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A tevékenység rövid leírása: A földrengéskor felszabaduló energia földrengéshullámokat kelt, melyek al-
kalmas műszerrel, a szeizmográffal, nagy távolságban is regisztrálhatók. Egyszerű eszközök segítségével 
elkészítünk egy saját szeizmográfot, melynek segítségével megkísérlünk megfigyeléseket végezni. 
Cél: A tevékenység célja a földrengések mérésére szolgáló eszköz működési elvének megértése, a mérések 
során használt skála jellegzetességeinek megismerése. Tudatos információgyűjtés a napi szintű, rendszeres 
mérési eredmények eléréséről. A tanulók legyenek képesek útmutató alapján összetett tevékenységsoron 
végighaladva önállóan és precízen elkészíteni egy működőképes eszközt, és azzal alapvető feladatokat fe-
gyelmezetten elvégezni.
Tantervi kapcsolódás: Anyagok és tulajdonságaik; Mérések, mértékegységek, mérőeszközök; Alapvető térké-
pészeti ismeretek; Topográfiai alapismeretek; Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, vizuális kultúra, digitális kultúra
Megismerési módszer: mérés, megfigyelés, összehasonlítás, leírás
Anyag, eszköz: csoportonként: papír cipősdoboz, olló, sniccer, gumigyűrűk, filctoll, gyurma, keskeny, hosszú 
papírtekercs, okoseszköz, internet
Időigény: 45 perc és előzetes otthoni feladat

Légy szeizmológus!

Sarkadi Ferenc

Előzetes feladat: ppt-k készítése kis csoportban, két témában, választás alapján:
A) A földrengések mérésére szolgáló skálák
B) Érdekességek, információk a legnagyobb erősségű földrengésekről a világban és hazánkban

I. Részfeladat leírása: Szeizmográf elkészítése
A tanulók csoportokban dolgoznak. A kísérlet összeállításában segítenek az 1. melléklet képei.
1. A cipősdoboz tetejére vágjunk egy nyílást! 
2. A nyílás négy sarkába készítsünk lyukakat, melybe erősítsünk keresztben gumigyűrűket (1. melléklet  

1. és 2. kép)
3. A cipősdoboz két, szemben lévő hosszabb oldalára készítsünk egy-egy rést. A rés a doboz aljához 

egészen közel legyen, és egy kicsit legyen szélesebb a hosszú, keskeny papírdarabunk szélességénél!
4. A filctoll hegyéhez közelebbi végére erősítsünk körbe gyurmából készült súlyt (1. melléklet 3. kép)!
5. Erősítsük be a filctollat a keresztben elhelyezkedő gumigyűrűk közepére!
6. Fűzzük be a keskeny papírcsíkot a doboz alján lévő résbe!
7. Állítsuk be a filctollat úgy, hogy a hegy éppen érje el a doboz alján lévő papírt (1. melléklet 4. kép)!
8. Helyezzük rá a cipősdobozt az előzőleg már elkészített rázóasztalra, és ragasztószalaggal erősítsük 

hozzá (1. melléklet 5. kép)!
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Az elkészített asztal segítségével a tanulók végezzenek vizsgálatokat a következőképpen:
• egy tanuló a rázóasztalt működtesse, egy másik pedig óvatosan, egyenletes sebességgel húzza át a 

dobozban lévő keskeny papírcsíkot
• a papírt teljesen kihúzva vizsgálják meg az elkészült „szeizmogramot”
• végezzék el a vizsgálatot többször, különböző erősségű „rengéseket” keltve, hasonlítsák össze a kapott 

eredményeket!

II. Részfeladat: Kiselőadások
Az előzetesen kiadott feladat alapján csoportok kiselőadásainak meghallgatása, közös értékelése. 

III. Részfeladat: Földrengések Magyarországon
Csoportmunka
1. Nyomozzatok az interneten az után, hogy az utóbbi száz évben hol és mikor voltak hazánkban földren-

gések, s hogy ezek közül melyek voltak jelentősek, azaz súlyos károkat okozók. Egy településtérképen 
évszámmal jelezzétek ezeket az eseményeket.!

2. Járjatok utána, hogy hol vannak hazánkban szeizmológiai állomások! Mennyire esnek egybe a rengések 
(1.) és a mérőállomások helyszínei?

3. Számoljátok ki, hogy lakóhelyetek milyen távol van a hozzátok legközelebbi regisztrált földrengéstől! 
Nézzétek meg, hogy annak a rengésnek mekkora volt az erőssége!

4. Mutassátok be a lakóhelyeteket is érintő földrengések jellemző adatait!
Háttér: A Magyarországon és a szomszédos országokban működő online szeizmológiai állomások által 
mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, 
ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés-detektálás történik. Az automati-
kusan észlelt legkisebb földrengések is közel valós időben felkerülnek egy térképre, ahol a kiválasztott 
jelre kattintva információkat kaphatunk a kérdéses rengésről.
Lehetőségünk van visszakeresni a jelentősebb, érezhető rengéseket is, ez által képet kaphatunk arról, 
hogy lakóhelyünk mennyire „földrengésveszélyes” helyen található.
Szeizmológiával kapcsolatos érdekes információk a 2. mellékletben megadott honlapokon is találhatók.
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1. melléklet: Fotók 
2. melléklet: Szeizmológia
3. melléklet: Földrengések erőssége (Pedagógusoknak szóló háttéranyag)


