gázmolekuláival 

találkozhatunk. Olyannyira, hogy ez a ritka felső légkör (ionoszférának 

nevezzük ezt a tartományt) folyamatosan fékezi is az állomást! Ha magára 

hagynánk ezt az űreszközt, havonta kb. 2 km-rel süllyedne a magassága, és 

hamar elégne a sűrűbb légköri rétegekben – ezért időről időre 

rakétahajtóművekkel magasabbra kell emelni! 

 

 

 



1. Húzd alá a szövegben a választ!  

 

- Milyen viszonyok uralkodnak az űrállomáson kívül? 

- Miért hagyták abba az űrállomás-építést a kilencvenes években? 

- Kik csatlakoztak utólag a programhoz? 

- Mi ennek a kutatóállomásnak a magyar neve? 

 

2. Válaszolj a kérdésekre! 

  

- Hogyan került a helyére az űrállomás első eleme? 

 _______________________________________________________  

 - Pontosan hány éve történt ez? Egy számmal válaszolj! 

 _______________________________________________________  

 - Miért égne el az űrállomás, ha magára hagynánk? 

 _______________________________________________________  

 

3. Mondd másképpen! Mi a jelentésük? 

- nemzetközi együttműködésben zajló program: _____________  

 __________________________________________________  

 - komoly lelki megterheléssel jár: ________________________  

 __________________________________________________  

 - elkezdett kihátrálni: __________________________________  

 __________________________________________________  

- sokféle terv összeötvözéséből megszületett: _______________  

 __________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

 

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

 - Az űrállomást teljesen légüres tér veszi körül. 

- Akár 12 ember is tartózkodhat egy időben az űrállomáson. 

- Az űrállomás az ionoszférán kívül helyezkedik el.  

- Az űrállomás energiaellátását napelemek biztosítják. 

- Az űrállomás most éppen 4180 napja kering Földünk felszíne fölött. 

- Az űrállomáson mindig kell valakinek tartózkodni. 
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5. Egészítsd ki a szöveg szerint! 

 

Fontos megjegyezni, hogy bár gyakran azt mondjuk, már a „világűr”- ben 

vannak, mégis tulajdonképpen még csak a Kozmosz ”küszöbén”, 

____________________________________! Még csak nem is teljesen a 

légkörünkön kívül, hisz ebben a magasságban még a 

________________________________________________________________ 

találkozhatunk. Olyannyira, hogy ez a ritka felső légkör 

_____________________________is az állomást! Ha magára hagynánk ezt az 

űreszközt, ____________________________________________ a magassága, 

és __________________________a sűrűbb légköri rétegekben 

 

6. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

Kozmosz szerkezet  _____________________________  

különféle sugárzás  ____________________________  

hatalmas küszöbén  ____________________________  

légüres rendeltetésű  ____________________________  

veszélyes tér  ____________________________  

 

 

7. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

Mikor fejeződött be az űrállomás építése? 

a.) néhány hónapja b.) néhány éve c.) nem fejeződött be 

 

Melyik égitesthez van a legközelebb? 

a.) Hold b. Föld c.) Nap 

 

Mikor íródhatott a szöveg? 

a.) néhány hónapja b.) néhány éve c.) egy évtizede 

 

Milyen hosszú körülbelül az űrállomás? 

a.) 10 méter b.) 100 méter c.) 1000 méter 
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8. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között! (I/N) 

 

Ha magára hagynánk az űrállomást hamar elégne, mert a Kozmosz ”küszöbén” 

van. 

 

Komoly lelki megterheléssel jár odafenn dolgozni az űrállomáson, mert 6 ember 

napi 24 órán keresztül össze van zárva. 

 

A kilencvenes években mindkét nagyhatalom elkezdett kihátrálni az űrállomás-

építések folytatásából, mert költségvetési problémák merültek fel. 

 

Az európai államok szövetsége és Japán is jelezték érdeklődésüket, mert ők is 

szerettek volna egy folyamatosan lakható űrállomás építésében részt venni. 

 

 

 

9. Készíts tablót az űrállomásról A/4 méretben! Tartalmazhat képet, rajzot, 

szöveget. Milyen modulokból áll az űrállomás? Mire szolgálnak ezek a 

részegységek? Nézz utána! Jelöld ezeket a tablódon! 
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