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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

1 Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, 
nem tartózkodhat annak területén! 

2 A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheti 
be! 

3 A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheti! Laboratóriumi 
köpenyt mindig viselni kell! Védőkesztyű és védőszemüveg használata a 
kísérletek leírásánál, vagy tanári utasításra történik. 

4 A kísérletetek, vizsgálatokat csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni! A 
kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

5 Kísérletezés előtt figyelmesen olvassa el a kísérlet leírását! A megadott 
vegyszermennyiséget a leírt módon használja! 

6 A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7 Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

8 Ha vegyszert meg kell szagolni, soha ne hajoljon a vegyszeres edény szája 

fölé, hanem kézzel legyezze a gázt maga felé! 

9 A kémcsőbe tett anyagot óvatosan, a kémcső mozgatása közben 
melegítse! A kémcső nyílását soha ne fordítsa saját maga vagy társa felé! 

10 Kísérletezés közben ne nyúljon arcához, szeméhez! A munka elvégzése 
után mindig mosson kezet! 

11 Ha bőrre sav vagy egyéb maró hatású folyadék kerül, előbb száraz ruhával 

törölje le, majd bő vízzel mossa le!  

12 Ha bármilyen baleset történik, azonnal szóljon a gyakorlatot vezető 
tanárnak! 

 

 



 

 

Veszélyt jelző piktogramok: 

 

Jel Jelentés 

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

Vigyázz!  

Alacsony hőmérséklet! 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

Vigyázz! Radioaktív sugárzás! 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 

 

Vigyázz! Lézersugár! 

 



 

 

 

BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

A fizikatanítás során alapvetően a mindennapi tapasztalatainkból indulunk ki. A 
mindenütt megvalósítható tanári bemutató kísérletek mellett az egyéni 
kísérletezés alapvető fontosságú.  

A kísérletezés nem feltétlenül valamilyen bonyolult, eszközigényes dolgot 

jelent. A hétköznapi környezetünkben fellelhető egyszerű anyagok és eszközök 
segítségével számos olyan kísérletet állíthatunk össze, amelyeket akár egyedül, 
otthon is elvégezhetnek diákjaink. Feladatként egyszerű méréseket is 
kitűzhetünk. Egyes tanult jelenségek, fizikai elvek megnyilvánulásait 
kereshetjük háztartásunkban, lakókörnyezetünkben, célunk lehet egyes 
jelenségek értelmezése. Míg az általános iskolában a jelenségértelmezés során 

felismerjük, hogy a dolgok magyarázhatóak, megérthetők, értelmezhetők – 
tehát a magyarázhatóságon van a hangsúly, az értelmezés folyamatának 
mikéntjével ismerkedünk s nem elsődlegesen a tartalmával –, addig a 
középiskolában már a tartalmak is kiemelt fontosságot nyernek. A 
laboratóriumi munka során megismerkedünk a természet tervszerű 
megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények 
számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések 

matematikai alakú megfogalmazásával.  

Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzetben található kísérletek két témakörhöz tartoznak: 

Elektromos töltés és erőtér 

- elektrosztatikai jelenségeket és az elektromos tér szerkezetét 
ismerjük meg kísérleteink által, majd a töltés tárolásának 
lehetőségét vizsgáljuk 

Egyenáram, mágnesség 

- egyenáramú áramkörök felépítését és működését vizsgáljuk, majd 
alapvető magnetosztatikai jelenségek és a mágneses tér 
szerkezetének megismerése után az egyenáram és a mágneses tér 

kapcsolatát vizsgáljuk 
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AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS ÉS ERŐTÉR 

 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- Az elektrosztatikus alapjelenségek vizsgálata (1. és 2. kísérletek) 

- Az elektromos tér jellemzőinek megismerése (3. és 4. kísérletek) 

- A kondenzátor töltés- és energiatároló képességének vizsgálata (5. 
kísérlet) 
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F10.01 – ELEKTROSZTATIKAI ALAPJELENSÉGEK 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Üveg rúd 

 Műanyag rúd 

 Műanyag szövetdarab 

 Papír- és alufólia 
darabkák 

 2 db egyforma 
elektroszkóp 

 Fémrúd 

 Vonalzó 

 3 db Lufi 

 

 

Elektroszkóp 

almus.hu 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: testek dörzsöléssel elektromos állapotba hozhatók, amely abban 
nyilvánul meg, hogy más elektromosan töltött testekkel vonzó vagy taszító 

kölcsönhatásba kerülnek. 

Első kísérletben a dörzselektromosságra nézünk három jelenséget. 

A második és harmadik kísérletben elektroszkóppal figyeljük meg az 
elektromos töltésmegosztás jelenségét. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Dörzselektromosság 

a) Szórjon az asztalra apró papírdarabkákat! Dörzsölje meg szövetdarabbal az 
üveg rudat, és közelítse lassan a papírdarabkákhoz!  

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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b) Szórjon az asztalra apró alufólia-darabkákat! Dörzsölje meg szövetdarabbal 
az üveg rudat, és közelítse lassan az alufólia-darabkákhoz!  

Mit tapasztal?  

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

c) Fújjon fel három lufit! Dörzsölje meg őket a szövetdarabbal! Tegye a lufikat 
egymás mellé az asztalra! 

Mit tapasztal?  

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Elektromos töltésmegosztás 1. 

a) Dörzsölje meg szövetdarabbal az üveg rudat! Közelítse a töltött rudat az 

elektroszkóp csúcsához, vigyázva arra, hogy töltés ne kerülhessen az 
elektroszkópra! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

b) Távolítsa el e töltött testet! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Közelítsen újra szövetdarabbal megdörzsölt üveg rudat az elektroszkóphoz, 

és érintse meg ujjával egy pillanatra az elektroszkóp csúcsát úgy, hogy közben 
a töltött rúd az elektroszkóp csúcsának közelében marad! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

d) Távolítsa el a feltöltött testet az elektroszkóptól! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

e) Magyarázza meg a fenti jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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3) Elektromos megosztás 2. 

a) Kössön össze két egyforma, semleges elektroszkópot egy fémrúddal! 

b) Közelítsen egy szövetdarabbal megdörzsölt műanyag rudat az egyik 
elektroszkóphoz, vigyázva arra, hogy töltés ne kerülhessen az elektroszkópok 

rendszerére! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Távolítsa el a fém rudat egy műanyag vonalzó segítségével úgy, hogy 
közben a töltött műanyag rúd az egyik elektroszkóp közelében marad! Mit 
tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

d) Dörzsölje meg a szövetdarabbal a műanyag rudat és érintse hozzá ahhoz az 

elektroszkóphoz, melyhez a b) pontban is közelítette! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

e) Dörzsölje meg a szövetdarabbal a műanyag rudat és közelítse a másik 
elektroszkóphoz! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg e két utóbbi jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.02 –ELEKTROSZTATIKUS TÖLTÉS KIMUTATÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 db üveg rúd 

 Műanyag rúd 

 Műanyag szövetdarab 

 Elektroszkóp 

 Fémrúd 

 2 db fa kocka 

 Papírból kivágott lovasok 

 Állvány vízszintes rúddal, 
zsinórok a rögzítéshez 

 

Elektroszkóp 

almus.hu 

 

 

    „Lovasok” 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: kétféle elektromos töltés létezik. 

A kísérlet első felében a töltések kimutatására nézünk két módszert (papír 
lovasok és elektroszkóp), majd a kétféle töltés meglétét mutatjuk ki. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Elektromos töltés jelenlétének kimutatása: 

a) Fektesse a két fakockára a fém rudat és helyezze a fém rúdra a lovasokat! 

b) Dörzsölje meg a műanyag rudat és érintse a fémrúdhoz! Mit tapasztal? 

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Töltés kimutatása elektroszkóppal 
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a) Dörzsölje meg szövetdarabbal a műanyag rudat és érintse az 
elektroszkóphoz! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

b) Dörzsölje meg újra szövetdarabbal a műanyag rudat és érintse a már 
feltöltött elektroszkóphoz! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Adjon választ a kérdésre a kísérleti tapasztalat alapján: 

Mennyivel „tud többet” az elektroszkóp a papír lovasoknál?  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

c) Dörzsölje meg a szövetdarabbal az üveg rudat és érintse az előző (b) 
kísérletben feltöltött elektroszkóphoz! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Mivel magyarázható ez a jelenség? 

 ...............................................................................................................  

3) A kétféle elektromos töltés 

a) Lógassa fel az üveg rudat az állványra az ábrán látható módon, majd 
dörzsölje meg szövetdarabbal! 

 

ecseri.puskas.hu 

b) Dörzsölje meg szövetdarabbal a műanyag rudat, és közelítse az üvegrúd 
felé! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Dörzsöljön meg szövetdarabbal egy másik üveg rudat, és közelítse a 
rögzített üvegrúd felé! Mit tapasztal?  

 ...............................................................................................................  

d) Magyarázza meg a két jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.03 – EKVIPOTENCIÁLIS VONALAK KIMÉRÉSE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Elektromos szenzor 

 CE ESV adatbegyűjtő  

 Lapos üvegtál 

 Egyenáramú tápegység 

 Vezetékek, krokodilcsipeszek 

 Négyzethálós papír 

 Edényben víz 

 Kör alakú elektródák 

 Henger alakú elektródák 

 

 

 
Henger alakú elektróda 

almus.hu 

 

 
Kör alakú elektróda 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az ekvipotenciális pontok az erővonalakra merőleges görbék mentén 
helyezkednek el az elektromos térben. 

Ekvipotenciális pontok azok a pontok melyeknek azonos a potenciáljuk, tehát 

azonos a feszültségük a választott ponthoz viszonyítva. Ezen görbék 
merőlegesek az erővonalakra, hiszen nincs munkavégzés a töltések mozgatása 
során. A görbék egyszerű esetekben könnyen szerkeszthetők (pl. kondenzátor 
lemezei között a lemezekkel párhuzamos síkok), míg összetett rendszerekben 
kísérletileg mérhetők ki. 

Kísérletünkben a két elektróda közti teret feszültségmérővel pontról pontra 

letapogatva, a mért potenciálértékek alapján a kiterjedt elektromos térre 
jellemző feszültségtérképet rajzoljuk meg. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kör alakú elektródák ekvipotenciális vonalai: 

a) Rögzítsen az üvegtál alá milliméterpapírt és öntsön a tálba néhány mm 
magasan csapvizet!  

b) Helyezze a tálba a kör alakú elektródákat! Figyeljen arra, hogy az 
elektródák a négyzetháló vonalaira illeszkedjenek!  

c) Az elektródákhoz csatlakoztasson röpzsinórokat, és állítsa össze az 
áramkört az alábbi ábra alapján: 
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ecseri.puskas.hu 

d) Rajzolja be az elektródák pontos helyét az alábbi négyzethálós ábrába!  

 

e) Mozgassa lassan a feszültségmérő szabad potenciálvezetékét (a kapcsolási 
rajzon nyíl jelzi) és keressen azonos potenciálú pontokat! 

f) Mérjen ki a kádban mindkét elektróda körül legalább 3 ekvipotenciális 
vonalat és rajzolja be azokat a fenti ábrába! A vonalakon tüntesse fel a mért 
feszültség értékét is! 
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2) Cserélje ki a kör alakú elektródákat henger alakúakra (lásd az ábra), és 
végezze el újra a mérést! A kapott eredményt rögzítse az alábbi négyzethálós 

ábrán! 

 

ecseri.puskas.hu 

 

Milyen alakúak az ekvipotenciális vonalak? 

 ...............................................................................................................  
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F10.04 – FÉMEK ELEKTROMOS TÉRBEN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Van de Graaff-generátor  

 Gyertya, gyufa 

 Csúcsos fémrúd szigetelt 
tartóval 

 Faraday-kalitka,  

 Faraday-pohár 

 Sztaniol csíkok és tűk a 
rögzítéshez 

 Polisztirol inga 

 Braun-féle elektroszkóp 

 
Van de Graaff-generátor  

almus.hu 

 

  
Faraday-kalitka Faraday-pohár 

www.3bscientific.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: vezetők többlet töltései a vezető felületén helyezkednek el, ahol az 
élek, csúcsok környezetében összpontosulnak. 

A nagy feszültséget, de kis áramerősséget létrehozó elektrosztatikai gépek – a 

dörzselektromos hatást alkalmazva – alapvetően a kétféle elektromos töltés 
szétválasztására és akkumulálására szolgálnak.  

Első kísérletünkben ismerjük meg a Van de Graaff-generátor működését, majd 
megfigyeljük a csúcshatás jelenségét. Végül magyarázatot keresünk a 
Faraday-kalitkával és a Faraday-pohárral végzett kísérletek tapasztalataira. 

 

 

http://www.3bscientific.hu/
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1 Figyelje meg a Van de Graaff-generátor működését: 

a) Tekerje meg a Van de Graaff-generátort! Mi történik, ha a kisütőpálcával 
közelítünk a fémgömb felé?  

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

b) Töltse fel a Van de Graaff-generátort a beépített motor segítségével! Mi 
történik, ha a kisütőpálcával közelítünk a fémgömb felé? 

 ...............................................................................................................  

2 Csúcshatás vizsgálata 

a) Illesszen hegyes (tű)csúcsban végződő fémpálcát vízszintes helyzetben, jól 
szigetelt, magas állványba, és állítson a csúcs elé égő gyertyát!  

b) Csatlakoztassa a fémcsúcsot röpzsinórral a Van de Graaff-generátorhoz, és 
tekerje meg azt! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

c) Hol használják a csúcshatást a mindennapi életben? 

 ...............................................................................................................  

3 Kísérlet Faraday-kalitkával 

a) A Faraday-kalitka fémhálójának külső és belső oldalára -�a töltés jelzésére 
-� erősítsen néhány sztaniolcsíkot! 

b) Töltse fel a Faraday-kalitkát a Van de Graaff-generátorról egy röpzsinór 

segítségével! Mit tapasztalt?  

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4 Kísérletek Faraday-pohárral 

a) Illessze az elektroszkóp elektródájára öblös fémpoharat (Faraday-pohár)! 

b) Vonja be a polisztirol ingát sztaniolpapírral! 
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c) Töltse fel a Van de Graaff-generátorról a golyót, és dugja a Faraday-
pohárba anélkül, hogy hozzáérintené! Figyelje meg az elektroszkópot! Mit 

tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

d) Emelje ki ezután óvatosan a gömböt a pohárból, továbbra is ügyelve arra, 
hogy ne érjen vele a pohár falához! Figyelje meg az elektroszkópot! Mit 
tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

e) A feltöltött gömböt érintse a Faraday-pohár belső felületéhez, majd emelje 

ki onnan! Figyelje meg az elektroszkópot! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

f) Magyarázza meg a jelenségeket! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.05 – KONDENZÁTOR ENERGIÁJA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Braun-féle elektroszkóp 

 Kondenzátor lemez 

szigetelő nyélen 

 Üveglap 

 Van de Graaff-generátor  

 Röpzsinórok 
krokodilcsipeszek 

 Állvány, zsineg 

 Grafittal bevont 

pingponglabda 

 

Braun-féle elektroszkóp 

kelettanert.hu 

 

Van de Graaff-generátor 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az elektromos mezőnek energiája van. 

Minél nagyobb a kondenzátor kapacitása, annál több töltés befogadására képes 
ugyanakkora feszültség mellett. Mitől függ a síkkondenzátor kapacitása? Erre a 
kérdésre keressük a választ az első kísérletben. 

Az elektromos mező elmozdítja a benne lévő töltéseket, munkavégzésre képes. 
Az elektromos mezőnek energiája van. Ezt igazoljuk a második kísérletben. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kondenzátor kapacitása: 

a) A Van de Graaff-generátor segítségével töltse fel az elektroszkóp lemezét! 

b) Földelje le a másik kondenzátor-lemezt és tartsa az elektroszkóp lemezével 
félig szembe (lásd az ábrát)! 
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mozalearn.eu 

c) Tolja el a földelt kondenzátor-lemezt úgy, hogy a szemben álló felületek 

nagysága növekedjen! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Egészítse ki a mondatot: 

A síkkondenzátor kapacitása ……………… arányos a lemezek területével. 

d) Távolítsa el a földelt kondenzátor-lemezt úgy, hogy a szemben álló felületek 
közti távolság növekedjen! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Egészítse ki a mondatot: 

A síkkondenzátor kapacitása ………………… arányos lemezek közötti távolsággal. 

e) Helyezze a lemezek közé az üveglapot! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Egészítse ki a mondatot: 

A síkkondenzátor kapacitása ………………. a lemezek közti szigetelőanyag 
minőségétől. 

2) Az elektrosztatikus harangjáték 

a) A Van de Graaff-generátor segítségével töltse fel az elektroszkóp lemezét! 

b) Földelje le a másik kondenzátor-lemezt és tartsa az elektroszkóp lemezét és 
a földelt lemezt függőleges helyzetben egymással szembe! 

c) Lógassa be a zsinegre kötött pingponglabdát a kondenzátorlemezek közé! 
(ld. az ábrát)  

 

ecseri.puskas.hu 
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d) Koccantsa a labdát a feltöltött lemezhez! Mit tapasztalt?  

 ...............................................................................................................  

 
e) Magyarázza meg a jelenséget!  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

f) Mit mutat az elektroszkóp a folyamat során? 

 ...............................................................................................................  

g) Hogyan bizonyítja ez a kísérlet azt, hogy a kondenzátor terének van 

elektromos energiája? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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EGYENÁRAM, MÁGNESSÉG 

 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- Áramforrások felépítésének és jellemzőinek vizsgálata (7-9. kísérletek) 

- Az egyenáramú áramkörök felépítésének és működésének vizsgálata 
(6. és 10-14. kísérletek) 

- A magnetosztatikai alapjelenségek és a mágneses tér jellemzőinek 
megismerése (15. és 16. kísérletek) 

- Az egyenáram mágneses terének vizsgálata (17. kísérlet) 
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F10.06 – OHM-TÖRVÉNY KÍSÉRLETI IGAZOLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vátoztatható feszültségű 
tápegység 

 Digitális multiméter 

 Ellenállás 

 Kapcsoló 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

Tápegység 

almus.hu 

 

      Ellenállás, kapcsoló 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az áramkörbe kapcsolt fogyasztó sarkain mérhető feszültség, és a 
feszültség hatására a fogyasztón átfolyó áram erőssége egyenesen arányos 
(ha a fogyasztó hőmérséklete állandó), tehát hányadosuk állandó. Ez az 

állandó a fogyasztóra jellemző adat, a fogyasztó elektromos ellenállásának 
nevezzük. 

Az áramkörbe kapcsolt ellenálláson eső feszültség és rajta átfolyó 
áramerősség közti egyenes arányosságot igazoljuk kísérletünkben, majd 
meghatározzuk az ellenállás nagyságát. 

Az áramkörbe kapcsolt feszültségforráson kimenő feszültséget változtatva 

mérjük az áramkörben folyó áram nagyságát. A kapott eredményeket 
grafikusan ábrázolva igazolható a lineáris összefüggés, és megadható az 

ellenállás nagysága. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

a) Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a rajz alapján!  

 
ecseri.puskas.hu 

 
2) a) Állítson be a feszültségforráson 5 V kimenő feszültséget! 

b) Zárja a kapcsolóval az áramkört, és olvassa le a körben folyó áram 
nagyságát (I)! Az eredményt írja a táblázatba! 

Mért 
értékek 

1. 2. 3. 4. 5 6 

U (V) 
 

5 V 10 V 15 V 20 V 25 V 30 V 

I (A)       

 

c) Szakítsa meg az áramkört a kapcsolóval!  

d) Növelje a feszültséget 5 V-onként 30 V-ig, és minden feszültség-értéknél 
végezze el a fenti mérést! Az eredményeket írja a táblázatba! 

3) a) Ábrázolja a feszültséget az áramerősség függvényében! 
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b) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Igazolja-e a grafikon a vizsgált 
arányosságot? Válaszát indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) a) Olvassa le az egyenes meredekségét (m)!  

m= ..........................................................................................................  

b) Az ellenállás definícióját (R=U/I) felhasználva fejezze ki a fogyasztón eső 
feszültséget a rajta átfolyó áram függvényében! 

c) A kapott képletet és az egyenes meredekségét felhasználva határozza meg 
az ellenállás értékét (R)! 

R= ...........................................................................................................  

d) Mérje meg digitális multiméterrel az ellenállás értékét (R’)! 

R’= ..........................................................................................................  

e) Hasonlítsa össze a két ellenállásértéket! Mi lehet az eltérés oka? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.07 – ÁRAMFORRÁS KÉSZÍTÉSE 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Védőkesztyű 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 vörösréz elektróda 

 sárgaréz elektróda  

 grafit rúd 

 Elektródatartó 

 250 ml-es főzőpohár  

 Kénsav oldat 

 Desztillált víz 

 10 és 20 Forintos 
pénzérmék 

 Itatóspapír 

 Olló 

 Digitális multiméter 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

Elektródák tartóban 

almus.hu 

 

 

Digitális multiméter 

almus.hu 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a galvánelem feszültsége függ az elektróda és az elektrolit 
minőségétől. 

Két különböző fém és a közöttük lévő elektromosan vezető folyadék 

(elektrolit) galvánelemet alkot.  

Első kísérletünkben galvánelemet építünk és megfigyeljük működését. 

Második kísérletünkben volta-oszlopot építünk pénzérmékből. 

1) Galvánelem készítése: 

a) Töltse félig a főzőpoharat desztillált vízzel. Rögzítse az elektródákat az 
elektródatartóban, és helyezze a tartót a főzőpohár tetejére!  

b) Mérje meg a két elektróda közti feszültséget a digitális multiméterrel! 
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Mit mutat a mérőműszer? Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

c) Öntsön a főzőpohárban lévő vízhez egy kis kénsav oldatot és tegye bele az 
elektródákat! 

d) Mérje meg a két elektróda közti feszültséget a digitális multiméterrel! 

Mit mutat a mérőműszer? Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

e) Öntsön a főzőpohárba újabb adag kénsav oldatot (ezzel növelve a kénsav 

koncentrációját a főzőpohárban) és tegye bele az elektródákat! 

f) Mérje meg a két elektróda közti feszültséget a digitális multiméterrel! 

Mit mutat a mérőműszer? Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

g) Lassan emelje ki a főzőpohárból az elektródákat és közben figyelje, mit jelez 
a mérőműszer! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

h) Cserélje ki az egyik elektródát grafitrúdra! Mit mutat a mérőműszer? 
Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

i)  Jelölje x –el az igaz állításokat: 

A galvánelem teljesítménye függ az elektródák minőségétől.         ⎕ 

A galvánelem teljesítménye függ az elektródák hosszától.  ⎕ 

A galvánelem teljesítménye függ az elektrolit minőségétől.  ⎕ 

 

2) Építsen Volta oszlopot! 

a) Tegyen az asztalra egy 20 Forintos érmét! 

b) Tegyen az érmére egy itatóspapír korongot, amit előzőleg átitatott a kénsav 
oldattal! 

c) Tegyen a papírkorongra egy 10 Forintos érmét! 
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d) Mérje meg a digitális multiméterrel a két pénzérme közti feszültséget! 

U=……………….. 

e) Tegyen az oszlopra újabb emeleteket, (20Ft, itatós, 10 Ft) és mérje meg 
minden emeletnél a telep feszültségét! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.08 – TERMOELEKTROMOS HATÁS VIZSGÁLATA  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Peltier termogenerátor 

 Elektrosztatikus töltés és 

feszültség szenzor 

 Hőmérséklet szenzor 

 CE ESV adatbegyűjtő 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 0°C-os víz jégkockákkal 

 Forró víz 

 

 

Peltier termogenerátor 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

 
Hipotézis: a Peltier-elem teljesítménye függ a szárai közti hőmérséklet-
különbségtől. 

Ha az egyik edénybe forró, a másik edénybe pedig hideg vizet töltenek, akkor 

a hő az alumínium profilon keresztül a termoelektromos generátorhoz 
(Peltier-elem) áramlik, és onnan a másik alumínium profilon keresztül a hideg 
vízbe. Minél nagyobb a hőmérséklet-különbség, annál több hő áramlik, és 
annál több áram fejlődik. 

Ezt az összefüggést igazoljuk kísérletünkben. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a Peltier termogenerátort! 

2) Figyelje meg a termogenerátor működését: 

a) Töltsön az egyik tartályba 0°C-os víz jégkockákkal! 

b) Töltsön a másik tartály 1/4 részéig szobahőmérsékletű vizet! Várja meg, 
amíg az alumínium profil átveszi a víz hőmérsékletét és mérje meg a közös 
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hőmérsékletet (t) a hőmérséklet szenzor segítségével. Az eredményt írja a 
táblázatba! 

c) Olvassa le a termogenerátor által létrehozott feszültséget (U) a feszültség 
szenzor segítségével! Az eredményt írja a táblázatba!  

Vízszint a 
tartályban 

1/4 1/2 3/4 1 

t (°C) 
 

    

U (V) 
 

    

d) Öntsön forró vizet a szobahőmérsékletű vízhez a tartályba úgy, hogy a 
tartály először félig, majd ¾-ig végül tele legyen a vízzel, és mérje az 
összetartozó hőmérséklet és feszültség adatokat! Az eredményeket írja a 

táblázatba! 

3) Milyen változást tapasztal a propeller forgásának sebességében a kísérlet 
során? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Ábrázolja a feszültség változását az idő függvényében! 
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5) A grafikon alapján állapítsa meg, hogy milyen összefüggés van a két 
mennyiség között!  

 ...............................................................................................................  
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F10.09 – AZ ÁRAMFORRÁS PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 V-os 
laposelem  

 2db digitális 
multiméter 

 Potenciométer 

 Kapcsoló  

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

    Kapcsoló 

 Potenciométer 

 

Digitális multiméter 

 

almus.hu 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az áramforrásnak is van ellenállása. 

A hétköznapokban használt galvánelemekkel készített áramkörök esetén a 
töltéseknek nem csak az áramforráshoz kapcsolt ellenálláson kell áthaladnia, 

hanem magán az áramforráson is. Mivel a töltések nem akadálytalanul jutnak 

át az elemen, ezért ezeknek is van ellenállásuk. A galvánelemek ellenállását 
belső ellenállásnak (Rb) nevezzük. A terheletlen elem kapcsain mérhető 
feszültséget üresjárási feszültségnek, (U0) más néven elektromotoros erőnek 
nevezzük. Egy egyszerű áramkör esetén a töltések áthaladnak a külső (R) és a 
belső (Rb) ellenálláson is. Tekinthetjük úgy, hogy e két ellenállás sorosan van 
kapcsolva. 

Kísérletünkben a potenciométer ellenállását változtatva mérjük a feszültség és 

áramerősség értékét, majd a mért értékeket és a teljes áramkörre 
vonatkoztatott Ohm-törvényt felhasználva meghatározzuk a telep belső 
ellenállását. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1)  Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a rajz alapján! 

 

A kapcsolási rajz a kísérleti összeállítást mutatja 

ecseri.puskas.hu 

2) Öt különböző ellenállásérték mellett olvassa le az áram és a feszültség 
összetartozó értékeit: 

f) Változtassa az ellenállást a körben a potenciométer állítógombjának 
elcsavarásával!  

g) Olvassa le a műszerek által jelzett áram- (I) és feszültségértékeket (Uk)! 

Írja az adatokat a táblázatba! 

Mért 
értékek 

1. 2. 3. 4. 5 

I (A) 
 

     

Uk (V) 
 

     

3) a) Ábrázolja a feszültséget az áramerősség függvényében!  
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b) Illesszen egyenest a kapott pontokra! 

c) Olvassa le az egyenes meredekségét (m) és tengelymetszetét (b)! 

m=………………………  b=…………………………. 

4) a) Fejezze ki a teljes áramkörre vonatkoztatott Ohm-törvényből a 
kapocsfeszültséget! 

Uk=………………………  

b) A felírt képlet felhasználásával az egyenes meredekségének és 
tengelymetszetének ismeretében határozza meg a telep elektromotoros erejét 
(U0) és belső ellenállását (Rb)! 

U0=……………………….  Rb=……………………….. 
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F10.10 – ELLENÁLLÁSOK SOROS KAPCSOLÁSA 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 V-os laposelem  

 Digitális multiméter 

 3 db különböző nagyságú 
ellenállás 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

 

    Ellenállás 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: sorba kapcsolt ellenállások eredő ellenállása az összetevő 
ellenállások összege. 

Egy áramkörbe egyszerre több fogyasztót is bekapcsolhatunk. Az ilyenkor 
kialakuló feszültség- és áramerősség-viszonyokat kizárólag az szabja meg, 
hogy az egyes fogyasztóknak mekkora az ellenállása, és hogy milyen módon 
lettek az áramkörbe bekötve. Ha egy áramkört úgy állítunk össze, hogy benne 

nincs elágazás, akkor az ellenállásokat sorosan kapcsoltuk a feszültségforrásra. 

A hipotézis helyességét ellenőrizzük kísérletünkben.  

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1)   Mérje meg a telep kapocsfeszültségét (Uk) a digitális multiméterrel! 

Figyeljen a mérőműszer beállítására – egyenfeszültséget mérjen! 

Uk=………………………. 

2)  Mérje meg a digitális multiméterrel az ellenállások nagyságát (R1, R2, R3)! 

R1= ……………………. R2= ……………………. R3= ……………………. 

Figyeljen a mérőműszer beállítására – ellenállást mérjen! 

3)  Határozza meg az eredő ellenállást két sorba kapcsolt ellenállás esetén: 

a)  Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a rajz alapján!  
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tankönyvtar.hu 

Figyeljen a mérőműszer beállítására – egyenáramot mérjen! 

b) Olvassa le a körben folyó áram erősségét (I)!  

I=………………………. 

c) Számolja ki az eredő ellenállást (R) a kapocsfeszültség és az áramerősség 
mért értékei felhasználásával! 

R=………………………. 

d) Számolja ki az eredő ellenállást (R) a két ellenállás nagyságának 
ismeretében! 

R=………………………. 

e) Hasonlítsa össze a két kapott ellenállás értéket! Hány százalékos az eltérés? 

 

4) Határozza meg az eredő ellenállást három sorba kapcsolt ellenállás esetén: 

f)  Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a rajz alapján!  

 

tankönyvtar.hu 

g) Olvassa le a körben folyó áram erősségét!  

I=………………………. 

h) Számolja ki az eredő ellenállást a kapocsfeszültség és az áramerősség mért 
értékei felhasználásával! 

R=………………………. 

i) Számolja ki az eredő ellenállást a három ellenállás nagyságának 
ismeretében! 

R=………………………. 

j) Hasonlítsa össze a két kapott ellenállás értéket! Hány százalékos az eltérés? 

5) Mi lehet a számolt és mért eredő ellenállások közti eltérések oka? 

 ...............................................................................................................  
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F10.11 – ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 V-os laposelem  

 Digitális multiméter 

 3 ismert nagyságú 
ellenállás 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

 

     Ellenállás 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: párhuzamos kapcsolás esetén az eredő ellenállás reciprokát úgy 
határozhatjuk meg, hogy összeadjuk az összetevő ellenállások reciprok 
értékeit. 

Egy áramkörbe egyszerre több fogyasztót is bekapcsolhatunk. Az ilyenkor 
kialakuló feszültség- és áramerősség-viszonyokat kizárólag az szabja meg, 
hogy az egyes fogyasztóknak mekkora az ellenállása, és hogy milyen módon 

lettek az áramkörbe bekötve. Ha egy feszültségforrás két kivezetésére úgy 
kapcsolunk ellenállásokat, hogy minden ellenállás egyik csatlakozása a 

feszültségforrás egyik kivezetéséhez, másik csatlakozása a feszültségforrás 
másik kivezetéséhez kapcsolódik, akkor az ellenállásokat párhuzamosan 
kapcsoltuk az áramkörbe. 

A hipotézis helyességét ellenőrizzük kísérletünkben. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérje meg a telep kapocsfeszültségét a digitális multiméterrel! 

Figyeljen a mérőműszer beállítására – egyenfeszültséget mérjen! 

Uk=………………………. 

2) Mérje meg a digitális multiméterrel az ellenállások nagyságát! 

R1= ……………………. R2= ……………………. R3= ……………………. 

Figyeljen a mérőműszer beállítására – ellenállást mérjen! 

3) Határozza meg az eredő ellenállást két párhuzamosan kapcsolt ellenállás 
esetén: 
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a)  Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a rajz alapján!  

 
tankönyvtar.hu 

Figyeljen a mérőműszer beállítására – egyenáramot mérjen! 

b) Olvassa le a főkörben folyó áram erősségét!  

I=………………………. 

c) Számolja ki az eredő ellenállást a kapocsfeszültség és az áramerősség mért 
értékei alapján! 

R=………………………. 

d) Számolja ki az eredő ellenállást a két ellenállás nagyságának ismeretében! 

R=………………………. 

e) Hasonlítsa össze a két kapott ellenállás értéket! Hány százalékos az eltérés? 

 

4) Határozza meg az eredő ellenállást három párhuzamosan kapcsolt ellenállás 
esetén: 

a) Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a rajz alapján!  

 
tankönyvtar.hu 

b) Olvassa le a főkörben folyó áram erősségét!  

I=………………………. 

c) Számolja ki az eredő ellenállást a kapocsfeszültség és az áramerősség mért 

értékei alapján! 

R=………………………. 

d) Számolja ki az eredő ellenállást a három ellenállás nagyságának 
ismeretében! 

R=………………………. 

e) Hasonlítsa össze a két kapott ellenállás értéket! Hány százalékos az eltérés? 
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5) Mi lehet a számolt és mért eredő ellenállások közti eltérések oka? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.12 – ELLENÁLLÁSMÉRÉS HÍD KAPCSOLÁSSAL 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
   

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Egyenáramú tápegység  

 2 db ismert nagyságú 
ellenállás 

 Ismeretlen nagyságú 

ellenállás 

 Potenciométer 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 Galvanométer 

 Digitális multiméter 

 

               

Ellenállás                 Galvanométer 

         

Potenciométer 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Wheatstone-híd alkalmazásával mérhető az ismeretlen ellenállás 

értéke. 

Egy ellenállás értékét mérhetjük úgy, hogy adott áramot vezetve át rajta, 
megmérjük, mekkora feszültség esik rajta. Általában ezzel a módszerrel 
határozzák meg az ellenállást az univerzális (volt-amper-ohm mérő) kézi 

mérőműszerek. Nagyobb mérési pontosságot tudunk azonban elérni 
mérőhidak, például a Wheatstone-híd alkalmazásával.  

Ennek a mérőhídnak az alkalmazásával mérjük meg kísérletünkben egy 
ismeretlen ellenállás értékét. 
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A Wheatstone-híd kapcsolási 

rajza: 

 

tankönyvtar.hu 

 

A Wheatstone-híd működési elve: 

Az ellenállások közös (külső) pontjain 

azonos a potenciál, valamint az A és B 
pontokban is azonos a potenciál, így az R1 
és Rx ellenállásokon ugyanaz a feszültség 
esik, és azonos lesz a feszültség az R2 és 
R4 ellenállásokon is. Ohm törvényét 
felhasználva felírhatjuk:  

I1 R1 = I3 Rx      és      I2 R2 = I4 R4 

A galvanométeren azonban nem folyik 
áram, ezért: 

I1 = I2      és       I3 = I4 
Ezeket felhasználva: 

1 1

4

2 4 2

x

x

RR R
R R

R R R
    

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Végezze el a kísérletet: 

a) Állítsa össze a Wheatstone-hidat az ábra alapján, ahol R1, R2 ismert 
ellenállások, Rx az ismeretlen ellenállás, R4 egy változtatható ellenállás, 

potenciométer! 

b) Változtassa a potenciométer R4 ellenállását úgy, hogy a G galvanométer 0-
át mutasson, azaz A és B pontok azonos potenciálon legyenek! 

c) Olvassa le a R4 ellenállás értékét 

R4 =………………………….. 

d) Számítsa ki az ismeretlen ellenállás értékét (a bevezetőben levezetett képlet 

felhasználásával): 

Rx=………………………………. 

2) Mérje meg az ismeretlen ellenállás értékét digitális multiméterrel! Hasonlítsa 
össze a két eredményt. Mi lehet az eltérés oka? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.13 – VEZETÉKEK ELLENÁLLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 V elem 

 Digitális multiméter 

 3 db 100 cm hosszú 
króm/nikkel drót 

 Kapcsoló 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

 

  

a vizsgált drót egy 100 cm hosszú 
darabjának jele a kapcsolási rajzon 

tankönyvtar.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a vezeték ellenállása függ a vezeték hosszától és 
keresztmetszetének nagyságától. 

Áramkörökkel végzett kísérleteink során a vezetékek ellenállását 0-nak vettük. 

Valójában a vezetékeknek is létezik ellenállása, értéke azonban az általunk 
korábban vizsgált áramkörök esetén (a vezetékek kis mérete miatt is) olyan 
kicsi, hogy valóban elhanyagolható. Hosszabb vezetékek (például 

távvezetékek) esetén azonban már nem tekinthetünk el a vezető ellenállásától. 
Kísérletünkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan függ a vezeték ellenállása a 
vezeték hosszától és keresztmetszetének nagyságától. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérje meg a telep sarkain a kapocsfeszültséget (U)! 

U=………………….. 

2) A vezeték ellenállásának függése a vezeték hosszától 

a) Állítsa össze a kísérleti kapcsolást az alábbi rajz alapján! 

 

ecseri.puskas.hu 
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b) Zárja a kapcsolót és olvassa le az áramerősség értékét (I)!  

c) Nyissa a kapcsolót, majd a kapott értéket írja a táblázatba! 

l (cm) I (A) R (Ω) R/l 

100    

200    

300    

d) Végezze el újra a kísérletet úgy, hogy további egy, majd két 100 cm hosszú 
vezetékdarabot köt az eredeti vezetékkel sorosan az áramkörbe! A kapott 
áramerősség értékeket írja a táblázatba! 

e) Számítsa ki az áramkörbe kapcsolt vezetékek eredő ellenállását (R) az Ohm 
törvény segítségével az egyes esetekben! A kapott értéket írja a táblázatba! 

f) Számítsa ki minden vezetékhossz esetén az R/L hányadost, és írja a 
táblázatba! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

g) A tapasztalat alapján milyen arányosság állapítható meg a vezetékdarab 
hossza és ellenállása között? Válaszát indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) A vezeték ellenállásának függése a vezeték keresztmetszetétől 

A vezeték keresztmetszetét a kapott, azonos hosszúságú drótdarabok 
párhuzamos kapcsolásával növeljük (párhuzamos kapcsolásnál a vezetékek 
keresztmetszetei összeadódnak) 

a) Állítsa össze újra az eredeti kapcsolást a rajz alapján! (Ekkor a vezető 

keresztmetszete A.) 

 

ecseri.puskas.hu 

b) Zárja a kapcsolót és olvassa le az áramerősség értékét!  
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c) Nyissa a kapcsolót, és a kapott értéket írja a táblázatba!  

Keresztmetszet I (A) R (Ω) R·keresztmetszet 

A    

2·A    

3·A    

d) Kapcsoljon egy, majd két újabb vezetékdarabot az áramkörbe az előzővel 
párhuzamosan, és végezze el újra a mérést! (Ekkor a vezető keresztmetszete 
összesen 2A illetve 3A lesz.)  

e) Számítsa ki az áramkörbe kapcsolt vezetékek eredő ellenállását (R) az Ohm 

törvény segítségével az egyes esetekben! A kapott értéket írja a táblázatba! 

f) Írja fel minden keresztmetszet esetén az R·keresztmetszet szorzatot, és írja 
a táblázatba! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

g) A tapasztalat alapján milyen arányosság állapítható meg a vezeték 

keresztmetszete és ellenállása között? Válaszát indokolja! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.14 – KONDENZÁTOR EGYENÁRAMÚ ÁRAMKÖRBEN 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 V-os elem 

 Digitális multiméter 

 Ismert kapacitású 
kondenzátor 

 Kétállású kapcsoló 

 Ismert nagyságú 
ellenállás 

 Stopper 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 

 

 

    Ellenállás, kapcsoló 

 almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: kondenzátort tartalmazó áramkörben folyó áram nagysága időben 
változik a kondenzátor feltöltése és kisütése során. 

Az elektronikai készülékek, az adó és vevő készülékek egyik fontos szerepet 
játszó alkatrésze, a kondenzátor. A kondenzátor két, egymás mellett lévő, 
szigetelőanyaggal elválasztott fémlemezből (vezetőből) áll, sok töltés kis 
helyen történő tárolására szolgál. 

Ahhoz, hogy egy kondenzátornak az egyenáramú áramkörben betöltött 
szerepétét megvizsgálhassuk, szükségünk van egy olyan kapcsolásra, amely 
tartalmaz egy C kondenzátort, egy R ellenállást (amelyen keresztül töltjük, 

majd kisütjük a kondenzátort). Egy lehetséges elrendezést mutat az alábbi 
rajz: 

 

tankönyv.ham.hu 

Kísérletünkben először a kondenzátor feltöltését, majd kisütését vizsgáljuk, 
mérve az áramerősség változását az idő függvényében a két folyamat során. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti kapcsolást a fenti rajz alapján! Az ampermérőt 

állítsa milliamper tartományra! 

2) Kondenzátor feltöltése: 

a) Kapcsolja a kapcsolót I. állásba és indítsa az időmérést! 

b) A táblázatban szereplő időpillanatokban olvassa le a körben folyó áram 
nagyságát (I)! Az eredményt írja a táblázatba! 

Mért 

értékek 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

t (s) 
 

1 2 4 6 8 10 12 14 18 20 

I (mA) 

 

          

Többször ismételje meg a mérést, más- más időpontokat figyelve. Két mérés 
között süsse ki a kondenzátort a kapcsoló II. pozícióba állításával! 

3) Ábrázolja az áramerősséget az idő függvényében! 

 

4) Válaszoljon a grafikon alapján az alábbi kérdésekre: 

a) Mekkora a maximális áram az áramkörben? 

 ...............................................................................................................  
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b) Mikor éri el az áramerősség a maximumot? 

 ...............................................................................................................  

c) Mikor éri el az áramerősség a minimumot? 

 ...............................................................................................................  

d) Jellemezze a kondenzátor feltöltődésének folyamatát! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

5) Mérje meg az áramerősség változását a kondenzátor kisülése során! 

a) Töltse fel a kondenzátort a kapcsoló I állásba kapcsolásával! 

b) Kapcsolja a kapcsolót II. állásba és indítsa az időmérést! 

c) Olvassa le a körben folyó áram nagyságát (I)! Az eredményt írja a 
táblázatba! 

Mért 
értékek 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

t (s) 
 

1 2 4 6 8 10 12 14 18 20 

I (mA) 

 

          

 

Többször ismételje meg a mérést, más- más időpontokat figyelve. Két mérés 

között töltse fel a kondenzátort a kapcsoló I. pozícióba állításával! 

 

6) Ábrázolja az áramerősséget az idő függvényében! 
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7) Válaszoljon a grafikon alapján az alábbi kérdésekre: 

a) Mekkora a maximális áram az áramkörben? 

 ...............................................................................................................  

b) Mikor éri el az áramerősség a maximumot? 

 ...............................................................................................................  

c) Mikor éri el az áramerősség a minimumot? 

 ...............................................................................................................  

d) Jellemezze a kondenzátor kisülésének folyamatát! 

 ...............................................................................................................  
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F10.15 – MAGNETOSZTATIKAI ALAPJELENSÉGEK 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 db rúdmágnes 

 Neodymium mágnes 

 Állvány 

 Madzag 

 Gémkapocs 

 Vasreszelék 

 Iránytű 

 Konstantán drót 

 Fa csipesz a drót 

felemeléséhez 

 Teamécses, gyufa 

 

                 

 Rúdmágnes          Neodymium mágnes 

 

 Iránytű              

 

 almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a ferromágneses anyag mágneses terének erőssége idővel csökken, 
a ferromágneses tulajdonság függ a hőmérséklettől.  

Az első kísérletben két rúdmágnes kölcsönhatását vizsgáljuk. 

A második kísérletben ferromágneses anyag mágneses tulajdonságát figyeljük 
meg. 

A harmadik kísérlettel a ferromágneses tulajdonság hőmérsékletfüggését 

figyeljük meg. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A tartóállványra merőlegesen rögzítse a rudat, és a rúdra két madzag 
segítségével lógassa fel vízszintes helyzetben az egyik rúdmágnest. (lásd az 
ábrát) 
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almus.hu 

a) Közelítse a felfüggesztett mágnes északi pólusához a másik rúdmágnes 
északi, majd a délihez a déli pólusát!  

Mit tapasztalt? Egészítse ki a mondatot: 

A mágnesek azonos pólusai  ...................................... egymást. 

b) Közelítse a felfüggesztett mágnes északi pólusához a másik rúdmágnes déli, 

majd a délihez az északi pólusát!  

Mit tapasztalt? Egészítse ki a mondatot: 

A mágnesek ellentétes pólusai  .................................. egymást. 

c) Közelítse a felfüggesztett mágnes közepéhez a másik rúdmágnes északi 
majd déli pólusát! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Fémek felmágnesezése: 

a) Húzza végig többször ugyanazon irányban a neodymium mágnes valamelyik 

pólusát egy kiegyenesített gémkapcson, majd figyelje meg a gémkapocs 
hatását az iránytűre! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

b) Tegye a gémkapocs egyik végét a vasreszeléket tartó dobozba! Emelje ki a 
gémkapcsot! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

c) Hagyja a vasreszeléket a gémkapcson, és akassza fel az állványra a 

gémkapcsot a mágnes helyére! Mi történik pár perc elteltével? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Ferromágneses tulajdonság hőmérsékletfüggése: 

a) Közelítse a konstantán drótot a mágneshez! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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b) Gyújtsa meg a teamécsest! Tartsa a láng fölé a drótot a csipesz 
segítségével! Közelítse a forró dróthoz a mágnest! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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F10.16 – A MÁGNESES MEZŐ ERŐVONALAINAK SZEMLÉLTETÉSE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 db rúdmágnes 

 Vasreszelék 

 Iránytű 

 Plexilap 

 

Rúdmágnes 

 

Iránytű 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A mágnesek körül mágneses tér alakul ki. Ez a tér közvetíti a 
mágneses hatást. 

Az állandó mágnesek terét könnyen bemutathatjuk vasreszelék segítségével. A 
mágnesek közelében a lágyvasszemcsék felmágneseződnek, és a könnyű 

szemcséket a mágneses mező az indukcióvonalakkal párhuzamos irányba 

forgatja. Az egymás közelében lévő szemcsék így ellentétes polaritással 
néznek egymás felé, vagyis vonzzák egymást. Ennek következtében a 
szemcsék összetapadnak, és vonalszerű mintázat alakul ki, tehát a szemcsék 
megrajzolják az állandó mágnesek körüli mágneses mező erővonalait. 

Plexilapra szórt vasreszelék segítségével vizsgáljuk a mágnesek mágneses 
terét, illetve két azonos vagy ellentétes pólus körül kialakult teret. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyen egy rúdmágnest a plexilap alá, majd szórjon a mágnes fölé a 
plexilapra vasreszeléket! 

a) Rajzolja le a vasreszelék által kirajzolt erővonalakat! 

 

 

almus.hu 
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b) Mozgassa az iránytűt egy tetszőlegesen kiválasztott erővonalon! Mit 
tapasztal, merre mutat az iránytű? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Tegyen két rúdmágnest ellentétes pólusukkal egymáshoz kapcsolva a 
plexilap alá, majd szórjon a plexilapra a vasreszeléket! 

a) Mire hasonlít az így kapott erőtér-szerkezet? 

 ...............................................................................................................  

b) Lassan húzza szét a két mágnest! Rajzolja le a vasreszelék által kirajzolt 
erővonalakat! 

 

 

   

almus.hu 

 

3) Tegye két rúdmágnes ellentétes pólusát egymástól 2 cm-re a plexilap alá, 
majd szórjon a plexilapra vasreszeléket! 

a) Rajzolja le a vasreszelék által kirajzolt erővonalakat! 

 

 

                 

almus.hu 

 

b) Mire hasonlít az így kapott erőtér szerkezete? 

 ...............................................................................................................  

4) Tegye két rúdmágnes azonos pólusát egymástól 2 cm-re a plexilap alá, 
majd szórjon a plexilapra a vasreszeléket! 

a) Rajzolja le a vasreszelék által kirajzolt erővonalakat! 
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b) Miért nincs vasreszelék a két pólus között? 

 ...............................................................................................................  
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F10.17 – EGYENÁRAM MÁGNESES TERE  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 db 1 m hosszú vezeték 

 Iránytű 

 Mágneses mező erővonalait 
demonstráló készlet 

 Egyenáramú tápegység 

 Röpzsinórok, 

krokodilcsipeszek 

 2 db állvány 

 

Mágneses mező erővonalait demonstráló 
készlet 

almus.hu 

 

Iránytű 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a mozgó elektromos töltés (áram) maga körül mágneses teret kelt. 

Egyenáram mágneses terének jelenlétét, szerkezetét és hatását mutatjuk be 
ebben a kísérletben. 

A mágneses tér jelenlétét iránytűvel, szerkezetét Cardano-felfüggesztésű kis 
mágnesek segítségével, hatását két párhuzamos vezetékszál segítségével 
mutatjuk be. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egyenes vezető mágneses tere: 

a) Feszítsen ki szigetelő tartók közé egy kb. 1m hosszú vezetékhuzalt! Tegyen 
alá egy iránytűt, és állítsa a vezetéket az iránytűvel párhuzamos helyzetbe!  

b) Kapcsoljon 4-5 A erősségű egyenáramot a vezetékhuzalra! Mit tapasztal? 
Merre mutat az iránytű északi pólusa? 

 ...............................................................................................................  
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c) Fordítsa meg az áramirányt a vezetékhuzalban! Mit tapasztal? Merre mutat 
most az iránytű északi pólusa? 

 ...............................................................................................................  

d) Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Mágneses tér szerkezetének vizsgálata: 

a) Tegye a kifeszített vezeték köré a mágneses mező erővonalait demonstráló 
készlet elemeit az ábra szerint!  

 
 

b) Kapcsoljon 4-5 A erősségű egyenáramot a vezetékhuzalra! Mit tapasztal? 
Rajzolja be a kis mágnestűk elhelyezkedését az ábrába! 

c) A mágnestűk elhelyezkedése alapján mit mondhat a kialakult mágneses tér 
szerkezetéről? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Két vezeték egymásra hatása: 

a) Függesszen fel lazán két kb. 1m hosszú vezetékhuzalt egymástól pár 
centiméter távolságban! 

 

b) Kapcsoljon a két fémhuzalra azonos irányú, 3-4 A nagyságú egyenáramot! 
Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Fordítsa meg az áramirányt az egyik vezetőben! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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d) Magyarázza meg a jelenséget? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F10.18 – ÁRAM HŐHATÁSA  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Elektromos kaloriméter 

hőmérővel 

 Peltier termogenerátor 

 Egyenáramú tápegység 

 Hőmérséklet szenzor 

 CE ESV adatbegyűjtő 

 Röpzsinórok, 
krokodilcsipesz 

 Szobahőmérsékletű víz 

 Stopper 

 

 

Peltier termogenerátor 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az elektromos áram hőt termel.  

Áram hatására a különböző anyagú és minőségű vezetők különböző mértékben 

melegszenek. Ez az elektromos áram által termelt hő a Joule-féle hő. 

Első kísérletünkben ezt a jelenséget vizsgáljuk. 

A Peltier-effektus a 8. kísérletben vizsgált Seebeck-effektus megfordításának 
tekinthető. Ha két különböző vezető forrasztási pontján I áram halad keresztül, 
akkor az áram irányától függően a forrasztási ponton hő szabadul fel vagy 
abszorbeálódik, ezért a forrasztási pont felmelegszik vagy lehűl. 

Ezt a jelenséget mutatjuk be a második kísérletben. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Joule féle hő kimutatása: 

a) Töltsön a kaloriméterbe 1dl szobahőmérsékletű vizet! 
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b) Kapcsolja a tápegységre az elektromos kalorimétert, és jegyezze fel a 
táblázatba fél percenként a kaloriméterben lévő víz hőmérsékletét (T)! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

t (s) 
 

30 60 90 120 150 180 

T (°C) 
 

      

 

c) Ábrázolja a hőmérsékletet az idő függvényében! 

 

d) Milyen összefüggés állapítható meg az eltelt idő és a víz hőmérséklete 
között a grafikon alapján? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

e) Hol alkalmazzák ezt a jelenséget hő termelésére? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2) A Peltier-effektus bemutatása 

a) Állítsa össze a Peltier termogenerátort! 

b) Töltsön a generátor mindkét tartályába szobahőmérsékletű vizet! 

c) Kapcsoljon a tápegységből egyenáramot két percig a Peltier generátor 
csatlakozóira! 

d) Mérje meg a hőmérsékletszondával mindkét tartályban a víz hőmérsékletét! 
Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

e) Cserélje fel az áram polaritását a Peltier generátor csatlakozóinál! Kapcsolja 
be a tápegységet két percig és mérje meg a hőmérsékletszondával mindkét 

tartályban a víz hőmérsékletét! Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

f) Hol alkalmazzák ezt a jelenséget hűtésre/fűtésre? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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13  FOGALOMTÁR 

Áramerősség: Egy bizonyos áramköri elemen 1 A erősségű áram folyik át, ha 
másodpercenként 1 C töltés halad át rajta. 

Dörzselektromosság: Dörzselektromosságról beszélünk, ha egymással 
érintkező testek, dörzsölés hatására elektromosan töltött állapotba kerülnek. 

Egyenáram: Abban az esetben, ha az áramerősség értéke időben állandó, 
akkor egyenáramról (stacionárius áramról) beszélünk. 

Elektromos tér: Bármely elektromos töltés maga körül elektromos mezőt 

(erőteret) hoz létre. 

Elektroszkóp: Az elektromos töltés kimutatására használjuk az 
elektroszkópot, működése az azonos töltések taszításán alapul. 

Ellenállás: A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, 
hányadosuk állandó a fogyasztóra jellemző adat, s a fogyasztó elektromos 
ellenállásának nevezzük. 

Belső ellenállás: Az áramkörben folyó áramnak át kell haladnia az áramforrás 

anyagán is, aminek szintén van valamekkora ellenállása. Ezt az ellenállást az 
áramforrás belső ellenállásának nevezzük. 

Elektromos erővonalak: Az elektromos mezőt szemléltető olyan képzeletbeli 
görbék, amelyek egyes pontjaiban az ottani térerősségvektor által 
meghatározott egyenes a görbe érintője. 

Feszültség: A feszültség számértéke egyenlő azzal a munkával, amit az 

elektromos mező végez az egységnyi, pozitív töltésen, míg az A pontból a B 
pontba jut. 

Hő: Az az energia, amely hőmérséklet-különbség miatt vándorol egyik helyről 
a másikra. 

Kapacitás: A vezetőre vitt töltés és a kialakult potenciál hányadosával 
meghatározott fizikai mennyiség a vezető kapacitása (befogadóképessége) 

Kondenzátor: Sok töltés kis helyen történő tárolására szolgáló eszköz a 

kondenzátor (sűrítő) 

Mágneses tér: Mágneses tulajdonságokkal rendelkező testek körüli, fizikai 
sajátságokkal felruházott geometriai tér. 

Ohm-törvény: Az áramkörbe kapcsolt fogyasztó sarkain mérhető feszültség, 
és a feszültség hatására a fogyasztón átfolyó áram erőssége egyenesen 
arányos, ha a fogyasztó hőmérséklete állandó. 

Peltier-effektus: A Seebeck-effektus megfordítása, amiben különböző 

fémeket összekapcsolnak, feszültséget adnak rájuk és a kapcsolódási pontok 
eltérő hőmérsékletet vesznek fel. 

Potenciális energia: Egy test helyzetéből adódó munkavégző képesség. Ez 
lehet gravitációs, rugalmas vagy elektromágneses helyzeti energia is. 
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Seebeck-effektus: A Seebeck-effektus egy termoelektromos jelenség, mely 
hatására ha két különböző fémet két helyen összekapcsolnak, és a 

kapcsolódási pontok különböző hőmérsékletűek, akkor a kapcsolódási pontok 

között elektromos feszültség keletkezik. 

Szigetelő: Szigetelőnek (vagy dielektrikumnak) nevezzük azokat az 
anyagokat, melyek az elektromos áramot elhanyagolható mértékben vezetik. 

Töltés: Az elektromos töltés néhány elemi részecske alapvető megmaradó 
tulajdonsága, amely meghatározza, hogy milyen mértékben vesz részt az 
elektromágneses kölcsönhatásban 

Töltésmegosztás: Az elektromos térbe helyezett, eredetileg elektromosan 
semleges vezetőben, a pozitív és negatív töltések térbeli szétválása. 

Vezető: A fizikában az elektromos vezető olyan anyag, ami képes elektromos 
áramot vezetni. 
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