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Foglalkozási terv  
 

Az óra témája: Fenntarthatósági témahét 2017. 

Modul címe: Képzeletbeli Mars-expedíció 

Az óra didaktikai feladatai: Új ismeret feldolgozás 

Az óra célja: Az egészségtudatosság és környezettudatosság fejlesztése 

Fejlesztendő területek: Logikus gondolkodás, kooperáció, memória, kommunikáció, rendszerszemlélet 

Kulcsfogalmak: Életfeltételek, légkör, légnyomás, hőmérsékleti szélsőségek, folyékony víz 

Elvárt tudásszint:  

A tanuló szerezzen ismereteket a földi élőlények életfeltételeiről 

Ismerje meg a Földön kívüli kolóniák létrehozásának problémáit 

Tudja, hogy belátható időn belül nem talál az emberiség a Földön kívül olyan élőhelyet, ahol emberek tömegesen 

élhetnének. 

Tantárgyi kapcsolatok: Kémia 7-8., Fizika 7.-8. Technika és életvitel 7., Természetismeret 5.-6., Biológia 7.-8. 

Felhasznált forrás: 

Fenntarthatósági témahét internetes old. 

A mellékletekben megjelölt internetes oldalak 

Dátum: 2017. 04.24.-28. 
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

1. perc Szervezési feladatok 

Adminisztráció: napló beírása 

 Hetes jelentése Napló, 
írószer 
füzetek 

 

2. perc Cél megjelölése, motiválás 

Ezen a héten az ország közel 2000 
iskolájában fenntarthatósági témahetet 
szerveznek, ami a környezettudatosságról 
és az egészséges táplálkozásról szól. 

Ezen az órán egy képzeletbeli Mars-
expedíciót indításának feltételeivel, és 
egy esetleges Marson létrehozandó 
kolónia (telep) lehetőségeivel 
foglalkozunk. 

3 csoportban fogtok dolgozni. 

Frontális 

Tanári közlés 

   

3.-4. perc  Csoportok alakítása, elhelyezkedése     

5.-6. 
perc 

Korábbi ismeretek felelevenítése 

Soroljuk fel az emberi élet legfontosabb 
környezeti feltételeit! 

 

Frontális Beszélgetés 

 

   

7.-22. 
perc 

Tananyagok kiosztása Csoportmunka Lapok elolvasása Tananyagok 1.-2.-3. melléklet 
Minden csoport más 
feladatot kap. 
(Az anyagok különböző 
hosszúságúak és 
nehézségűek) 
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Időkeret Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

22.-30. 
perc 

Feladatlapok kiosztása, megoldása Csoportmunka Feladatlapok 
megoldása 

Feladatlapok 4.-5.-6. melléklet 

31.-40. 
perc 

Csoportok beszámolói Egyéni munka A csoportok 
szóvivői 
beszámolnak a 
csoport munkájáról 
3-3 percben 

  

40.-42 
perc 

Tapasztalatok, vélemények, tanulói 
kérdések megbeszélése. 

Frontális 

megbeszélés 

Beszélgetés    

43.-44. 
perc 

Visszacsatolás 

Mi okozott nehézséget? 

Frontális Beszélgetés   Tanulói önreflexió 

45. perc Rendrakása a teremben  Asztalok, padok 
helyre rakása 
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1. sz melléklet 
1. sz. csoport:    Jégkunyhó a Marson 

http://csillagaszat.taracsak.hu/bolygok.cgi?ev=2016&ho=7&nap=8  
Mars 
A Mars bolygó az év elején éjfél után kel, és a hajnali égen látható. Március közepén éjfél 
körül jelenik meg a látóhatár fölött, és az éjszaka második felében figyelhető meg. Május 
végén pedig már napnyugta idején kel, és egész éjszaka látható. Május 22-én kerül 
szembenállásba a Nappal, és (2016) május 30-án van legkisebb távolságra a Földtől. 
http://www.csillagaszat.hu/hirek/egy-egyeb-temak/stellarium-virtualis-seta-a-csillagos-egen/  

 
http://hvg.hu/instant_tudomany/20141203_latvanyos_ilyen_messze_vagyunk_a_marstol  
A Mars és a Föld távolsága az elliptikus keringési pályák miatt folyamatosan változik, de a 
távolság 26 havonta 80 millió km-re csökken. 
Űrszonda sebessége 14 km/sec  (eddigi legnagyobb) 
 
 
http://www.origo.hu/tudomany/20151002-jeghaz-ice-house-mars-3d-nyomtatas-mars-utazo-
3d-printed-habitat-challenge-design-competition.html  
Összkomfortos jégkunyhókban lakhatnak a jövő Mars-utazói 

A NASA e heti szenzációs bejelentése, miszerint bizonyítékot találtak a folyékony víz 
jelenlétére a Marson, elérhető közelségbe hozta az jégből készített marsi 
építmények megvalósítását. Az egyik ilyen koncepció nyerte el a NASA tervezői 
versenyének első díját. 
A NASA rendkívüli sajtótájékoztatót tartott budapesti idő szerint hétfő este fél hatkor, 
amelyen régen várt felfedezésről számoltak be: a vörös bolygó felszínén folyékony víz 
nyomaira bukkantak. A felfedezés azért bír hatalmas jelentőséggel, mert 

 
  

http://csillagaszat.taracsak.hu/bolygok.cgi?ev=2016&ho=7&nap=8
http://www.csillagaszat.hu/hirek/egy-egyeb-temak/stellarium-virtualis-seta-a-csillagos-egen/
http://hvg.hu/instant_tudomany/20141203_latvanyos_ilyen_messze_vagyunk_a_marstol
http://www.origo.hu/tudomany/20151002-jeghaz-ice-house-mars-3d-nyomtatas-mars-utazo-3d-printed-habitat-challenge-design-competition.html
http://www.origo.hu/tudomany/20151002-jeghaz-ice-house-mars-3d-nyomtatas-mars-utazo-3d-printed-habitat-challenge-design-competition.html
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meghatározhatja a jövőbeni Mars-missziók fő feladatait, és akár az emberes 
küldetésekhez is támpontokat adhat. 
 
Jégkunyhók a Marson 

A víz jelenléte a Marson azt jelenti, hogy valószínűleg képesek leszünk felhasználni 
azt erőforrásként a jövőbeni felfedezéshez, és az egyik építészeti vízió szerint, amely 
elnyerte a NASA jóváhagyását is, ideális anyag lehet a bolygón kiépítendő emberi 
lakóhelyek számára. 

 

A jégház fantáziarajza  Forrás: Mars Ice House 

A Jégház (Ice House) 3D nyomtatással készült héjszerkezet, amely a marsi 
vízforrásból készül. A terv első díjat nyert a NASA e heti 3D nyomtatott lakóhely-
tervezési versenyén (3D Printed Habitat Challenge Design Competition). A versenyt a 
jövőbeni űrállomás-tervezőknek írták ki, akiknek a Marson felépíthető, 3D nyomtatással 
készülő építményekkel kellett pályázniuk. Ezeknek meg kell felelniük a tájnak és a 
környezetnek, és az építésükhöz a bolygó természetes erőforrásait kell felhasználni. 

A jéghéj a sugárzás ellen is védene 

A lakóhely, amely a Mars északi féltekéjén helyezkedne el, több rétegű, 5 centiméter 
vastag, nyomás alá helyezett jéghéjból állna, amely a tervezők szerint megóvná a 
szerkezet lakóit a kozmikus és a napsugárzás káros hatásaitól. 

http://www.marsicehouse.com/
http://3dpchallenge.tumblr.com/
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A jégház metszete. Középen látható a jégházat felépítő 3D nyomtató egység 
Forrás: Mars Ice House 
 
A jeges külső alatt a szerkezet egy közbülső zónának adna helyet, amely egy másik 
beágyazott kupolát zárna körül. Ennek belsejében a lakók védőruha nélkül 
végezhetnék a munkájukat. A kétrétegű burok elméletileg megvédené a marsi 
környezetet is bármilyen emberi eredetű szennyezéstől. 

Átgondolt terv 

A Jégház tervezői a weboldalukon részletekbe menően leírják és illusztrálják az 
építményük felépítési folyamatát. A tervekből látszik, hogy ez nem egy amatőr 
próbálkozás, hanem alaposan átgondolt, profi elképzelés. 

A jégház belseje. Az 
űrhajós éppen a külső és a belső héj közötti részben tartózkodik Forrás: Mars Ice House 

A tervezőcsoport 12 szakemberből áll, akik közt vannak asztrofizikusok, geológusok, 
szerkezeti mérnökök és 3D nyomtatási mérnökök. 
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2. sz. melléklet  2. csoport:  Túlélés a Marson 

http://www.origo.hu/tudomany/20151001-mars-mentoakcio-voros-bolygo-nasa-tuleles-
kolonizalas-hold-kisbolygo-urutazas-fold.html  

Tényleg túlélhetünk a Marson 

Először is: a marsi emberi kolónia létrehozása nemcsak egy hangzatos sci-fi, hanem komoly 
jövőbeni terv. Mindenki lázasan keresi a megoldást arra, hogyan tudnánk a legolcsóbban, 
mégis legbiztonságosabban és leggyorsabban eljutni a vörös bolygóra.  

 

Illusztráció egy jövőbeni Mars-misszióról  Forrás: NASA 

Miért vágyunk az ismeretlenbe? 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért vágyunk ennyire egy egyelőre még veszélyes, számunkra 
halálos bolygó felszínére. Az emberi természet alapvető eleme a kíváncsiság, a felfedezés 
vágya, az, hogy megismerje az ismeretlent – a Mars pedig elérhető távolságban van ahhoz, 
hogy mindent összevetve, a világűr szinte összes többi pontjához képest viszonylag 
biztonságosan vizsgáljunk egy számunkra eddig elérhetetlen világot. A másik ok sokkal 
drámaibb: előbb-utóbb kinőjük a Földet, és új módszerek után kell kutatnunk a 
galaxisban, hogy túléljen az emberi civilizáció. 

Szüksége van az emberiségnek egy B-tervre 

"Jelenleg nem vagyunk jó házigazdái a bolygónknak "A Római Klub közel ötven éve 
állapította meg, hogy a jelenlegi adatok szerint túlfogyasztunk, és egyelőre nem is tűnik 
úgy, mintha ezt vissza tudnánk szorítani. Afrikában és Ázsiában jelentős népnövekedést 
várnak az elkövetkezendő években, és bár szakértők szerint ez a növekedés egyszer 
kicsúcsosodik, majd alábbhagy, ez már nem fog sokat segíteni." 

http://www.origo.hu/tudomany/20151001-mars-mentoakcio-voros-bolygo-nasa-tuleles-kolonizalas-hold-kisbolygo-urutazas-fold.html
http://www.origo.hu/tudomany/20151001-mars-mentoakcio-voros-bolygo-nasa-tuleles-kolonizalas-hold-kisbolygo-urutazas-fold.html
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Az emberiség egyik potenciális B-terve a 
Mars, amely megközelíthető távolságon 
belül van  Forrás: NASA 

Lázasan kutatjuk a vörös bolygót 

A Marsról egyre többet tudunk meg korszerűbbnél korszerűbb technológiájú műszereink 
segítségével. 1965 óta, amikor a Mariner először repült el a Mars mellett, több szondát és 
műholdat küldtünk a vörös bolygóra, mindegyikük sokkal fejlettebb, mint az azt megelőzőek. 
…jelenleg a legprofibb rover a Curiosity, amely 2012. augusztus 6-a óta rója a vörös poros 
sziklákat, az élet jelei után kutatva. 

 

A Mars felszínén tevékenykedő jelenleg 
legfejlettebb rover, a Curiosity szelfije 

Forrás: NASA 

 
A Mars nagyon hasonlított a Földre 

Jó okunk van feltételezni, hogy a Marson egykor élet lehetett – nemcsak az évek óta sejtett, 
de most bebizonyosodott sós víz jelenléte miatt, hanem azért is, mert a vörös bolygó egykor 
igencsak hasonlított a Földre. Kiterjedt óceán borította, vastagabb volt a légköre, ebből 
adódóan a hőmérséklete sem volt ennyire extrém, és nem is jutott olyan dózisban a kozmikus 
sugárzás a felszínére, mint jelenleg – minden adott volt legalább a legegyszerűbb élet 
kialakulásához. 

Vannak olyan teóriák is, amelyek szerint hozzánk is egyenesen a Marsról érkezett az élet: az 
ALH 84001 meteoritot az Antarktiszon találták, és könnyen lehet, hogy ez a "felelős" a földi 
élőlények kialakulásáért is. "Ez a meteorit a Marsról érkezett, és olyan nyomokat találtak 
benne, amelyek mikroorganizmusok jelenlétére utalhatnak” A NASA szerint a ma már 
vulkanikusan inaktív Marson képződött olvadt lávából származik, és körülbelül 3,6 milliárd 
évvel ezelőtt csapódott be a Földbe. 
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A híres ALH 84001 egy darabja  Forrás: 
Wikimedia Commons 

Nem tudni, miért lett sivár pusztaság 

Azt egyelőre nem tudni biztosan, mi okozhatta a marsi klíma megváltozását. Mars ugyanis ma 
már egyáltalán nem az a barátságos bolygó, amely egykor volt. Légköre nagyon ritka (a 
felszíni légnyomás 0,75%-a a földinek), védő mágneses mezeje sincs, ami megszűrné a 
Napból érkező infravörös és ultraibolya sugárzást. Az egyébként is elhanyagolható légkör 
95%-a szén-dioxid és 3%-a nitrogén, oxigén csak olyan elenyésző mennyiségben található 
benne, hogy az emberi szervezet számára teljesen elégtelen. A felszíni hőmérséklet 
szélsőséges: -125 Celsius-fokra is lehűl a hőmérséklet, a marsi meleg maximális hőfoka pedig 
20-25 Celsius-fok körül mozog A gravitáció csupán egyharmada annak, mint ami saját 
bolygónkon terheli a szervezetünket, és fogalmunk sincs, hogy ez hosszú távon hogyan hatna 
ránk. 

Extrém geológiai körülmények 

Esik is a Marson, igaz, nem folyékony víz, hanem jég formájában – ez fagyott vizet és szén-
dioxidot jelent, amelyből az űrből érkező infravörös sugárzást részben elnyelő felhők is 
képződnek a marsi éjfél után. A domborzat szintén elég extrém: a Naprendszer legnagyobb 
kanyonrendszere található a bolygón. Egy marsi nap (SOL) megközelítőleg olyan hosszú, 
mint egy földi: 24 óra és 39 perc. 

Nehéz eldönteni, mi ölne meg bennünket először 

Tehát nagy vonalakban minden halálos veszélyt jelent a Marson: a légkört nem tudjuk 
belélegezni, egyelőre a víznek is csupán a nyomait sikerült felfedeznünk, a sugárzás az 
emberi szervezet számára elviselhetetlen, és még a talaj is mérgező – bár, ha a 
méreganyagokat kivonjuk belőle, képesek lehetünk …krumplit termeszteni.

 

 
 

A krumplitermesztés egészen életszerű - 
feltéve, ha kivonjuk a mérgező 
anyagokat a talajból 

Forrás: Intercom 
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A NASA 2030-ra már kutatókat szállító, emberes utazást tervez a bolygóra, ezért lassan 
gyakorlatban is ki kell próbálnunk az elméleti tudást arról, hogyan maradhatnánk életben a 
Marson. Ez persze egy-egy rövid expedíció erejéig nem probléma – a csapat vihetné magával 
a felszerelést, az élelmet és az oxigént, mégis sokkal olcsóbb, és egy jövőbeni marsi kolónia 
létrehozása szempontjából kifizetődőbb lenne, ha a bolygón maradásra is 
berendezkedhetnénk. "Ha mindent vinnénk magunkkal – márpedig a jelenlegi állás szerint 
vinnünk kell –, akkor rengeteg energiára van szükségünk, hogy odaérjünk, és vissza is 
tudjunk jönni" – magyarázta a szakértő. 
 
Két hét alatt eljuthatunk a Marsra 

Az utazáshoz szükséges legideálisabb időablak kétévente jön el, amikor a Mars a legközelebb 
kerül hozzánk, mintegy 80 millió kilométerre megközelítve a Földet: ilyenkor tudjuk a 
legkevesebb üzemanyaggal, illetve befektetett energiával elküldeni a járműveinket a vörös 
bolygóra.  

 

Önfenntartó kolónia a bolygón 

Ha mégis a hosszabb idejű marsi tartózkodásra koncentrálunk, jelenleg két fő megoldásról 
beszélnek a kutatók: az egyik egy üvegházszerű, önfenntartó képződmény létrehozása 
lenne, amely alatt termeszthetnénk, állatokat tarthatnánk, és az esetleges talaj menti 
vízből kinyerhetnénk a saját oxigénünket. A probléma csak az, hogy egyelőre fogalmunk 
sincs, honnan jön a víz, és ez a megoldás azt feltételezné, hogy folyamatos orvosi és műszeres 
ellátásra lenne szükségünk a Földről, ami drága, és nagyon sokáig tart leszállítani. Probléma 
lenne a kommunikáció is: átlagosan negyedórára lenne szüksége egy-egy üzenetnek, hogy 
eljusson a Földre, de a legjobb esetben is négyperces különbséggel kell számolni akkor, 
amikor a Mars a legközelebb van a Földhöz. 

Senki nem beszél a háromdimenziós nyomtatásról 

A 3D-nyomtatás jelenleg még nagyon gyerekcipőben jár, de olyan módszer válhat belőle, 
ami nagyon megkönnyíti a dolgokat a bolygón. Ha azt a technológiát ki tudjuk fejleszteni, 
hogy a marsi homokból bármit, akár csak a felállított épületek védelmének egy részét meg 
tudjuk alkotni, akkor már rengeteget léptünk előre. Az űrállomáson már sikerült nyomtatnunk, 
ami a Marsnál sokkal problémásabb hely a súlytalanság miatt.” 
 
Algák és zuzmók földiesítenék a Marsot 

A harmadik verzió is sci-fi filmbe illő megoldás: kutatók egy csoportja úgy gondolja, hogy a 
Mars klímáját kellene megváltoztatnunk ahhoz, hogy földihez hasonló életkörülményeket 
teremtsünk rajta. 
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Két fő irány látszik kibontakozni, hogy mi is így üldögélhessünk a vörös bolygón: az egyik 
egy önfenntartó kolónia létrehozása, a másik a klíma megváltoztatása  Forrás: Intercom 

Ezt először üvegházhatású gázokkal, majd baktériumokkal, algákkal, zuzmókkal, végül 
speciális fenyőfajokkal szeretnék elérni. Mindez azon túl, hogy saját kényünk-kedvünk 
szerint formálnánk egy másik bolygót, amiatt problémás, mert több ezer évig tartana a 
legkisebb változást is elérni a Mars légkörében.  
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 3. sz. 
melléklet 
 
 
  

3. csoport: Földi év a Marson 
 
SIK ANDRÁS  
Curiosity – egy földi év a Marson 
Tavaly nyáron új korszak kezdődött a vörös bolygó kutatásában: a víz több 
milliárd éves történetét és jelenlegi előfordulását tanulmányozó küldetések után 
végre egy olyan űrszonda érkezett felszínére, amely a fagyos környezet 
lakhatóságát vizsgálja, illetve a feltételezett múltbeli élőlények szerves 
anyagú maradványait keresi. A hatkerekű jármű azóta már közel két kilométert 
gurult a zord marsi terepen, s rendkívül izgalmas eredményei arra utalnak, hogy 
a leszállóhely térségében egykor talán valóban létezhetett a Földön kívüli élet!  

 A Curiosity a Marson (önarckép). A piros kör a 
próbafúrás helyét jelöli 

1. ábra. A Curiosity útvonala, valamint 
a két bolygó egymáshoz viszonyított helyzete az indítás és a leszállás 
időpontjában  

Technológiai és tudományos mérföldkő  
Az emberiség által eddig készített legfejlettebb bolygókutató űrszonda 
2011. november 26-án indult el a Marshoz és 8,5 hónapig tartó utazása 
során 567 millió kilométert tett meg a világűrben.  
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2. ábra. A Curiosity a piros 
kereszttel jelölt helyre érkezett meg a Gale-kráterbe, egészen közel a 7 x 20 
kilométer nagyságú landolási ellipszis középpontjához  

A Curiosity elsődleges tudományos célkitűzése külső szomszédunk 
lakhatóságának vizsgálata, vagyis kideríteni, hogy milyen környezeti viszonyok 
jellemezték a múltban, illetve hogy elviselhető feltételeket kínált-e valamilyen 
életforma számára. A gyűjtött mintákon anyagvizsgálatokat végez, műszereivel 
biokémiai folyamatok, széntartalmú vegyületek és szerves anyagok előfordulási 
nyomait keresi.  
A küldetés tervezett időtartama egy marsi év (vagyis 687 földi nap), s ennek 
már el is telt több mint a fele, ám a rover műszaki állapota várhatóan lehetővé 
teszi, hogy meghosszabbítsák egy újabb marsi évre. Energiaforrása ugyanis 
egy radioizotópos termoelektromos generátor (RTG), amely plutónium 
radioaktív bomlásának hőjéből termel elektromos áramot, legalább 14 földi 
éven keresztül.  
 
Egy ősi krátertó aljzatán  

5. ábra. A Gale-
kráter oldalfalának eróziós völgye a Curiosity felvételén 

7. ábra. Folyóvízi görgetéssel koptatott 
kavics a leszállóhely közelébe 

A Curiosity néhány hét múlva, a Hottah-pontnál egy összecementált 
konglomerátum-kibukkanás mellett haladt el, amelynek lekerekített formájú 
kavicsai minden bizonnyal görgetve szállítódtak felhalmozódási helyükre, 
egy ősi vízfolyás medrében (7. ábra).  
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Anyagvizsgálat és mintavétel  
A felszíni törmelékréteg legfelső 60 centiméterének H2O-tartalma becsülhető 
meg a haladási útvonal mentén. Az első mérések szerint a felszín alatti H2O 
mennyisége 1–3% között változik a leszállóhely térségében, ám a fagyott 
vízjég és a hidratált ásványokban kémiailag kötött vízmolekulák elkülönítéséhez 
további adatok szükségesek.  
Az előbbi vizsgálataiból többek között sikerült pontosítani a Gale-kráter bazaltos 
kőzeteinek mállási történetét, s így ásványtani megfigyelésekkel is 
alátámasztani, hogy a területet egykor nedves viszonyok jellemezték, az 
derült ki, hogy egyszerű szerves molekulákat azonosított kis mennyiségben: 
klórtartalmú szénvegyületeket, például klórmetán (CH3Cl) és kloroform (CHCl3) 
gázokat. Ám ezek biztosan nem élettevékenységre utalnak, hanem a SAM-
laboratóriumban végzett vizsgálatok során keletkeztek, a felszíni 
törmelékanyagban már korábban kimutatott perklorát-vegyületek kémiai 
reakcióinak termékeként. Ráadásul a NASA szerint a talált vegyületek 
széntartalma akár földi szennyeződésből is származhat, ami esetleg a 
kalibrációs tesztek során maradt a műszer belsejében. 
Az egy hónapig tartó mérésekből a küldetés szakemberei azt a rendkívül 
izgalmas következtetést vonták le, hogy több milliárd évvel ezelőtt a 
leszállóhely térsége lakható volt a földi baktériumokhoz hasonló élőlények 
számára! Az agyagtartalmú fúrásmintában ugyanis különböző oxidáltságú 
kénvegyületeket azonosítottak, amelyek egymásba történő kémiai 
átalakítása, a kemoszintézis akár valamilyen primitív múltbeli 
élettevékenység energiaforrása is lehetett. Továbbá nitrogén, hidrogén, 
oxigén, foszfor és szén jelenlétét is sikerült kimutatni, vagyis a Gale-kráter 
nedves aljzatán egykor az általunk ismert életforma legtöbb alkotóeleme 
rendelkezésre állt. 
 
 Légköri mérések  
A Curiosity feladatai közé tartozik a marsi atmoszféra részletes tanulmányozása 
is. Leszálláskor már a végéhez közeledett a téli évszak a Gale-kráter területén, s 
a felszíni hőmérséklet –90 °C és 0 °C között változott a napok során Azóta 
nagyjából fél marsi év telt el, jelentős mértékű eltolódás azonban nem mutatható 
ki ezekben az értékekben.  
Az alacsony sűrűségű gázburok nyomása csak 0,6%-át éri el saját bolygónk 
tengerszinten mérhető légnyomásának (ezért a H2O gyakorlatilag jég vagy 
gőz formában lehet stabil a felszínen), ám napi, évszakos és szabálytalan 
ingadozása egyaránt megfigyelhető  
Hosszú ideje közismert, hogy az atmoszférában 95% szén-dioxid található, 
oxigén viszont csak nyomokban fordul elő a bolygón 
A légkör fejlődéstörténetét tanulmányozva több különböző módszerrel igazolta, 
hogy a múltban a felső rétegekből jelentős gázmennyiség szökött el a 
bolygóközi térbe  
 
Sugárzási viszonyok  
A lakhatóság értékelésében a felszín sugárterhelése is nagyon fontos 
tényező. Mivel a Marsnak nincs ózonrétege és globális mágneses mező 
sem védi a különböző típusú sugárzásoktól, a földinél kb. két nagyságrenddel 
több terhelés mérhető vörös tájain. A világűrben töltött 8,5 hónap hasonló 
mértékű összesített sugárterhelést jelent, mint amennyi egy átlagembert 
teljes élete során ér a Földön. 

Forrás:Természet Világa, 144. évfolyam, 9. szám, 2013. szeptember  
http//www.termeszetvilaga.hu/   
http://www.chemonet.hu/TermVil/  
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4. sz melléklet (1. csoport) 
 
Feladatlap: Jégkunyhó a Marson 
 
A Marsról szóló ismertető elolvasása után válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

1. Mikor volt a Mars legutóbb Földközelben? ………………………………….. 
2. Mikor lesz legközelebb Földközelben a Mars?.................................................. 
3. Mekkora a Mars és a Föld legkisebb távolság? ……………………………… 
4. Számold ki, mennyi idő alatt tenné meg a fenti távolságot egy űrszonda, ha az eddig 

elért maximális sebességgel, 14 km/secundummal száguldana! 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. Mikor jelentette be a NASA, hogy folyékony víz jelenlétére találtak bizonyítékot a 
Marson?................................................. 

6. Milyen technológiával képzelik el a tervezők a Marson a jégkunyhók létrehozását? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

7. Milyen szakterülethez tartozó tudósok, mérnökök tervezték a marsi jégkunyhót? 
1…………………………………………. 
2…………………………………………… 
3………………………………………….. 
4……………………………………………. 

8. Soroljatok fel érveket az alábbi kijelentés bizonyítására! 
„Az élet lehetőségeit a Földön kell fenntartanunk, ez mindnyájunk felelőssége.” 

1. ………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………....... 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
4…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
5…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

9. Az órán szerzett ismereteiteket a csoport szóvivője foglalja össze az osztálynak 3 percben! 
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5. sz. melléklet (2. csoport) 
Feladatlap: Túlélés a Marson 
A Marsról szóló ismertető elolvasása után válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

1. Miért kutatják kiemelt érdeklődéssel az emberek a Mars bolygót? 

1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2. Miért van szüksége az emberiségnek „B-tervre? 

1………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3. Mikor küldték fel az első Mars-szondát?......................................................................... 
4. Mi a neve a 2012-ben Marsra juttatott űrjárműnek?........................................................ 
5. Mi alapján feltételezik a tudósok, hogy a Marson egykor élet lehetett? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. Hasonlítsd össze a Mars környezeti tényezői a földiekkel! 

A Mars légkörének összetétele: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Felszíni légnyomás:…………………………………. 
Gravitáció:……………………………... 
Hőmérsékleti szélső-értékek:………………………….Marsi nap hossza: ……..…óra 

7. Milyen tényezők veszélyeztetik az emberi életet a Marson? 

1. ………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………. 
 

8. Mire lenne szükség egy önfenntartó üvegház létesítéséhez és működtetéséhez? 
………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

9. Hogyan és mennyi idő alatt lehetne megváltoztatni, az emberek számára elviselhetővé 
tenni a Mars klímáját? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

10. Soroljatok fel érveket az alábbi kijelentés bizonyítására! 
„Az élet lehetőségeit a Földön kell fenntartanunk, ez mindnyájunk felelőssége.” 
1. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

11. Az órán szerzett ismereteiteket a csoport szóvivője foglalja össze az osztálynak 3 percben! 
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6. sz melléklet  (3. csoport)  Feladatlap: Földi év a Marson 
 
A Marsról szóló ismertető elolvasása után válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 
 

1. Mi a Curiosity űrszonda legfontosabb feladata? 
1. 
……………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Mikor indult a szonda a Marsra, és meddig tartott az út? 
……………………………………………………………………………………………… 

3. Mennyi ideig tudja biztosítani a szonda működését az energiaforrása? ………………. 
 

4. Mit bizonyítanak a legömbölyített, koptatott kavicsok? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Milyen arányban van jelen a felszín alatti víz a szonda mérései szerint a Marson?................ 
 

6. Milyen – a földiekhez  hasonló – élőlények számára voltak adottak a létfeltételek a Marson 
több milliárd évvel ezelőtt? ……………………………………………………. 
 

7. Milyen felszíni hőmérsékletingadozást mért a szonda?............................................... 
 

8. Mekkora légnyomás a Marson a földihez viszonyítva?................................................ 
 

9. Melyik gáz található legnagyobb arányban a mars légkörében?...................................... 
 

10. Mekkora kozmikus sugárzás érné a Mars felszínén 8,5 hónapig tartózkodó űrhajósokat? 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Soroljatok fel érveket az alábbi kijelentés bizonyítására! 
„Az élet lehetőségeit a Földön kell fenntartanunk, ez mindnyájunk felelőssége.” 

1. ………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………....... 
2…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
4…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
5…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 

12. Az órán szerzett ismereteiteket a csoport szóvivője foglalja össze az osztálynak 3 percben! 
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