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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! 
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Veszélyt jelző piktogramok: 

 

Jel Jelentés 

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

Vigyázz!  

Alacsony hőmérséklet! 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

Vigyázz! Radioaktív sugárzás! 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 

 

Vigyázz! Lézersugár! 
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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 a hőtan témakőréhez tartoznak. A 

munkafüzetben a hőtani folyamatok megismerésével, különböző 

halmazállapotú anyagok hőtani adatainak meghatározásával foglalkozunk. 
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HŐTAN 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- A hőtágulás jelenségének vizsgálata, hétköznapi hasznosításának, 
mindennapjainkra gyakorolt hatásának felismerése megértése (19-25. 
kísérletek) 

- A gázok állapotjelzői között fennálló összefüggések kísérleti vizsgálata (26-
29. kísérletek) 

- Az anyag golyó-modelljének szemléltetése (30. kísérlet) 

- Az energia-megmaradás törvényének kiterjesztése, a termodinamikai gépek 

működésének értelmezése (31. és 32. kísérletek) 

- Termodinamikailag zárt rendszerek vizsgálata (33. és 34. kísérletek) 

- A halmazállapot-változások energetikai hátterének vizsgálata, ezzel 
kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése (35-37. és 39-40. kísérletek) 

- A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 
hasznosságának bemutatása (38. kísérlet) 
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F10.19 - HŐMÉRŐ KÉSZÍTÉSE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 Hővédő kesztyű vagy csipesz 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 Jég edényben 

 Víz edényben 

 Szobahőmérsékletű víz 

edényben 

 1 db skála nélküli hőmérő 

 1 db hőmérő skálával 

 Alkoholos égő, gyufa 

 Lombik  

 Vasháromláb lángelosztóval 

 Alkoholos filc 

 

 

Skála nélküli hőmérő 

 

Hőmérő skálával 

 

 

Lombik tartón, 

alkoholos égővel 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a hőmérő folyadékának lineáris hőtágulását felhasználva mérhető a 

szobahőmérsékletű víz hőmérséklete. 

A hőmérő kalibrálásához a víz normál körülmények között ismert olvadás- és 

forráspontját használjuk fel. Jég-víz keverék, illetve forrásban levő víz 
segítségével határozunk meg a hőmérőn két alappontot. A kapott hőmérővel 
mérjük a szobahőmérsékletű víz hőmérsékletét. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Helyezze a lombikot a vasháromlábra, és tegye alá az égőt! 
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2) Kalibrálja a skála nélküli hőmérőt: 

a) Az edényben lévő jéghez adjon kevés vizet! Folyamatosan keverve várja 

meg a közös hőmérséklet kialakulását!  

b) Helyezze a skála nélküli hőmérőt a jég-víz keverékbe! Várja meg, amíg a 
hőmérő felveszi a keverék hőmérsékletét! Alkoholos filccel jelölje meg a 
kapillárisban levő folyadék szintjét! Ez lesz a hőmérőn a 0°C. 

c) Forraljon vizet a lombikban!  

d) Óvatosan helyezze a skála nélküli hőmérőt a forrásban lévő vízbe! A 
hőmérőt hővédő kesztyűvel vagy csipesszel fogja meg, és ügyeljen, hogy a 

hőmérő alja ne érjen a lombik aljához! Várja meg, amíg a hőmérő felveszi a víz 
hőmérsékletét! Alkoholos filccel jelölje meg a kapillárisban levő folyadék 
szintjét! Ez lesz a hőmérőn a 100°C. 

3) Mérje meg a szobahőmérsékletű víz hőmérsékletét az előző feladatban 
kalibrált hőmérővel: 

a) Helyezze a kalibrált hőmérőt a szobahőmérsékletű vízbe! Várja meg, amíg a 
hőmérő felveszi a víz hőmérsékletét! Alkoholos filccel jelölje meg a 

kapillárisban levő folyadék szintjét! 

b) Mérje le az előző pontban kapott jel 0°C-os jelzéstől való távolságát (x)! 
Mérje le a 0°C-os és 100°C-os jelek távolságát (l)! A kapott adatokat rögzítse a 
táblázatban! 

Mérés Értékek 

l (m) 

 

 

x (m) 

 

 

t (°C) 

 

 

c) Számolja ki a folyadék hőmérsékletét az alábbi képlet segítségével: 

100
x

t
l

   °C 

4) a) Mérje meg a szobahőmérsékletű víz hőmérsékletét a skálával ellátott 
hőmérővel (t’)!  

t’=………………………….. 

b) Hasonlítsa össze az itt mért eredményt a kalibrált hőmérővel mért értékkel! 

Mi okozhat eltérést? 

 ...............................................................................................................  
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F10.20 - HŐVEZETÉS KIMUTATÁSA VIASSZAL FÉMLEMEZRE RAGASZTOTT ÉRMÉKKEL 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Fémlemez 

 Gyertya 

 6 db 5 Ft-os pénzérme 

 Alkoholos égő, gyufa 

 2 db fahasáb az alátámasztáshoz 

 Stopperóra 

 

Az ábra a kísérleti elrendezést mutatja 

fizkiserlet.eoldal.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A hő terjedéséhez időre van szükség.  

Fémlap egyik felére viasszal pénzérméket ragasztunk, a másik végét alkoholos 

égővel melegítjük. Figyelve a pénzérmék leválásáig eltelt időt, vizsgáljuk a 
hőterjedés időbeli lefolyását. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést az ábra alapján: 



 

10 
 

a) Jelölje be a fémlemezen a pénzérmék helyét! (A fémlemez egyik felén, 
egymástól egyenlő távolságra hat jelölés úgy, hogy az érmék ne érjenek 

össze!) 

b) Gyújtsa meg a gyertyát, majd az égő gyertya megolvadt viaszát cseppentse 
a kijelölt helyekre és ragassza vele a fémlapra az érméket! 

c) Támassza alá a fémlemezt a hasábokkal és helyezze a fémlap alá az égőt az 
ábrának megfelelően! 

2) Végezze el a kísérletet: 

a) Gyújtsa meg az égőt, és indítsa el az időmérést! 

b) Jegyezze fel a táblázatba a melegítés indításától az egyes érmék leeséséig 
eltelt időt (t)! 

 

3) Számítsa ki két-két szomszédos érme leesése között eltelt időket (Δt), és 
írja a táblázatba! 

 

4) A táblázat adatai alapján válaszoljon a kérdésekre! Válaszait indokolja! 

a) Lineáris-e a hőterjedés? (Azaz igaz-e, hogy azonos idők teltek el az egyes 
érmék leesése között?)  

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

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

b) Hogyan változik az egyes érmék leesése között eltelt idő? 

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

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

c) Hogyan változik (nő vagy csökken) a hőterjedés sebessége a hőforrástól 
távolodva? 

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

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

 1. érme 2. érme 3. érme 4. érme 5. érme 6. érme 

t (s)       

 1. 2.  3.  4. 5. 

Δt (s)      
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F10.21 - FÉMEK HŐTÁGULÁSA  

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Bimetall szalag 

 Fém spirál 

 Alkoholos égő, gyufa 

 Állvány szorítóval 
 

 

 

Bimetall szalag 

 

Spirál 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a fémek hossza hőmérsékletváltozás hatására változik, a változás 

mértéke függ a fém anyagától. 

A fémek lineáris hőtágulásának leglátványosabb jelensége a fémspirál 
megnyúlása. A vékony, hosszú fémszál már kis hőmérséklet emelkedés esetén 
is látható mértékben nyúlik meg.  

Figyeljük meg, a fém spirál és a bimetall szalag melegítés közbeni 
viselkedését! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Állítsa össze az állványt! 

b) Rögzítse a fémspirált az alkoholos égő felett! 

c) Gyújtsa meg az égőt, és figyelje meg, mi történik a fémspirállal! Írja le, mit 
tapasztalt! 

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

 ...............................................................................................................  
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2) a) Cserélje ki a kísérleti összeállításban a fémspirált a bimetall szalagra!  

A spirált hővédő kesztyűvel fogja meg! 

b) Gyújtsa meg az égőt, és figyelje meg, mi történik a bimetall szalaggal! Írja 
le, mit tapasztalt! 

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

c) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

d) Oltsa el az alkoholos égőt! Mi történt, miután abbahagyta a melegítést? 

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

e) Hol alkalmazzák a bimetall szalagokat a mindennapi életben? 

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

 ...............................................................................................................  
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F10.22 – SZILÁRD TESTEK HŐTÁGULÁSA 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lineáris hőtágulás-készülék 

 Bunsen-égő 

 Gravesande-eszköz 
(körkivágással ellátott lemez, 

golyó láncon, kampó nyéllel) 

 Borszeszégő, gyufa 

 

 A Gravesande-eszköz részei 

almus.hu 

 
 Lineáris hőtágulás-készülék 

almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A fémek hossza és térfogata hőmérsékletnövekedés hatására 
növekszik. 

A legtöbb anyag mérete megnő, ha a hőmérsékletét megnöveljük. Ezt a 
növekedést nevezzük hőtágulásnak. A növekedés általában olyan csekély, hogy 
szabad szemmel nehéz megfigyelni. A fémek hőtágulását két kísérlettel 
szemléltetjük: 

Az első kísérlet a fémrúd hő hatására történő lineáris hőtágulását szemlélteti. 

Második kísérletünk a térfogati hőtágulást szemlélteti látványosan. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Első kísérlet: 

a) Melegítse az eszközben található rudat!  

Mi történik mutatóval? 

 ...............................................................................................................  
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b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c) Az előző kísérlet tapasztalata alapján magyarázza meg, miért kattog a vonat 
kereke a sínen! 

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

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

2) Második kísérlet:  

A kísérlethez a Gravesande-eszközt használjuk. 

a) Szobahőmérsékleten próbálja meg átbújtatni a vasgolyót 

a vasgyűrűn! 

Mit tapasztal? 

 

 

 

mozaweb.hu 

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

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

b) Melegítse fel a golyót borszeszégővel, és próbálja meg átbújtatni a 
szobahőmérsékletű vasgyűrűn!  

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c)  Mi történne a gyűrűn levő lyukkal, ha felmelegítenénk a gyűrűt? 

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

d) Ellenőrizze előző válasza helyességét! Melegítse fel a gyűrűt is, és próbálja 
átbújtatni rajta a golyót!  

Mit tapasztal? 

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



 

15 
 

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F10.23 - FÉMEK LINEÁRIS HŐTÁGULÁSI EGYÜTTHATÓJÁNAK MÉRÉSE 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Hőmérséklet szenzor 

 CE ESV adatbegyűjtő  

 Alumínium cső vagy rúd 

(1 m hosszú) 

 Fakocka, oldalán 
papírcsíkkal 

 Alkoholos égők (10 db), 
gyufa 

 Állvány szorítóval 

 1/20 osztású tolómérő 

 

 

 

 

 

Tolómérő 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az alumínium lineáris hőtágulási együtthatója az anyagra jellemző 
állandó. 

A kísérleti összeállításunk segítségével alkoholos égőkkel melegítjük az 
alumínium rudat. A rúd hő hatására megnyúlik. A megnyúlás nagyságát mérve 
határozzuk meg az adott rúd lineáris hőtágulási együtthatóját! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Állítsa össze az állványt!  

b) Helyezze a fémrúd egyik végét a fakockára, és rögzítse a fémrúd másik 
végét az állványon úgy, hogy a rúd vízszintes legyen!  

c) Jelölje meg a fakockán lévő papírlapon a fémrúd végét! 

d) Tegye az alkoholos égőket a fémrúd alá, egymástól egyenlő távolságra (pl. 
10 cm-enként) 
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2)  a) Mérje meg a rúd hosszát (l0)!  

A kapott eredményeket minden esetben a táblázatba írja! 

b) Mérje meg a fémrúd kiindulási hőmérsékletét (t0) a szenzorral!  

c) Gyújtsa meg az égőket! Mérje a fémrúd fakockán lévő végének 
hőmérsékletét a szenzorral! Melegítse az égőkkel a rudat, amíg legalább 100°C 
nem lesz a hőmérséklete! 

d) Fejezze be a melegítést! Jegyezze fel a rúd végső hőmérsékletét (t)! Jelölje 
be a fémcső új hosszát a papíron! Vigyázzon, a fémrúd forró! 

e) Olvassa le a rúd megnyúlását (∆l)! 

f) Számítsa ki a fémrúd hőmérsékletnövekedését (∆t)! 

3) a) Számítsa ki az alumínium rúd lineáris hőtágulási együtthatóját a 

0l l t     képlet alapján, ahol α a keresett együttható! 

 

 

 

 

b) Ellenőrizze a kapott eredményt a Négyjegyű függvénytáblázatban szereplő 
értékkel való összehasonlítással! 

αalumínium=  

 

 

 

 

fém l0 (m) t0 (°C) t(°C) ∆t(°C) ∆l (m) α (1/°C) 

Alumínium       
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F10.24 – KÜLÖNBÖZŐ FOLYADÉKOK HŐTÁGULÁSI EGYÜTTHATÓJÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lombik 

 Hőmérő 

 Jellel ellátott adott belső 
keresztmetszetű üvegcső, 
közepén dugóval 

 1/20 osztású tolómérő  

 Szobahőmérsékletű, azonos 
mennyiségű víz, glicerin, etil-
alkohol zárt mérőhengerben 

 Alkoholos égő, gyufa 

 Vasháromláb lángelosztóval 

 Állvány lombiktartóval 

 

  

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A folyadékok hőtágulásának mértéke függ a folyadék anyagi 

minőségétől. 

A különböző folyadékok hőtágulásának anyagi minőségtől való függését 
vizsgáljuk. Ehhez azonos mennyiségű, kezdetben szobahőmérsékletű vizet, 
glicerint és etil-alkoholt melegítünk azonos térfogat-növekedést elérve, és 

vizsgáljuk az egyes anyagok hőmérsékletváltozását. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést (az összeállítást a fenti ábra mutatja): 

a) Állítsa össze az állványt! 
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b) Az állványra erősített lombiktartóval rögzítse a lombikot, és tegye a lombik 
alá az alkoholos égőt és a vasháromlábat!  

2) a) Végezze el a kísérletet a vízzel: 

Mérje meg a víz hőmérsékletét (t0), majd töltse a vizet a lombikba! Az 
adatokat minden esetben a táblázatban rögzítse! 

Tegye a lombikra a közepén gumidugóval ellátott üvegcsövet! Jelölje be az 
üvegcsövön a folyadék kiinduló szintjét! 

Gyújtsa meg az alkoholos égőt! Melegítse a vizet addig, amíg a víz szintje eléri 
az üvegcsövön lévő jelet! Oltsa el az égőt! Vegye ki a dugóval ellátott csövet a 

lombikból, és helyezze bele a hőmérőt! Várjon pár másodpercig, és olvassa le a 
víz hőmérsékletét (t)! 

b) Végezze el az a) pontban leírt kísérletet etil-alkohollal! 

A mérések között gondoskodjon a lombik és a mérőeszközök 
szobahőmérsékletűre való visszahűtéséről! 

 

 

 

 

 

c) Végezze el az a) pontban leírt kísérletet glicerinnel! 

3) a) Számítsa ki mindhárom anyag esetén a kísérlet során bekövetkezett 
hőmérsékletnövekedést (∆t)! 

b) Mit tapasztalt a három anyag melegítése során, megegyeznek-e az azonos 
folyadékszint-növekedéshez szükséges hőmérsékletváltozások? 

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

c) A folyadékok hőtágulásának mértékét jellemző β anyagi állandót térfogati 
hőtágulási tényezőnek nevezzük, amely megmutatja, hogy egységnyi térfogatú 
folyadéknak mekkora lesz a térfogatváltozása, ha a folyadék hőmérséklete 1°C  
-kal változik. Ez alapján állítsa növekvő sorrendbe a vizsgált folyadékok 

hőtágulási együtthatóit! 

 
β……………………..  < β……………………… < β…………………………. 

d) A Négyjegyű függvénytáblázatban keresse meg a vizsgált anyagok térfogati 
hőtágulási együtthatóit! Ez alapján ellenőrizze a hőtágulási együtthatók előző 
feladatban felállított sorrendjét!  

 

βvíz=………………….  βetil-alkohol=…………………… 

βglicerin=……………….   

folyadék t0 (°C) t(°C) ∆t(°C) 

Víz    

Etil-alkohol    

Glicerin    
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F10.25- VÍZ HŐTÁGULÁSI EGYÜTTHATÓJÁNAK MÉRÉSE  

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lombik 

 Hőmérő 

 Jelekkel ellátott, adott belső 

keresztmetszetű üvegcső, 
közepén dugóval 

 1/20 osztású tolómérő  

 Szobahőmérsékletű víz 
mérőhengerben 

 Alkoholos égő, gyufa 

 Vasháromláb lángelosztóval 

 Állvány lombiktartóval 

 Alkoholos filc 

 

 

 

Üvegcső közepén dugóval 

almus.hu 

 

Lombik 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A szobahőmérsékletű víz melegítés hatására bekövetkező 
térfogatváltozása függ a víz hőmérsékletváltozásának nagyságától. 

Szobahőmérsékletű víz hőtágulását vizsgáljuk kísérletünkben. Egy 
gumidugóval elzárt lombikban ismert mennyiségű vizet melegítünk. Vizsgáljuk 
a lombikban lévő víz térfogatváltozásának hőmérsékletfüggését. Ismerve a 
lombikhoz csatlakozó kapilláris cső belső átmérőjét, a víz hőtágulási 
együtthatója meghatározható. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze az ábrán látható kísérleti elrendezést: 

 

mozaweb.hu 

a) Állítsa össze az állványt! 

b) Az állványra erősített lombiktartóval rögzítse a lombikot, és tegye a lombik 

alá az alkoholos égőt és a vasháromlábat!  

2) Készítse elő a mérést: 

a) Olvassa le a mérőpohárban lévő víz térfogatát (V0)! 

V0= .........................................................................................................  

b) Mérje meg a víz kezdeti hőmérsékletét (t0)! 

t0= ..........................................................................................................  

c) Töltse a vizet a lombikba, és tegye a lombikra a közepén gumidugóval 
ellátott üvegcsövet! Jelölje meg az üvegcsövön a kiindulási vízszintet! 

d) Jegyezze fel az üvegcső keresztmetszetét (A)! 

A= ...........................................................................................................  

3) Végezze el a kísérletet: 

a) Gyújtsa meg az alkoholos égőt! Melegítse a vizet addig, amíg a víz szintje 
eléri az üvegcsövön lévő első jelet! Vegye el a lombik alól az égőt! Vegye ki a 
dugóval ellátott csövet a lombikból, és helyezze bele a hőmérőt! Várjon pár 
másodpercig, és olvassa le a víz hőmérsékletét (t1)! ! Az adatokat minden 
esetben a táblázatban rögzítse! 

jel 1. 2. 3. 4. 

ΔT (°C)     

Δh (cm)     

ΔV (cm3)     

ΔV/ΔT     
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b) Vegye ki a hőmérőt a lombikból, és tegye vissza a lombikba a dugóval 
ellátott csövet! Tolja vissza a lombik alá az égőt, és melegítse a vizet addig, 

amíg a víz szintje eléri az üvegcsövön lévő következő jelet! Vegye el a lombik 

alól az égőt!  

Vegye ki a dugóval ellátott csövet a lombikból, és helyezze bele a hőmérőt! 
Várjon pár másodpercig, és olvassa le a víz hőmérsékletét (t2)! 

c) Folytassa a mérést a b) pontban leírtak szerint az utolsó jel eléréséig! 

d) Mérje le az egyes jelölések kiinduló jeltől való távolságát (Δh), számítsa ki 
az egyes jelekhez tartozó hőmérsékletek kiinduló hőmérséklethez képesti 

változását (ΔT), és rögzítse az összetartozó hőmérsékletváltozás és 
távolságadatokat a táblázatban! 

4) a) A  ΔV=A·Δh képlet segítségével (ahol A a kapilláris adott keresztmetszete) 
számítsa ki az egyes hosszváltozásokhoz tartozó térfogat-növekedéseket (ΔV), 

és rögzítse a táblázatban a kapott értékeket! 

 

 

 

 

 

 

b) Számítsa ki az egyes hőmérsékletváltozásokhoz tartozó ΔV/ΔT 

hányadosokat, és rögzítse a táblázatban!  

 

 

 

 

 

 

 

Mit mondhatunk a kapott értékekről?  

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

Milyen összefüggés van a térfogatváltozás és hőmérsékletváltozás között? 

 ...............................................................................................................  
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c) Felhasználva a kapott ΔV/ΔT hányadosok átlagát, a ΔV/ΔT =β·V0 képlet 
segítségével határozza meg a víz térfogati hőtágulási együtthatóját (β)! 

 

 

 

 

 

 

A ΔV/ΔT hányadosok átlaga:  ......................................................................  

A víz térfogati hőtágulási együtthatója: β=……………
C

1
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F10.26 – GÁZOK TÉRFOGATÁNAK ÉS NYOMÁSÁNAK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Fél literes üdítős doboz  
 Kevés víz mérőpohárban 

 Fogó – a doboz tartásához 

 Borszeszégő, gyufa 
 Hideg víz az üdítős doboznál szélesebb 
edényben 

 

 

 

 

 Gömblombik 
 Főtt tojás 
 Borszeszégő, gyufa 

 

 

 

 Szobahőmérsékletű színes víz 
edényben 
 Lapos fenekű gömblombik, egylyukú 
gumidugóval 
 Egyik végén kapillárissá vékonyított 
üvegcső 

 Nagyobb, kiöntőcső nélküli üveghenger 

 Víztartó tálca, több réteg, vízzel 
átitatott itatóssal 
 Bunsen-égő, gyufa 
 

 

 

 

www.fizkiserlet.eoldal.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Gázok melegítésekor a rendezetlenül mozgó részecskék gyorsabban 
mozognak, a mozgó részecskék erélyesebben ütköznek, és távolodnak 
egymástól, így a gáz térfogata és/vagy nyomása növekszik. A gázok hűlésekor 
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viszont a részecskék lassabban mozognak, így a gáz térfogata és/vagy 
nyomása csökken. 

A következő három, látszólag különböző kísérlet mindegyike a levegő 
hőtágulásán, illetve a hűtéskor fellépő nyomáscsökkenéssel együtt járó 
összehúzódáson alapul. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Doboz roppantása 

a) Tegyen egy üres, fél literes üdítős dobozba 2-3 köbcentiméter vizet! 

b) Forralja fel borszeszégőn a vizet a dobozban! 

c) Amikor a gőz már teljes egészében kitölti a doboz légterét, egy hirtelen 

mozdulattal állítsa fejre és nyílását mártsa bele a vízbe! 

d) Mit tapasztal? 

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

e) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) Főtt tojás az üvegben 

a) Forrósítson fel egy gömblombikban a levegőt az égő segítségével! 

b) Tegyen az üveg szájára egy főtt tojást! 

c) Mi történik a hűlés során?  

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

d) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) Kisebb, lapos fenekű gömblombikot mintegy harmadrészéig megtöltöttünk 

festett vízzel, száját átfúrt gumidugóval zártuk le. A gumidugó furatába a felső 
végén kapillárissá vékonyított üvegcsövet illesztettünk. Az üvegcső beleér a 
folyadékba úgy, hogy alsó vége néhány mm-re van az edény aljától. Az így 
elkészített "Héron-labdát" vízfogó tálcába helyezett, több rétegű, tocsogósra 
bevizezett itatóspapírra állítottuk. 

a) Hővédő kesztyűvel tartsa rövid időre szájával lefelé gázláng fölé a nagyobb 

üveghengert, majd a forró levegővel teli hengert borítsa a Héron-labdára, és 
száját nyomja erősen az itatósra! (A vizes itatóspapír "légmentesen" zárja az 
üveget.) 
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Megjegyzés: A sikeres kísérlet feltétele, hogy a hengerben lévő levegőt úgy 
melegítse fel, hogy a henger üvegfala ne melegedjen 

Vigyázzon, a gázlángtól az üveghenger elpattanhat! 

b) Mi történik a lombikban levő vízzel? 

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

c) Adjon magyarázatot a kísérleti tapasztalatra! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F10.27 - BOYLE-MARIOTTE-TÖRVÉNY IGAZOLÁSA MELDE CSŐVEL 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 Melde cső 

 Barométer  

 Mérőszalag 

 

Melde-cső 

titan.physx.u-szeged.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az állandó anyagmennyiségű és állandó hőmérsékletű ideális gáz 

nyomásának (p) és térfogatának (V) szorzata állandó.  
Kísérletünkben a hipotézist Melde-cső segítségével igazoljuk.  
A Melde-csőben lévő levegő állandó anyagmennyiségű és állandó hőmérsékletű 
ideális gáznak tekinthető az adott körülmények között. A bezárt levegő 
hosszának mérésével igazolható a vizsgált összefüggés. 

A hipotézis (Boyle-Mariotte-törvény) igazolásához a levegő térfogatának 
vizsgálatára van szükségünk. A cső l hosszúságú szakaszának térfogata V=l·A 

(ahol A a cső keresztmetszete) Ez alapján p·V=p·l·A , ahol A, a cső 
keresztmetszete állandó. Így elegendő a törvény igazolásához a p·l szorzat 
állandóságát igazolni.  

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Olvassa le a külső légnyomás értékét a barométerről! 

p0 = .........................................................................................................  



 

28 
 

 

A Melde-cső helyzete az egyes méréseknél 

titan.physx.u-szeged.hu 

2) Az első mérés során tartsa vízszintesen a csövet (a)!  

a) Olvassa le a levegőoszlop (l) és a higanyoszlop (x) hosszát! Az így kapott 

értékeket rögzítse a táblázatban! 

Mért értékek a) mérés b) mérés c) mérés 

l (cm) 
 

   

x (cm) 
 

   

p 
 

   

p·l     

Ebben a helyzetben a bezárt levegő p nyomása megegyezik a p0 külső 
légnyomással.  

3) A második mérés során állítsa a csövet nyitott véggel felfelé! 

a) Olvassa le a levegőoszlop (l) és a higanyoszlop (x) hosszát! Az így kapott 

értékeket rögzítse a táblázatban! 

b) Számítsa ki a vizsgált higanyoszlop hidrosztatikai nyomását! 

pHg= ........................................................................................................  

Ebben az esetben a bezárt levegő p nyomása a külső légnyomás (p0) és a 
higanyoszlop hidrosztatikai nyomásának (pHg) az összegével egyezik meg.  
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c) Számítsa ki a bezárt levegő p nyomását, és a kapott értéket rögzítse a 
táblázatban! 

 

 

 

 

4) A harmadik mérés során tartsa a csövet, nyitott véggel lefelé! 

a) Olvassa le a levegőoszlop (l) és a higanyoszlop (x) hosszát! Az így kapott 
értékeket rögzítse a táblázatban! 

b) Számítsa ki a vizsgált higanyoszlop hidrosztatikai nyomását! 

pHg= ........................................................................................................  

Ebben a helyzetben a gáz p nyomása a külső légnyomás (p0) és a higanyoszlop 
hidrosztatikai nyomásának (pHg) a különbségével egyenlő.  

c) Számítsa ki a bezárt levegő p nyomását, és a kapott értéket rögzítse a 
táblázatban! 

 

 

 

 

5) Mindhárom helyzetben számítsa ki a p·l szorzatot és írja a táblázatba! 

 

 

 

 

 

6) Mit tapasztalt? 

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

 ...............................................................................................................  
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F10.28 – GUY-LUSSAC I. TÖRVÉNYÉNEK IGAZOLÁSA MELDE- CSŐVEL 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Melde-cső 

 Hőmérő 

 Üvegtál szobahőmérsékletű 
vízzel 

 Forró víz 

 

Melde-cső 

titan.physx.u-szeged.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: állandó nyomáson végbemenő (izobár) folyamatoknál az állandó 
mennyiségű ideális gáz térfogata egyenesen arányos a gáz hőmérsékletével, 
V~T.  

Kísérletünkben a hipotézist Melde-cső segítségével igazoljuk. 

A hipotézis (Gay-Lusac törvény) igazolásához a levegő térfogatának 

vizsgálatára van szükségünk. A cső l hosszúságú szakaszának térfogata V=l·A 
(ahol A a cső keresztmetszete) Ez alapján l·A~T , ahol A, a cső 
keresztmetszete állandó. Így elegendő a törvény igazolásához a l~T 
arányosságot bizonyítani.  

A csőben lévő levegő hőmérsékletét változtatva mérjük a hőmérsékletet és a 

levegőoszlop hosszát. A kapott eredményeket grafikusan ábrázolva igazolható 
a lineáris összefüggés. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Helyezze a Melde-cső zárt végét a vízzel töltött üvegtálba! 

2) Mérje meg az üvegtálban lévő víz hőmérsékletét (t) és a zárt levegőoszlop 
hosszát a Melde-csőben (l). Az értékeket rögzítse a táblázatban! 
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3) Forró víz hozzáadásával emelje a tálban lévő víz hőmérsékletét! 

4) A termikus egyensúly kialakulása után mérje le az új hőmérsékletet és a 

levegőoszlop magasságát! Írja be a mért adatokat a táblázatba! 

Mérés 1. 2. 3. 4. 5. 

t (°C)      

l (mm)      

 
5) Mérjen legalább 5 különböző állapotot! 

6) Ábrázolja grafikusan a levegőoszlop magasságát a hőmérséklet 
függvényében! 

 

7) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Igazolja-e a grafikon a vizsgált 
törvényt? Válaszát indokolja! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F10.29 – KÍSÉRLETEK ADIABATIKUS FOLYAMATOKRA 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 Pneumatikus (adiabatikus) 
gyújtó 

 Pumpa  

 Számítógép, projektor a 
video vetítéséhez 

 

Pneumatikus gyújtó 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Ha a gáz összenyomásának folyamata olyan gyorsan játszódik le, 
hogy nincs idő a környezettel való hőcserére, a gáz hőmérséklete hírtelen 
megnő. 

Ebben a kísérletben a gázok adiabatikus folyamatait vizsgáljuk. (Az 
adiabatikus folyamat olyan folyamat, amelynek során nincs hőközlés a 
rendszer és a környezete között.) 

Először két kísérletet végzünk adiabatikus folyamatra: 

Az első kísérletet úgynevezett pneumatikus gyújtó hírtelen összenyomásával 
végezzük, melynek hatására az eszköz alján levő papír meggyullad. 

A második kísérletben úgy pumpáljuk gyorsan a pumpát, hogy a végét 
kezünkkel befogjuk, és figyeljük a tapasztalatot. 

Végül egy film segítségével ismerkedjünk meg a dízelmotorok működésével! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fogja be egy pumpa kiáramló levegőjének nyílását, és pumpáljon hirtelen 6-

8 alkalommal!  

a) Mit tapasztalt? 

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

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

b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) Nyomja le hírtelen a pneumatikus gyújtó dugattyúját, és figyelje, mi 
történik a papírral! 

a) Mit tapasztalt? 

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

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

b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) Nézzen meg egy, a dízelmotor működését bemutató filmet!  

(Pl: https://www.youtube.com/watch?v=uEigTf9cgDA) 

a) Írja le a dízelmotor működésének fázisait! 

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

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

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

b) Magyarázza meg, hogy miért gyullad meg az üzemanyag! 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=uEigTf9cgDA
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F10.30 – A BROWN-MOZGÁS SZIMULÁCIÓJA  

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 3 üvegpohár 

 20°C, 40°C, 80°C - os víz 
termoszban 

 Ételfesték 

 Pipetta  

 2 db különböző pénzérme 

 

 

 

Pipetta 

Forrás: almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A folyadékok részecskéi mozgásának sebessége függ a folyadék 
hőmérsékletétől. 

A folyadékok részecskéi folyamatosan és véletlenszerűen mozognak, 

egymással és a tartó edény falával ütközve. Ezt a mozgást Robert Brown 
1827-ben fedezte fel. A Brown-mozgás magyarázata azon alapszik, hogy a 

folyadékok molekulái közé apró szemcséket teszünk, akkor a molekulák 
minden irányból lökdösik a szemcséket. Azonban ezek az ütközések egy adott 
pillanatban nem egyenletesek minden irányból, hanem véletlenszerűen 
ingadoznak, ami a szemcsék szabálytalan mozgását eredményezi. A jelenség 
csak akkor látható, ha a szemcsék elegendően kicsik ahhoz, hogy a kismértékű 
ingadozások észrevehetően mozgatni tudják őket.  

Kísérletünkben vizsgáljuk a részecskék mozgásának hőmérséklet-függését, 

majd szimuláljuk a részecskék mozgását milliméter-papíron. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyelje meg a Brown mozgást: 

a) Tegye egymás mellé a poharakat! 

b) Töltsön vizet a poharakba! Az elsőbe hideget (kb. 20 °C), a másodikba 
meleget (kb. 40 °C) a harmadikba forrót (kb. 80 °C). 

c) Cseppentsen 2-2 csepp ételfestéket egyszerre mindhárom pohárba! 
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d) Mi történik az ételfestékkel az egyes poharakban? 

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

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

e) Milyen különbséget lát az egyes poharakban lejátszódó folyamatok között? 
Magyarázza a tapasztalatot! 

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

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

2) Szimulálja egy részecske mozgását: 

a) Tegye a tollát a négyzetháló közepére! Dobjon fel egy 10 és egy 20 forintos 

pénzérmét: Ha mindkét érmén fejet kapott, húzzon egy egységnyi vonalat 

jobbra a tollával, ha mindkettőn írást, akkor balra. Ha a 10 forintoson fej, a 20 
forintoson írás jött ki, akkor húzza a vonalat felfelé, ha az eredmény fordított, 
akkor lefelé! Legalább 20 vonalat rajzoljon! 

 
b) Figyelje meg a kapott rajzot! Milyen mozgást végzett a toll? 

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

 ...............................................................................................................  
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F10.31 - HŐERŐGÉPEK 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Bunsen-égő, gyufa 

 Lombik állványon rögzítve 

 Víz 

 Egyfuratú gumidugó 

 Üvegcső (a gumidugóba 
illeszthető) 

 Könnyen forgó propeller, 
állványra rögzíthető  

 Számítógép, projektor - 
video vetítéséhez 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

metal.elte.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A mechanikai energia belső energiává alakítható. 

Az olyan berendezéseket, amelyek belső energiát mechanikai energiává 
alakítanak át hőerőgépeknek nevezzük.  

Kísérletünk első felében lombikban forralt víz gőzével forgatunk meg egy 

propellert. 

Ezt követően a „szomjas kacsa” nevű játék működését nézzük meg, majd a 

kacsa, mint hőerőgép felépítésével és működésével ismerkedünk meg. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kísérleti elrendezés (az összeállítást a fenti ábra mutatja): 

A lombikot körülbelül 3/4-ed részéig töltöttük vízzel, majd lezártuk a 
gumidugóval. A dugón lévő lyukba illesztettük az üvegcsövet úgy, hogy csak 
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kicsit érjen beljebb a lombikba, mint a dugó alja. Rögzítettük az állványra a 
lombikot, majd fölé a propellert. 

a) Helyezze a lombik alá a Bunsen-égőt, és kezdje melegíteni a vizet! Várjon, 
míg a víz forrni kezd, majd forralja pár percig! 

b) Mi történik a propellerrel? 

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

c) Magyarázza a tapasztalatot! 

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

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

2) a) Nézze meg a „szomjas” (bólogató) kacsa működéséről készült videót! 

(Pl.:http://fizipedia.bme.hu/images/e/e0/Szomjas_kacsa_I.ogv) 

b) Magyarázza meg a játék (mint egyszerű gőzgép) működését! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F10.32 – BELSŐ ENERGIA NÖVELÉSE SÚRLÓDÁSSAL 

Tervezett időtartam: 15 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Dörzspapír 

 Hulladékfa 

 Hőmérő 

 Egylyukú dugó 

 

 

 

Hőmérő 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: dörzsöléssel növelhető a testek hőmérséklete (belső energiája). 

Az egymáshoz dörzsölt testek felmelegszenek. Ilyenkor a súrlódó testek felületi 
részecskéi „egymásba akadnak”, s ezáltal élénkül a részecskemozgás, 
emelkedik a hőmérséklet. 

Először a melegedés jelenségét figyeljük meg a fa dörzspapírral történő 

csiszolásával. 

A következő kísérletben alkoholos hőmérő illeszkedjen szorosan egy átfúrt 

dugóba. A dugó forgatásával dörzsöljük óvatosan a hőmérőt, így arról 
közvetlenül leolvashatjuk a hőmérséklet változását! Figyeljük meg, hogy 
többször forgatva a dugót, azaz több munkát végezve, a hőmérséklet is 
nagyobb mértékben növekszik. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Dörzsölje a fát dörzspapírral erőteljesen kb. fél percig! Érintse az úját a 

fához és a dörzspapírhoz. Mi történt? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) Mérje meg a súrlódás hatására bekövetkezett hőmérséklet-változást: 

a) A hőmérő folyadéktartályát illessze bele a dugó furatába! 

b) Olvassa le a hőmérőt! Mennyit mutat? 

t= ...........................................................................................................  
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c) Forgassa meg lassan a dugót a hőmérő körül! Mit tapasztalt? 

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

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

d) Most gyorsan tekerje körbe a dugót. Mit tapasztalt? (Vigyázzon, mert a 
hőmérő vékony üvegszála könnyen eltörik!) 

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

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

e) Tekerje meg 2-szer, 3-szor, 4- szer 6-szor, 10- szer a dugót h a hőmérő 
körül, és mérje a hőmérsékleteket és írja be a táblázatba! 

Mérés 2 3 4 6 10 

t (°C)      

 

f) Milyen következtetést von le a kapott eredményekből? 

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

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

g) Felmelegíthető-e tetszőleges hőmérsékletre a hőmérő ezzel a módszerrel? 
Válaszát indokolja! 

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

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

h) Hogyan csökkentené a súrlódás mértékét a kísérletben? 

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

 ...............................................................................................................  
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F10.33 – KALORIMÉTER HŐKAPACITÁSÁNAK SZEREPE KÍSÉRLETEKBEN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Két egyforma 
kaloriméter tetővel, 
keverővel 

 Két hőmérő 

 Hideg víz edényben 

 Forró víz edényben 

 Mérőpohár 
 

 

Kaloriméter 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a kaloriméter hőfelvevő és hőleadó képessége befolyásolja a benne 
végbemenő folyamatokat, hatása nem elhanyagolható. 

A kaloriméter termodinamikailag zárt rendszernek tekinthető, mert a benne 
zajló folyamatok során nincs termikus kölcsönhatás a benne lévő anyagok és a 

környezet között. 

Kísérletünk során a kaloriméter hőfelvevő és hőleadó képességének hatását 
vizsgáljuk a benne végbemenő folyamatokra. 

Azonos mennyiségű hideg és forró vizet keverünk össze a kaloriméterben. Az 
első esetben a hideg vizet töltjük először a kaloriméterbe, és utána a meleget, 
a második esetben pedig fordítva, és vizsgáljuk a kialakult közös 
hőmérsékleteket, és azoknak a számítással várt közös hőmérséklethez való 

viszonyát. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérje le a hideg víz th és a forró víz tf hőmérsékletét! 

 

th=………………………..  tf=………………………… 
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2) Az első kaloriméterbe öntsön adott mennyiségű (m) hideg vizet, majd 
öntsön hozzá ugyanennyi forró vizet! Alapos összekeverés és rövid várakozási 

idő után olvassa le a kaloriméterben lévő víz hőmérsékletét! (t1) 

t1=………………………… 

3) A második kaloriméterbe öntsön az előző pontban szereplővel megegyező 
tömegű és hőmérsékletű forró vizet, majd öntsön hozzá ugyanennyi hideg 
vizet! Alapos összekeverés és rövid várakozási idő után olvassa le a 
kaloriméterben lévő víz hőmérsékletét! (t2) 

t2=…………………………. 

4) A kaloriméterben a különböző hőmérsékletű vízmennyiségek hőmérséklete 
kiegyenlítődik. A hidegebb víz melegedéséhez szükséges hőmennyiséget a 
melegebb rész által leadott fedezi. Ezt a gondolatmenetet követve a 

)()( kmvhkv ttcmttcm  képletet felhasználva számítsa ki a vízkeverék tk 

közös hőmérsékletét! (Ahol m az összekevert forró illetve hideg vizek tömege, 

cv a víz fajhője.) 

 

 

 

 

tk=……………………….. 

 

5)  a) Hasonlítsa össze a méréssel kapott t1 és t2, és a számítással kapott tk 
közös hőmérsékleteket!  

t……………….   < t……………….. < t……………… 

b) Adja meg az eltérések lehetséges okát! (Gondoljon a kaloriméter 
hőfelvételére!) 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F10.34 - KALORIMÉTER HŐKAPACITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Ismert hőkapacitású 
kaloriméter tetővel, 
keverővel, hőmérővel 

 Hőmérő 

 Szobahőmérsékletű víz 
edényben 

 Forró víz edényben 
 

 

Kaloriméter 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a kaloriméter hőkapacitása a benne zajló folyamat megfigyelésével 
meghatározható. 

A kaloriméter termodinamikailag zárt rendszer, ugyanakkor maga a kaloriméter 
a kísérletek során vesz fel, illetve ad le hőt. Precíz méréseknél nem hagyható 

figyelmen kívül a kaloriméter szerepe, így szükség lehet hőkapacitásának 
meghatározására. E kísérletünkben adott mennyiségű és hőmérsékletű forró és 
szobahőmérsékletű vizet keverünk össze a kaloriméterben. Mérve a kialakult 
közös hőmérsékletet kiszámítható a kaloriméter rendszere által felvett hő, és 
ebből számolható (tömegének ismeretében) a kaloriméter hőkapacitása. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérje meg mérleggel a szárazra törölt kaloriméter-edényt, fedővel, 
hőmérővel, keverőpálcával együtt (M1)! 

M1=…………………………. 

2) Mérje meg a szobahőmérsékletű víz hőmérsékletét (ts), majd töltse meg a 
kalorimétert körülbelül félig a szobahőmérsékletű vízzel! 

ts=……………………………. 
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3) Mérje le a kalorimétert vízzel együtt is (M2)! A két mérlegelés alapján 
határozza meg pontosan az edénybe töltött víz ms tömegét!  

M2=……………………………  ms=M2-M1=…………………………… 

4) Mérje meg a forró víz hőmérsékletét (tf), majd töltsön a kaloriméterbe - a 
már beleöntött szobahőmérsékletű vízhez hasonló mennyiségű - forró vizet!  

tf=…………………………….. 

5) Keverje össze jól az edényben lévő vizet, majd néhány percnyi várakozás 
után, amikor a hőmérő higanyszála már nem emelkedik, olvassa le a 
vízkeverék tk hőmérsékletét!  

tk=……………………………… 

6) Mérje meg a kalorimétert a teljes vízmennyiséggel együtt (M3), és a korábbi 
tömegmérések eredményeit felhasználva határozza meg a kaloriméterbe töltött 

forró víz mf tömegét!  

M3=…………………………….  mf=M3-M2=…………………………… 

7) Az mf tömegű forró víz hűlése során leadott hőmennyiség egyenlő az ms 
tömegű szobahőmérsékletű víz, illetve a kaloriméter melegítéséhez szükséges 

hőmennyiségek összegével:  

)t-(tC+)t-(tcm=)t-(tcm skskvskfvf   

A fenti összefüggést felhasználva (ahol cv a víz fajhője) számítsa ki a 
kaloriméter hőkapacitását (C)! 

 

 

C=…………………. 

8) Hasonlítsa össze a kapott értéket a kaloriméteren szereplő hőkapacitás 
értékkel!  

a) Hány százalékos az eltérés? 

 

 

 

b) Mi lehet az esetleges eltérés oka? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F10.35 – A JÉG OLVADÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Ismert hőkapacitású 

kaloriméter keverővel 

 Hőmérő 

 Mérleg 

 Meleg víz edényben 

 0°C-os „olvadó” jég 
edényben 

 Papírvatta vagy törlőruha 
 

Kaloriméter 
almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A jég megolvasztásához energia szükséges. 

Kísérletünkben a kaloriméterbe ismert mennyiségű és hőmérsékletű vizet 
töltünk, majd ismert mennyiségű 0°C-os jeget teszünk bele, és folyamatos 
kevergetés mellett megvárjuk, míg a jég elolvad, és beáll a termikus 

egyensúly. Mérjük a kialakult közös hőmérsékletet. A mérési adatokból a 
kaloriméter hőkapacitásának és a víz fajhőjének ismeretében meghatározható 
a jég olvadáshője. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Végezze el a kísérletet: 

a) Mérje meg a szárazra törölt kaloriméter tömegét (m1)!  

m1=…………………… 

Töltse fel félig meleg vízzel a kalorimétert, és mérje le ismét a tömeget (m2)!  

m2=…………………… 

A két mérés eredményéből számítsa ki a víz tömegét (mv)! 

mv=………………….. 

b) Mérje meg a kaloriméterben lévő víz hőmérsékletét (T0)! Ez egyben a 
kaloriméter kezdeti hőmérséklete is. 

T0=……………………… 
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c) Tegyen a kaloriméterbe szárazra törölt 0°C-os jégkockákból annyit, hogy a 
keverék az edényt kb. háromnegyed részig töltse meg! Mérje le ismét a 

kaloriméter tömegét (m3)!  

m3=……………………. 

Az utolsó két mérés eredményéből számítsa ki a jég tömegét (mj).! 

mj=……………………… 

d) Az elegyet lassan kevergetve várja meg, amíg a jég teljesen elolvad (beáll a 
termikus egyensúly), majd mérje meg a kaloriméterben lévő víz 
hőmérsékletét! (Tk)! 

Tk=…………………. 

2) Számítsa ki a jég olvadáshőjét (L): 

a) Számítsa ki a kaloriméter által leadott hőt (Qkal)! A kaloriméter előre 
meghatározott hőkapacitása (C) az eszközön van feltüntetve. 

C=…………………… 

 

 

Qkal=………………. 

b) Számítsa ki a meleg víz által leadott hőt (Qvle)! A víz fajhőjének táblázati 

értéke: 
Ckg

kJ
cv


 18,4  

 

 

Qvle=……………… 

c) Írja fel a jég által az olvadása során felvett hőmennyiséget (Qjég) megadó 
összefüggést! 

Qjég=…………………. 

d) Számítsa ki a jég olvadásából keletkezett víz által a felmelegedése során 
felvett hőt (Qvfel)! 

Qvfel=…………………………….  

e) Felhasználva, hogy a kaloriméter és a meleg víz által leadott hő megegyezik 
a jég és a belőle lett 0°C.os víz által felvett hővel, számítsa ki a jég 
olvadáshőjét (L)! 

 

L=…………………………. 
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F10.36 – A JÉG OLVADÁSPONTJÁNAK NYOMÁSFÜGGÉSE 

Tervezett időtartam: 20-40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Jégtömb 

 Két támasztó ék 

 4 db 2-10 kg-os súly akasztóval (a jégtömb méretétől függően) 

 Acéldrót a súlyok összekötéséhez 

 Műanyag szál (pl. erősebb damil) a súlyok összekötéséhez 

 Számítógép, projektor video vetítéséhez 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A jég olvadáspontja kis mértékben függ a nyomástól. 

Egy nagyobb méretű jégtömböt támasszunk fel a két végén, vízszintes 
helyzetben! Súlyokkal terhelt vékony acéldrótot, illetve műanyag szálat 

helyezzünk a rajzon látható módon a jégtömbre! 

 

metal.elte.hu 

A drót lassan átvágja magát a jégtömbön. A műanyag szál azonban jelentős 
terhelésnövekedés esetén sem vágja át magát a jéghasábon. Magyarázzuk 
meg a tapasztalatot! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Helyezze a jégtömb két végét a támasztó ékekre úgy, hogy a jégtömb 
vízszintes helyzetben legyen!  

2) Vékony acéldrót, illetve műanyag huzal két végére rögzítsen egy-egy súlyt, 
majd az így megterhelt drótot illetve műanyag huzalt helyezze az ábrán látható 
módon a jéghasábra!  
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3) Várjon kb. 10-30 percet (a jégtömb méretétől függően)! A drót lassan 
átvágja magát a jégtömbön. A jég a vékony huzal alatt megolvad, a drót 

lejjebb süllyed, majd a víz a drót fölött ismét jéggé fagy. Ezt a jelenséget 

nevezik regelációnak, avagy újrafagyásnak. Eközben a műanyag szál nem 
vágja át magát a jégtömbön.  

Várakozás közben nézze meg a kísérletről készült animációt! 
(www.sulinet.hu/tlabor/fizika/anim/f34.avi) 

4)  Magyarázza a kísérlet eredményét az acéldrót és a műanyag szál esetében! 

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

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

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

5) Adhat-e magyarázatot ez a kísérlet a korcsolya, illetve a szánkó könnyű 
csúszására? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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10.37 – A FORRÁSPONT NYOMÁSFÜGGÉSE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Hideg víz edényben 

 Nagy víztartó edény 

 Vízzel félig telt lombik 

 Bunsen-égő 

 Állvány lombiktartóval 

 Gumidugó a lombik 
lezárásához 

 Vákuumszivattyú 

 Vákuumharang 

 Szobahőmérsékletű víz 
pohárban 

 Kevés víz 
fecskendőben 

 

 

 

Vákuumharang 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A folyadékok forráspontja nagyobb nyomáson megnövekszik, 

alacsonyabb nyomáson lecsökken.  

A víz forráspontjának nyomásfüggését 
három kísérleten keresztül szemléltetjük: 

1) Vizet forralunk gömblombikban néhány 

percig, majd egy gumidugóval égmentesen 
lezárjuk a lombikot, és hideg vizet öntünk 
rá. 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható  

www.youtube.com/watch?v=g_8DV97SWig 

2) Egy pohár vizet vákuumszivattyúhoz erősített vákuumharang alá teszünk, és 
kiszivattyúzzuk a bura alól a levegőt. 



 

49 
 

3) Néhány köbcentiméter meleg vizet szívunk fel egy injekciós fecskendőbe, 
majd ujjunkkal szorosan befogjuk a fecskendő nyílását, és hirtelen hátrahúzzuk 

a dugattyút. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Végezze el az első kísérletet! 

a) Helyezzen egy pohár szobahőmérsékletű vizet a vákuumszivattyúhoz 
erősített vákuumharang alá, és szivattyúzza ki a bura alól a levegőt!  

b) Figyelje meg, mi történik a vízzel! Írja le a tapasztalatot! 

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

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

c) Az előző kísérlet alapján állapítsa meg,, milyen kapcsolat van a víz 

forráspontja és a külső nyomás között? 

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

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

2) Végezze el a második kísérletet! 

a) Erősítse a lombikot az állványra! Helyezze alá a Bunsen-égőt! 

b) Forralja fel a vizet, majd a forralást folytassa néhány percig, hogy az 

edényben lévő levegőt a képződő vízgőz teljesen kiszorítsa!  

c) Vegye el ezután a lombik alól a gázlángot, és egy gumidugóval zárja le 
légmentesen a lombikot!  

d) Öntsön a lombikra hideg vizet! Figyelje meg, mi történik a lombikban levő 
vízzel! 

e) Írja le a tapasztalatokat, és adjon magyarázatot a látottakra: 

Mi történt a lombikban lévő vízgőzzel? 

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

Hogyan változik a bezárt vízgőz nyomása? Miért? 

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

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

Mi történt a lombikban lévő vízzel? 

 ...............................................................................................................  
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Adjon magyarázatot a jelenségre az előző kísérlet tapasztalata alapján! 

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

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

3) a) Szívjon fel néhány köbcentiméter meleg vizet egy injekciós fecskendőbe, 
majd fogja be ujjával szorosan a fecskendő nyílását, és hirtelen húzza hátra a 
dugattyút!  

b) Figyelje meg, mi történik a fecskendőben lévő vízzel! Írja le a látottakat! 

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

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

c) Adjon magyarázatot a jelenségre az első kísérlet tapasztalata alapján! 

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

 ...............................................................................................................  
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F10.38 - FOLYADÉKOK SZÉTVÁLASZTÁSA DESZTILLÁLÁSSAL 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Víz edényben 

 Denaturált szesz, 

palackban 

 Mérőhenger 

 Lombik 
 Hajlított üvegcső dugóval 

 Főzőpohár 

 Fakocka 

 Alkoholos égő, gyufa 

 Állvány lombiktartóval 

 Hideg vizes ruha 

 

 

Hajlított üvegcső dugóval 

almus.hu 

 

Főzőpohár 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A különböző forráspontú, egymással elegyedő folyadékok eltérő 
forráspontjuk alapján szétválaszthatók. 

Két vagy több egymással elegyedő folyadéknak eltérő forráspontjuk alapján 
történő szétválasztását desztillálásnak nevezzük. Desztillálás során a 
folyadékot forralással gőzzé alakítjuk, majd a gőzt végigvezetjük egy hűtött 
üvegcsövön, ahol lehűl és cseppfolyósodik. A kísérleti összeállítás az alábbi 
ábrán látható: 

 
tudasbazis.sulinet.hu 
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A kísérletben a denaturált szesz és a víz elegyét választjuk szét desztillálással. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti berendezést: 

a) Állítsa össze az állványt! 

b) Mérjen ki mérőhengerrel 50 ml vizet, 5 ml denaturált szeszt, és öntse a 
lombikba! 

c) Rögzítse a lombikot az állványon az alkoholos égő felett! 

d) Tegye a lombikra a dugóval ellátott hajlított üvegcsövet! Erősítse a csőre a 
hideg vizes ruhát! 

e) Tegyen egy főzőpoharat fakockára a cső végéhez, hogy a kifolyó folyadékot 
felfogja! 

2) Melegítse a lombikot az égővel!  

a) Mi történik, amikor a folyadék a lombikban forrni kezd?  

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

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

b) Mi történik a lombikban lévő folyadékkal, ha már nem csöpög több folyadék 
a cső végén? 

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

c) Ekkor öntse a főzőpohárban lévő folyadékot a mérőhengerbe!  

Milyen anyag van a mérőhengerben? 

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

Olvassa le a mérőhengerben levő folyadék térfogatát! Mit tapasztalt? 

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

3) Melegítse tovább a folyadékot! Írja le, mit tapasztalt! 

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

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

Milyen anyag csöpög ki a hűtőcső végénél? 

 ...............................................................................................................  
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F10.39 - KÜLÖNBÖZŐ ANYAGMENNYISÉGEK MELEGÍTÉSE 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Hővédő kesztyű 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Hőmérővel felszerelt 
elektromos kaloriméter 

 Feszültségforrás, 
röpzsinórok, 
krokodilcsipeszek 

 Mérőhenger 

 Szobahőmérsékletű víz 
edényben 

 Stopperóra 

 

 

Elektromos kaloriméter 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Folyadék melegítése során a hőmérsékletváltozás mértéke függ a 
közölt energia és a folyadék mennyiségétől. 

Különböző anyagmennyiségek melegítése mellett vizsgáljuk a hőmérséklet-
változásokat, és ezzel a hőközlés folyamatát.  

Az első kísérletben különböző vízmennyiségeket melegítünk, és mérjük az 

azonos hőmérsékletváltozáshoz szükséges időt. 

A második kísérletben különböző vízmennyiségeket azonos ideig melegítünk, 
és mérjük a bekövetkezett hőmérsékletváltozásokat. 

Felhasználva, hogy az adott hőforrás azonos idő alatt azonos energiát ad le, a 

melegítés során befektetett energia és a melegített anyag mennyisége közti 
összefüggést vizsgáljuk. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Töltsön a kaloriméterbe 25 ml vizet! 

b) Kapcsolja a kalorimétert a feszültségforráshoz, és melegítse a vizet 50°C-
osra. Mérje a melegítéshez szükséges időt (t)! A kapott eredményt minden 
esetben írja a táblázatba! 
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Mérés 25 ml 50 ml 75 ml 100 ml 

t (s)     

2)  Hűtse vissza szobahőmérsékletűre a kalorimétert, és végezze el a kísérletet 
75ml 100ml, 125ml folyadékkal is! Minden újabb mérés előtt Hűtse vissza 
szobahőmérsékletűre a kalorimétert! 

3)  a) Ábrázolja a melegítéshez szükséges időt az anyagmennyiség 
függvényében! 

 

b) Milyen arányosság van a két vizsgált mennyiség között? 

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

c) A kapott grafikont felhasználva határozza meg, hogy mennyi idő alatt forrna 

fel 1 liter víz! 

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

d) A kapott grafikont felhasználva határozza meg, hogy mennyi idő alatt 
melegedne fel 1 liter víz 50°C-ra? 

 ...............................................................................................................  
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4) a) Hűtse vissza szobahőmérsékletűre a kalorimétert, és öntsön a 
kaloriméterbe 25 ml vizet! 

b) Kapcsolja a kalorimétert a feszültségforráshoz, és melegítse a vizet annyi 
ideig, amennyi az előző kísérletben a 25 ml víz 50°C-osra melegítéséhez kellett 
(t), majd mérje meg a folyadék hőmérsékletét (T)! Az eredményt írja a 
táblázatba! 

c) Hűtse vissza szobahőmérsékletűre a kalorimétert! Végezze el az alábbi 
kísérletet sorban 75ml 100ml, 125ml folyadékkal is úgy, hogy az újabb mérés 
előtt minden esetben hűtse vissza a kalorimétert szobahőmérsékletűre: 

Töltse az adott mennyiségű vizet a kaloriméterbe, és melegítse a b) pontban 
alkalmazott t ideig, majd mérje meg a folyadék hőmérsékletét (T)! Az 
eredményt minden esetben írja a táblázatba! 

5)  a) Ábrázolja a kapott hőmérsékleteket az anyagmennyiség függvényében! 

Mérés 50 ml 75 ml 100 ml 125 ml 

T (°C)     

 

 

b) Milyen arányosság van a két vizsgált mennyiség között? 

 ...............................................................................................................  
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F10.40 – ISMERETLEN FOLYADÉK FAJHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Digitális mérleg 

 Ismeretlen folyadék 

edényben 

 Hőmérővel felszerelt 
elektromos kaloriméter 

 Feszültségforrás, 
röpzsinórok, 
krokodilcsipeszek 

 2 db digitális 

multiméter 

 Stopper 

 

 

 

 

Digitális multiméterek 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a folyadék fajhője az anyagi minőségére jellemző érték. 

A kaloriméter termodinamikailag zárt rendszernek tekinthető, mert a benne 
zajló folyamatok során nincs termikus kölcsönhatás a benne lévő anyagok és a 
környezet között. 

Az elektromos kaloriméterben lévő folyadékkal közölt hőmennyiség a folyadék 
és (kis mértékben) a kaloriméter belső energiáját növeli. Mérve a közölt hő 

mennyiségét, és meghatározva a kaloriméter által felvett hőt, a kettő 
különbségéből a folyadék által felvett hőmennyiség számolható. Ennek 

ismeretében a Q = c·m·ΔT képlet felhasználásával (ahol m a folyadék tömege, 
ΔT a hőmérsékletváltozása) a folyadék fajhője (c) meghatározható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Végezze el a kísérletet: 

a)  Jegyezze fel a kaloriméter hőkapacitását (C)! 

C= ...........................................................................................................  
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b) Mérje le az ismeretlen folyadék tömegét (m), és töltse a folyadékot a 
kaloriméterbe! 

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

c) Olvassa le a folyadék hőmérsékletét (T0)! 

T0= ..........................................................................................................  

d) Kapcsolja a kaloriméterhez az egyik digitális multimétert sorban, a másikat 
párhuzamosan, és kösse a kalorimétert a feszültségforráshoz! Olvassa le a 
kaloriméteren átfolyó áram (I) és a rajta eső feszültség (U) értékét! 

I= ...........................................................................................................  

U= ..........................................................................................................  

e) Melegítse a folyadékot 60°C-osra, és mérje a melegítéshez szükséges időt 
(t)!  

t= ...........................................................................................................  

2) Számítsa ki a folyadék fajhőjét: 

a) Számítsa ki a melegítés során a rendszerrel közölt hőt (Q) a mért idő, illetve 
áram- és feszültségadat felhasználásával! 

Q= ..........................................................................................................  

b) Számítsa ki a folyadék (és a kaloriméter) hőmérsékletváltozását! 

ΔT=60°C-T0= ...........................................................................................  

c) Számítsa ki a kaloriméter által felvett hőmennyiséget a kaloriméter 
hőkapacitásának és hőmérsékletváltozásának ismeretében! 

Qk= .........................................................................................................  

d) Számítsa ki a folyadék által felvett hőmennyiséget (Qf) a közölt hő és a 
kaloriméter által felvett hőmennyiség ismeretében! 

Qf= ..........................................................................................................  

e) Határozza meg a folyadék fajhőjét (c)! 

 

 

c= ...........................................................................................................  

f) A kapott fajhő alapján a négyjegyű függvénytáblázat segítségével állapítsa 
meg, milyen anyagot melegített!  

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

Barométer: A barométer vagy magyar szóval légnyomásmérő a légnyomás 
mérésére szolgáló meteorológiai műszer. 

Belső energia: A testeknek azt az energiáját, amely melegítéssel, illetve 
hűtéssel megváltoztatható, belső energiának nevezzük. 

Bimetall szalag: Két különböző lineáris hőtágulási együtthatójú fémlemez, 
amelyek több ponton össze vannak szegecselve. 

Brown mozgás: Az anyagot alkotó részecskék (atomok, illetve molekulák) 

állandó rendszertelen mozgása. 

Fagyás: A cseppfolyós halmazállapotból a szilárd halmazállapotba való 
átmenet. Energia felszabadulással járó folyamat. 

Fajhő: A fajhő megmutatja, hogy 1 kg anyag 1 °C-kal történő melegítéséhez 
mennyi energia szükséges, azaz mennyivel nő az anyag belső energiája. 

Forrás: A cseppfolyós halmazállapotból a légnemű halmazállapotba való 
átmenet. 

Hőtágulás: Hőtágulásnak nevezzük azt a fizikai jelenséget, amikor valamely 
anyag a hőmérsékletének változásával megváltoztatja a méretét. 

Ideális gáz: Az ideális gáz a fizikában használt absztrakció, a gázok olyan 
egyszerűsített modelljét írja le, amelynek termodinamikai viselkedése egyszerű 
matematikai eszközökkel írható le. 

Kaloriméter: A kaloriméter az anyagok fajhőjének, olvadáshőjének, 

forráshőjének stb. mérésére szolgáló eszköz. 

Lecsapódás: A légnemű halmazállapotból a cseppfolyós halmazállapotba való 
átmenet. Energia felszabadulással járó folyamat. 

Nyomás: A nyomóerő és a nyomott felület hányadosaként meghatározott 
fizikai mennyiség. 

Olvadás: A szilárd halmazállapotból a cseppfolyósba való átmenet. 

Olvadáspont: Az a hőmérsékletet, amelyen a szilárd anyag 105 Pa külső 

nyomás mellett olvadni kezd. 

Párolgás: A cseppfolyós halmazállapotból a légnemű halmazállapotba való 

átmenet, amely bármely hőmérsékleten végbemegy. 

Súrlódás: A súrlódás két érintkező felület között fellépő erő, vagy az az erő, 
mellyel egy közeg fékezi a benne mozgó tárgyat. 
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