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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 hosszúbélyegzőt is tenni!  
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 Monorierdő, Szabadság u.  43. 2213   

 

06 - 29 - 419 - 113   

tollforgato@monorierdoiskola.hu   

  
http s : //monorierdoiskola.hu/   

  



A Planetárium 
 

A Planetárium ismeretterjesztő intézmény. Feladata és célja, hogy bemutassa a csillagászat 

és az űrkutatás legújabb eredményeit az érdeklődőknek. Összekötő híd a csillagász és a 

nagyközönség között. Inkább színháznak mondható, csakhogy a színpad a Planetárium 

mesterséges égboltja a fejünk felett, amelyre ez a csodálatos berendezés a valódi csillagos égbolt 

megtévesztésig hű képét varázsolja. Egyszerre szórakoztat és tanít.  

A kb. egy órás előadások a tudományos ismereteket zenei aláfestéssel és számtalan 

gyönyörű diakép vetítésével, videofilm-részletekkel tálalják a látogató elé. A Budapesti 

Planetárium az ország valamennyi iskoláját kiszolgálja.  

A Planetáriumba ellátogatva meggyőződhetnek arról, hogy mindenkinek, az óvodásoktól 

kezdve az idősekig, a tudományokban jártasabbaknak és a kevésbé tájékozottaknak egyaránt az 

Univerzummal való találkozás csodálatos és emlékezetes élményében lesz része. 

Munkatársak: 

 

- Lőrincz Henrik: - csillagász, előadó 

- Nyerges Gyula: - csillagász, előadó 

- Szmutku Antal: - műszaki vezető 

- Őri- Kiss Gyöngyi: - oktatásszervező 

 

Kapcsolat: X. kerület, Népliget 

Telefonszám: 06-1-263-18-11 

Honlap: www.planetarium.hu 

E-mail: planetarium@planetarium.hu 

 

Hogyan lehet a Planetáriumba eljutni? A Planetárium Budapest X. kerületében, a Népligetben 

található. Közösségi közlekedési eszközzel az 1-es és az 1.A jelzésű villamossal, a 3-as 

metróval vagy a 103-as autóbusszal lehet oda eljutni. 

 

1. Húzd alá a szövegben: 

 

 Mi a Planetárium? (Szókapcsolatot keress!) 

 Mi a célja és feladata? (Mondatot keress!) 

 Hogyan teszik élvezetessé az előadásokat? (Három szókapcsolatot keress!) 

 Kiknek nyújtanak szórakozást az előadások? (Mondatot keress!) 6/ 

  

2. Kik tartják az előadásokat az intézményben? Húzd alá a nevüket! 2/ 

  

3. Kinél érdeklődnél a programokról? Keretezd be a nevét! 1/ 

  

  

http://www.planetarium.hu/
mailto:planetarium@planetarium.hu


4. Milyen módon értesülhetsz a leggyorsabban a programokról? 

Tegyél csillagot mellé! 1/ 

  

5. Értelmezd a szöveg 3. mondatát! Írd le saját szavaiddal! 2/ 

________________________________________________________________ ____________________  

________________________________________________________________ ____________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

6. Hol található az intézmény? Húzd alá kékkel! 1/ 

  

7. Hogyan tudod megközelíteni? Karikázd be a megfelelő szókapcsolatot és az erre utaló szavakat 

zölddel! 5/ 

8. Írd le négy mondatban, hogy milyen előadást néznél meg szívesen a felújított Planetáriumban? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 4/ 

9. 2017.június 18-án a Budapesti Planetárium rossz állapota miatt bezárt. Egyelőre becslés sincs mikor 

nyithat újra. Készítsd el a Planetárium látványtervét a felújításhoz.  

 4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhető: 26 pont 

Elért pont:  



 


