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Hogyan értjük meg a matekot?

Úgy néz ki, mint egy óriási dióbél, és a  fejedben 

tartod: ez tested legzseniálisabb része, az agy. 

Ha nem lenne agyad, nem tudnál írni, olvasni, szá-

molni, beszélni és biciklizni. Nem lehetnél szerel-

mes, és soha nem álmodnál. Nem éreznéd az eper-

fagyi ízét, azonkívül semmire és senkire nem emlé-

keznél. Sőt még lélegezni sem tudnál. Egy szó 

mint száz: a testedben az agy a legfőbb irányító.

Pedig milyen jelentéktelennek tűnik ez a szerv! Összesen 

nincs másfél kilogramm. Igen ám, de 100 milliárd ideg-

sejt működik benne! Így már érthető, miért fogyaszt az 

agy olyan sok „üzemanyagot” – ugyanis tízszer annyi ener-

giára van szüksége, mint a többi szervünknek. Akkor is, 

ha egy matekpéldán töröd a fejed, és akkor is, ha alszol. 

A hangyák agya egyébként csak 250 000 idegsejtből áll.

Agyunk legnagyobb részét a nagyagy 
teszi ki. Két agyféltekéből áll, ame
lyeket a kérgestest köt össze. Furcsa 
módon a bal agyfélteke irányítja 
testünk jobb oldalát, a jobb agyfél
teke pedig a balt.

A köztiagy része a talamusz és 
a hipotalamusz. Összegyűjtik az 
idegrostokon érkező információkat, 
majd megszűrve továbbítják őket 
az agy megfelelő állomásaira. A hipo
talamuszhoz kapcsolódó hipofízis, 
más néven agyalapi mirigy hormono
kat termel és választ ki.

A kisagynak köszönhető például, hogy 
képesek vagyunk megragadni és a szánk
hoz emelni egy bögre kakaót. Ez a rész 
irányítja a mozdulatainkat, és segít meg
tartani az egyensúlyunkat.

Az agytörzs szabályozza testünk 
nem akaratlagos folyamatait: a szív
verést, a légzést, az ételek meg
emésztését és az alvást. Azonkívül 
az agytörzs köti össze az agyat a gerinc
velővel.

Mi?!  
Ebből egy kukkot 

sem értek.

talamusz
hipotalamusz
hipofízis

kérgestest

köztiagy

agytörzs

kisagy

nagyagy

gerincvelő
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Miért tudnak olyan gyorsan  
reagálni a kapusok? 
A focikapus azért tud villámgyorsan a labdára vetőd-

ni, mert az agya szoros összeköttetésben áll az ideg-

rendszere többi részével. Ezt a szövevényes rendszert 

úgy képzelhetjük el, mint egy úthálózatot. A műkö dése 

pedig a következő: a kapus szeme észlel valami kerek 

tárgyat – „Figyelem, labda!” –, és erről egy szempil-

lantás alatt jelentést küld az agynak az idegsejteken 

keresztül. Az agy gyorsan eldönti, mi a teendő. Kiad-

Érdekesség
Az emberi testet behálózó idegrend-
szerben villámgyorsan áramlik az informá-
ció. Amikor például beledugod a nagylábujjadat a víz-
be, 60 méter/másodperces sebességgel száguld a fejedbe 
a hír: „Brrr, ez jéghideg!” Összehasonlításképpen: a világ 
leggyorsabb rövidtávfutója a 100 méteres síkfutás közben 
másodpercenként 10 métert tesz meg.

Gondoltad volna?

Minden állatnak szüksége van agyra? Nem feltétlenül: 

a medúzáknak például nincs agyuk. Nekik ez lát hatóan 

egyáltalán nem okoz problémát, remekül boldogulnak 

anélkül is, hisz mindenfelé megtalálhatók az óceánok-

ban, az Antarktisztól a trópusokig.

ja a parancsot az izmoknak: „Ugrás a jobb sarokba!” 

Az izmok pedig haladéktalanul teljesítik a parancsot. 

Mellesleg, egy ember összes idegrostja 

sorban összekötve hússzor körbeérné 

a Földet.

Nagyot védett 

ez a kapus! Az agy

ból, gerincvelőből 

és idegekből álló 

idegrendszerének 

a tökéletes összjá

téka kellett hozzá.
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Miért nem fáj a hajvágás?

A haj elhalt sejtekből áll, ezért nem érzünk sem-

mit, amikor levágják. Még ez a szerencse – a fodrász-

szalonokban különben folyton sikoltoznának a ven-

dégek. Így azonban ajánlott rendszeresen ellátogatni 

fodrászhoz. Egy hajszál ugyanis havonta kb. egy cen-

timétert nő, átlagosan hét évig él, majd egy napon 

– 99 társával együtt – kihullik. De ne aggódj, ettől 

még nem fogsz megkopaszodni, hiszen rengeteg haj-

szálad van: számuk akár a 150 000-et is  elérheti. 

A teljes testünkön összesen körülbelül  öt-hatmillió 

szőrszál található – a szánk, tenyerünk és tal-

punk kivételével szinte mindenhová jut belőlük.

A hajszínünket a melanin határozza meg,  ugyanaz 

az anyag, amely napsugárzás hatására sötétebb-

re színezi a bőrünket. Minél több melanint állíta-

nak elő az erre hivatott bőrsejtjeink, annál 

 sötétebb a hajunk. Az idősebb embe-

rekben fokozatosan csökken a 

mela nin termelés, így hajuk idő-

vel megőszül, és fehér lesz.

Te is kipróbálhatod! 
Mézes-tojásos sampon
Úgy gondolod, nem szívesen kennél tojást a hajad
ra? De hidd el, a tojásban olyan anyagok vannak, 
amelyektől szép tiszta és fényes lesz a hajad! 

Kell hozzá
• 1 tojás
• 1 kávéskanál méz
• 1 kávéskanál étolaj (olíva- vagy napraforgóolaj)
• egy fél citrom leve

Elkészítés
1. Üsd fel a tojást, és verd habosra!
2. Add hozzá a mézet, az olajat és a citromlét!
3.  Dörzsöld bele a sampont a hajadba, és hagyd 

rajta néhány percig, hogy beszívódjon! Langyos 
vízzel alaposan öblítsd ki!

színesre festett 

hajú punk
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Érdekesség
Akinek egyenes haja van, általában irigyli a gön-
dör hajúakat. A borzas hajúak pedig hosszú, 
egyenes vagy hullámos frizuráról ábrándoznak. 
A haj hullámossága a hajhagyma alakjától függ: 
ha kerekded, akkor egyenesek a hajszálak, ha 
ovális, akkor hullámosak. A lapított hajhagymák-
ból pedig göndör haj nő.

Gondoltad volna?
Micsoda „karmok”! Az indiai Shridhar Chillal tartja az egy kézen lévő körmök hosszának világcsúcsát. Ujjain összesen 6,15 méternyi köröm nőtt.

Shridhar Chillal

Na,  
megvakarjam  

a hátadat?

Miért nő gyorsabban a köröm  
a kezünkön, mint a lábunkon? 
A kézkörmök évente kb. négy centimétert nőnek, míg 

a lábkörmök csak kettőt. Vajon miért van ez? A jelen-

ségnek több oka is van. Egyrészt a napfény serkenti 

a köröm növekedését. A kezünkön lévő körmöket pedig 

nyilván több napsütés éri, mint a lábkörmeinket, hiszen 

azokat többnyire zokni és cipő takarja. Van egy másik 

magyarázat is: a sejteknek, amelyekből a köröm képző-

dik, a kezünkben jobb a vérellátásuk, és több táp anyag-

hoz jutnak, ezért gyorsabban nőnek. A kéz- és lábkör-

möket is rendszeresen vágni kell. Ha tíz évig nem vág-

nánk le a körmünket, 40 centiméter hosszúra nőne. 

A köröm egyébként a szőrszálakhoz hasonlóan elsza-

rusodott, elhalt szövetből áll, és az ujjaink végét védi.

Neked milyen hajad van?

hullámos 
haj

egyenes 
haj

göndör 
haj

bőr a hajhagyma 
keresztmetszete


