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A fekete lyukak a világegyetem legkülönösebb 
égitestei. Rendkívül egyszerűek, mégis 
hihetetlenül egzotikusak. Egy fekete lyuknak 
a bolygókkal és csillagokkal ellentétben nincs 
felszíne. Inkább a téridő olyan tartományának 
érdemes tekintenünk, amelyben az anyag egyetlen 
pontba húzódott össze, és az erős gravitáció miatt 
semmi, még a fény sem tud távozni belőle. Ez 
egészen figyelemre méltó, ha tekintetbe vesszük, 
milyen gyors a fény (semmi sem gyorsabb nála). Ha 
fénysebességgel tudnánk haladni, egy másodperc 
alatt hét és félszer meg tudnánk kerülni a Földet. 
Bizonyos fekete lyukak valószínűsíthetően nagy 
tömegű, a Napnál többször – akár százszor – 
nagyobb csillagok végállapotaként jöttek létre. 
Kialakulásukat követően a fekete lyukak olykor 
tovább növekednek, hiszen a gravitáció hatására 
továbbra is folyamatosan anyag áramlik feléjük 
csillagközi gáz, por és más fekete lyukak formájában. 
Több millió naptömegű, szupermasszív fekete 
lyukak is kialakulhatnak. A legtöbb – ha nem az 
összes – galaxis, így a mi galaxisunk, a Tejútrendszer 
magjában is ilyen égitest van.

BEVEZETÉS
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A fekete lyukak erős gravitációjuk miatt sok érdekes 
jelenséget okoznak. Ezen jelenségek némelyike 
teszi lehetővé a tudósok számára, hogy közvetetten 
megfigyeljék a fekete lyukakat. Ez azért is fontos, 
mert a fekete lyukak alapvetően láthatatlanok, 
ugyanis a fény sem tud távozni belőlük. Másrészt 
azért is fontosak ezek a jelenségek, mert a fekete 
lyukak környezete befolyásolja, hogyan jönnek létre 
a csillagok, hogyan fejlődnek a galaxisok, és hogyan 
oszlik el az anyag a világegyetemben. A fekete lyukak 
erős gravitációja okozza a „spagettifikáció” nevű 
jelenséget is, amivel akkor kellene szembesülnünk, 
ha szerencsétlenségünkben belépnénk egy fekete 
lyukba. Mivel a gravitáció a fekete lyukakkal 
kapcsolatos vizsgálódások egyik legfontosabb fogalma, 
ezért a fekete lyukakról tanuló diákok gravitációra 
vonatkozó tudása is meg fog szilárdulni. A fekete 
lyukak ezenfelül igen érdekesek, magukkal ragadják 
a diákok képzeletét, és erősítik a tudományok iránti 
kíváncsiságot és érdeklődést. 
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Hogy néznek ki a fekete lyukak? 

Veszélyt jelentenek a fekete lyukak a Földre?

A gravitáció és a téridő szövete

Egy fekete lyuk modellje

A fekete lyukak kialakulását befolyásoló tényezők: a sűrűség, a 
térfogat és a méret 

A csillag halála és a fekete lyuk születése – alufóliával bevont 
léggömbbel modellezve

Egy csillag életciklusának öt szakasza

Egy csillag összeomlása – fehér törpék, neutroncsillagok, pulzárok és 
fekete lyukak 

A csillagok ritkán hoznak létre fekete lyukakat

Egy csillag összeomlásának bemutatása összezsugorodó, fagyott 
léggömbbel

Szupernóva-robbanások

A csillag halála és a fekete lyuk születése – egy fekete 
lyuk eseményhorizont-sugarának meghatározása
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A CSILLAG HALÁLA ÉS A FEKETE LYUK 
SZÜLETÉSE – ALUFÓLIÁVAL BEVONT 
LÉGGÖMBBEL MODELLEZVE

http://www.scienceinschool.org/2013/issue27/blackholes (1. feladat)

Annak megértése, hogy a fekete lyukak nagy tömegű csillagok 
összeomlása során keletkeznek

TANULÁSI
CÉLOK

ÉLETKOR: 
6+

BEVEZETÉS

MEGJEGYZÉSEK

-  Megfelelő bevezetés a csillagok magjáról és arról, hogyan esik össze 
egy csillag fekete lyukká

-  A feladat az alufólia kis labdává való összegyűrésével egyértelműen 
megmutatja, hogyan alakul ki a fekete lyuk a mag összeomlását 
követően

- Megfelelő háttér-információt biztosít a tömeg, a térfogat és a sűrűség 
fogalmairól. 
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UTASÍTÁSOK

-  http://www.astc.org/exhibitions/blackholes/BH_TeacherEdGuide.pdf (p. 
2–6)

Ismeretszerzés a csillagfejlődés alapvető szakaszaival kapcsolatban.  
A kis és nagy tömegű csillagok felrobbanásának végtermékei 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

A résztvevők gyakran nem értik az általuk végzett mozdulatok 
célját, és nem tudják elképzelni, mi történik a csillaggal. A biztos 
megértés elősegítése érdekében ezért tisztán érthető utasításokra és 
magyarázatokra van szükség a csillagok életciklusának egyes fázisait 
bemutató mozgásos feladatok előtt.

EGY CSILLAG ÉLETCIKLUSA – AZ ÖT SZAKASZ

ÉLETKOR: 
8+
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UTASÍTÁSOK

EGY CSILLAG ÖSSZEOMLÁSA – FEHÉR 
TÖRPÉK, NEUTRONCSILLAGOK, PULZÁROK 
ÉS FEKETE LYUKAK

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (p. 6–9)

Megérteni, hogy a kis és nagy tömegű csillagok összeomlása során 
hogyan jönnek létre fehér törpék, neutroncsillagok és fekete lyukak.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
8+

A résztvevők gyakran nem értik az általuk végzett mozdulatok 
célját, és nem tudják elképzelni, mi történik a csillagokkal. A biztos 
megértés elősegítése érdekében ezért tisztán érthető utasításokra és 
magyarázatokra van szükség a csillagok életciklusának egyes fázisait 
bemutató mozgásos feladatok előtt.
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UTASÍTÁSOK

-  http://sciencenetlinks.com/media/filer/2014/08/29/gravity5-8.pdf (p. 25–28) 

A feladat során a diákok különböző típusú csillagok életciklusait 
modellezik, és szemléltetik, hogy a csillagok miért ilyen ritkán hoznak 
létre fekete lyukakat.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

A feladat során használt léggömbök különböző színeiből egyértelműen 
látszik, hogy a különböző tömegű (és hőmérsékletű) csillagok ugyanazon 
idő alatt másképpen fejlődnek.

A CSILLAGOK RITKÁN HOZNAK LÉTRE 
FEKETE LYUKAKAT

ÉLETKOR: 
10+
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-  https://www.dropbox.com/s/xb272n6t4ecasha/sciencenetlinks.pdf?dl=0 (p. 
25–28) 



UTASÍTÁSOK

EGY CSILLAG 
ÖSSZEOMLÁSÁNAK BEMUTATÁSA 
ÖSSZEZSUGORODÓ, FAGYOTT LÉGGÖMBBEL

https://astrosociety.org/edu/publications/tnl/24/blackhole3.html

A fekete lyukak kialakulásának megértése.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
11+

-  Azt szemlélteti a feladat, hogy a hőmérséklet- és a légnyomáscsökkenés a 
csillagokhoz hasonlóan a léggömb esetében is zsugorodáshoz vezet 

- 30 perc várakozást igényel. Mélyhűtő szükséges hozzá.
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UTASÍTÁSOK

-  https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/programs/bigexplosions/activities/
SupernovaExplosions.pdf 

Egy csillag életciklusának, a benne végbemenő magfúziónak és annak 
megértése, hogy a csillag tömege alapján hogyan lehet meghatározni 
a csillag sorsát életciklusának végén. Annak megértése, mi történik 
magösszeomláskor, és hogyan lehetséges, hogy egy szupernóva-robbanás 
során az egész világegyetembe kerülnek kémiai elemek. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Ez az összeállítás több, részletesen ismertetett feladatból áll, amelyek 
a szupernóva-robbanásokkal kapcsolatos, különböző folyamatokat/
jelenségeket magyarázzák meg. 

SZUPERNÓVA- 
ROBBANÁSOK

ÉLETKOR: 
11+
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-  https://www.dropbox.com/s/fy3lcfzkgrmmmxl/imagine%20gsfc.pdf?dl=0



-  Jó magyarázatot ad arra, hogy egy fekete lyuk tömege hogyan határozza meg 
eseményhorizontjának sugarát, amelyen belülről semmilyen test nem tud távozni. 

UTASÍTÁSOK

A FEKETE LYUKAK KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK: A SŰRŰSÉG, A TÉRFOGAT ÉS A MÉRET

- http://fermi.sonoma.edu/teachers/blackholes/bhguide06.pdf (p. 7–9) 

A diákoknak világos képük lesz róla, mi történik, amikor egy csillag fekete lyukká omlik 
össze. A diákok megértik, hogy a fekete lyukak tömegét nem olyan, ismert részecskék 
adják, mint amilyenek a protonok, a neutronok vagy az elektronok. A normálalak, a 
kerület, a térfogat és a sűrűség fogalmaival kapcsolatos feladatokat végeznek. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
12+

-  Világosan megfogalmazza, hogy attól, hogy valami összemegy, a tömege 
még nem változik, a sűrűsége viszont nő. 

-  Kiváló feladat diákok számára, hogy meg tudják vizsgálni a méret, a tömeg, a 
sűrűség fogalmát, és hogy ezek hogyan jelennek meg a fekete lyukak esetében. 
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Fermi%20sonoma.pdf?dl=0 (p. 7–9) 



UTASÍTÁSOK

http://www.pbs.org/wgbh/nova/education/activities/3314_blackhol.html 

A diákok a növekvő sűrűség és a csökkenő méret összefüggésén keresztül 
megtanulják, hogyan alakulnak ki a fekete lyukak. Ebből a feladatból meg kell 
ismerniük a fekete lyukak főbb jellegzetességeit, és közelebb kell kerülniük a 
sűrűség, a tömeg és a térfogat fogalmainak megértéséhez. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

-  A feladat a fekete lyukakat olyan, a diákok által jobban ismert fogalmakhoz köti, 
mint a térfogat, a sűrűség és a méret. 

A CSILLAG HALÁLA ÉS A FEKETE 
LYUK SZÜLETÉSE – EGY FEKETE 
LYUK ESEMÉNYHORIZONT-SUGARÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA

ÉLETKOR: 
15+

-  Érdekes feladat matematika- és fizikaórára, amelynek témája a fekete lyukak 
megismerése.
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GRAVITÁCIÓ, 
TÉRIDŐ ÉS 
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UTASÍTÁSOK

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (p. 17–18) 

Ehető modell készítése, amely megmutatja, hogy nézhet ki egy fekete 
lyuk külseje az űrben. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

-  Az ehető modell készítése a fiatalabb korosztály számára szórakoztató és 
ínycsiklandó feladat. 

HOGY NÉZNEK KI A FEKETE LYUKAK? 

ÉLETKOR: 
6+

-  Meg kell győződni róla, hogy a gyerekek megértették-e, hogy maga a 
fekete lyuk láthatatlan. A távcsövön keresztül látott jelenség, amelyet 
a modellel szemléltetünk, nem más, mint a közvetlenül a fekete lyuk 
eseményhorizontján kívül elhelyezkedő régió. 
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UTASÍTÁSOK

VESZÉLYT JELENTENEK A FEKETE LYUKAK 
A FÖLDRE?

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (p. 19–24)

A feladat szemléletes válaszokat kínál az olyan kérdésekre, mint például 
hogy mi történik a téridővel a fekete lyukak körül, illetve mi lenne a 
következménye annak, ha a Nap fekete lyukká válna. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
6+

-  A feladat jól van összeállítva, és képes érthető magyarázatot adni a téridő és 
a gravitáció fogalmaira. 

- Jó beszélgetésindítókat tartalmaz a feladatvégzés előttre. 
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UTASÍTÁSOK

- https://nightsky.jpl.nasa.gov/docs/BHManual.pdf 

A gravitáció fogalmának és működésének megértése. A fekete lyukak 
megismerése a gravitáció fogalmán keresztül.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Rövidebb feladatok sorozata, amelyek különböző, csillagászati jelenségekkel (pl. 
fekete lyukakkal) összefüggésben magyarázzák meg a gravitáció fogalmát.

A GRAVITÁCIÓ ÉS A TÉRIDŐ SZÖVETE

ÉLETKOR: 
7+
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-  A háttérinformációk szakaszban szerepel a téridő fogalma, az azonban nincs 
tisztán kifejtve, hogy mit jelent, hogy a gravitáció „meggörbíti a téridőt”. 
Lehet, hogy a téridő fogalma inkább csak összezavarja a fiatalabb korosztályt, 
ezért érdemesebb talán a „világűr” kifejezést használni. 

EGY FEKETE LYUK 
MODELLJE

ÉLETKOR: 
8+

UTASÍTÁSOK

http://astroedu.iau.org/activities/model-of-a-black-hole/ 

Interaktív, gyakorlatias feladatok segítségével bemutatni a diákok számára 
a téridő, a gravitáció és a fekete lyuk fogalmát. A diákok képesek lesznek 
leírni, hogy mi történik egy gravitációs kút mellett elhaladó tárggyal, ha a 
gravitációs kút túl mély (mint amilyen például egy fekete lyuk esetében), a 
tárgy sebessége pedig nem elég nagy. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

-  Jól illusztrálja, hogy egy nagy tömegű tárgy (például egy fekete lyuk) hogyan torzítja 
el a teret, miért esnek bele az objektumok, és miért nem tudnak távozni onnan. 
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A CYGNUS X-1 FEKETE LYUK (EGY 
KETTŐSCSILLAG EGYIK TAGJA) 
MÉRETARÁNYOS MODELLJE

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
11+

https://astrosociety.org/edu/publications/tnl/24/blackhole4.html 

UTASÍTÁSOK

A normál csillagok és a fekete lyukak egymáshoz viszonyított 
méretének megértése.

TANULÁSI
CÉLOK

Ez a feladat egy fekete lyuk eseményhorizontjának méretét 
szemlélteti más égitestekkel összehasonlítva.
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UTASÍTÁSOK

-  http://www.astc.org/exhibitions/blackholes/BH_TeacherEdGuide.pdf 
(p. 7–11)

A modell a Földről ismert tárgyakkal (pl. egy keksszel, illetve egy 
amerikaifutball-stadionnal) hasonlítja össze az égitestek méretét, hogy 
megfelelő kontextus teremtésével segítse elő a Tejútrendszerben található 
fekete lyukak méretének, méretarányának és helyzetének megértését. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

A méretarányos modell elkészítése előtt meg kell győződni róla, hogy 
a résztvevők különbséget tudnak tenni a galaxis, a naprendszer és a 
világegyetem fogalmai között. 

EGY FEKETE LYUK MÉRETÉT ÉS 
TEJÚTRENDSZERBELI ELHELYEZKEDÉSÉT 
BEMUTATÓ MÉRETARÁNYOS MODELL

ÉLETKOR: 
11+
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-  https://www.dropbox.com/s/pecedib4xh2gar4/astc%20org.pdf 
(p. 7–11)



UTASÍTÁSOK

EGY FÉNYT ELHAJLÍTÓ FEKETE LYUK 
PAPÍRMODELLJE

http://www.geoffreylandis.com/blackhole_models/paper_blackholes.html

Egy fekete lyuk papírmodelljének elkészítése, és annak bemutatása, 
hogyan hajlítja el a fényt a fekete lyuk.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
12+

Hatásosan szemlélteti, hogy egy fekete lyuk közelében hogyan hajlanak el az 
egyenes vonalak (például a fény). 
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SPAGETTI 
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ÉLETKOR: 
6+

UTASÍTÁSOK

- http://www.sjsu.edu/education/docs/mcc/Spaghettify.pdf 

A fekete lyukak erős gravitációja okozta hatás megértése. Ilyen például 
a „spagettifikáció” nevű jelenség, ami akkor áll elő, ha egy test belép egy 
fekete lyukba: a test ilyenkor ugyanis úgy elnyúlik, mint a spagettitészta. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

A test megnyúlásának (spagettifikálódásának) bemutatása kiváló 
módszer a gravitáció hatásának szemléltetésére. 

SPAGETTIFIKÁCIÓ - A FEKETE LYUKBA 
ZUHANÓ 
TESTEK SORSA
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UTASÍTÁSOK

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/JourneyBlackHole/
JourneyBlackHoleManual.pdf (p. 37–39)

Annak szemléltetése, hogyan nyúlik meg egy spagettifikálódó test, amikor 
belezuhan egy fekete lyukba. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Egyszerű feladat, amelynek során pörgetős könyv készítésével 
szemléltethetjük a spagettifikáció fogalmát. Magát a folyamatot azonban nem 
magyarázza meg a feladat. 

SPAGETTIFIKÁLÓDOTT 
ŰRHAJÓS

ÉLETKOR: 
6+

| 25

-  https://www.dropbox.com/s/3izytmw42aasvec/cfa%20 
harvard.pdf?dl=0 (p. 37–39)
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UTASÍTÁSOK

-  https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/programs/bigexplosions/activities/
BlackHoles.pdf (p. 8–9) 

Annak megértése, hogy a fekete lyuk körül akkréciós korongot képezhet a 
körülötte keringő anyag, amely fényt bocsát ki magából. Így válik lehetővé 
a fekete lyukak észlelése.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

A feladat biztonságos elvégzéséhez megfelelő, elsötétíthető tér szükséges.

 FEKETE LYUK MEGFIGYELÉSE 
AZ AKKRÉCIÓ JELENSÉGÉN KERESZTÜL

ÉLETKOR: 
6+
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-  https://www.dropbox.com/s/fy3lcfzkgrmmmxl/imagine%20gsfc.pdf?dl=0 (p. 8–9) 



UTASÍTÁSOK

FEKETE LYUK MEGFIGYELÉSE CSILLAGOK 
PÁLYÁJA ALAPJÁN 

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/
JourneyBlackHole/JourneyBlackHoleManual.pdf (p. 25–28)

Annak bemutatása, hogy hol lehetnek fekete lyukak. Bizonyos helyeken 
úgy tűnhet, hogy a csillagok a semmi körül keringenek, de valójában ott 
van egy fekete lyuk, ami pályájuk megtartására készteti őket. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

ÉLETKOR: 
6+

A feladat biztonságos elvégzéséhez elsötétíthető, szabad terület szükséges. Ha 
nem áll rendelkezésre elsötétíthető terem, világító rudak helyett fehér vagy élénk 
színű ingekkel is lehet jelképezni a csillagokat.
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-  https://www.dropbox.com/s/3izytmw42aasvec/cfa%20harvard.pdf?dl=0 (p. 
25–28)



UTASÍTÁSOK

- https://nightsky.jpl.nasa.gov/docs/BHManual.pdf (p. 86–93)

A fekete lyukak közeli csillagokra kifejtett hatásának megértése mágnesek 
és laza golyócsapágyak használatán keresztül

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Egyszerű, lényegre törő feladat, amely bemutatja, hogy a csillagok hogyan 
keringenek a fekete lyukak körül, illetve hogy a fekete lyukak hogyan nyelik 
vagy térítik el a csillagokat.

CSILLAGOK KERINGÉSE FEKETE LYUK 
KÖRÜL EGY ELREJTETT MÁGNES LAZA 
GOLYÓSCSAPÁGYAKRA KIFEJTETT 
VONZÓEREJÉN KERESZTÜL SZEMLÉLTETVE

ÉLETKOR: 
6+
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-  https://www.dropbox.com/s/j4n919ey9hzikly/Activity%20 
guide%20-%20Nightsky.pdf?dl=0 (p. 86–93)



GRAVITÁCIÓS LENCSÉN KERESZTÜL 
LÁTOTT TORZÍTOTT KÉPEK RÖGZÍTÉSE ÉS 
ÉRTELMEZÉSE

ÉLETKOR: 
8+

UTASÍTÁSOK

-  ftp://gemini.haystack.mit.edu/pub/edu/pcr/blackholes/Physics%20
Modules/04%20-%20The%20Electromagnetic%20Spectrum%201%20-%20
Gravitational%20Lensing/03%20-%20Gravitational_Lensing_Activity.pdf

Annak megértése, hogyan jelennek meg a képek gravitációs lencsén 
(görbe tükrön) keresztül, és az űrhajósok hogyan állítják elő a torzított 
képekből az eredetit.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Ez a feladat lehetővé teszi a diákok számára, hogy maguk ébredjenek rá a 
gravitációs lencse jelenségének létezésére. 
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-  https://www.dropbox.com/s/tno9fa8qhs4mb8y/gemini%20haystack.
pdf?dl=0



EGY FEKETE LYUK GRAVITÁCIÓS MEZEJE 
ELÁRULJA AZ ÉGITEST HELYZETÉT 
GOLYÓKKAL ÉS MÁGNESEKKEL SZEMLÉLTETVE

ÉLETKOR: 
11+
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Annak megértése, hogy a fekete lyukakat a gravitációs mezejük árulhatja el.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

- Megfigyeléssel és analitikus gondolkodással kapcsolatos készségek 
fejlesztése.

-  A gravitációs lencsehatás elvének szemléltetése: megváltozik a fény útvonala, 
ahogy elhalad egy fekete lyuk mellett.

UTASÍTÁSOK

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/JourneyBlackHole/
LensingDemos.pdf (p. 7–9) 

-  https://www.dropbox.com/s/gewbywfdzbtrkbq/cfa%20harvard 
%20lensing.pdf?dl=0 (p. 7–9) 



Ismerkedés azzal, hogy a fény és a képek hogyan torzulnak el a fekete 
lyukak által okozott gravitációs lencsehatás következtében. 

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Ehhez a feladathoz le kell vágni egy borospohár alját, de 
hasonló eredménnyel lehet elvégezni a megfigyelést úgy is, ha nem vágunk 
le a pohárból. 

GRAVITÁCIÓS LENCSÉVEL 
KÉSZÍTETT KÉPEK 
BOROSPOHÁRON KERESZTÜL NÉZVE

ÉLETKOR: 
11+
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UTASÍTÁSOK

-  https://www.cfa.harvard.edu/seuforum/einstein/resources/JourneyBlackHole/
LensingDemos.pdf (p. 2–6)

-  https://www.dropbox.com/s/gewbywfdzbtrkbq/cfa%20 
harvard%20lensing.pdf?dl=0 (p. 2–6)



CSILLAGÁSZATI 
KÉPEK ELEMZÉSE 
A FEKETE LYUKAK 
HATÁRTÖMEGÉNEK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

06
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A FEKETE LYUKAK: A GRAVITÁCIÓ 
LANKADATLAN VONZÁSA

UTASÍTÁSOK

http://www.nea.org/tools/lessons/56124.htm

Interaktív, online multimédiás segédanyag olyan feladatokkal, mint 
a fekete lyukak helyzetének meghatározása a Tejútrendszerben, 
a fekete lyukak tömegének meghatározása a körülöttük keringő 
csillagok pályája alapján stb. 

TANULÁSI
CÉLOK

ÉLETKOR: 
10+

MEGJEGYZÉSEK

Jó internetkapcsolat szükséges hozzá.
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ANNAK ELDÖNTÉSE, HOGY EGY ÉGITEST 
FEKETE LYUK-E, VAGY SEM

UTASÍTÁSOK

http://graasp.eu/ils/57221f65c3ddb608c844b6c3/?lang=hu 

A diákok a tudósokhoz hasonlóan égitesteket vizsgálnak, és saját 
kutatási projektjük részeként tudományos színvonalú robotteleszkópok 
használatával eldöntik róluk, hogy a csillag tömegű fekete lyuk 
kategóriába tartoznak-e.

TANULÁSI
CÉLOK

MEGJEGYZÉSEK

Haladó feladat, amelynek során a diákok belebújnak a kutató szerepébe. 

ÉLETKOR: 
15+
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A KÉPEK 
FORRÁSA
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