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A LÉTFENNTARTÁS

A HÁBORÍTATLAN KÖRNYEZET*

Az ember alapvető igénye, hogy élette-
rének és életének múltját mind jobban 
megismerje. Életünk egyik legfontosabb 
meghatározója környezetünk, a Föld 
bolygó. A Föld – jelenlegi ismereteink 
szerint – kb. 4,6 milliárd évvel ezelőtt ke-
letkezett kozmikus részecskék és testek 

összeállása révén. Bonyolult folyamatok 
eredményeként létrejött a bolygó mag-
ja, köpenye, kérge, kezdeti légköre, majd 
ősóceán, szárazföld és folyók keletkeztek. 
Később az óceánokban megjelentek az 
első élő szervezetek. Az ember megjele-
nése előtti Föld életét az alábbi időlétrán 
tanulmányozhatjuk. 

Tudod-e? 
  1 milliárd év = 1000 millió év.
Hány millió év 0,6 milliárd év? 

  A modern ember megjelenésének kezdetétől igyekszik az események megtörténésének he-
lyét és idejét megadni. Időszámításunk a Földnek a Nap körüli keringésén alapul. Julius Caesar 
ezt az időtartamot 365 és 1/4 napban rögzítette. Ma már tudjuk, hogy ez pontosan 365 nap, 
5 óra és 48 perc. Az új időszámítást XIII. Gergely pápa vezette be 1582-ben. A mohamedán idő-
számítás a Hold állásán alapul, ezért 354 és 355 napos éveket különböztetnek meg. Az időszá-
mítások kezdő időpontjai is eltérőek. A mi időszámításunk Jézus születésétől kezdi az éveket 
számolni, a mohamedánok Mohamed futásától (Mekkából Medinába i. sz. 662-ben). 
  A különböző elhalt élő szervezetek, például fák, fatárgyak életkorát az anyagban lévő szén vizs-
gálatával tudják megállapítani. Ez az úgynevezett radiokarbonos kormeghatározás* módszere. 

A Föld az ember megjelenéséig háborí-
tatlan természeti környezet volt. Akkor az 
élővilág, a föld, a levegő és a víz egységet 
alkotott. Változások zajlottak, ugyanak-
kor egyensúlyi helyzet is kialakult. A vál-

tozásokat földrengések, vulkánkitörések, 
lehűlések, felmelegedések és egyéb fo-
lyamatok okozták. Az élővilág folyamato-
san alakította a környezetet, de eközben 
maga is folyamatosan átalakult. 

Milyen természeti folyamatok alakítják a környezetet? 

a Föld
keletkezése

az élet
keletkezése

a légkör 
átalakulása szárazföldi növények 

megjelenése

szárazföldi
állatok

megjelenése

IDŐLÉTRA

4,6 4,0 3,8 0,6 0,3
milliárd

év

Természeti táj
Milyen természeti átalakítások 

ismerhetők fel a képen?
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A Föld gömb alakú (sarkainál kissé la-
pított), az Északi- és Déli-sark távolsága 
kb. 12  700 km. Felszínét főleg a tenge-
rek és az óceánok uralják (kb. 70%-ban). 
A Föld anyagi összetételét elsősorban a 
felszín vizsgálata, a fúrási minták és a vul-
káni anyagok elemzése alapján ismerjük. 
A Föld felszínét és anyagának összetéte-
lét jelentős mértékben alakították a vizek 
(esők, folyók, tavak, tengerek, óceánok), 
a szelek és a viharok, a hó és jég mozgá-
sa, a hőmérséklet változásai stb.

Tudod-e? 
  A Föld belsejében egyre mélyebbre haladva növekszik a hő-
mérséklet. A mag hőfoka 3000 °C körüli. 
  A földkéreg anyagát főként szilícium és alumínium alkotja, 
a mag anyagát pedig nikkel és vas. Ezek az elemek fémek. 
Az elemek eloszlása nem egyenletes. 
  Az ember fúrással még csak 10 km mélységből tudott kő-
zetmintát felhozni. 

 Milyen jeleit tapasztaljuk annak, hogy a Föld belseje felé a hő-
mérséklet nő? Milyen földi jelenségek okoznak természeti ka-
tasztrófákat? Hogyan hasznosíthatjuk a Föld hőjét?
 

A Földet gazdag és változékony élővilág népesítette be. Az időlétra további részle-
tén tanulmányozhatjuk ennek legfontosabb állomásait.

Az ember kifejlődésének alapvető fel-
tétele az volt, hogy az emberszabásúak 
valamelyik csoportjának el kellett hagy-
nia a fákat, és fel kellett egyenesednie. 
Ez a folyamat valószínűleg a környezet 
megváltozásának hatására kezdődött el. 

Az emberszabásúak különböző helye-
ken és időszakokban fejlődtek ki, s legtöbb 
csoportjuk rövid időn belül kihalt. Törzsfej-
lődésük során az agyuk térfogata növeke-
dett, egyre ügyesebbek lettek, egyre job-
ban használták ki a lehetőségeket.

Milyen környezetváltozás játszhatott szerepet az ember kialakulásában? 

szárazföldi 
állatok

emlősök virágos
növények

emberszabásúak
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A KÖRNYEZETÉT ÁTALAKÍTÓ EMBER

A modern ember (Homo sapiens sapiens*) közvetlen ősei az időszámítás kezdete előtt 
35 ezer évvel fejlődtek ki. Az ember vándorló közösségekben élt, ezért a környeze-
tében csak kismérvű változásokat eszközölt. Később mind több törzs telepedett le. 
Közben az ember különböző anyagokat kezdett használni. A kő, a csont, a bőr és a 
növények alkalmazását a fémek használata követte.  

Az ember letelepedéséhez szükség volt lakóhely építésére, egyes növények 
tudatos termelésére és különböző állatok háziasítására is. Ezek a tevékenységek 
együtt jártak az erdők irtásával, a mocsarak lecsapolásával, a folyók elterelésével. Így 
az ember egyre jobban átalakította közvetlen környezetét.

Tudod-e? 
  A növények termesztésének kezdetei és helyszínei:
búza i. e. 8000 Közel-Kelet
borsó i. e. 7500 Közel-Kelet
bab i. e. 5700 Amerika
kukorica i. e. 5500  Amerika
  Az állatok háziasításának kezdetei és helyszínei:
kutya i. e. 15 000 Közel-Kelet
juh i. e. 9000 Elő-Ázsia
kecske i. e. 7000 Közel-Kelet
őstulok i. e. 7000 Közép-Ázsia
sertés i. e. 5000 Közel-Kelet

ló i. e. 4000 Közép-Ázsia
láma i. e. 4000 Dél-Amerika
kacsa i. e. 2500 Elő-Ázsia
csirke i. e. 2000 India

átmeneti
kőkorszak

IDŐLÉTRA

10 Ezer év

rézkorszak

8

bronzkorszak

4

Krisztus
születése

mai
életünk

Kr. sz.

a magyar államalapítás
kezdete

1 2

Milyen különbségek és hasonlóságok ismerhetők fel a kétfajta állattartás között?
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  Az állatok különböző módon alkalmazkodnak környezetükhöz, például évszakonként tollat 
vagy bundát váltanak, színüket a környezethez igazítják, élőhelyüket álcázzák. Az alkalmaz-
kodó viselkedést megfi gyelte az ember, és hasznosította a vadászatokon, a halászatokon, a 
háziasított állatok tartásában is.
Hogyan hasznosította az ember a megfi gyeléseit? 
 Milyen növényeket termesztett, és milyen állatokat háziasított még? Készíts időlétrát a növé-
nyek termesztésének és az állatok háziasításának kezdetéről! A füzetedben dolgozz!
  Az ember környezetátalakító tevékenységében fontosak a különböző tárgyak és eszközök. 
Az állatvilágban sem ismeretlen a tárgyak használata. A tanzániai csimpánzok 15-féle tárgyat 
használnak (például termeszhalászó bot, levélből készített szivacs és tálca, kő). Az ember hasz-
nálati tárgyai már kezdetben is nagy gazdagságot mutattak. Megmunkálatlan kövekkel ágakat 
törtek, fák kérgét kaparták, vadásztak vízi vadakra, botokkal gyökereket ástak ki, kihegyezett 
botokkal vadásztak, csapdákat készítettek, fáklyákkal világítottak.
Mi a különbség és mi a hasonlóság az állatok és az ember eszközhasználata között?
  A biológiai környezet sokfélesége felmérhetetlen. A ma élő fajok száma 5 és 50 millió közé 
tehető. A fajok száma jelentősen csökken, ami összefügg az ember tevékenységével. A mező-
gazdaság terjedése befolyásolja a talajok* szerkezetét, és csökkenti a biológiai sokféleséget is. 
Az évente kiirtásra kerülő trópusi erdők területe Magyarország területének 3/4 részével egyen-
lő. A sokszínű erdei közösségeket a növénytermesztés néhány növényi kultúrával helyettesíti.
Milyen növényeket termesztenek lakóhelyed környékén?
  Az emberiséget nyelvi sokféleség jellemzi. Ausztráliában az őslakosság mintegy 200-féle nyel-
vet, Afrikában pedig 300 millió ember több mint 1200-féle nyelvet használ.
 Alkossatok párokat, és végezzetek gyűjtőmunkát! Milyen nyelveket használ az európai ember? 
Milyen kiegészítő jeleket használunk, ha beszélünk? 

Mai elképzeléseink szerint már a gyűjtögető, vadászó embercsoportok is rákény-
szerültek arra, hogy ismereteket, információkat* adjanak át egymásnak. Ez az igény 
rövid idő alatt a beszéd kialakulásához vezetett. Kezdetben az ember igen sok jelet 
használt a beszédhez kapcsolódóan: hadonászott, grimaszokat vágott, artikulálatlan 
(vagyis beszédre nem hasonlító) hangokat is kiadott, de az idő előrehaladtával mind 
teljesebben tudta magát szavakkal kifejezni. Ezt biológiai fejlődése tette lehetővé.

Természeti és művi környezet 
Milyen művi elemek ismerhetők fel a jobb oldali képen?
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AZ EMBER ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEI

Az ember életének lényeges mozzanata a szükségleteinek kielégítése. Alapvető szük-
séglet a tiszta levegő, az egészséges ivóvíz és az elegendő élelmiszer biztosítása.

A légzés az oxigént szolgáltatja a sejtjeinkben lejátszódó energiatermeléshez. 
A felnőtt ember átlagos levegőigénye kb. 480 liter óránként. Átlagos hőmérsékletű 
és nyomású levegőt fi gyelembe véve ez kb. fél m3 óránként, azaz 12 m3 naponta. 
Tehát 2–3 ember egy kisszobányi levegőt használ el naponta. Ez a mennyiség több is 
lehet, mert a fogyasztás a fi zikai terheléstől függ.

Tudod-e? 
  A szabadtéri levegő átlagos oxigéntartalma 21%, nitrogéntartalma 78%, egyéb gázok 1%-ot 
foglalnak el. Zárt térben az oxigéntartalom fokozatosan csökken. Ha az oxigén szintje 16% alá 
esik, az kellemetlen közérzeti hatást vált ki az embernél. Nyugvó ember a 12%-os oxigéntartal-
mat még elviseli, de a 7% alatti érték már halálos. 
Miért kell szellőztetni?
  A levegőbe különböző természeti és művi folyamatok során szennyező anyagok kerülhetnek. 
Ezek közül a legfontosabbak a mérgező gázok (a szén-dioxidok, a szénhidrogének, a nitro-
gén-oxidok és a kén-dioxidok) és a por. A tüdőbe kerülő szennyező anyagok közvetlenül ve-
szélyeztetik egészségünket. A tüdő felülete kb. 140 m2, ezért a felszívódás gyors és hatékony.
Hogyan kerülhet por a levegőbe?

A víz nélkülözhetetlen a biológiai folyamatainkhoz. Az ember naponta minimáli-
san 2–3 liter folyadékot fogyaszt. Ennek jelentős része élelmiszerekkel jut be a szer-
vezetbe. Számottevő mennyiségű a tisztálkodásra, környezetünk tisztán tartására 
felhasznált víz is. A táplálék és a fogyasztási cikkek előállításához is igen jelentős víz-
mennyiséget használunk. A Föld vízkészletének csaknem 97%-a tengervíz, ezért a 
kb. 3% édesvízkészlettel kell gazdálkodnunk. A felszíni vizek párolognak, ennek egy 
része csapadék formájában a szárazföldekre hull vissza. Így valósul meg a folyók köz-
vetítésével a víz körforgása.

Ezen a vidéken tiszta a levegő. Miért? Mire használjuk a vizet?
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Tudod-e? 
A tengervíz sótartalma magas (kb. 3,5%), ezért ivásra, mosásra, öntözésre alkalmatlan. A hazai 
vízfogyasztás személyenként átlagosan 154 liter naponta. 1 kg cukor előállításához kb. 100 liter 
víz szükséges. A vizek minősége jelentősen romlik.

Mire használjuk a vizet háztartásunkban? Miért kell takarékoskodni a vízzel?
Milyen anyagok kerülnek a szennyvízbe a lakásból?

Az emberi szervezet létfenntartását szolgálja a táplálkozás. A szervezetbe kerülő 
tápanyagok* biológiai folyamatokban hasznosulnak. A tápanyagigény elsősorban a 
végzett tevékenység függvénye. A tápanyag fontos jellemzője az energia-, a szénhid-
rát-, a fehérje-, a zsiradék-, az ásványianyag- és a vitamintartalma.

Az emberi tevékenység fontos területe a szükséges élelmiszer előállítása. Sajnos, a 
világ népességének növekedésével nőnek a táplálkozási különbségek. Ma a világon 
közel 630 millió ember éhezik, míg közel háromszor ennyi pedig túl sok élelmiszert 
fogyaszt. Az élelmiszer termelése egyre több ráfordítást igényel. A termelés a talaj, 
a víz, a levegő közvetlen vagy közvetett szennyezéséhez vezet.

Az ember az alapvető szükségleteit 
csak tudatos, általában tervszerű és szer-
vezett munkával tudja kielégíteni. A szük-
 ség letek köre azonban óriási mértékben 
növekszik. Az előember idején csak a lét-
fenntartás biztosítása volt a cél. Ma már 
olyan igényeket is ki akarunk elégíteni, 
amelyek a kényelmet, az idő megtaka-
rítását és a gazdaságosságot szolgálják. 
Mindez a fogyasztói társadalom* kiala-
kulásához vezetett. 

Ma fi gyelmünket – a jövő érdekében – 
környezetünkre kell irányítanunk. A ter-
mészeti-társadalmi-technikai környezet 
harmóniáját odafi gyeléssel és tevékeny 
beavatkozásokkal kell biztosítanunk.

Figyeld meg, hogy 1 napon át mennyi vi-
zet és élelmiszert fogyasztasz (hány dl-t 
és hány dkg-ot)!
Hasonlítsd össze adataidat az osztálytár-
saidéval!

Mire használjuk fel a képeken látható növényeket?

A hegyvidéki táj is művelhető
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A LAKÁS ÉS ANYAGAI

A LAKÁS

Az ember a letelepedésével egy időben házat épített magának. A ház védelmi cé-
lokra szolgált. Az épület anyagául a környéken előforduló természeti anyagokat 
használta fel. Ezek közül a leggyakoribbak: lombok, háncsok, faágak, fatörzsek, talaj, 
agyag, kő, jég, hó, nád, fű, kavics.

A környezettől és a szokásos időjárási viszonyoktól függően alakította építési 
módjait. Sokszor cölöpökre, fákra, sziklaszirtekre építkezett, máskor talajba mélyítet-
te lakhelyét, vagy úszóhajókon lakott.

Már az egyszerű épületek alakja is igen nagy változatosságot mutatott. A jobb 
oldali ábrán néhány épületrajz látható elöl- és felülnézetben. Ahhoz, hogy az ábra 
egyértelmű legyen, legalább két vetületre* van szükség. 

Elemezd a rajzokat! Milyen anyagokból készültek ezek az építmények? 
Vajon miért választotta az ember ezeket az alakzatokat? 
Milyen építőelemekből állíthatók össze a jobb oldali ábra alakzatai?
Mit jelöl a vékony pontvonal? Mit jelöl a vastag folyamatos vonal?

Honfoglaló őseink jurtákban laktak. A fa faragásához jól értő férfi ak készítették a 
jurta vázát, amelyet nemezzel* borítottak. 

Az ember első lakóhelyei 
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A LAKÁS ÉS ANYAGAI

Tudod-e? 
 Az ember a lakóházat célszerűen, igényeinek megfelelően alakítja ki. Az építéshez természetes 
és feldolgozott anyagokat használ. A lakás technikai rendszer, amely a technikai környezet része.
 Az épületek legfontosabb szerkezeti részei: az alap, a falazat, a tetőszerkezet és a nyílászárók (aj-
tók, ablakok).
 Egy épületben egy, néhány vagy sok lakás is kialakítható. A lakás rendeltetése (funkciói): a munka, 
a pihenés és a szórakozás feltételeinek biztosítása.
A lakás lehetséges egységei: 

– lakószoba
– hálószoba
– dolgozószoba 
– gyerekszoba 
– konyha 
– fürdőszoba 
– előszoba
– beépített (gardrób) szekrény 
– kamra
– WC

A lakás fontos jellemzői: 
– alapterület (m2)
– helyiség magassága (m) 
– komfortfokozat 
– ablakok száma
– ablakok tájolása

Egy lakás jellemzéséhez sok információra van szükség. A lakás egyszerűsített alap-
rajza* szemléletes képet nyújt az alapterületről, a helyiségek elhelyezéséről, továbbá 
a nyílászárókról (ajtókról és ablakokról).

Alkossatok párokat, és elemez-
zétek a lakás egyszerűsített alap-
rajzát!
Hogyan közelíthetők meg az egyes helyi-
ségek (milyen közlekedési útvonalon)? 
Milyen tájolás lenne az ideális? Miért?
Mit terveznétek a szaggatott vonallal ha-
tárolt területre?
 Tervezzetek egyszerűsített alap-
rajzzal egy lakást közös elképzelé-
setek alapján!

Szoba

Előszoba
Konyha

WC

Kamra

Fü
rd

ős
zo

ba

Szoba

Szoba

Jellemezd és hasonlítsd össze 
a képeken látható lakóházakat!
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HAGYOMÁNYOS ÉPÍTŐANYAGOK A LAKÁSÉPÍTÉSBEN

Az ember egyik alapvető tevékenysége az építés. Az épületeket kezdetben a haszná-
lóik építették. A későbbiek során már építőmester irányításával kézműves szakiparo-
sok végezték a munkát. Az építőmestereknek az elvállalt feladatokat maradéktalanul 
és felelősséggel kellett teljesíteniük. Tapasztalataikat nemzedékről nemzedékre ad-
ták át. Ismereteiket vázlatrajzokban, leírásokban rögzítették. Erről a legrégebbi em-
lékek egyike a IV. Ramszesz sziklasírjáról készült eredeti rajz, amelyet papiruszra* 
rögzítettek. 

Évezredeken keresztül kizárólag természetes anyagokból építkeztek. Ezek alkal-
mazásában mind magasabb színvonalat értek el. Sokáig a kő volt a legfontosabb épí-
tőanyag: a homokkő, a mészkő, a gránit és a márvány. A kőanyagokat előbb agyagos, 
később gipszes, majd meszes, homokos habarccsal* tapasztották össze. Kötőelem-
ként gyakran használtak természetes aszfaltot is. A nagy kőtömböket sokszor szára-
zon összecsiszolva helyezték egymásra.

A tűz segítségével tudtak égetettagyag-alapú termékeket gyártani. Így a téglák, 
cserepek, burkolóanyagok alkalmazása egyre általánosabbá vált.

A tető-, tartószerkezetek, lefedő és áthidaló szerkezetek anyagaként fát, követ és 
téglát használtak. Burkolásra föld, gipsz, mész és homok összetételű stukkók,* fém-
lemezek, mázas téglák szolgáltak. 

Tudod-e? 
  Az agyaghabarcs agyag, föld és valamilyen rostos anyag (gyékény, sás, nád) keveréke. Az ége-
tett téglát először Mezopotámiában használták az i. e. 3. évezredben. A téglák méretei 30 × 
30 × 8 cm-esek voltak, de idomtéglákat is készítettek. A téglákat az uralkodók bélyegzőjével 
jelölték meg.
A leggyakrabban használt fafajták: a tölgy, a cédrus és a szil.
  Hammurápi, a Babilont uraló dinasztia egyik királya (i. e. 1792–1750) kódexében az építőmes-
terekről a többi között az alábbiakat írta:
 „Ha egy építőmester valaki számára házat épít, úgy ez a befejezés után köteles neki mint jutal-
mat 2 Shekel-ezüstöt fi zetni Sar-onként. [1 Shekel = 360 búzaszem = 9,1 g; 1 Sar = 14,88 m2.] 
Ha egy építőmester valaki számára házat épít, és ennek szerkezetét nem építi erősre, úgyhogy 
összeomlik, és a tulajdonos halálát okozza: az építőmestert meg kell ölni.”

Milyen építőanyagokat használtak az építkezés során?
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A LAKÁS ÉS ANYAGAI

Készítsetek építőanyagokról kép- és prospektusgyűjteményt! Csoportosít-
sátok az anyagokat különböző szempontok szerint (például aszerint, hogy a 
ház melyik részébe építik be)!

A népi építészet emlékeinek tanulmányozásával sokat tudhatunk meg a hagyo-
mányos építőanyagokról. Hegyvidékeken főként a kőépítészet terjedt el. Az Alföldön 
és a dombvidékeken vert falú, vályogtégla és téglafalazású épületeket készítettek.

Melyik építőanyagra jellemzők az alábbi táblázatban felsorolt tulajdonságok? Épí-
tőanyagok: kő, tégla, vályog.

kis nyomószilárdság nagy nyomószilárdság nagy nyomószilárdság

házilag elkészíthető jó víztaszító tetszőleges alak 
létrehozható belőle

a vizet felszívja 
és nehezen adja le

tetszőleges alak 
létrehozható belőle

szagtalan, mert bomló 
anyagot nem tartalmaz

jó hőszigetelő a természetben 
megtalálható jó hőszigetelő

sajátos szaga lehet közepes hőszigetelő égetett technológiával 
készül

Tudod-e? 
  Az épületek világítását a falakon és a tetőkön meghagyott ab-
laknyílások tették lehetővé.
   Az ablakok befedésére Egyiptomban papiruszt, majd perga-
ment* használtak. Az üveget erre a célra először a rómaiak 
használták az i. e. 3. században. Az üveget ólommal rögzí-
tették. Az üveg tiszta kvarchomokból (szilícium-dioxidból) 
és adalékoxidokból (kálium-, kalcium-, bárium-, ólom-oxid) 
olvasztással összeállított anyag. Az összetételtől függően kü-
lönböző tulajdonságok jellemzik.
Milyen tulajdonságokat várunk el ma az ablaküvegtől?

Az ajtónyílásokat gyakran lefedték, a fából készült ajtókat fémvasalásokkal és bur-
kolólemezekkel látták el.

Gyurmából készített kunyhómodell különböző anyagú tetőszerkezettel

Középkori épület csúcsíves 
boltozata
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A KÖRNYEZET HATÁSAI A LAKÁSRA

A lakás a környezet része. A lakás kapcsolatban van környezetével. A lakást határo-
ló felületet peremnek* nevezzük. A perem különféle anyagokból áll, így különböző 
tulajdonságokkal rendelkezik. Tekintsük példaként a következő vázlatos rajzot, ame-
lyen a hagyományos építésű ház főbb szerkezeti elemeit és peremét tanulmányoz-
hatjuk: 

tetőhéjalás
tartószerkezet

padlástér
födémszerkezet

falszerkezet
padlószerkezet

alap

ablak

függöny

Vizsgáld meg, hogy mely részek a peremek, és milyen hatások ellen szigetelnek!
Főbb hatások: nedvesség, szél, zaj, hő, fény, rezgés.

Tudod-e?
A leggyakoribb tetőtípusok: a nyeregtető, a félnyeregtető, a kontytető és a sátortető. 

Azonosítsd a tetőtípusokat a rajzon! 
Melyik tetőtípus alkalmas a tetőtér beépítésére? 
Milyen elvek alapján választják meg az egyes tetőtípusokat?
Milyen tetőtípusokkal találkozhatunk még? 
Készíts a füzetedbe vetületi rajzot (elöl- és felülnézetben) az ábrán 
látható egyik makettről! 

A lakást úgy kell megépíteni, hogy a külső 
környezet zavaró hatásai ne érvényesülhesse-
nek. Ez nem mindig sikerül, hiszen a földren-
gések, a vulkánkitörések, a ciklonok, az árvi-
zek és más katasztrófák esetén teljes védelem 
nem is képzelhető el. A lakást azonban nagy 
biztonsággal lehet védeni a tervezhető hatá-
sok ellen. Házmakettek

_ uj meretezes _ Technika 5 TK - 2014.indd   16_ uj meretezes _ Technika 5 TK - 2014.indd   16 2014.05.27.   7:27:152014.05.27.   7:27:15



17

A LAKÁS ÉS ANYAGAI

ELEKTROMOSSÁGSUGÁRZÁSOK

GÁZ

LEVEGŐ

HIDEG VÍZ

MELEG VÍZ

FŰTÉS

ZAJ

ZAJ

SZENNYVÍZ

LEVEGŐ

HULLADÉK

HŐ

LAKÁS

et

Bárhol is él az ember, a lakás a család 
otthona. Az a hely, ahol a családi közös-
ség a mindennapi életét éli. Az ember 
igyekszik a lakását úgy alakítani, hogy az 
a lehető legkényelmesebb legyen, ott a 
lehető legjobban érezze magát. A lakás 
egy kis zárt rendszernek is tekinthető. 

A lakásba különböző módon külön-
böző anyagokat, energiát és információt 
viszünk be. Ez a bemenet. A bevitt anya-
gokat felhasználjuk, majd a felesleget 
kijuttatjuk a környezetbe. Ezt nevezzük 
kimenetnek. A bemenet és a kimenet az 
alábbi ábrán tanulmányozható.

 Miben különböznek a bemeneti és kimeneti anyagok? Hogyan kerülnek be a fel-
tüntetett anyagok a lakásba, és hogyan jutnak ki onnét? Sorolj fel további be- és ki-
meneteket!
 Mit teszel azért, hogy a kimeneti anyagok a legkevésbé szennyezzék a kör-
nyezetet? 
Milyen tevékenységekkel zavarod a környezeted? Mi a teendő a zavarás csök-
kentése érdekében?

Tudod-e? 
Pompeji ókori itáliai várost i. sz. 79-ben a Vezúv kitörése hamuval temette el.
Melyek a tervezhető hatások?

Milyen célra használhatók fel a felújított házak?
Milyen természetes építőanyagokat használtak fel 

a ház készítésekor?

A lakás ki- és bemenetei
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LAKÓSZERKEZETEK MODELLEZÉSE I.

Az ember vágyait, elképzeléseit gyakran nem szavakban fejezi ki, hanem rajzokon, 
maketteken, modelleken. Ezek szemléletesebbek, általában több információt nyúj-
tanak elképzeléseinkről. Így arra is van lehetőségünk, hogy a modell elkészítése köz-
ben munkánkat folyamatosan javítsuk, módosítsuk. A hagyományos lakószerkezetek 
két módon épültek:
–  vázszerkezet építésével: jó minőségű szerkezeti anyagokból elkészítették az épü-

let vázát (tartóoszlopait, gerendázatát, tetőszerkezetét), erre kevésbé időtálló, de 
könnyen rögzíthető és pótolható anyagokat (nádszövetet, falombot) helyeztek;

–  falazat építésével: jó minőségű, időtálló és nagy szilárdságú anyagból falazatot épí-
tettek, erre helyezték a tetőszerkezetet és a tetőhéjalást.*

Kövessük végig egy épület elkészítésének menetét!

Igény keletkezik (Miért keletkezhet az igény?)

1. Tervezés
Tervezéskor az igényeinket és anyagi lehetőségeinket vesszük fi gyelembe (épület 
helye, mérete, anyaga, helyiségek száma, elhelyezkedése stb.). A tervekről a szakem-
berek tervrajzokat készítenek. 

2. Kivitelezés
– Anyagok beszerzése (anyagszükséglet)
– Műveleti sorrend és szerszámszükséglet összeállítása
– Munka megszervezése
– Balesetmentes munkavégzés

3. Ellenőrzés

4. A rend helyreállítása
Környezet rendezése (takarítás, szerszámok tisztítása, helyretétele).

Alkossatok csoportokat, és a fentiek alapján készítsetek egy vázszerkezeti 
épületmakettet!

1. Tervezés
A tankönyvi ábra fi gyelembevételével legyen 
az épület alapjának hossza 12 cm, szélessége 
9 cm. (Anyaga lehet farostlemez vagy hun-
garocell-lap.*) A vázszerkezethez 8 × 8 mm-es 
(vagy 10 × 10 mm-es) fenyőfa lécet használja-
tok! A lábazat magassága 8 cm.
A mellékelt szerkezetekre lesz szükség:

keret
3 db

hossztartó
4 db

tetőváz
3 db

tetőléc
8 db
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2. Kivitelezés
2.1. Az anyagszükséglet összeállítása
A tervezés után számítsátok ki, mennyi 
anyagra van szükség összesen! A tetőlé-
cek anyaga 3 mm-es átmérőjű hurkapál-
ca legyen! Az alkatrészek rögzítése tör-
ténhet: ragasztással, szegezéssel, fonal 
csomózásával. Az anyagszükséglet meg-
állapításánál fi gyeljetek arra, hogy 
–  eltértek-e a bemutatott szerkezeti el-

rendezéstől;
–  milyen módon rögzítitek a szükséges 

alkatrészeket;
– a keretet rögzítitek-e egy alaplapra (például farostlemezre vagy hungarocell-lapra)! 

2.2. A műveleti sorrend és a szerszámigény összeállítása
A modell elkészítésének menetét és szerszámszükségletét meg kell tervezni. 
Az egyes alkatrészek hosszát elő kell rajzolni, elfűrészelni, a felületeket megcsiszol-
ni. A mé reteket gyakran ellenőrizzétek! Az egy szerkezeti részhez tartozó elemeket 
kapcsoljátok össze! Ha valamennyi alkatrészt elkészítettétek, akkor hozzáfoghattok 
a szereléshez. A szerelést asztalon vagy satuban végezzétek! A szükséges szerszámo-
kat a munka megkezdése előtt készítsétek össze!

Műveleti sorrend Szerszámok
1. hosszméret megjelölése vonalzó, ceruza
2. hosszméret lefűrészelése satu, illesztőfűrész
3. csiszolás csiszolópapír
4. szerkezeti részek összecsomózása olló
5. keretek szerelése kalapács, harapófogó, olló
6. tetővázak szerelése olló
7. hossztartók rögzítése olló
8. tetőlécek rögzítése ragasztó

A vázszerkezeti modell „drótvázas” képe
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LAKÓSZERKEZETEK MODELLEZÉSE II.

A makett megtervezése és az alapos előkészítés után hozzáfoghattok az építéshez. 
Ekkor dől el, hogy elég gondosak voltatok-e, és a szükséges ismeretekre jól emlékez-
tek-e. A kivitelezőmunkát ábrasorokkal segítjük, de szükség esetén kérjetek tanári 
segítséget!

2.3. A munka megszervezése
A modell elkészítésekor két utat követhettek:
– minden alkatrészt előre elkészítetek, és azután összeszerelitek;
–  egy-egy szerkezetcsoport alkatrészeit elkészítitek, majd a részegységeket, a fél-

kész termékeket* összeszerelitek.
Mindkét eljárásnak vannak előnyei és hátrányai is. Gondoljátok át, melyiket vá-

lasztjátok! Osszátok be, ki mit fog elkészíteni!

A munka megszervezése azt a célt szolgálja, hogy minél pontosabban, minél gyor-
sabban és minél szebben készítsétek el a makettet. Törekedjetek a szerszámok szak-
szerű használatára, balesetmentesen dolgozzatok!

2.4. Munkavégzés
Baleseti veszélyt a fűrészelés jelenthet. Gondosan fog-
játok be az anyagot a satuba! Az illesztőfűrész merőle-
ges legyen a felületre, és az előretoló műveletnél kissé 
nyomjátok rá! A fűrész teljes hosszát használjátok (lásd 
105. oldal)!

Az elkészítés fontos mozzanata a szerelés. Ehhez az 
5–8. sorszámú műveleteket kell elvégezni. Segítsetek 
egymásnak, hogy az oldalak merőlegesek legyenek! 
A rögzítés akkor sikeres, ha önállóan megáll a modell, 
és alakja szabályos, oldalélei merőlegesek egymásra. 
Baleseti veszélyt az olló és a kalapács használata je-
lenthet. Ellenőrizzétek használat előtt, hogy a kalapács 
nyele szorosan illeszkedik-e a kalapácsfejbe! A nyelet 
ék rögzíti. Ha a tetőszerkezet levehető formában ké-
szül el, akkor a házikót be is lehet majd rendezni.

Az elkészített makett (modell) a valóságos házak-
hoz hasonlít. Alakja, szerkezeti kialakítása hasonlósá-
got mutat a valóságos házakéval. Ez a makett alkalmas 
arra, hogy tapasztalatokat szerezzetek egy épület fő 
szerkezeti részeiről, így a falazatról, a tetőszerkezetről, 
a nyílászárókról és a kémények elhelyezéséről. Tanul-
mányozhatjátok a maketten az időjárási hatásokkal 
szembeni viselkedést is. 

Szegelt vázszerkezet egyszerűsített, 
ragasztott tetőszerkezettel
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