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1 Előszó 

 

Kapcsolódásom a só témájához két évvel ezelőtt kezdődött. A Makovecz Hallgatói 

Ösztöndíjprogram keretében részt vettem az Ásványtani Tanszék szervezésében egy erdélyi 

terepgyakorlaton. Az út során meglátogattuk a parajdi sóbányát, és ekkor hangzott el 

Weiszburg tanár úr mondata: „Milyen jó TDK-téma lehetne ez!” Nagyon szépnek találtam a 

bányában látottakat és hamarosan komolyan kezdtem gondolkodni, hogy belevágok a 

dolgozatba. A téma nagyon tetszett, de a feldolgozás módja még nem volt világos. Ekkor 

hallottam a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióról. Úgy gondoltam, 

tanárszakos hallgatóként ebben kell megméretnem magam, a só apropóján egy 

tanításmódszertani dolgozatot készítenék szívesen. Már a sóval való ismerkedés kezdetén 

kiderült, hogy a téma mindkét szakomhoz, a földrajzhoz és a történelemhez is erősen kötődik. 

Úgy éreztem, a dolgozat során törekednem kell arra, hogy mindkettő felé nyitott maradjak, és 

tantárgyközi szemléletben készítsem el a munkát. Minderre az is motivált, hogy bár a 

tanárképzés során sokat hallunk a tantárgyak összekapcsolásáról, személy szerint a 

gimnáziumi éveim alatt nem találkoztam ennek a gyakorlati megvalósításával. Annak 

ellenére, hogy már középiskolásként feltűnt számomra a tantárgyak közötti kapcsolat, sokkal 

inkább volt ez egy személyes belső konstrukció, mint a tanáraim által irányított felismerés. A 

munka közben az is világossá vált, hogy a só témáját a fenti két tárgyon kívül több más 

tantárgyhoz is kapcsolni tudom, ennek jelzésére is figyelmet fordítottam. 

2 Célkitűzés 

 

A dolgozat célja, hogy a kősó, mint egy mindenki által ismert és napi szinten használt 

ásvány, illetve kőzet – a kősó kifejezés mindkettőre vonatkozhat – segítségével megmutassam 

azt, hogy egy hétköznapi anyaggal történő ismerkedés során mennyire sok és szerteágazó 

témát (műveltségi területet, tantárgyat stb.) tudunk érinteni.  

Célom az is, hogy ezt a hétköznapi anyagot minél több szempontból érdekessé és 

izgalmassá tegyem. Ezt a célt úgy próbáltam elérni, hogy a só témája köré olyan 

feladatgyűjteményt építettem, amely megvalósítható egy projekthét során, de a feladatok 

többsége önállóan, akár egy-egy szaktárgy keretében is felhasználható. A feladatok 

összességében egymásra épülve következnek, a dolgozat készítése során elsődlegesen ezek 

kidolgozására koncentráltam. Mivel úgy gondolom, hogy az elkészült feladatokat 
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leghatékonyabban a projektmódszer keretei között lehet megvalósítani, dolgozatom bevezető 

részében rövid összefoglalót adok magáról a módszerről, kiemelve néhány sajátosságát, 

amely jól használhatóvá teszi az általam feldolgozott téma tanításakor.  A kidolgozott 

feladatokat alapul véve felvázolok egy lehetséges projekttervet, de a projekttervezés 

módszertani kérdéseivel részletesen nem foglalkozom. Minden feladatnál megjelölöm a 

feladat kidolgozásakor felhasznált szakirodalmat és mellékletként a szakirodalom vonatkozó 

szakaszainak kivonatát is csatolom a dolgozatomhoz. Teszem ezt azért, mert egyes források 

nem érhetők el internetes úton vagy bármely könyvtárban, ám a feladat megértéséhez 

fontosak. A projekttervet összegző táblázat egy ajánlás, mert minden esetben az egyéni 

sajátosságok figyelembe vételével szükséges a feladatokat kialakítani (korosztály, iskola, 

osztályközösség, megvalósító pedagógus stb. szerint). 

A kidolgozott gyűjtemény elsősorban a földrajz és a történelem tárgyakra fókuszál – a 

gyűjtemény feladatait a sóbányászat témája kapcsolja össze – de a teljesség igénye nélkül, 

minden feladatnál jelöltem egyéb tantárgyak kerettanterveihez való kapcsolódási 

lehetőségeket is. A célcsoport az általános iskola 7. és 8. osztályaiban, valamint a 

gimnáziumok  9. és 10. osztályaiban tanulók. 

A feladatok kidolgozásánál, arra törekedtem, hogy a megvalósítás ne igényeljen a 

pedagógusok részéről különleges munka- és anyagi befektetést. További képi és szöveges 

források megadásával azonban igyekeztem segíteni azokat is, akik saját elképzeléseik alapján 

tovább szeretnék fejleszteni a feladatokat. Ahol szükségét éreztem, gyakorlati tanácsokat is 

adtam (például a foglalkozásokon használt kősó beszerzésével kapcsolatban). 

Annak érdekében, hogy a feladatgyűjteményt bárki szabadon felhasználhassa, az anyagot a 

http://mineralogy.elte.hu/ weboldalon is elérhetővé tettem. A szabad elérhetőséget nemcsak a 

direkt felhasználás lehetővé tétele érdekében tartom fontosnak, hanem azért is, mert a 

feladatok átnézése talán másoknak is ötleteket adhat, hasonló anyagok kidolgozására 

sarkallhat. Szerencsére ma már egyre több ötlet, kidolgozott feladat érhető el az interneten 

magyarul is: a Tanárblog (http://tanarblog.hu/) oldalánszinte bármelyik tantárgy tanításához 

találhatunk ötleteket, a Geometodika folyóirat weboldala (http://geometodika.elte.hu/) a 

földrajz tanításához nyújt sok gyakorlati segédanyagot. Véleményem szerint, az új oktatási 

formák, helyszínek, ötletek bemutatására és kidolgozott feladatok elérhetővé tételére egyaránt 

igény van a gyakorló pedagógusok részéről. Ez utóbbiak kiindulópontként szolgálhatnak 

különböző iskolatípusokban, különböző korosztályokkal stb. foglalkozó pedagógusok 

számára ahhoz, hogy figyelembe véve saját intézményük, diákjaik stb. sajátságait a 

feladatokat adaptálják, továbbfejlesszék. 

http://mineralogy.elte.hu/
http://tanarblog.hu/
http://geometodika.elte.hu/
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3 Bevezetés 

 

Ha nincsenek előzetes ismereteink egy témáról, mai világunkban azonnal az internet 

segítségéhez folyamodhatunk. Ha a projekt szó jelentését keressük, a wikiszótár szerint a 

következőre jutunk: a projekt (főnév, [projekt < angol: project (projekt, tervezet < tervez, 

kigondol, felvet) < latin: projectus (felvetődött, kiálló) < pro- (előtag; előre) + jacio (dob, 

vet)]. Egyik értelmezése kidolgozott terv, amely egy kitűzött fontos, összetett célt 

megvalósító lépések gondosan megtervezett sorozata, illetve kijelölt nagyobb feladat, amely 

lépésekből áll. Ezen egyszerű értelmezés segítségével már jól körvonalazható a szó jelentése. 

A projekt, a hétköznapokban is gyakran használt kifejezés, gyakorlatilag egyidős az 

emberiséggel. Első megjelenése az építészeti iskolákban volt jellemző, hiszen minden 

építkezés bonyolult konstrukció, mely során a különböző feleknek együtt és összehangoltan 

kell dolgozniuk, ha sikeres eredményt akarnak elérni. Ha napjainkra gondolunk, projektnek 

tekinthetjük például egy toronyház felépítését, de akár egy születésnapi buli megszervezését 

is. A történelmi időket nézve pedig projektként gondolhatunk például a piramisépítésekre 

vagy akár a római vízvezetékrendszer létrehozására is (Verók; Vincze 2011: 8–10). 

A pedagógiai projektet – atyjának a reformpedagógia jeles képviselőjét, John Dewey-t 

(1859–1952) tartják (Verók; Vincze 2011: 11) – sokan, sokféleképp határozták már meg 

(Nádas, Hortobágyi, Hegedűs, Stefány) (Hunya 2010: 76–77). Dewey olyan kísérleti iskolát 

alakított ki, amely szakított a korábbi, elmélet alapú iskolákkal és a hangsúlyt a 

tevékenységre, a tapasztalatszerzésre helyezte, legfontosabb célja a társadalom számára 

hasznos képességek, készségek kialakítása volt (Verók; Vincze 2011: 11–13), és ettől az 

alapszemlélettől a modern definíciók sem térnek el lényegesen. A módszer legfontosabb 

jellemzőinek, amelyek miatt kidolgozott feladataim megvalósítási keretének is a 

projektmódszert választottam, a következő – Stefány Judit (2008) által felvázolt – ismérveket 

tartom: tevékenységorientált, azaz nem elméleti alapokból, hanem a gyakorlatból indul ki, 

tartalmilag komplex, nem szűkíthető be egy tantárgy keretei közé,  a megvalósításban fontos 

szerep jut a csoportmunkának, azaz kooperatív technikákra épül, a képességek fejlesztésére 

koncentrál, az időbeosztás rugalmas, maga a téma határozza meg, tanárnak és diáknak, akik 

közösen dolgoznak, egyaránt motiváló (Stefány 2008: 12, Hunya 2010: 77). 

A projektoktatásnak többféle lehetősége kínálkozik az egyes iskolák munkarendjében, 

gyakorlatában. Legegyszerűbb példái a tanórákra szervezett kisebb – széles intézményi 

hátteret és összetett tanári együttműködést nem kívánó – szaktantárgyi projektek. Szintén 

bevett iskolai gyakorlat tematikus iskolanapok szervezése és lebonyolítása, amely a 
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résztvevők szempontjából szintén projektként értelmezhető, és ide kapcsolhatók az erdei 

iskolák, a tanulmányi kirándulások, a táborok, amelyek szintén tartalmazzák a 

projektpedagógia bizonyos elemeit (Falus-Vajnai, 2008: 12). Dolgozatomban olyan 

feladatgyűjteményt mutatok be, amely megvalósítható egy projekthét keretei között, de a 

feladatok többsége önállóan, akár egy-egy szaktárgy, erdei iskolai program, tábor keretében is 

felhasználható. 

Projektek alapvetően kétféleképp indulhatnak: 1. a vezetőnek van egyizgalmas témája, és 

kutatásai nyomán rájön, hogy a téma segítségével számos érdekes, több műveltségi területhez 

kapcsolható ismeretet tud megszereztetni diákjaival; 2. a vezető szeretné a projektmódszer 

által nyújtott fejlesztő hatásokat érvényesíteni, de témája nincs, ezért a projekt megvalósítását 

az igények felmérésével kezdi (M. Nádasi 2010: 21–25).  

Esetemben a téma adott volt. Azért tartottam megfelelőnek, mert hétköznapjaink egyik 

leggyakoribb ásványa könnyen elérhető és mindenkinek van vele kapcsolata, tapasztalata. 

Kutatásaim során pedig az is kiderült, hogy számos érdekes és hasznos információ 

kapcsolható hozzá, és a kerettantervekben szereplő bizonyos tématerületeket, fogalmakat 

hatékonyan, és nem utolsó sorban izgalmasan taníthat a pedagógus a téma segítségül 

hívásával. 

A projekt indításakor a témán túl mérlegelnünk kell több egyéb szempontot is: figyelni kell 

a tanulók testi és lelki egészségére, az egyes résztémák szétosztására, a rendelkezésre álló 

anyagi és eszköztári feltételekre, az időkeretre stb. (M. Nádasi 2010: 21–25). Fontos közösen 

lefektetnünk néhány viselkedési alapszabályt. Ilyen az, hogy mindenkitől kérjük, hogy tudása 

legjavát tegye bele az adott feladatba, valósuljon meg párbeszéd a résztvevők közt, hallgassák 

meg egymást, illetve ha valamely feladat során kérdés merül fel bennük, azt is osszák meg 

(M. Nádasi 2010: 25–39). A kreatív, szerszámot is felhasználó feladatok során pedig minden 

esetben hívjuk fel a figyelmet az esetleges veszélyforrásokra (pl. égés, fagyás, vágás). 

A fenti néhány bekezdésben a projektmódszerről leírtak korántsem elegendők egy sikeres 

projekt megtervezéséhez és végrehajtásához, ehhez alaposabb és mélyebb kutatásra van 

szükség a feladatsor felhasználói részéről, számomra azonban nélkülözhetetlen bevezető volt, 

hogy céljaim, módszereim érthetőek legyenek, a kidolgozott feladatok pedig keretet kapjanak. 

A következőkben leírt projektvázlat elkészítése során az alábbi szempontokat vettem 

figyelembe. Az egyik legfontosabb szempont az elkészült anyag könnyű használhatósága volt. 

Ezalatt mind a téma hétköznapiságát, életközeliségét, mind a felhasználandó anyagok, 

eszközök stb. könnyű hozzáférhetőségétértem. Egy másik meghatározó szempont volt, hogy 

az elkészített feladatgyűjtemény/projektterv úgy adjon alapot a feladatok kivitelezéséhez, 
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hogy egyben lehetőséget hagy – esetleg támpontokat is nyújt – a továbbfejlesztésre. Ezért 

döntöttem úgy, hogy saját megoldásaimat csupán iránymutatásként írom le, és felhívom a 

figyelmet az adaptálás fontosságára. A kísérletek esetében a szemléltetést kezdetben képek és 

szöveghasználatával próbáltam megoldani, de hamar kiderült, hogy a megvalósítás ebben a 

formában nehézkes, ezért készítettem videofelvételeket, amelyeken jól látszik, mit hogyan 

végzek. Azt remélem, sikerült megtalálnom azt a tervezési formát, amelyet alkalmazva úgy 

adok támpontot a feladatok megvalósításához, hogy a felhasználók számára szabadságot, az 

egyéni megoldások beillesztésének lehetőségét is biztosítom.  

4 A dolgozat felépítése 

 

A következőkben a feladatokat egyesével mutatom be. Minden elem leírásánál először a 

célt fogalmazom meg, majd leírom a javasolt helyszínt és a megvalósítás terével kapcsolatos 

tanácsokat. Ezután következik a feladat részleteinek az ismertetése, a részek megfelelő 

sorrendjével, a szükséges eszközökkel, feladatlapokkal, praktikus információkkal. Minden 

esetben jelzem a lehetséges kapcsolódási pontokat a Nemzeti alaptanterv vonatkozó 

részeihez: a földrajz esetében a 7–10. osztályra, történelemnél pedig a 9–12. osztályra 

vonatkozóan. Ezeken kívül egyes esetekben más kapcsolható tantárgya(ka)t, tematikai 

egységeket is megnevezek. A feladatleírások végén a felhasználásra ajánlott alap- és 

kiegészítő szakirodalmakat és a letölthető dokumentumok nevét és formátumát is összegzem, 

és a kiterjesztést segítendő kulcsszavakat adok meg. 

5 Feladatok 

5.1 Bányakincsek vizsgálata 

 

5.1.1 A feladat célja 

A projekthét főszereplője, a kősó és más kőzetek, bányakincsek (pl. mészkő, gránit, 

homokkő) egyszerű fizikai tulajdonságainak megismerése felfedező, tevékenykedtető 

módszerek segítségével. A fenti anyagok elterjedésének megfigyelése a Kárpát-medencében. 

Végül bányászlegendák ismertetése közben felmérjük a diákokban eddig kialakult 

bányafogalmat. 
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5.1.2 A feladat helyszíne 

Az első feladat során lehetőség szerint látogasson el a csoport valamely ásvány- és/vagy 

kőzetkiállítással rendelkező múzeumba. Ezen magyarországi múzeumok listája az 1. 

mellékletben található. 

Természetesen arra is gondoltam, hogy vannak olyan iskolák, amelyek környékén nem 

található ilyen múzeum, ezért a feladatot úgy dolgoztam ki, hogy kis előkészítéssel a munka 

iskolai környezetben is könnyen elvégezhető legyen. Mivel magam Miskolc környékén 

tanultam és élek, a feladat „próbamúzeumának” a miskolci Herman Ottó Múzeumot 

választottam. A projekt megvalósítását a következőkben a múzeum kiállításához és 

gyűjteményi anyagához igazítva ismertetem. 

 

5.1.3 Szükséges anyagok, eszközök 

Kőzetpéldányok (kősó, mészkő/gránit/homokkő/andezit/bazalt és agyag/homok), nagyító, 

tű, feladatlapok (1. és 2. ábra). 

A kőzetpéldányok a település környezetében található kőzetkibukkanások, feltárások 

valamelyikében (tájegységtől függően) beszerezhetők. Kősót, az erdészetekben használt 

nyalósót – amelyre a következő feladatoknál is szükségünk lesz – akár interneten is 

vásárolhatunk (például itt: https://www.onitato.hu/robbantott_valogatott_koso) kb. 100 Ft/kg 

áron. 

 

5.1.4 A feladat ismertetése 

Miután a csoporttal megérkeztünk, a múzeummal együttműködve van lehetőségünk arra, 

hogy asztalokkal berendezett helyiséget kapjunk, természetesen minden intézmény esetében 

érdemes előre egyeztetni az érkezéssel és az igényeinkkel kapcsolatban. Célszerű a 

múzeumlátogatás szabályait a diákokkal már előre tisztázni. A legtöbb múzeumban ma már 

lehetőség van arra, hogy a kiállított gyűjteményi anyag legalább egy részét kézbe vegyék, 

megtapintsáka látogatók (a többi tárgy érintése viszont nem megengedett), és a legtöbb helyen 

múzeumpedagógiai foglalkozások tartására szolgáló helyiség is rendelkezésre áll. Így van ez a 

Herman Ottó Múzeumban is.  

Ez után fontos ismertetnünk, hogy miért jöttünk, vagyis azt, hogy bányakincseket fogunk a 

kezükbe adni, amelyek közül az egyikkel nagyon részletesen foglalkozunk majd a 

következőkben. Ismertetjük a feladatot: arra kérjük a diákokat, hogy egyszerű módszerekkel 

vizsgálják meg a kezükbe adott anyagokat. Kiosztjuk az előkészített vizsgálandó anyagokat. 

https://www.onitato.hu/robbantott_valogatott_koso
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Az az ideális, ha minden diák számára jut egy-egy példány. A következő anyagok közül 

javaslok hármat választani, attól függően, hogy az iskola közelében mely anyagokhoz lehet 

legkönnyebben hozzájutni: 

 kősó(mint kőzet) 

 mészkő vagy gránit vagy homokkő vagy andezit vagy bazalt  

 agyag vagy homok. 

Kiosztjuk a vizsgálati adatlapot (1. ábra; 2. melléklet), vizsgált mintánként egyet-egyet, és 

arra kérjük a diákokat, hogy az ott szereplő szempontok alapján figyeljék meg a példányokat. 

Ezután a diákok megkapják a szükséges eszközöket, vagyis a tűt és a nagyítót, felhívva a 

figyelmet a fokozott óvatosságra a tű használatával kapcsolatban. A nagyító helyes 

használatára is fordítsunk megfelelő figyelmet, mutassuk be a diákoknak: a nagyítót a 

szemünkhöz közel tartva a vizsgált anyagot mozgassuk közelebb és távolabb, míg élesen nem 

látjuk a felszínét. Kezdésként érdemes a bőrünk és a ruhánk felszínét vizsgálni (1. kép). 

 

  

1. kép A kézinagyító helyes használata  
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FIGYELD MEG! 

 

 

Milyen a színe? 

 

 

Milyen a felülete? Milyen az alakja? 

Látsz benne ismétlődést? 

 

 

 

 

Vannak benne üregek, 

lyukak? 

Látsz benne irányítottságot? 

Milyen a súlya? Köröm karcolja? 

 

 

 

 

Tű hagy rajta nyomot? 

Rajzold le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Feladatlap a kőzetpéldányok vizsgálatának elvégzéséhez 
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A kísérlet elvégzése után megbeszéljük a tapasztaltakat és mindenkinek lehetőséget 

biztosítunk, hogy megossza élményeit.  Ezután érdemes elsőként a diákokat kérdezni, hogy 

hol találkoztak a most megvizsgált anyagokkal. Hozzunk egyszerű hétköznapi példákat 

számukra, mint például: a mészkövet építkezéseknél építőkőként, de a cementgyártás során is 

felhasználják. A betonkészítésben fontos szerepe van a homoknak. Az agyagot a 

kerámiaiparban, a téglagyártás és a cserépgyártás során egyaránt felhasználják. Bazaltot és 

andezitet a vasúti töltésekhez használnak fel, míg a gránitot épületek és kegyhelyek 

díszítésére. 

Érdemes arra is kitérnünk, hogy mindegyik vizsgált anyag összetett: többféle anyag alkotja 

(különböző szín, alak, méret stb.). Bevezethetjük/ismételhetjük az ásvány, a kőzet és az 

üledék fogalmát. 

A feladat következő lépése, hogy Kárpát-medence vaktérképet osztunk szét (2. ábra, 3. 

melléklet), és azt a feladatot adjuk a diákoknak, hogy a Kárpátok Ásványai című kiállítás 

segítségével keressék meg a most vizsgált kőzettípusokat a vitrinben, és néhány (legalább 5) 

lelőhelyet különböző színeket használva jelöljenek be a térképen. A különböző színek 

használatára azért van szükség, hogy az egyes lelőhelyek ne keveredjenek. A kiállítás jellege 

segíti ezt a munkát, mert a vitrinek felett egy olyan Kárpát-medence vaktérkép látható, 

melyen az adott vonulatok – ahonnan a vitrinben kiállított példányok származnak – más-más 

színnel vannak kiemelve, így a diákok bejelölik a lelőhelyeket saját térképükön is. Mivel a 

kiállítás a múzeum két szintjén oszlik el, a diákok is két csoportra osztva tudnak mozogni a 

térben, így elkerülhetjük a zsúfoltságot. A feladat befejezésével a csoportokkal együtt 

végigjárjuk a kiállítást, hogy a diákok megmutathassák, miket találtak és azokat a térképen 

hogyan ábrázolták.  

2.  ábra A Kárpát-medence vaktérképe 
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A feladat lezárásaként arra kérjük a diákokat, hogy az eddigi tapasztalataik és a fejükben 

kialakított kép alapján rajzolják le, hogyan néz ki egy bánya. Gondoljanak a nap során 

vizsgált különböző anyagtípusokra is. Míg a diákok rajzolnak, a Bányászati és kohászati 

lapok 1938. február 15-i számából felolvasunk 4 bányászlegendát: Szent Erzsébet és a 

magyarországi bányák, Szent Kunigunda és a wielickai sóbánya, Szűz Mária és Erzberg, Az 

aknába temetett bányász (Terény 1938). Az elkészült rajzokat a későbbiekben felhasználjuk, 

amikor részletesen tanulmányozzuk a bányák típusait, felépítését.  

A feladatot otthon/könyvtárban elvégzendő önálló kutatómunkával is kiegészíthetjük, azt a 

feladatot adva a diákoknak, hogy a Google képkeresője segítségével keressenek 

bányaábrázolásokat, bányafotókat. 

A feladat befejeztével a diákok összerendezik az elkészített feladataikat és elhagyjuk a 

múzeumot. 

 

5.1.5 Kapcsolódási pontok az általános iskola felső tagozati és gimnáziumi kerettantervhez 

 

Földrajz 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Tematikai egység: A Kárpát-medencevidék földrajza 

Tematikai egység: A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

 

Kémia 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: Egyedül nem megy 

Tematikai egység: Segít a kémia 

 

9. és 10. évfolyam 

Tematikai egység: Mi okozza a fizikai tulajdonságokat? 
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Fizika 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai 

 

5.1.6 Kulcsszavak 

ásvány, egyszerű fizikai tulajdonságok, felület, keménység, kősó, kőzet, sűrűség, szín 

 

5.1.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 Ásvány és/vagy kőzetgyűjteménnyel rendelkező múzeumok listája 

(docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Feladatlap kőzetpéldányok vizsgálatának elvégzéséhez 

(docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Kárpát-medence vaktérkép és feladatleírás 

(docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Terény János 1938. Négy bányászlegenda. Bányászati és kohászati lapok 71. 

évfolyam. január-december 64-65. http://bkl.uni-miskolc.hu/1938/index.php (2018. 

11. 12.) 

 Tóth Erzsébet, Weiszburg Tamás 2011.Környezeti ásványtan.Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi Kar. Budapest. 

13.http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-Weiszburg_Toth_Korny_asv.pdf 

(2018.11.28.) 

 2. ábra forrása: http://www.baross-

siofok.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=119&limit=5&limitst

art=0&order=name&dir=DESC&Itemid=196(2018. 11. 05)  

5.2 Tengervíz 

 

5.2.1 A feladat célja 

Ismerkedés a tengervízzel mint sóoldattal, a világtengerek sókoncentrációjának, a 

sókoncentráció éghajlatfüggésének megismerése. A feladat során elsajátított ismereteket a 

későbbi feladatokban hasznosítani fogjuk. 

 

 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://bkl.uni-miskolc.hu/1938/index.php
http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-Weiszburg_Toth_Korny_asv.pdf
http://www.baross-siofok.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=119&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=DESC&Itemid=196
http://www.baross-siofok.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=119&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=DESC&Itemid=196
http://www.baross-siofok.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=119&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=DESC&Itemid=196
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5.2.2 A feladat helyszíne 

Olyan terem, amelyben van lehetőség vetítésre. A szófelhő elkészítéséhez 

internetkapcsolat is szükséges. A diákok csoportokban helyezkedjenek el a teremben. Minden 

csoport (4-5 fő) egy-egy asztalnál. 

 

5.2.3 Szükséges anyagok, eszközök 

A feladathoz szükséges projektora letölthető Tenger című diasor vetítése miatt, illetve a 

szófelhő készítéséhez okoseszközöket (pl. a diákok mobiltelefonja) használunk. Ezen kívül a 

sóoldatok elkészítéséhez szükség van edényekre (csoportonként) és asztali sóra, amit fel 

tudunk oldani a vízben. A különböző koncentrációjú sóoldatok megfestésére ételfestéket 

használhatunk. 

 

5.2.4 A feladat ismertetése 

A feladatot kérdéssel indítjuk: megkérdezzük a diákokat, hogy hol találkoztak már a sóval. 

A válaszaikból közösen szófelhőt készítünk, a projektor segítségével kivetítve. Én a saját 

szófelhőm elkészítéséhez a Wordart alkalmazást használtam. Az alkalmazás használatához 

minimális angoltudásra van szükség. A „words” (szavak) fülbe betápláljuk a diákok válaszait. 

Ezután a „shapes” (alakzatok) fülre kattintva kiválaszthatjuk, milyen alakot vegyenfel a 

szófelhőnk, ezt a diákok is megszavazhatják, elég bőséges a választék. Ha ezzel is készen 

vagyunk a „visualise” (láthatóvá tétel) gombra kattintva a program elkészíti számunkra a 

szófelhőt, amelyet le is tudunk menteni a „download” (letöltés) fülre kattintva, ha a standard 

JPEG formátumot választjuk (példaként lásd a 3. ábrát). Ezt a képet a későbbiekben lehetőség 

szerint ki is nyomtathatjuk, és kihelyezhetjük a terem egyik falára, annak összegzéseként, 

hogy milyen ismeretekből indultunk ki. A projekt végén szintén készíthetünk az alkalmazás 

segítségével egy ilyen szófelhőt, ami lehetőséget ad a diákoknak arra, hogyösszehasonlítsák a 

projekt előtti ismereteiket a projekt utáni ismereteikkel. 
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3. ábra A diákok előzetes ismereteinek ábrázolása szófelhő formájában 

 

A tenger sótartalmával foglalkozunk részletesebben, a feladat során megszerezhető 

információkra később szüksége lesz a diákoknak. Várhatóan a diákok egy része már 

rendelkezik közvetlen tapasztalattal a sós tengervízről. Ez a valószínűleg élénk tapasztalat jó 

kiindulópontja lehet a projektmunka első feladatának. Másrészt a sókinyerés formáihoz 

kapcsolódó későbbi feladatnál (3. feladat) fontos lesz, hogy a diákok tisztában legyenek a 

tengerek sótartalmával. A diákokkal közösen megnézzük, hogy egy liter tengervízben mennyi 

só található, van-e a sótartalomnak bármilyen földrajzi eloszlása, és ha igen, ez minek 

köszönhető. A 4. ábrán látható térkép a párolgás és a csapadék napi mennyiségének 

különbségét mutatja mm-ben a Föld egész felületén. Az 5. ábra azt mutatja meg, hogyan 

változik a világtengerek felszíni vizeinek sókoncentrációja a Föld felszínén. Ez a két ábra 

központi elemét képezi annak a letölthető diasornak (tenger pptx), amelynek használatával a 

diákok maguk vonhatnak le következtetéseket a sótartalom eloszlásával és annak okaival 

kapcsolatban. Ezután minden csoport választ magának egy tenger/óceánrészt, és az előbb 

használt térképek alapján különböző koncentrációjú sóoldatokat készítünk, amellyel a 

világtengerek sókoncentrációjának különbségeit szemléltetjük. Ezeket az oldatokat az 5. ábra 

alapján megfestjük, hogy munkánkat szemléletesebbé és a térben is könnyebben 

elhelyezhetővé tegyük. 
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4. ábra A párolgás és a csapadék napi mennyiségének különbsége mm-ben 

 

5. ábra A világtengerek felszíni vizeinek sókoncentrációja ‰-ben. 
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5.2.5 Kapcsolódási pontok az általános iskola felső tagozati és gimnáziumi kerettantervhez 

 

Földrajz 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Tematikai egység: Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Tematikai egység: A földrajzi övezetesség alapjai 

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: A vízburok földrajza 

Tematikai egység: A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

 

Kémia 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom 

 

 

Matematika 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: Számelmélet, algebra 

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: Számtan, algebra 

 

Vizuális kultúra 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: Kifejezés, képzőművészet, A művészi közlés, mű és jelentése 

 

5.2.6 Kulcsszavak 

csapadék, éghajlat, koncentráció, oldat, övezetesség, párolgás, sóoldat, tenger 

 

5.2.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 S(z)ófelhő (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
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(2018. 11. 12.) 

 Tenger (pptx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 4. ábra forrása: 

https://www.nasa.gov/images/content/555789main_aquarius20110602rgb-full.jpg 

(2018.11.28.) 

 5. ábra forrása: 

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004300/a004353/frames/3840x2160_16x9_30p

/flatmap_4k/ (2018.11.28.) 

 Ajánlott videó: https://svs.gsfc.nasa.gov/4353 (2018.11.28.) 

5.3 A sókinyerés formái 

 

5.3.1 A feladat célja 

A különböző sókinyerési formákkal ismertetjük meg a diákokat. 

 

5.3.2 A feladat helyszíne 

A feladat megoldásához olyan teremben kell berendezkednünk, ahol folyadékok hűtése és 

hevítése megoldható, akár ideiglenesen telepített eszközök (pl. elektromos rezsó) 

segítségével. Minden kinyerési módhoz egy egyszerű kísérletet találtam ki, amellyel jól 

szemléltethetők a különböző sókinyerési módszerek. Ezen kísérleteket és leírásukat rövid 

videókba vágtam össze, amelyek szintén szabadon letölthetők, felhasználhatók. 

 

5.3.3 Szükséges anyagok, eszközök 

Szükséges beszereznünk egy tömbsót (a beszerzési lehetőséget lásd fent az első feladatnál 

– Bányakincsek vizsgálata),védőszemüveget, kalapácsot, vésőt. A kísérlethez szükséges az 

előbb említetteken kívül egy hűtő is, amelyben lehűtjük az oldatot, illetve hevítésre alkalmas 

eszköz is (pl. elektromos rezsó). Szükségünk van ezeken kívül asztali sóra, rőzsére, műanyag 

edényre, ollóra, sűrű szövetre (pl. gézdarab), vízben nem oldódó, nem széteső anyagra (pl. 

kőzetdarabokra, kvarckavicsra). 

 

5.3.4 A feladat ismertetése 

A következő feladatban a só négy jellegzetes kinyerési formáját ismertetjük meg a 

diákokkal. 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
https://www.nasa.gov/images/content/555789main_aquarius20110602rgb-full.jpg
https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004300/a004353/frames/3840x2160_16x9_30p/flatmap_4k/
https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004300/a004353/frames/3840x2160_16x9_30p/flatmap_4k/
https://svs.gsfc.nasa.gov/4353
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Az első és legjobban jövedelmező módja a só kinyerésének a só bányászata, amikor egy – 

többnyire felszín alatt elhelyezkedő – sótömbből „csak” ki kell „vágni” a sót. Természetesen 

ez nagy szaktudást és jelentős fizikai erőt igénylő munka. A diákok ezt egy 

tömbsófaragásával maguk is kipróbálhatják. Miután a diákok biztonságos távolságra 

helyezkednek el egymástól, védőszemüveget vesznek fel, véső használatával kipróbálják a 

kősó alakítását. Érdemes valamilyen szabályos formát, például kockát kivésni, de a diákok 

belevéshetik a sótömbbe például az osztályuk számát, iskolájuk nevét is. A sóbányákban 

téglatest formákra alakították a sót, ha ezt a formát választjuk, akkor szimuláljuk legjobban az 

eredeti műveletet. Fontos felhívni a diákok figyelmét, hogy a vésés közben ügyeljenek a 

repülő sószilánkokra.  

A második módszer, amely talán a leginkább ismert, a párologtatás. Elsősorban mediterrán 

éghajlatú, tenger- vagy óceánparti területeken alkalmazzák, hiszen itt a magas évi 

középhőmérsékletből következően a meleget napközben fel tudják használni a 

párologtatáshoz. A folyamat egyszerű bemutatásához asztali sóra van szükségünk, amelyet 

egy edény vízben feloldunk. Ezután az oldatot elkezdjük melegíteni, és a melegítést addig 

folytatjuk, amíg teljesen el nem párolog a folyadék, és kiválik az edény alján a só. Ez egy 

egyszerű kísérlet, mégis remekül szemlélteti mindazt, amit nagyban a párologtató üzemek 

végeznek. Fontos felhívni a figyelmet az esetleges balesetveszélyekre, elsősorban az égési 

serülésekre, amelyek az oldat melegítése során keletkezhetnek. Gondoskodjunk kezünk 

megfelelő védelméről a kísérlet során.  

A sókinyerés harmadik típusa hasonló az előzőhöz, a folyamatot azonban megelőzi egy 

fagyasztásos eljárás. Ezt az eljárást Európa északi részén alkalmazták, ahol a tenger vizének 

felső, kevésbé töményvízrétegehamarabb megfagyott. Ezt áttörve, a jég alatti sós vizet merték 

ki és forralták fel, amely sokkal koncentráltabb volt, így kevesebb víz elpárologtatásával több 

sót tudtak kinyerni belőle. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a meleg térségekkel szemben itt 

kénytelenek voltak tűz készítésével felforralni az oldatot, vagyis több befektetett energiára 

volt szükséga só kinyeréséhez. Fontos, hogy a sóoldatot ne tartsuk túl sokáig a hidegen, mert 

ebben az esetben a folyadék egészen az edény aljáig megfagy, és nem tudjuk szemléltetni a 

fent elmondottakat. A vékony jégképződés után távolítsuk el a jeget és folytassuk a kísérletet 

ugyanúgy, ahogy azt a párologtató kísérletnél már leírtam. A testi épség védelme érdekében, 

az előző kísérletben említetteken kívül fontos kiemelni, hogy ha valamilyen fémedényt 

használunk, fokozottan vigyázzunk a fagyásveszélyre, és kesztyűben vegyük ki az edényt a 

hűtőből.  
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A negyedik és egyben legösszetettebb módszerhez a kísérlet esetében is komolyabb 

tervezésre van szükség. Az elv a következő: a kősót nem tömbben tartalmazó kőzetbe vizet 

vezetnek, ami kioldja a sót. Ezután az oldatot szétterítik egy olyan területen, ahová előtte 

rőzsét helyeztek el. Ezeken a rőzséken párolgás eredményeként kiválik a só, amelyet 

lekopogtatnak a gallyakról. A módszert olyan területeken alkalmazták, ahol az éghajlatból 

kifolyólag megfelelően magas az évi középhőmérsékletés ennek hatására a víz belátható időn 

belül elpárolog.  

A kísérlet kezdetén a műanyag edény alját kivágjuk. Ezután, valamilyen sűrű szövésű 

anyagot ragasztunk a lyuk elé, hogy csak a sóoldat tudjon távozni az edényünkből. Vegyesen 

sót és vízben nem oldódó kőzetet/üledékethelyezünk az edénybe (én kvarckavicsot 

használtam). Az elkészült keverékre vizet öntünk, majd megvárjuk, míg a sóoldat távozik az 

edényből, egy olyan edénybe, amelyben már előzetesen elhelyeztük a rőzsét. Ez a folyamat a 

lyuk méretétől függően hosszabb idő is lehet. Ezután lassan kezdjük forralni a gallyakra folyt 

sós vizet, míg teljesen elpárologtatjuk a folyadékot. A só csak kellően lassú forralás esetén tud 

kiválni a rőzsén! A balesetmegelőzés szempontjából a második feladatban leírtak itt is 

relevánsak. 

5.3.5 Kapcsolódási pontok az általános iskola felső tagozati és gimnáziumi kerettantervhez 

 

Földrajz 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Tematikai egység: Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Tematikai egység: Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Tematikai egység: Gazdasági alapismeretek 

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: A vízburok földrajza 

Tematikai egység: A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

 

Kémia 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: Feloldom, kioldom, átoldom, megoldom 
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5.3.6 Kulcsszavak 

fagyasztás, megmunkálás, párolgás, sóbánya, sóoldat, sóvágás 

 

5.3.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 Kísérletek (pptx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Kísérletek videói (mappa): pergetés, forralás, oldás, csöpögés_vége, heves_forralás, 

lassú_forraláshttp://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Hathalmi Gabnay Ferencz 1892. A Máramarosról. Turisták lapja. 4. évfolyam. 11. 

szám. 333-337.http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

5.4 Sóbányák felépítése 

 

5.4.1 A feladat célja 

Sóbányák jellegzetességeinek a bemutatása. A feladat első részében a sóbánya főbb részeit 

ismerik meg a diákok, majd néhány különlegességet ismertetünk meg velük. Lezárásként a 

diákok a frissen szerzett ismereteket felhasználva saját maguk készítenek sóbánya makettet. 

5.4.2 A feladat helyszíne 

Olyan teremre van szükség, amelyben van internetelérhetőség, amelyre a diákok is tudnak 

csatlakozni, ez esetben a makett készítéséhez nem kell új termet keresnünk. Ha ez a terem az 

iskola egyik informatikaterme, ahol ezek a feltételek természetszerűen adottak, akkor a 

makettkészítéshez másik terembe kell átköltözni a diákokkal. Ha internetkapcsolat nem áll 

rendelkezésre, a feladat megoldásához szükséges ábrát és lexikonszócikket (4. melléklet) 

nyomtatott formában is a diákok kezébe adhatjuk. Az elektronikus feldolgozás előnye, hogy a 

diákok a felhasznált képbe szabadon belenagyíthatnak. 

 

5.4.3 Szükséges anyagok, eszközök 

Okoseszközök, amennyiben ez nem megoldott, akkor internetkapcsolattal rendelkező 

számítógépek. A bánya részeinek elnevezése érdekében a dokumentumot a diákok 

rendelkezésére kell bocsájtani. Szükséges beszereznünk csoportonként egy-egy tömbsót (lásd 

Bányakincsek vizsgálata – szükséges anyagok, eszközök), védőszemüveget, kalapácsot, vésőt 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
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(csoportonként legalább egy tag számára), alkoholos filctollat. A kialakítás folyamatának 

szemléltetése érdekében szükségünk van a Sófaragás című diasorra. 

5.4.4 A feladat ismertetése 

A feladat első lépéseként a Tordai_sóbánya_metszete_1780 JPEG képet (6. ábra) fel kell 

töltenünk egy olyan platformra, ahol minden diák hozzá tud férni. Ez lehet egy Facebook-

csoport, vagy egy Google Drive-felület, a csoport igényeinek megfelelően. Miután innen 

mindenki sikeresen letöltötte a képet a diákok az online elérhető Magyar Néprajzi Lexikon 

vonatkozó részét (4. melléklet) felhasználva, azt kapják feladatul, hogy nevezzék meg a képen 

látható bánya részeit. Ez történhet úgy, hogy elektronikusan szerkesztik a képet, de úgy is, 

hogy feliratokkal ellátott egyszerű vázlatot készítenek róla kézi rajz formájában. Ha 

nyomtatott anyagokkal dolgozunk, érdemes a bányarészek/eszközök neveit a képen 

elhelyezhető szókártyákként elkészíteni. A feladat elvégzése után közösen ellenőrizzük az 

eredményeket. Az elkészült munkákat pedig a diákok nevével feltöltjük a közös felületre, ha 

nem elektronikus formában dolgoztunk, kifüggesztjük az osztályteremben, vagy elrakják 

előző munkáikhoz, hogy ne vesszen el. A bányarajz vizsgálata után összehasonlítjuk az 

elemzett rajz és a korábban általuk készített rajz elemeit, illetve azokat a képeket és 

ábrázolásokat, melyeket az első feladat otthon elvégzendő részeként találtak. 

 

6. ábra A tordai sóbánya metszete 1780-ból  
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Ezután páronként biztosítunk egy sótömböt. Ezek lehetnek préseltek és bányászottak is, 

mert a feladat mindkét típussal jól végrehajtható, majd levetítjük a sófaragást bemutató diasort 

és videót (lásd felhasználható irodalmak). Ezt tanulmányozva és a látottakat megbeszélve 

nekikezdünk a bánya kirajzolásának. Ehhez először alkoholos filctollra van szükség, amellyel 

a bánya főbb vonalait jelöljük be. Ezután kiosztunk a pároknak vésőt, kalapácsot és 

mindkettőjüknek védőszemüveget (aki szemüveges, annak nem szükséges külön 

védőszemüveg). Különösen fontos felhívni a figyelmet a szemüveg használatára és a fokozott 

figyelemre a vésés során. Ezután minden páros kialakítja a saját bányáját. A feladat 

végeztével érdemes fotóval dokumentálni az elkészült munkákat, amelyek szintén felkerülnek 

a közös felületre.  

A kutatás során birtokomba került egy bányaáldás szövege (Kovács Gyárfás 1897; 78–80) 

amelyet felhasználva különlegesen zárhatjuk a feladatot. A szöveget közösen tanulmányozva, 

beszélgetést kezdeményezhetünk annak tartalmáról. Szent Józsefről, aki a munkások 

védőszentje, illetve a könyörgésben elhangzott kérésekről (pl. vízbetörés elleni védelem, 

tisztaság, szárazság). A bányaáldást akár szerepjáték formájában is megismertethetjük. 

 

5.4.5 Kapcsolódási pontok az általános iskola felső tagozati és gimnáziumi kerettantervhez 

Földrajz 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Tematikai egység: A Kárpát-medencevidék földrajza 

Tematikai egység: A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

 

Történelem: 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A magyar őstörténet és az Árpádok kora 

Tematikai egység: Magyarország története a vegyesházi királyok korában  

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: Az újjáépítés kora Magyarországon 

Tematikai egység: Magyarország a kora újkorban 
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5.4.6 Kulcsszavak 

Aknaszlatina, bányászat, Erdély, monopólium, sóbánya, sóvágás, Torda, vám 

 

5.4.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 Sófaragás (pptx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Bánya részeinek megnevezése (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-

oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Sóbányák jegyzete (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Kísérletek videói (mappa): faragás, 

prototípushttp://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Dankó Imre, Domonkos Ottó, Gáborján Alice, Juhász Antal, †Kresz Mária,  

K. Csilléry Klára, Paládi-Kovács Attila, Selmeczi Kovács Attila,  

Szolnoki Lajos, Timaffy László1988-2002. Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: 

Paládi-Kovács Atilla (szerk.) Magyar néprajz III. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html (2018. 08. 15.) 

 Hathalmi Gabnay Ferencz 1892. A Máramarosról. Turisták lapja. 4. évfolyam. 11. 

szám. 333–337. http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Lasz Samu 1908. Ahol a kősó terem. Magyar Turista Közlöny 15. évfolyam. 3. szám. 

1–8. http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 6. ábra forrása: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tordai_s%C3%B3b%C3%A1nya_metszet

e_1780.jpg (2018.10.26.) 

5.5 Sóbányászok mindennapjai 

 

5.5.1 A feladat célja 

A bányászat folyamatát végző személyek mindennapjainak bemutatása eredeti források és 

szerepjáték segítségével. Érzékeltetni a bányászok kiszolgáltatottságát a munkaadó felé, 

társadalmi helyzetüket és abból fakadó lehetőségeiket.  

 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tordai_s%C3%B3b%C3%A1nya_metszete_1780.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tordai_s%C3%B3b%C3%A1nya_metszete_1780.jpg
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5.5.2 A feladat helyszíne 

Érdemes egy nagyobb termet választani, mivel a szerepjáték során kisebb csoportokra 

oszlunk és ütköztetjük érveinket. Ahhoz, hogy a csoportok ne zavarják egymást jobb, ha 

egymástól távolabb tudnak elhelyezkedni. 

 

5.5.3 Szükséges anyagok, eszközök 

A munkaszerződés sóbányászok részére elnevezésű dokumentumot a tanulóknak 

nyomtatva vagy okoseszközön tanulmányozniuk kell.  

 

5.5.4 A feladat ismertetése: 

Kezdésként olvassuk fel Popovics György A munka öröme című naplójából (1951) az 

alábbi rövid részletet.  

„Visszaemlékeztem, amint teljesen fiatal legényként először bocsátkoztam le a mély 

sóbányába, miután kényszerűségből abbahagytam az iskolai tanulást. Eleinte itt minden 

megragadta képzeletemet. A száz és még több méter magas sókamrák, színpompás, 

varázslatos palotáknak tűntek fel előttem. A 30 és ennél több négyzetméter alapzatú, hatalmas 

sóoszlopok, amelyek csúcsa eltűnt valahol a kamrák boltívei alatt, mesebeli várkastélyok 

bástyáira emlékeztettek. 

Apámtól, aki egész életét a bányának áldozta, sok érdekes és borzalmas legendát és történetet 

hallottam a szolotvinói sóval kapcsolatosan. Apám néha a térdére ültetett és beszélni kezdett a 

tutajosok bátorságáról és rátermettségéről, akik a viharzó és alattomos Tiszán úsztatták le a 

Dunára a sóval megrakott tutajokat. Apám azt állította, hogy a huszti és korolevói várat 

gránitcsúcson állítólag azoknak a vízi és szárazföldi utaknak a védelmére építették, melyeken 

a szolotvinói sót szállították. […] 

Már a bányába érkezésemet követő első napokban észrevettem, hogy a sóbányászok különös 

magatartást tanúsítanak a bánya iránt. Látni lehetett, hogy büszkék mesterségükre, de 

ugyanakkor gyűlölik a bányát. […] A munkanap 10 órát tartott, a felszíni munkánál pedig – 

12 órát. […] Figyelmesen nézegettem a vájárok kimerült, sóátitatta izzadsággal borított arcát 

és meztelen hátát. Ezek a vájárok csákányokkal és ékekkel vájták a réseket a kijelölt sóréteg 

körül. Félelemmel gondoltam: vajjon kibírom-e az ilyen emberfeletti munkát! 
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Amikor a rések mélysége elérte a két métert, a vájárok vasékekkel lehasították a sóréteget, 

majd pedig ingadozó deszkán kimásztak a résekből, vállukon sódarabokkal, mellyeket a 

csillékbe hordtak.” 

Ez a rész jól illusztrálja, milyen érzés lehetett egy fiatal számára alászállni a bányába, a 

föld alá, milyen erős fizikai megterheléssel járt a munka. Helyezzük el a naplórészletet térben 

(Aknaszlatina) és időben (1951). 

Ezután érdemes néhány szót ejteni a bányászok képzéséről (1900/1901. tanévben), mely 

viszonylag korlátozott volt, ám az állam ösztöndíjakkal támogatta. Ebből is kitűnik, hogy a 

megfelelő utánpótlás képzése fontos kérdés volt és figyeltek is rá. Miután röviden ismertettük 

a bányászok képzését és egyfajta impulzust keltettünk a forrásrészlettel, nekikezdhetünk a 

szerepjáték előkészítésének.  

Röviden ismertetjük a történelmi kereteket: II. Ulászló Budán 1498. április 28-án 

ítélőlevelet adott ki, amely a sóbányákban dolgozók jogairól és kötelezettségeiről 

rendelkezett. Az eredeti okirat sajnos elveszett, tartalmát Schimonchicz Incze 

(Schimonchiczn.é.: 232–238) munkája nyomán ismerjük. Kovássy (1986) megállapítása 

szerint az okirat egyfajta munka törvénykönyvként, kollektív szerződésként is értelmezhető. 

Szabályozta a fizetéseket, külön jutalékokat, felmentette a bányászokat számos teher és 

szolgálat alól. Az 1550-es évekre azonban a sóvágók korábban kapott kiváltságait már nem 

tartották tiszteletben, ezért a munka beszüntetése mellett döntöttek (Kovássy 1986). 

A diákokat 4 csoportra osztjuk, két-két csoport ugyanazt a munkát fogja végezni. A diákok 

kezdésként megkapnak egy a Magyar Néprajzi Lexikon leírása 

(http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html (2018. 08. 15.)) alapján készített fiktív 

dokumentumot a sóbányászok kötelezettségeiről és jogairól. Az első két csoportnak a 

következő szituációban kell ütköztetnie érveit: már több éve húzódó bérvita és bérelmaradás 

után a bányászok egy része a munka beszüntetésén gondolkodik, míg mások ezt ellenzik. A 

feladat érvek gyűjtése csapatonként, majd ezek ütköztetése. Fontos hangsúlyozni, hogy a vitát 

követően szavazással kell eldönteniük, melyik utat választják. A másik két csoport feladata, 

hogy mint a bányászok munkaadói, vitassák meg a béremelés és a kifizetések kérdését. 

Vagyis az egyik csapat a bérek megadása ellen, a másik pedig mellette érveljen. A végén ezen 

két csapatnak is döntenie kell, hogy melyik álláspont valósuljon meg. A feladat során a tanár 

feladata a vita keretek közt tartása, annak biztosítása, hogy mindenkinek tisztelettel 

meghallgassák az érveit, ne beszéljenek bele a vitázó felek egymás beszédébe. Nagyon fontos, 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html
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hogy a vita megkezdése előtt közösen fektessünk le szabályokat, ezeket ajánlhatja a 

feladatvezető, de lehet ez egy a csapattal közös konstrukció is. 

A vita lezárása után mondjuk el a diákoknak, hogy 1551-ben a sóvágók sztrájkba léptek 

Máramarosban, titokban Nagybányára költöztek (Kovássy 1986), követeléseiket így 

próbálván kikényszeríteni, majd olvassuk fel a técsői visszahívó levelet (Kovássy 1986), 

értelmezzük a diákokkal közösen, összegezzük a történteket: a bányászok az írott és íratlan 

szabályok megszegése miatt a munka beszüntetése mellett döntöttek, minek eredményeként a 

kamara megadta a szükséges béremelést és kifizette az addigi elmaradásait is. A vita 

elnevezésű letölthető dokumentumban (5. melléklet) található néhány példa arra, hogy milyen 

érveket lehet felhozni egyik és másik oldalon. Ezt a segédanyagot akkor érdemes használni, 

ha a vita nem indul meg magától, ehhez kis segítségre van szükség. 

 

5.5.5 Kapcsolódási pontok az általános iskola felső tagozati és gimnáziumi kerettantervhez 

Történelem 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

 

Magyar nyelv és irodalom 

8. és 9. évfolyam: 

Tematikai egység: Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: Retorika 

 

5.5.6 Kulcsszavak 

Aknaszlatina, bányászat, érdekvédelem, érvelés, érv, felszólalás, kamara, Máramaros, 

monopólium, privilégium, sóbánya, sóbányász, sztrájk, Técső, vélemény, vita, II. Ulászló 

 

5.5.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 Bányászok (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Vita (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
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 Munkaszerződés sóbányászok részére 

(docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Kovássy Zoltán 1986. A máramarosi sóbányászat emlékei. Bányászati és kohászati 

lapok. 119 évfolyam. 9. szám. 626–631.http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-

oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Dankó Imre, Domonkos Ottó, Gáborján Alice, Juhász Antal, †Kresz Mária,  

K. Csilléry Klára, Paládi-Kovács Attila, Selmeczi Kovács Attila,  

Szolnoki Lajos, Timaffy László1988-2002. Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: 

Paládi-Kovács Atilla (szerk.) Magyar néprajz III. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html (2018. 08. 15.) 

 Popovics György 1951. A munka öröme. Könyv és Folyóiratkiadó. Uzshorod. 29. 

 Nincs szerző 1901. Értesítő a hazai bányásziskolákról az 1900-1901-iki tanévre. 

Bányászati és kohászati lapok 34. évfolyam. 19. szám 1–5.http://bkl.uni-

miskolc.hu/1901/index.php (2018.10.26.) 

 http://www.kislexikon.hu/monopolium.html#ixzz5S0IQynUj (2018.09.24.) 

 http://mek.oszk.hu/cgi-

bin9/czuczor2.cgi?kezdobetu=S&szo=S%C3%93KAMARA&offset=63 

( 2018.09.24.) 

5.6 Sószállítási útvonalak 

 

5.6.1 A feladat célja 

A só szállítási útvonalainak megismerése, a térképolvasás fejlesztése. A diákok 

térinformatikai ismereteinek szélesítése, saját térkép tervezésével és kivitelezésével. 

 

5.6.2 A feladat helyszíne 

A feladat helyszínéül egy informatika terem az ideális, ahol minden számítógéphez van 

internetkapcsolat kiépítve, amelyre az egész feladat során szükség van. Ezen kívül hasznos, ha 

a teremben van projektor, mert a folyamat egyes lépéseit kivetítve a legegyszerűbb 

szemléltetni.  

 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html
http://bkl.uni-miskolc.hu/1901/index.php
http://bkl.uni-miskolc.hu/1901/index.php
http://www.kislexikon.hu/monopolium.html#ixzz5S0IQynUj
http://mek.oszk.hu/cgi-bin9/czuczor2.cgi?kezdobetu=S&szo=S%C3%93KAMARA&offset=63
http://mek.oszk.hu/cgi-bin9/czuczor2.cgi?kezdobetu=S&szo=S%C3%93KAMARA&offset=63
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5.6.3 Szükséges anyagok, eszközök 

Olyan internetkapcsolattal rendelkező számítógépek, amelyekre előzetesen telepítettük a 

Google Earth Pro programot, vagy amelyekre ez telepíthető. A diákoknak rendelkezésére kell 

bocsájtani a kidolgozandó útvonalak dokumentumot, valamint a hogyan készítsünk térképet 

diasor levetítésével el kell magyaráznunk az útvonalkészítés lépéseit. Ehhez szükségünk van 

projektorra, majd a feladat végén ismételten, hogy az elkészült diasort ki tudjuk vetíteni. 

 

5.6.4 A feladat ismertetése 

A számítógépekre szükséges előzetesen a Google Earth Pro ingyenes programot letölteni 

és telepíteni, mert a feladat során ezt használjuk majd. A hogyan készítsünk térképet 

elnevezésű diasor segítségével mutassuk be az útvonalkészítés lépéseit néhány egyszerű 

példán keresztül. Ezután kérjük meg a diákokat, hogy a közös felületről töltsék le az 

útvonalak állomásainak a nevét (6. melléklet). Ezt felhasználva 2-3 fős csapatokban készítsék 

el a már látott minta alapján, a letöltött anyag segítségével az adott térképrészletet. Nagyon 

fontos, hogy mivel ez egy igazán új feladat, ha szükséges, térjünk vissza a diasor segítségével 

egyes lépésekre, mutassuk meg, ismételjük el többször azokat, ha erre szükség van. Az 

elkészült térképet a diákok szemléletesebbé tehetik régi fotók felhasználásával, amelyek az 

érintett városokról készültek (pl. fortepan.hu weboldal segítségével). Az elkészült munkákat 

ezután a közös felületre töltsék fel. A segítő tanár előzetesen egy rövid előadást állíthat össze 

a forrás alapján, majd a diákok térképeinek segítségével kiegészítve teheti szemléletessé (lásd 

példaként: Sóútvonalak). Célszerű előre elkészíteni a szövegi elemeket, a feltöltött képeket 

már csak be kell illeszteni, így gyorsan elkészülhet a közös konstrukció. Ha elkészültünk vele, 

vetítsük le, beszélgessünk róla együtt, osszák meg az egyes csapatok a tapasztalataikat a 

készítéssel kapcsolatban. Kérdezzünk rá, milyen nehézségekbe ütköztek, mit élveztek az 

alkotás során, hogyan érezték magukat? Mit gondolnak hasznos tudás-e, amire szert tettek? 

Hol tudnák felhasználni ezt az új tapasztalatot? A közös vetítés és a közös produktum, úgy 

gondolom, erősíti a kapcsolatot a tanár és a tanulók között, mindemellett megmutatja azt is, 

hogy a tanár partnerként kezeli őket, mert együtt hoztak létre valamit. 

 

5.6.5 Kapcsolódási pontok az általános iskola felső tagozati és gimnáziumi kerettantervhez 

Földrajz 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: A Kárpát-medencevidék földrajza 
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Tematikai egység: A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Tematikai egység: Gazdasági alapismeretek  

 

Történelem 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

 

Informatika 

7. és 8. évfolyam: 

Tematikai egység: Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 

 

9. és 10. évfolyam: 

Tematikai egység: Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 

5.6.6 Kulcsszavak 

bányászat, kamara, kereskedelem, monopólium, sóbánya, sóbányász,sóhivatal, sóvám, 

szállítás 

 

5.6.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 Sóútvonalak (pptx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Hogyan készítsünk térképet (pptx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-

oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Kidolgozandó útvonalak (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-

oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

 Szikszai Mihály n. é. A máramarosi só továbbszállítása a Jászkunságba. 

http://docplayer.hu/6018581-Szikszai-mihaly-a-maramarosi-so-tovabbszallitasa-a-

jaszkunsagban.html (2018.01.12) 

 

 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://docplayer.hu/6018581-Szikszai-mihaly-a-maramarosi-so-tovabbszallitasa-a-jaszkunsagban.html
http://docplayer.hu/6018581-Szikszai-mihaly-a-maramarosi-so-tovabbszallitasa-a-jaszkunsagban.html
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5.7 Monopoly 

 

5.7.1 A feladat célja 

Szintetizáló feladat, amely során a diákok felidézik és átismétlik a tanultakat. Mindezt 

játékos formában teszik, felhasználva a saját maguk által megalkotott kérdéseket is. A feladat 

a bányák sikeres működésének egyéb – a bányakincsek meglétén, mennyiségén kívüli – 

tényezőit is bemutatja.  

 

5.7.2 A feladat helyszíne 

Bármely osztályteremben végrehajtható. A tér akkora legyen, hogy a diákok kényelmesen 

körbe tudják ülni a játéktáblát. 

 

5.7.3 Szükséges anyagok, eszközök 

Monopoly tábla és az alapszabály, amelyet a feladat során ki lehet egészíteni. Ezen kívül 

fontos a játékhoz csapatonként elkészíteni még a bábukat és a pénzeket. 

 

5.7.4 A feladat ismertetése 

A Monopoly társasjátékot alapul véve egy saját készítésű társasjáték segítségével 

ismételjük át az eddig elhangzottakat. A játékot csoportokra bontva, egyénileg játsszák a 

diákok. 

A játék célja: sólelőhelyeket vásárolni, eladni, bérelni, azzal a végső céllal, hogy 

valamelyik játékos monopóliumhoz jusson. Minden játékost egy bábu jelképez, amelyeket 

kockadobások nyomán mozgatnak a táblán. A tábla különböző mezőire érve lehetőségük van 

ingatlanokat, ingóságokat vásárolni, ingatlanokat bérbe venni, adót is kell olykor fizetniük. A 

táblán való haladásukat, bizonyos mezőkre érve kvíz kártyák megválaszolásával is 

befolyásolhatják. A játékosok célja, hogy ők legyenek a legsikeresebb vállalkozók. A játékot 

egy bankár irányítja, aki számon tartja a játékosok vagyonát, fizetést, jutalmat oszt, vezeti az 

ingatlan-nyilvántartást, kölcsönt ad, jelzálogot vet ki stb. 

Bár a játék sokak számára ismerős lehet, fontos az alapvető szabályokat tisztázni. A játékot 

mindenki 1500 valutával kezdi, de ennek érdemes valamilyen konkrét nevet adni (ezt már 

bízhatjuk a diákok fantáziájára). A játéknak akkor van vége, ha minden bánya és intézmény 

elkelt, vagy ha valamilyen szerencsétlenség miatt az összes csapat fizetésképtelenné válik. Ha 

valaki már megvett egy mezőt és egy másik játékos lép rá, akkor fizetnie kell. Hogy a mező 
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értékének hány %-át, azt szintén a tanulókra lehet bízni. A tulajdonjogok jelzésére szolgáló 

jeleket és a bábukat a játékosok maguknak készítsék el. Ha áthaladnak a start mezőn, 200 

valutát kapnak. Ezen alapszabályokon kívül természetesen sokáig bővíthető és finomítható 

még a játék, de ezen finomításokat a diákokkal együtt hajtsuk végre, érzékeltetve ezzel is, 

hogy egy közös konstrukciót hoztunk létre. A játékot a négy sókinyerési formára alapozva 

készítettem el, ezen kívül találhatók olyan mezők is, amelyek a só bányászatához más módon 

kapcsolódnak (pl. sóvám, sóhivatal). A különböző kinyerési helyek árát három tényező 

alapján igyekeztem meghatározni. Ezek a só mennyisége, a rendelkezésre álló infrastruktúra 

és a munkaerő mennyisége, megmutatva ezzel azt, hogy egy bánya értéke és hatékonysága 

sok tényezőből áll össze. Láttatni szeretném azt is, hogy két azonos kinyerési mód között 

lehetnek különbségek, ha az egyik infrastruktúrája például fejlettebb vagy munkaerővel 

jobban ellátott. A játék időtartama több óra, a szabályok bővítésétől és finomításától függően. 

Elkészítettem egy táblát, amely használható, de természetesen változtatni is lehet rajta 

vagy ötletadónak használni. Azt tanácsolom, hogy a táblát a pedagógus készítse el, a 

kérdéseket pedig a hét során a diákok írják meg minden feladat lezárásaként. Ezzel is a közös 

munkát és a közös eredményt hangsúlyozva. A leírt szabályok és összegek konkrétsága 

csupán irányadásként szolgál, ez természetesen nagyon sokáig bővíthető és változtatható. 

Néhány javaslat a kérdésekhez:  

 Sorolj fel 3 várost, amelyet a sókereskedelem vízi/szárazföldi útvonala érintett! 

 A kősó milyen egyszerű fizikai tulajdonságait figyelted meg a múzeumi órán? 

 Írj le egy sóbányát! Hogyan épül fel? Milyen jellemzői vannak? 

 Mire használjuk a sót a mindennapi életben? 

 Mennyi a világtengerek átlagos sótartalma? 

 Milyen sókinyerési módokat ismersz? 

 

Ezen a ponton érdemes a második feladat során készített szófelhőt újra elkészíttetni a 

diákokkal. A projekt elején és végén készített szófelhőket egymás mellé helyezve érdemes a 

diákokkal közösen végignéznünk, hogyan alakultak ismereteik az elvégzett munka 

eredményeként. 

 

5.7.7 Internetről letölthető, szabadon felhasználható anyagok 

 Monopoly alapszabály (docx) http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-

oktatocsomag/ (2018. 11. 12.) 

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
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 Monopoly tábla (docx)http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ 

(2018. 11. 12.) 

 Dankó Imre, Domonkos Ottó, Gáborján Alice, Juhász Antal, †Kresz Mária,  

K. Csilléry Klára, Paládi-Kovács Attila, Selmeczi Kovács Attila,  

Szolnoki Lajos, Timaffy László1988-2002. Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: 

Paládi-Kovács Atilla (szerk.) Magyar néprajz III. kötet. Akadémiai Kiadó. 

Budapest. http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html (2018. 08. 15.) 

 HathalmiGabnay Ferencz 1892. A Máramarosról. Turisták lapja. 4. évfolyam. 11. 

szám. 333–337. http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 

11. 12.) 

 Dr. Lasz Samu 1908. Ahol a kősó terem. Magyar Turista Közlöny 15. évfolyam. 3. 

szám. 1–8. http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/ (2018. 11. 

12.) 

 

5.8 Aknaszlatina jelene (a másik módszer) 

 

A bevezetésben utaltam rá, hogy két projektindítási módszert különböztetünk meg. Az 

eddigismertetett feladatok úgy épültek fel, hogy megvolt a konkrét témánk és ezt kisebb 

egységekre bontottuk. A most következő feladatot azért szeretném ide az ismertetés végére 

helyezni, mert szeretném megmutatni, milyen lehetőségek vannak, ha a diákok veszik át a 

kezdeményező szerepet. Több alkalmon keresztül számos új információt nyújtva 

foglalkozunk a sóval és (természetesen csoporttól függően) felmerülhet, hogy valamely rész 

megtetszik nekik, hallottak már róla valamit és szeretnének vele foglalkozni. Amennyiben ez 

az igény felmerül, nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele, mert ez már annak a jele, hogy a 

témát (vagy legalábbis egy részét) már magáévá tette vagy szeretné tenni a diákság. A 

következőkben egy általam választott példán keresztül szeretném bemutatni, milyen lehet egy 

ilyen témafelvetés. 

A példám a feladat során Aknaszlatina lesz. A település neve több korábbi feladatban is 

előkerült (A só kinyerési formái, Sóbányászok mindennapjai, Sószállítási útvonalak 

feladatok), és mivel a közelmúltban az elektronikus médiában is többször felbukkant a 

település neve annak kapcsán, hogy a bányászat megszűnt, a bányák beomlottak, így 

elképzelhető, hogy néhány diák hallott már róla iskolán kívül is.  

http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
http://mineralogy.elte.hu/oldal/tantargykozi-oktatocsomag/
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Ha a diákok felvetik a témát, kérjük őket arra, folytassanak kutatómunkát az interneten, 

keressenek érdekességeket, vessenek fel kérdéseket a településsel kapcsolatban. 

Az Aknaszlatina kifejezésre a Google keresőmotorja 58600 találatot ad, amelyek közül a 

következők az elsők: 

 a Wikipedia szócikke a településről 

 cikk a szlatinai sós tavakról a karpatinfo.net oldalon 

 cikk a település történetéről és látnivalóiról a karpatinfo.net oldalon 

 a Mandiner történeti és szociografikus írása a településről Varga Gábor György 

fotóművész képeinek felhasználásával 

 az aknaszlatinai sóbánya legendája a karpatalja.ma oldalán 

 

Ez a gyors keresés is mutatja, hogy Aknaszlatina kapcsán, a diákok kutatómunkája nyomán 

több résztémát is feldolgozhatunk – kapcsolódva akár a korábban már érintettekhez is –, és 

ezekhez a diákok már néhány perces internetes keresés után eljuthatnak: Hogyan alakultak ki 

a szlatinai sós tavak? Miért mentek tönkre a bányák? Milyen gazdasági és társadalmi 

következményei vannak a bányabezárásoknak? Találunk-e párhuzamot, a saját 

környékünkről, vagy Magyarország területéről? Milyen környezeti veszélyek fenyegetnek a 

bányával kapcsolatosan és ezekre tudnánk-e valamilyen megoldást találni? 

A diákok problémafelvetéseinek megfelelően csapatokat alakíthatunk ki, amelyeknek a 

célja egy-egy résztéma feltárása, munkájuk eredménye akár egy konkrét feladat megtervezése 

és kivitelezése is lehet. A folyamat koordinálása a pedagógus feladata.
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6A feladatok összegzése, egy lehetséges projektterv vázlata 

 

Feladat Részfeladat Munkaforma Időpont Produktum 

I. Bányakincsek 

vizsgálata 
A kősó és más kőzetek, bányakincsek megfigyelése, 

tapasztalatok gyűjtése a kőzetek fizikai tulajdonságairól. 

A vizsgált kőzetek felhasználása a mindennapokban. 

páros munka 

1. nap 

vizsgálódási táblázat (2. 

melléklet) saját 

megfigyelésekkel, 

rajzokkal 

A kősó és a vizsgált kőzetek lelőhelyei a Kárpátokban és 

a Kárpát-medencében 
egyéni munka 

Kárpát-medence térkép (3. 

melléklet) saját 

kiegészítéssel 

Saját magukban eddig kialakított bányakép lerajzolása egyéni munka 
saját bányarajz 

II. Tengervíz Az első feladatban tapasztaltak és tanultak ismétlése az 

elkészített produktumok felhasználásával 
közös munka 

1. nap 

 

S(z)ófelhő készítése a diákok sóval kapcsolatos 

asszociációi alapján 
közös munka 

szófelhő  

A világtengerek sótartalom- különbségeinek 

megismerése, övezetesség, ok-okozati viszonyok feltárása 
közös munka 

 

Eltérő koncentrációjú sóoldatok készítése, diagramokhoz, 

térképhez kapcsolása 
csoportmunka 

különböző koncentrációjú 

sóoldatok 
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III. A só kinyerési 

formái 
Kősó megmunkálása 

közös 

megfigyelés 

2. nap 

faragott sótömbök 

Sóoldatpárologtatása 
közös 

megfigyelés 

kikristályosodott só 

Sóoldat fagyasztása és párologtatása 
közös 

megfigyelés 

kikristályosodott só 

Só kristályosítása rőzsére 
közös 

megfigyelés 

rőzsén kikristályosodott só 

IV. Sóbányák 

felépítése 
Sóbánya metszetének elemzése páros munka 

2. nap 

a bánya részeit megnevező 

metszet 

Sótömb faragása páros munka kifaragott sóbánya makett 

Bányaáldás, szerepjáték közös munka szerepjáték, előadás 

V. Sóbányászok 

mindennapjai 

Impulzus a bányászok mindennapjairól közös munka 

3. nap 

 

Bérvita, szerepjáték csoportmunka 
érvek és ellenérvek, 

szerepjáték, előadás 

VI. Sószállítási 

útvonalak 

Térképkészítés páros munka 3. nap 

sószállítási útvonalak 

térképei fotókkal 

kiegészítve 

szintetizáló diasor a 

Kárpát-medencei 

sószállításról 
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VII. Monopoly 
Kérdések összesítése 

közös munka 

(folyamatos) 

4. nap 

kérdéskártyák 

Szükséges bábuk és a tulajdoni jelzések elkészítése csoportmunka bábuk és a tulajdonjelzései 

Monopoly társasjáték közös munka 
a teljes, csoportra szabott 

Monopoly társasjáték 

2. s(z)ófelhő közös munka szófelhő 
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7 Tanácsok a felhasználóknak 

 

Munkám végén néhány általános tanácsot szeretnék adni a majdani felhasználóknak. A 

dolgozatban ismertetett feladatok megvalósításához igyekeztem minden segítséget megadni, 

de fontos kiemelni, hogy mivel iskolánként, csoportonként, pedagógusonként, tantervenként 

stb. eltérő igények/új ötletek és kiegészítések fogalmazódhatnak meg, a feladatokat alkalmazó 

tanároknak időt kell szánniuk az előzetes felkészülésre. A felkészülés fontos eleme a 

megadott irodalmak áttanulmányozása, és ha szükséges, további források keresése. A 

felhasználók eltérő igényei miatt nem szabhattam meg a lebonyolítás minden részletét, teret 

hagyva a megvalósító pedagógusok számára. A projektterv feladatai meghatározott, 

szándékosan alakított sorrendben követik egymást, ezért azt javaslom, ha alkalmazására nem 

egy projekthét keretében kerül sor, a megvalósító feltétlenül vizsgálja meg a feladatsor 

egészét, hogy egy-egy elemének a kiemelésekor ne várjon el olyan tudáselemeket a diákoktól, 

amelyeket a feladatsor korábbi feladatainak megvalósítása során kellett volna elsajátítaniuk.  

8 Továbbfejlesztési lehetőségek 

 

A jövőben szeretném az elkészített feladatokat egy iskolai osztállyal közösen kipróbálni. 

Ezzel kapcsolatosan már folynak az egyeztetések Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita 

Gimnázium és Kollégiummal és a Herman Ottó Múzeummal. Ennek megvalósítása 

esetemben azért tolódik későbbre, mert képzési hálómnak megfelelően a tanítási gyakorlatok 

csak a későbbi félévekben következnek. 

A só rendkívül sok témához köthető, amelyek közül dolgozatomban csupán néhányat 

érintettem. A teljesség igénye nélkül szeretnék kiemelni még néhány olyan témát, amellyel a 

dolgozatomban eddig feldolgozott témákat szeretném kiegészíteni. 

Ezek a témák a következők: 

Korondon és környékén található sós kutak, amelyeknek a vizét nagyon sokáig használták 

főzésre, tartósításra (István 1978, Nagy 1997, Hála 1995) 

A sóbányák, mint a radioaktív hulladéktárolás lehetséges helyszínei (Ghanbarzadeh 2015). 

A só mint az ősatmoszféra megismerésénekegy lehetséges eszköze: a sókristályok 

keletkezésükkor magukba zárhatnak légbuborékokat, amelyek megőrizték a keletkezésükkori 

– akár 80 millió évvel ezelőtti – ősatmoszféra összetételét (Warren 2010). 
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A só, mint építőipari kötőanyag: Peruban a preinka piramisok agyagtégláit részben a 

száradásukkor kikristályosodott sókristályoktartják össze (Bajnóczi 1994). 

A bányászat technikai és társadalmi problémái: a sóbányászathoz sajnos különböző 

katasztrófák is köthetők, mint amilyen például Amerikában történt Jefferson Islanden 1980-

ban (https://www.youtube.com/watch?v=4geh_h8Qfk8; Izsák  2016).  

Sókarsztok: a kősó felszínre bukkanásakor a mészkő karsztosodásához hasonló folyamatok 

indulnak meg, érdekes felszínalaktani formákat hozva létre (Móga 2015).  

A hazai tájak szikesedése és ennek ökológiai, mezőgazdasági következményei 

(http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/boros_emil.pdf). 

A sóbányászat környezeti hatásai (Jakab, Silye 2018). 

Mindezen témák felsorolása nem teljes, azonban már ez a szemelvény ismegmutatja, hogy 

a só esetében milyen sok további, dolgozatomban nem tárgyalt kapcsolódási területet 

találhatunk a különböző tudományterületekhez. Ezen témák feldolgozása és oktatásba 

integrálása nagyobb munkának ígérkezik, meghaladja ennek a TDK dolgozatnak a kereteit.  

 

9 Így látják a kősót földrajz tanárszakos diáktársaim 

 

Az ELTE TTK földrajz tanárszakját végző első éves diákoknak a 2018/2019-es tanév őszi 

féléve Ásványtan kurzusán – a szak hallgatói ásványtant csak képzésük első félévében 

tanulnak – a következő nyitott kérdésre kellett választ adniuk: „Visszalátogatsz a 

középiskoládba, és beszélsz a volt földrajztanároddal, akivel jó a viszonyod. Adj neki 

tanácsot, hogy melyik legyen az az öt ásvány, amiről tanítson többet a kilencedikeseknek, 

mint amit neked tanított(ak). Tanítási szempontok megadásával indokold is neki 

mindegyiknél, hogy miért javaslod az adott ásványt bevenni az órába. (Nincs egységes, elvárt 

válasz!)” 

A feladatot 43 diák oldotta meg, akik összesen 215 db választ adtak. A diákok a következő 

ásványokat nevezték meg: ametiszt, amifibol, anhidrit, aptit, aragonit, azurit, barit, bauxit, 

biotit, cinnobarit, fluorit, galenit, gipsz, goethit, grafit, gránát, hematit, kalcit, kalkopirit, 

kaolin, korund, kősó, kvarc, magnetit, malachit, muszkovit, olivin, opál, pirit, szerpentin, 

sztilbit, termésarany, terméskén, termésréz, turmalin, zeolitok, zsírkő. A válaszok között 7 

olyan ásvány szerepelt, amit a diákok 10-nél többször említettek: a listát a kvarc vezeti (23 

említés), második helyen a kősó áll (19 javaslattal), harmadik – fej-fej mellett – a pirit és a 

https://www.youtube.com/watch?v=4geh_h8Qfk8
http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/boros_emil.pdf
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gipsz (14-14 említés) (7. ábra). A diákoknak néhány szóban indokolniuk is kellett, hogy miért 

tanítanák a javasolt ásványt a közoktatásban. A só említésének indoklásai közül emelek ki 

néhányat: „Alapvetően meghatározza az emberi történelmet. Évszázadokon keresztül a 

kereskedelem mozgatórugója volt, fizetőeszközként is használták. Ezen ásványon keresztül be 

lehetne mutatni, hogy a történelem és a földrajz milyen szorosan összefügg egymással.” 

„Hétköznapi jellege miatt.” „Sokszínű felhasználása és élettani hatása miatt.” „Könnyű 

meghatározni, sikerélmény a gyerekeknek.” „Szép sóbányák vannak a közelben.” „A diákok 

szeretik „kipróbálni” a dolgokat, és ezt akár meg is nyalhatják.” 

 

7. ábra Első éves földrajz tanárszakos hallgatók (43 fő) válaszai (103/215 db) a 

„Visszalátogatsz a középiskoládba…” kérdésre. Az ábrán azok az ásványok 

szerepelnek, amelyeket legalább tízszer említettek a diákok.  

Megkérdezett diáktársaim – leendő földrajz szakos pedagógusok – fenti kérdésre adott 

válaszai azt mutatják, fogadókészek a dolgozatom fókuszában lévő téma feldolgozására, és a 

bemutatott szemlélet alkalmazása sem idegen tőlük. 

10 Összegzés 

 

Dolgozatomban olyan feladatkészletet, projekttervet állítottam össze, amelynek 

megvalósítása során egy a hétköznapokból jól ismert ásványkincs – a kősó – segítségével 
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különböző tudományterületeken gyűjthetünk információkat. A tervezéskor törekedtem arra, 

hogy a feladatok egymásra épüljenek, a feldolgozás módszerei változatosak legyenek. A 

feladatok megvalósítását szabadon felhasználható videók, diasorok, képek elkészítésével is 

segítettem. Minden feladatnál feltüntettem a legfontosabb kapcsolódó tantárgyi 

tématerületeket.Felméréssel vizsgáltam, földrajz szakos diáktársaim hogyan viszonyulnak a 

kősó tananyagkénti felhasználásához. 
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kemia/molekulak-es-ionok/az-ionok (2018.10.16) 

(3) http://www.kislexikon.hu/akna_a_a.html#ixzz5VFBlSUjv(2018.10.26.) 

(4) 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_asvanyeskotzettanda/ch

01s04.html (2018.10.16) 

(5) https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara-1BE8B/r-46B74/rozse-48787/  (2018.09.24) 

(6) http://www.baross-

siofok.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=119&limit=5&limitstart

=0&order=name&dir=DESC&Itemid=196  (2018. 11. 05)  

(7) https://www.nasa.gov/images/content/555789main_aquarius20110602rgb-full.jpg 

(2018.11.28.) 

(8) 

https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004300/a004353/frames/3840x2160_16x9_30p/flat

map_4k/ (2018. 11.28.) 

(9) https://svs.gsfc.nasa.gov/4353 (2018.11.28.) 

(10)  https://www.youtube.com/watch?v=4geh_h8Qfk8 (2018.12.04.) 

(11)  http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/boros_emil.pdf(2018.12.04.) 
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13Mellékletek 

1. melléklet:  

Magyarországon működő, földtudományi gyűjteményi anyaggal rendelkező 

múzeumok, kiállítóhelyek és a földtudományokhoz kapcsolódó képzéseket nyújtó 

felsőoktatási intézmények 

Észak-Magyarország 

Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

Mátra Múzeum, Gyöngyös 

Pásztói Múzeum, Pásztó 

Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeuma, Sátoraljaújhely 

Miskolci Egyetem, Ásvány- és Kőzettani Tanszék, Miskolc 

Észak-Dunántúl 

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Geológuskert, Tata 

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Zalaegerszeg 

Savaria Múzeum, Szombathely 

Dél-Dunántúl 

Janus Pannonius Múzeum, Pécs 

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, Komlói Helytörténeti és 

Természettudományi Gyűjtemény, Komló 

Janus Pannonius Egyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Pécs 
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Alföld 

Móra Ferenc Múzeum, Szeged 

Tiszazugi Földrajzi Múzeum, Tiszaföldvár 

Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, Debrecen 

Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Szeged 

Közép-Magyarország 

Magyar Földrajzi Múzeum, Érd 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természetrajzi Múzeuma, Ásványtár, Budapest 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest 

Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, 

Budapest 
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2. Melléklet: 

 

 

FIGYELD MEG! 

 

 

Milyen a színe? 

 

 

Milyen a felülete? Milyen az alakja? 

Látsz benne ismétlődést? 

 

 

 

 

Vannak benne üregek, 

lyukak? 

Látsz benne irányítottságot? 

Milyen a súlya? Köröm karcolja? 

 

 

 

 

Tű hagy rajta nyomot? 

Rajzold le! 
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3. melléklet  

Keresd meg, hogy a só, a mészkő, az agyag hol fordul elő a Kárpátokban! Jelöld be a 

térképen, majd töltsd ki a táblázatot, rajzold le a kiállításban látott példányt!  
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4. melléklet  

Nevezzétek meg az alábbi forrásrészlet alapjána számozott részeket az képen! 

„A magyarországi kősóbányászat általánosan gyakorolt módja a mélyművelés. A szálban 

álló, nagy tisztaságú sót kézi fejtéssel termelték ki. A felkutatott sótömeget függőlegesen 

vágott aknákban tárták fel. Rétegesen lefelé haladva mind jobban szélesítették a bányateret, 

olyan módon, hogy a kősórétegek önboltozódásuk révén szilárd falazatú hatalmas csarnokot 

képeztek. A régebbi sóbányák keresztmetszete tölcsér vagy harang alakot mutatott, csak a 18. 

század végétől kezdték a paralelogramot vagy koporsóidomot követő vágásmódot alkalmazni. 

A lefelé folyamatosan mélyített aknát a felszínnel kémény alakú szűk nyílás, a torok kötötte 

össze. A régi bányáknak mindig két torkuk volt, mert az egyiket hajdan csak lejárónak 

használták, melyben létrán mentek le a sóvágók, míg a másikon a kivágott sót vontatták fel 

bőrtömlőkben. Ezt g szisztémát mutatja az 1657-ből származó máramarosszigeti {240.} 

összeírás, mely szerint „ezen aknáknak mind köteles, mind lajtorjás torkai jók” (Takács 1929: 

76). A torok felett álló bányaépületben helyezték el a lóval működtetett csörlős 

felvonószerkezetet, régi nevén a kerekes millyehajtót. Ehhez kapcsolódott a kar vastagságú 

kötélre erősített kötélkosár vagy bőrtömlő, amely a bányászok közlekedését és a kivágott só 

felszínre emelését egyaránt szolgálta. A kosárszerűen kialakított bőrtömlőt jobbára 

bivalybőrből készítették. Aknaszlatinán a múlt század elején medvebőr tömlőket is 

alkalmaztak. 

A torok alatt, a bányacsarnok felső részénél karzatszerű kiképzés helyezkedett el. A 

bányacsarnok két szemközti falán a karzatról a fenékig sóból vágott lépcsőn vagy fából 

készített karfás létrán, grádicson lehetett lejutni.” (Paládi-Kovács; 1988-2002) 

 

1. akna 2. torok 

3. köteles torok 4. lajtorjás torok 

5. kerekes millyehajtó 6. karzat 

7. grádics 8. kötélkosár 

9. bőrtömlő  
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5. melléklet  

Vita: 

1. Nem érkezett meg sóbányászként a béretek. Mit tesztek? Miért? Hogyan 

érvényesítitek a jogaitokat? Mivel érvelnétek? Alakítsatok két csoportot! Az 

egyik csoport a sztrájk mellett,a másik ellene érveljen! 

A feladat végén közöljük a történet kimenetelét. Az elején csak az alábbiakat:  

 egy több évtizede húzódó bérvitáról van szó, mely ezen a ponton nyíltan harccá válik 

A feladat végén közöljük a végeredményt:  

 a bányászok Nagybányára menekültek Máramarosról, mert ott nem kellett félniük 

Huszt vármegye – ami alá tartoztak – erőszakos fellépésétől 

 a kamara engedett: a sóbányászok megkapták a megfelelő bért és az elmaradásokat is 

kifizettéknekik 

A feladathoz a diákok kapnak egy bányászszerződést, amelynek alapján a vitát 

lefolytatják. Ez a következő elemeket tartalmazza:  

 milyen bért kaptak és mi volt a feladatuk 

o a 15. századtól posztós sóvágók (posztó+só+pénz) vendégvágók (só)  

o a bérüket általában természetben kapták, a megállapított termelési mennyiség 

pedig 10q/nap volt ennek akár az 1/10-e is lehetett a bérük 

o a sóvágók feladata volt a bányák karbantartása, a só felkutatása, a vízvédelem, 

az új aknák kiépítése és a szükséges eszközök és felszerelések elkészítése – 

ennek folyamatát a sóvágóbíró/kapitány ellenőrizte, aki pénzbeli juttatást 

kapott ezért, ahogyan a munkát elvégző sóvágók is 

Felhasznált irodalmak:  

Dr. Kovássy Zoltán 1986. A máramarosi sóbányászat emlékei. Bányászati és 

kohászati lapok. 119 évfolyam. 9. szám. 626-631  

Dankó Imre, Domonkos Ottó, Gáborján Alice, Juhász Antal, †Kresz Mária,  

K. Csilléry Klára, Paládi-Kovács Attila, Selmeczi Kovács Attila,  

Szolnoki Lajos, Timaffy László1988-2002. Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: 

Paládi-Kovács Atilla (szerk.) Magyar néprajz III. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html (2018. 08. 15) 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html
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2. A sókamarában vita indul a sóbányászok sztrájkja miatt. Alakítsatok két 

csoportot! Az egyik csoport a bérek megadása mellett, a másik ellene éveljen! 

Dr. Kovássy Zoltán 1986. A máramarosi sóbányászat emlékei. Bányászati és 

kohászati lapok. 119 évfolyam. 9. szám. 626–631  

Dankó Imre, Domonkos Ottó, Gáborján Alice, Juhász Antal, †Kresz Mária,  

K. Csilléry Klára, Paládi-Kovács Attila, Selmeczi Kovács Attila,  

Szolnoki Lajos, Timaffy László1988-2002. Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: 

Paládi-Kovács Atilla (szerk.) Magyar néprajz III. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html (2018. 08. 15) 

  

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/03/38.html
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A sóbányászok között:  

Érvek a sztrájk mellett:  

- már évtizedek óta vannak fennakadások a bérrel kapcsolatban 

- van hely ahova el tudunk menekülni, és megvédenek minket  

- az együttes erő meg fogja ijeszteni a sókamarát 

- a só jelentős bevételi forrás, ha néhány napra leállunk, biztosan gyorsan 

igyekeznek majd orvosolni, amit eddig nem tettek meg 

- tapasztalatunk pótolhatatlan, nem fognak találni helyettünk másokat 

Érvek a sztrájk ellen: 

- nem lesz hol dolgoznunk 

- üldözni fognak minket 

- másokat fognak felvenni 

- éhen hal a családunk, mert ennyi bérünk sem lesz 

- ha itt hagyjuk a házainkat, ki fogják fosztani őket  

 

A sókamarában: 

Érvek a bérek megadása mellett:  

- már számtalanszor kérték, itt az ideje  

- ha nem végzik el a bánya karbantartási munkálatait, akkor a bányában is 

állagromlás fog bekövetkezni 

- az újoncoknak nincs tapasztalatuk, kellenek melléjük tapasztalat bányászok, így 

nem megoldható új emberekkel a helyettesítés 

- kiesést jelent, ha csak néhány napig is nem termelnek, igyekezni kell minél 

hamarabb visszahívni őket 

Érvek a bérek megadása ellen:  

- csökkenni fog a haszon 

- eddig is dolgoztak,néhány napon belül úgy is visszatérnek 

- nem végezték el a bánya teljes körű karbantartását, ezért nem adtuk meg 

hiánytalanul a bérüket 

- felveszünk másokat az eddigi bérért 
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6. melléklet  

Kidolgozandó útvonalak: 

<vízi> Gyulafehérvár – Szeged – Belgrád – Eszék 

<vízi> Pest – Komárom- Győr – Pozsony  

<vízi> Gyulafehérvár – Halmágy<vízi> Vízakna – Lippa 

<szárazföldi>Déda – Székelyhíd – Margitta – Szoboszló – Nádudvar – Fegyvernek 

<szárazföldi>Szentmiklós – Szolnok – Abony – Monor – Üllő – Pest 

<szárazföldi> Szeged – Baja – Pécs; <szárazföldi> Eszék – Pécs – Kanizsa  

<vízi>Szeged – Tokaj<szárazföldi>Késmárk – Rózsahegy   

<szárazföldi> Torda – Élesd<szárazföldi>Dés – Nagybánya  

A feladat: 

A megnevezett útvonalszakaszok ábrázolása a diákok feladata. Ehhez a Google Earth Pro 

szoftvert használják, amelynek használatát meg kell tanítani (lásd hogyan készítsünk térképe 

tdiasor) A módszer elsajátítása után 2-3 fős csoportokban dolgozzanak a diákok, a produktum 

az elkészített térkép, lementve e-mailben kerüljön elküldésre. Az egyes településekhez a 

diákok a Google kereső segítségével kapcsolhatnak képeket, hogy szemléletesebbé tegyék a 

térképet. 
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