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A nappalok hossza S129

1. oldal 

A NAPPALOK HOSSZA 
Olvasd el a szöveget, majd válaszolj az azt követő kérdésekre! 

A NAPPAL HOSSZA 2002. JÚNIUS 22-ÉN

Míg az északi félteke lakói ma a 
leghosszabb napjukat ünneplik, 
addig Ausztráliában ma lesz az 
év legrövidebb nappala. 
 
Melbourne*-ben 7 óra 36-kor 
kel és 17 óra 08-kor nyugszik le 
a Nap, tehát kilenc óra 32 
percen át nyújt világosságot. 
 
Hasonlítsuk össze a mai napot 
az év leghosszabb napjával a 

déli féltekén, mely december 
22-én esedékes. Ekkor a Nap 
5 óra 55-kor kel és 20 óra 42-
kor nyugszik le, tehát 14 óra 
47 percen át lesz világos. 
 
A Csillagász Társaság elnöke, 
Perry Vlahos elmagyarázta, 
hogy az északi és a déli félteke 
évszakainak váltakozása a Föld 
23 fokos dőlésszögével van 
összefüggésben. 

 

* Melbourne Ausztrália egyik városa az Egyenlítőtől délre, megközelítőleg a 38. szélességi fokon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. kérdés: A nappalok hossza S129Q01

2. oldal 

1. kérdés: A NAPPALOK HOSSZA S129Q01 

Melyik állítás magyarázza meg azt, hogy miért van nappal és sötétség a Földön?  

A A Föld a saját tengelye körül forog. 
B A Nap a saját tengelye körül forog. 
C A Föld tengelye dőlt. 
D A Föld a Nap körül kering. 

A NAPPALOK HOSSZA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A NAPPALOK HOSSZA S129Q02- 01  02  03  04  11  12  13  21  99 

Az ábrán látható, hogyan világítják meg a Napból kiinduló sugarak a Földet. 

Tegyük fel, hogy ma van Melbourne-ben az év legrövidebb napja. 

Rajzold meg az ábrán a Föld tengelyét, az északi és a déli féltekéket, valamint az 
Egyenlítőt! Mindegyik mellé írd oda a nevét is! 

 

     Föld 

Napból 
érkező 
fény 

Ábra: A Napból jövő fénysugarak 

Kódolás

2. oldal 

1. kérdés: A NAPPALOK HOSSZA S129Q01 

Melyik állítás magyarázza meg azt, hogy miért van nappal és sötétség a Földön?  

A A Föld a saját tengelye körül forog. 
B A Nap a saját tengelye körül forog. 
C A Föld tengelye dőlt. 
D A Föld a Nap körül kering. 

A NAPPALOK HOSSZA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A NAPPALOK HOSSZA S129Q02- 01  02  03  04  11  12  13  21  99 

Az ábrán látható, hogyan világítják meg a Napból kiinduló sugarak a Földet. 

Tegyük fel, hogy ma van Melbourne-ben az év legrövidebb napja. 

Rajzold meg az ábrán a Föld tengelyét, az északi és a déli féltekéket, valamint az 
Egyenlítőt! Mindegyik mellé írd oda a nevét is! 

 

     Föld 

Napból 
érkező 
fény 

Ábra: A Napból jövő fénysugarak 
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2. kérdés: A nappalok hossza S129Q02

2. oldal 

1. kérdés: A NAPPALOK HOSSZA S129Q01 

Melyik állítás magyarázza meg azt, hogy miért van nappal és sötétség a Földön?  

A A Föld a saját tengelye körül forog. 
B A Nap a saját tengelye körül forog. 
C A Föld tengelye dőlt. 
D A Föld a Nap körül kering. 

A NAPPALOK HOSSZA 1. – KÓDOLÁS  

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A  

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

2. kérdés: A NAPPALOK HOSSZA S129Q02- 01  02  03  04  11  12  13  21  99 

Az ábrán látható, hogyan világítják meg a Napból kiinduló sugarak a Földet. 

Tegyük fel, hogy ma van Melbourne-ben az év legrövidebb napja. 

Rajzold meg az ábrán a Föld tengelyét, az északi és a déli féltekéket, valamint az 
Egyenlítőt! Mindegyik mellé írd oda a nevét is! 

 

     Föld 

Napból 
érkező 
fény 

Ábra: A Napból jövő fénysugarak 
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Kódolás

3. oldal 

A NAPPALOK HOSSZA 2. — KÓDOLÁS 

Megjegyzés: a feladat kódolásánál a következőket kell figyelembe venni: 
1. A Föld tengelyének a rajza a Nap felé dől a függőlegeshez képest  
10-45-os szögtartományban, az alábbi ábra szerint. 

A függőlegeshez képest 10-45-os szögtartományon kívül eső megoldás rossz 
válasznak minősül. 

2. Az északi és déli félteke egyértelmű felcímkézésének megléte vagy hiánya, 
vagy az egyik félteke felcímkézett, a másik pedig egyértelműen adódik. 

3. Az Egyenlítő rajza a vízszinteshez képest 10-45-os szögben dől a Nap felé a 
következő ábra szerint: 

Az Egyenlítő rajza lehet ellipszis vagy egy egyenes. 

A vízszinteshez képest 10-45-os szögtartományon kívül eső megoldás rossz 
válasznak minősül. 

TENGELYNEK 
ELFOGADHATÓ 10O 23O 

45O 

EGYENLÍTŐNEK ELFOGADHATÓ 

10O 

23O 

45O 
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4. oldal 

Teljes értékű válasz 

21-es kód: Az Egyenlítő vonalának a rajza a vízszinteshez képest 10-45-os 
szögben dől a Nap felé, a Föld tengelye a függőlegeshez képest  
10-45-os szögben dől a Nap felé, az északi és a déli félteke megfelelő 
címkékkel van ellátva (vagy az egyik félteke fel van címkézve, a másik 
egyértelműen adódik). 

 

Részlegesen jó válasz 

11-es kód: A tengely dőlésszöge 10 és 45 között van, az északi és/vagy a déli 
félteke megfelelő címkékkel van ellátva (vagy az egyik félteke fel van 
címkézve, a másik egyértelműen adódik), de az Egyenlítő dőlésszöge 
nem 10 és 45 közé esik, vagy hiányzik. 

12-es kód: Az Egyenlítő dőlésszöge 10 és 45 között van, az északi és/vagy a déli 
félteke megfelelően jelölt (vagy az egyik félteke jelölt, a másik 
egyértelműen adódik), de a tengely dőlésszöge nem 10 és 45 közé 
esik, vagy hiányzik. 

 
 

tengely 

É Egyenlítő 

tengely

É É 

tengely

D D Egyenlítő 
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Egyenlítő 
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Egyenlítő 

É 
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6. oldal 

04-es kód: Egyik szempontnak sem felel meg vagy más válaszok. 

 

99-es kód: Nincs válasz. 
 

D 

É 

Vissza a Tartalomhoz
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Klónozás S128

1. oldal 

KLÓNOZÁS 
Olvasd el az alábbi újságcikket, és válaszolj az azt követő kérdésekre! 

Élőlényeket másoló gép? 
Semmi kétség: ha az 1997-es évben 

megrendezték volna „Az év állata” 
választást, Dolly lett volna a győztes! 
Dolly az a skót juh, akit a fotón láttok. Ám 
Dolly nem egy hétköznapi birka. Ő egy 5 
másik birka klónja. A klón azt jelenti: 
másolat. A klónozás pedig nem más, mint 
másolatokat készíteni az „egyetlen, eredeti 
példányból”. A kutatóknak sikerült egy 
olyan juhot (Dollyt) létrehozniuk, amelyik 10 
mindenben hasonló az „eredeti példány”-
ul szolgáló birkához. 

Egy skót kutató, Ian Wilmut volt az, 
aki megtervezte a juhokat „másoló 
berendezést”. Egy felnőtt birka (birka 1) 15 
emlőjéből kivett egy parányi részt. Ebből a 

darabkából kivont egy sejtmagot, amit 
azután átültetett egy másik (nőstény) birka 
(birka 2) petesejtjébe. Ebből a petéből 
előzetesen már eltávolított minden olyan 20 
alkotóelemet, amely a birka 2 leendő 
jellemvonásait hordozta volna abban a 
bárányban. Végül Wilmut ezt a manipulált 
petesejtet beültette egy harmadik (nőstény) 
birkába (birka 3), amely így vemhes lett, 25 
majd világra hozott egy kisbárányt: Dollyt. 

Egyes tudósok úgy gondolják, hogy 
néhány év múlva lehetőség lesz majd arra 
is, hogy emberi lényeket klónozzanak. 
Éppen ezért számos kormány úgy döntött, 30 
hogy törvényben tiltja meg emberek 
klónozását.  
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1. kérdés: Klónozás S128Q01

2. oldal 

1. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q01 

Dolly melyik birkával azonos? 

A Az 1-es birkával. 
B A 2-es birkával. 
C A 3-as birkával. 
D Dolly apjával. 

KLÓNOZÁS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q02 

A 16. sor a felhasznált emlőrészt „parányi rész”-nek nevezi. A cikk tartalmából 
kiderül, hogy valójában mit is jelent ez. 

A „parányi rész”…  

A egy sejt. 
B egy gén. 
C egy sejt magja. 
D egy kromoszóma. 

KLÓNOZÁS 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

2. oldal 

1. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q01 

Dolly melyik birkával azonos? 

A Az 1-es birkával. 
B A 2-es birkával. 
C A 3-as birkával. 
D Dolly apjával. 

KLÓNOZÁS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q02 

A 16. sor a felhasznált emlőrészt „parányi rész”-nek nevezi. A cikk tartalmából 
kiderül, hogy valójában mit is jelent ez. 

A „parányi rész”…  

A egy sejt. 
B egy gén. 
C egy sejt magja. 
D egy kromoszóma. 

KLÓNOZÁS 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: Klónozás S128Q02

2. oldal 

1. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q01 

Dolly melyik birkával azonos? 

A Az 1-es birkával. 
B A 2-es birkával. 
C A 3-as birkával. 
D Dolly apjával. 

KLÓNOZÁS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q02 

A 16. sor a felhasznált emlőrészt „parányi rész”-nek nevezi. A cikk tartalmából 
kiderül, hogy valójában mit is jelent ez. 

A „parányi rész”…  

A egy sejt. 
B egy gén. 
C egy sejt magja. 
D egy kromoszóma. 

KLÓNOZÁS 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Kódolás

2. oldal 

1. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q01 

Dolly melyik birkával azonos? 

A Az 1-es birkával. 
B A 2-es birkával. 
C A 3-as birkával. 
D Dolly apjával. 

KLÓNOZÁS 1. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

2. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q02 

A 16. sor a felhasznált emlőrészt „parányi rész”-nek nevezi. A cikk tartalmából 
kiderül, hogy valójában mit is jelent ez. 

A „parányi rész”…  

A egy sejt. 
B egy gén. 
C egy sejt magja. 
D egy kromoszóma. 

KLÓNOZÁS 2. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: A 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
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3. kérdés: Klónozás S128Q03

3. oldal 

3. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q03 

A cikk utolsó mondatából megtudjuk, hogy számos kormány úgy döntött, hogy 
törvényben tiltja meg emberek klónozását. 

Az alábbi táblázat ennek két lehetséges indokát említi. 

Van tudományos alapjuk ezeknek az érveknek? 

Az „Igen”, illetve a „Nem” bekarikázásával válaszolhatsz. 

Okok Tudományos? 

A klónozott személyek bizonyos betegségekre 
érzékenyebbek lennének, mint a normális emberek. Igen / nem 

Az embernek nem lenne szabad átvenie a Teremtő 
szerepét. Igen / nem 

KLÓNOZÁS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Kódolás

3. oldal 

3. kérdés: KLÓNOZÁS S128Q03 

A cikk utolsó mondatából megtudjuk, hogy számos kormány úgy döntött, hogy 
törvényben tiltja meg emberek klónozását. 

Az alábbi táblázat ennek két lehetséges indokát említi. 

Van tudományos alapjuk ezeknek az érveknek? 

Az „Igen”, illetve a „Nem” bekarikázásával válaszolhatsz. 

Okok Tudományos? 

A klónozott személyek bizonyos betegségekre 
érzékenyebbek lennének, mint a normális emberek. Igen / nem 

Az embernek nem lenne szabad átvenie a Teremtő 
szerepét. Igen / nem 

KLÓNOZÁS 3. – KÓDOLÁS 

Teljes értékű válasz 

1-es kód: Két helyes válasz: Igen, Nem, ebben a sorrendben. 

Rossz válasz 

0-s kód: Más válaszok. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 

Vissza a Tartalomhoz
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