
 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak a keretében megtanuljuk, hogy mi a funkciója a légkörnek, 
és hogy hogyan működik a légkör a Föld hőmérsékletének felmelegedéseé/lehűléseével 
kapcsolatbantekintetében. Ez poharak és jégkockák segítségével kerül szemléltetésre, 
melyek a Földet és a Föld hőmérsékletét szimbolizálják.   
 
Vegyünk három (3) átlátszó poharat vagy csészét! Helyezzünk minden egyes átlátszó 
pohárba vagy csészébe egy-egy jégkockát! Fedjük le az első poharat egy átlátszó 
fóliával! A második poharat is fedjük le átlátszó fóliával, de ezen alakítsunk ki nyílásokat 
egy toll segítségével (amennyit csak tudunk)!  
A harmadik pohárral nincs semmi teendő. Most helyezzük a poharakat egy napos 
helyre, és mérjük meg óránkkal, hogy mennyi időre van szükségük a jégkockáknak, 
hogy elolvadjanak! Jegyezzük fel ezeket az eredményeket külön-külön minden pohár 
számára!   
 

 
 
Mára már világossá vált, hogy nem tudjuk fenntartani jelenlegi életstílusunkat egyben 
tovább folytatva a környezetszennyezést, mint ahogy most tesszük. Miután a világ 
népessége tovább nő, természeti erőforrásaink kimerülőben vannak, és több 
szennyezést állítunk elő, mint amennyit a légkör kezelni képes. Ennek hatása van a 
Földre és a földi életkörülményekre. A gyakorlati feladat során ezekről fog tanulni.   
 

 
 
A feladat kb. 60 percet vesz igénybe.  
 

 
 
Állatorvos hallgatók, akik részt vesznek a Környezettudatosság foglalkozáson.  
 

 
 
Ennek a kísérletnek a során meg fogjuk vizsgálni a Földön uralkodó hőmérséklet és az 
atmoszféra megléte vagy hiánya közötti különbséget. Tanulmányozni fogjuk a légkör 
meglétének következményeit a földi életkörülményekre.  
 

 
 
A két lefedett pohár/csésze szimbolizálja a Földet és légkörét. A légkört megjelenítő fólia 
üvegházként működik: a fólia visszatartja a poháron belül (vagyis a Földön uralkodó) 
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hőt. Az átlyukasztott fóliával fedett üvegből a hő csak szakaszosan képes eltávozni. Ez a 
magyarázata, hogy ebben a pohárban miért olvad lassabban a jégkocka, mint az át nem 
lyukasztott fóliával fedett pohárból. Ez érvényes a természetes üvegházhatásra.    
Az át nem lyukasztott fóliával fedett pohárból a hő nem tud távozni, ezért abban a 
hőmérséklet magasabb. Ennek a magasabb hőmérsékletnek a következtében a 
jégkocka gyorsabban olvad el. Ezt hívják fokozott üvegházhatásnak, mely természetes 
üvegházhatású gázokból, valamint az emberiség áltat termelt gázokból áll.  
A fedetlen üveg szemlélteti a légkör nélküli Földet. A meleget nem lehet az 
üvegházhatású gázokkal benntartani a pohárban, mert azok azonnal elhagyják a 
poharat. Ennek a jelenségnek a következtében ebben a pohárban a legalacsonyabb a 
hőmérséklet, és ezáltal a jégkocka csak nagyon lassan olvad el.  
 

 
 
Most tegyük fel magunknak a következő kérdéseket! A jégkockák egymással egyidejűleg 
olvadtak el? Melyik pohárban olvadt el az első? És melyik jégkocka olvadt el utolsóként? 
Melyik pohárban volt a hőmérséklet a legmagasabb, és melyikben a legalacsonyabb? 
Mit jelent ez a földi életkörülmények viszonylatában? Élhetünk-e bolygónkon légkör 
nélkül? Amikor több gázt termelünk, mint a természetes gázmennyiség, mi történik a 
légkörrel? 
 

 
 
Ebben a kísérletben nem alkalmazunk speciális technológiákat.   
 

 
 
Egy átlátszó pohár és néhány jégkocka felhasználásával bemutatja a Földet és a Földön 
uralkodó hőmérsékletet. A pohárnak egy fedőfóliával való ellátása és a napra való 
kihelyezése által megtanuljuk a hőmérséklet növekedésének különbségét azok között az 
esetek között, ha van légkör, illetve, ha nincs.    
 

 
 
A feladat végrehajtásához szükség van egy oktatóra és egy hallgatóra, vagy hallgatók 
egy csoportjára.   
 

 
- 3 darab azonos méretű jégkocka 
- 3 átlátszó pohár vagy csésze 
- 1 darab átlátszó műanyag fólia 
- 1 óra 
- toll és papír  
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