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A könyvben rejtélyes esetek megfejtése vár rád. Ezek akkor érdekesek igazán, ha megértjük, 
miért történnek. Elképzelhető, hogy némelyiknél kitalálod a választ, de vajon meg tudod-e 
magyarázni? Minden fejtörő megoldásának alapja egy-egy meglepő tudományos elv vagy 
törvényszerűség, még ha nem is voltál vele tisztában…  Ha megismered ezeket, jobban megérted 
majd a világ működését. Erre való a tudomány!

REJTÉLYEK NYOMÁBAN

TUDOMÁNYOS

Olvasd el a szöveget, és alaposan vedd szemügyre a rajzokat!

1. FIGYELD MEG!

HOGYAN OLDD MEG A REJTÉLYEKET?
Legyél igazi tudós, és következtesd ki, hogyan és miért 
történnek a dolgok! Ha nem tudod, miként fogj neki, 
kövesd az alábbi lépéseket:

Mi történt? Mi a probléma? Vannak-e olyan részletek, 
amelyeket nem említ a szöveg, és a képeken sem látod? 
Mi változott? 

2. TEGYÉL FEL KÉRDÉSEKET!

Magyarázd el hangosan, hogy szerinted mi okozta  
a helyzetet. Mondd el, mit gondolsz, miért és hogyan 
történt. Nem baj, ha nem vagy biztos benne.

3. ÁLLÍTSD FEL A SAJÁT ELMÉLETEDET!

Magyarázd el logikusan az elképzelésedet vagy 
az elméletedet. Itt mindenre van magyarázat!

4. ÉRVELJ!
STEPHEN HAWKING

A kozmológia és a fekete lyukak szakértője

Mi?

Hol?

Mikor?

Mennyi?

Miért?

Hogyan?



10–20 PONT
Többé-kevésbé 

hétköznapi helyzetek, 
melyek megoldásához 

elég a saját 
tapasztalataidra és 

a logikádra 
hagyatkoznod.

A megoldást logikus 
gondolkodással is 

kikövetkeztetheted 
ugyan, de tudományos 
magyarázattal is kell 

szolgálnod arra, hogy mi 
miért történt.

30–40 PONT
Ezeknek a rejtélyeknek a 

megoldásához tisztában kell lenned 
a tudományos magyarázatokkal, 

emellett logikus érvelésre és 
- bizonyos esetekben - kreatív 

gondolkodásra és nyomozói 
képességekre is szükség van.

50–60 PONT
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SZINT: KÖNNYŰ

EXTRA SZÓRAKOZÁS

Amikor sikerül megoldanod egy rejtélyt, lapozz a könyv végére (58-64. oldal), 
és olvasd el a TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATTUDOMÁNYOS MAGYARÁZATot. Így jobban megérted majd az 
adott jelenséget és a mögötte meghúzódó tudományos törvényszerűséget.

TUDOMÁNYOS MAGYARÁZAT

A tudományban elengedhetetlen a tudományos 
feltevések ellenőrzése. Ha tudni szeretnéd, 
hogy helyes-e az általad kitalált megoldás, 
végezd el a feladványhoz kapcsolódó kísérletet 
(KÍSÉRLETEZZ!,(KÍSÉRLETEZZ!, 58-64. oldal).

KÍSÉRLETEZZ!

PONTOZÁS

SZINT: KÖZEPES SZINT: NEHÉZ

A könyvben szereplő feladványok különböző nehézségűek,  
amit minden oldalon csillaggal jelöltünk.

Egyes rejtélyekhez TÖRD A FEJED! TÖRD A FEJED! 
címmel (58-64. oldal) további 
kérdéseket találsz, így kérdésről 
kérdésre egyre közelebb kerülhetsz  
a rejtélyek megoldásához.

TÖRD A FEJED!

Kísérletezz, 
gondolkodj és 

tanulj!

STEPHEN HAWKING
A kozmológia és a fekete lyukak szakértője

MARIE CURIE
A radioaktivitás úttörő 

kutatója

?
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Tudományos tevékenységet magányosan és csoportban is lehet űzni. Ha összefogsz másokkal, nemcsak 
segítséget kaphatsz a rejtélyek megoldásához, az ötleteik érdekesebbé és gyorsabbá is tehetik a megfejtést.

Ezért izgalmasabb, ha csapatban oldjátok meg a talányokat, és végzitek el  
a kísérleteket. De ha egyedül vágsz neki a feladatnak, akkor is remekül  
fogsz szórakozni.

Hogyan NYOMOZZ? 

O  Alkossatok két, legalább két-két fős csapatot, és kérjetek meg egy  
felnőttet, hogy vezesse a játékot.

O  Kérhettek plusznyomokat, de minden egyes nyom 5 pont levonásával jár.
O  A megoldáshoz mindenkinek el kell mondania a saját elképzelését. És ha nem 

egyezik a véleményetek? Nos, akkor mindenkinek érvekkel kell alátámasztania, 
és be kell bizonyítania a sajátját. Ahogy egy valódi kutatócsoportban!

O  A maximális pontszám eléréséhez a megfejtés után válaszolnotok kell a  
TÖRD A FEJED!TÖRD A FEJED! részben olvasható kérdésekre, és el kell végeznetek  
a KÍSÉRLETEZZ!KÍSÉRLETEZZ! részben leírt kísérleteket.

O  Ha valamelyik csapatnak nem sikerül megoldania a feladványt, de  
sikerül végrehajtania a TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATTUDOMÁNYOS MAGYARÁZAT rész feladatait, 
megszerezhetik a maximális pontszám felét.

HOGYAN ALKOSSATOK KUTATÓCSOPORTOT?

TÉMAKÖRÖK
Minden feladvány előtt látható egy-egy ikon, amely elárulja, melyik 
tudományághoz vagy tudományos módszerhez köthető:

FIZIKA

FÖLDTAN

FÖLDRAJZ

CSILLAGÁSZAT

OPTIKA

METEOROLÓGIA BIOLÓGIA

TERMÉSZETISMERET KÉMIA

KUTATÁS

ALBERT EINSTEIN
A relativitáselmélet 

megalkotója

Együtt okosabbak 
vagyunk!

E=MC2
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ROSALIND FRANKLIN
A DNS molekulaszerkezetének 

kutatója



SZINT: KÖNNYŰ

Egy szarka egész nap ide-oda repked, hogy kényelmes fészket 

építsen a fiókáinak. A nagy munkában igencsak megszomjazik, 

de mivel hetek óta nem esett az eső, egyre nehezebben talál 

olyan helyet, ahol a szomját csillapíthatná. 

PONTOZÁS: 
10 PONTFIZIKA

MADÁR1. SZOMJAS

888
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A szarka elindul, hogy vizet keressen. 
Egyszer csak ismerős hangra lesz 
figyelmes. Amikor leszáll egy faágra,  
hogy jobban hallja, néhány bogyó nagy 
hanggal a földre pottyan.

Leszáll a földre, és közelebbről is 
szemügyre veszi az egyik bogyót. 
A bogyó pont egy kis gödör szélére esett. 
A szarka kíváncsian közelebb ugrál.

Az okos madár beledugja a fejét  
a gödörbe, és rögtön tudja, honnan 
jön a hang. Víz van az alján! De hiába 
próbálkozik, a csőre nem ér bele.

Abbahagyja a próbálkozást, és okos szarka 
módjára törni kezdi a fejét. Körülnéz,  
a csőrébe vesz néhány kavicsot, és… 
Bravó! Végre ihat egy jóízűt.

Beledobálta a kavicsokat 
a gödörbe, amitől a víz  
szintje megemelkedett, 
így már beleért a csőre.

glugy!glugy!

Glugy-Glugy-
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?HOGYAN SIKERÜLT 
VÍZHEZ JUTNIA?




