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A  c s i l l a g o k  
 

Egy tiszta, Hold nélküli éjszakán szemmel megközelítıleg 2 és fél ezer csillagot láthatunk 

az égbolton. Távcsıvel ez a mennyiség eléri a több milliót is. 

A távoli csillagok a Naphoz hasonló, forró gázgömbök. Felszínük hımérséklete több ezer 

fok, belsejükben azonban több millió fokos meleg is lehet 

Némelyik csillag többezerszer erısebben sugároz, mint a Nap, némelyik csillag pedig 

gyengébben. 

A csillagok belsejében felszabaduló energia atommagfúzióból származik, abból a 

folyamatból, melynek során hidrogénatommagok héliumatommaggá alakulnak át. Ennek a 

majdnem kimeríthetetlen energiaforrásnak köszönhetı a csillagok hosszú élete. 

A csillag belsejében felszabaduló energia a felszínre áramlik, a csillagok felszíne pedig 

ultraibolya-, röntgen-, részecskesugárzás, illetve fény-, hı-, és rádióhullámok alakjában 

sugározza ki azt. Néhány csillag élete végén hatalmas robbanás közepette pusztul el. Ami 

megmarad belıle, az egy szupersőrő gömb. 

Miért színesek a csillagok? 

Azért, mert nem egyforma melegek. Legforróbbak a kék színőek, megközelítıleg tízezer 

fokosok. Ilyen például a Nagy Göncöl rúdjának a végén lévı csillag. Hővösebbek csillagok a 

fehér, sárga, vörös színőek. Vörös színő például a Bika csillagkép legfényesebb csillaga, az 

Aldebaran. 

Ezen csillagok körülbelül 3 ezer fok meleg van. 
 
 
1. Húzd alá a kérdésre válaszoló mondatot! Élete végén mi marad a csillagból? 
 
 
2. Tedd igazzá a mondatokat! 
 
Távcsıvel száz csillagot lehet látni. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 
A legforróbbak zöld színőek. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
 
A csillagban felszabaduló energia a belsejébe áramlik. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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3. Karikázd be a helyes válasz betőjelét! 
 
Szabad szemmel hány csillag látható az égbolton? 
 
a) 300 b) 1500 c) 2500 
 
Mibıl származik a csillagok belsejében felszabaduló energia? 
 
a) a Napból b) atommagfúzióból c) a másik csillagból 
 
 
4. Fejezd be a mondatot! 
 
A távoli csillagok a Naphoz hasonló ____________________ ______________________. A 

hidrogénatomok ________________________ atommaggá alakulnak át. Színük különbözı, 

mert ________________________________________________________________. Vörös 

színő például a ________________________________ csillagkép legfényesebb csillaga, az 

_________________________________________. 

 
 
5. Győjtsd ki a szövegbıl, milyen színőek lehetnek a csillagok! 
 
 ______________________________________________________________________  
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6. Keretezd be a szövegben, milyen alakban sugározza ki a felszabaduló energiát a 
csillag! 
 
 
7. Igaz vagy hamis (I vagy H)? 
 
______ A távoli csillagok a Holdhoz hasonlítanak. 
 
______ Szabad szemmel nem láthatóak a csillagok. 
 
______ A csillagok belsejében több ezer fokos meleg van. 
 
______ Az Aldebaran csillagon 3 ezer fok meleg van. 
 
8. Válaszolj röviden! 
 
Minek köszönhetı a csillagok hosszú élete? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Melyik csillag körülbelül tízezer fokos? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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9. Készíts a csillagképekrıl tablót! 
 
 
 
 
 Összes pont: 
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