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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. Gondoskodjunk róla, hogy a tanulók mobiltelefont csak kikapcsolt 
állapotban hozzák be a laboratóriumba, a telefon bekapcsolása valamint 
használata a bent tartózkodás időtartama alatt TILOS! 

3. A kísérletek előkészítését, bemutatását valamint végrehajtatását kellő 
körültekintéssel hajtsuk, illetve hajtassuk végre. A feladat végrehajtás előtt 
győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott eszközök, demonstrációs anyagok 

nem sérültek, rongálódtak. A legegyszerűbb kísérlet is baleset, sérülés forrása 
lehet, ha nem az előírt minőségű eszközöket, anyagokat használjuk. 

4. Gondoskodjunk róla, hogy a mérőműszerek, szemléltető eszközök, 
segédanyagok használata csak a rendeltetésüknek megfelelően történjen, az 
attól eltérő alkalmazás balesetet, rendkívüli meghibásodást okozhat! 

5. A sérülések, balesetek elkerülése érdekében kísérjük figyelemmel, hogy a 
tanulók a kísérletek előkészítése, illetve végrehajtása során csak 

utasításainknak megfelelően tevékenykedjenek! A foglalkozást megelőzően, 
röviden ismertessük a végrehajtandó feladatot, és a végrehajtás főbb 
mozzanatait, valamint az esetleges veszélyforrásokra külön hívjuk fel a tanulók 
figyelmét! 

6. Az érdemi munka befejeztével győződjünk meg arról, hogy az alkalmazott 
eszközök a kiindulási helyzetnek megfelelően kerülnek hátrahagyásra, a 

szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve károsodhatnak. 

7. A laboratóriumból történő távozást megelőzően győződjünk meg róla, 
hogy a helyiségben tűz-, balesetveszélyes helyzetet nem hagyunk hátra. A 
laboratórium működési rendjének megfelelően hajtsuk végre az áramtalanítást. 

8. Baleset bekövetkezése esetén a lehető leggyorsabban mérjük fel a sérülés, 
illetve sérülések mértékét, kezdjük meg a sérültek ellátását, amennyiben úgy 
ítéljük meg, kérjük az iskola egészségügyi személyzetének segítségét, vagy 

amennyiben a helyzet megkívánja, haladéktalanul hívjunk mentőt. Egyértelmű 
utasításokkal szabjunk feladatot a tanulók tevékenységét illetően, elkerülve 
ezzel a további balesetek bekövetkezését illetve, az esetleges anyagi károk 
gyarapodását. 

9. A fizikai kísérletek leggyakoribb veszélyforrása az elektromos áram. 
Baleset esetén meg kell bizonyosodni arról, hogy a balesetes nincs már 
feszültség alatt. A baleset helyén elsődleges feladat a kapcsolótáblán lévő 

főkapcsoló lekapcsolása! 

10. Az elektromos balesetek elkerülhetők, ha betartjuk és betartatjuk az 
érintésvédelmi szabályokat! A hallgatói áramkörök minden esetben 
feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra, azt követően csak 
ellenőrzésünk után, és engedélyünkkel kössék rá a tápfeszültséget. Üzemzavar 
esetén kérjük a labor dolgozóinak segítségét.  
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11. Tűz esetén, vagy tűzveszélyes helyzetben, azonnal értesítsük a labor 
személyzetét! Határozottan utasítsuk a tanulókat a labor elhagyására!  A 

laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Csak 

akkor kezdjük el használni azokat, ha jártasnak érezzük magunkat a készülék 
működtetésében. Tűzoltó készülékkel embert oltani nem szabad!  

12. A laborban az eszközökön valamint a berendezéseken található jelzések, 
ábrák jelentései: 

Veszélyjel Mit jelent? 

 

 

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

 

 

Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! 

 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

 

Vigyázz! Lézersugár! 

 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 
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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

A természet megismerésének egyik legfontosabb és egyben legérdekesebb 
módja a kísérletezés. 

A munkafüzetben szereplő kísérletek elvégzésének és a hozzájuk kapcsolódó 
kérdéseknek célja, hogy 

 segítsenek az általános iskolai fizika tananyag megértésében és 
megtanulásában, valamint felkeltsék az érdeklődésedet a fizika iránt; 

 fejlődjön képességed a megfigyelésre, adatok értelmezésére, 

táblázatba foglalására és grafikus ábrázolására; 

 ismerd fel, hogy te magad is képes vagy kísérletek elvégzésére, 
megtervezésére, egyszerű mérőeszközök készítésére; 

 a páros és csoportos munka során tanulj meg együttműködni 
társaiddal. 

Témakörök általános ismertetése 

Hidrosztatika 

- szilárd anyagok nyomását, a folyadékokra ható külső nyomást, a 
folyadékok és a levegő súlyából származó nyomást, a 
nyomáskülönbségeken és a nyomásváltozásokon alapuló jelenségeket (pl. 
hang terjedése) vizsgáljuk meg 

Mágnesesség 

- permanens mágnesekkel, mágnesezhetőséggel és a Föld mágneses terével 
foglalkozunk, iránytűt készítünk 
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HIDROSZTATIKA 

Ebben a témakörben először a szilárd testek alátámasztásra kifejtett nyomását 

vizsgáljuk meg, majd a folyadékok súlyából származó nyomást. (40-
41.kísérlet) 

Közlekedőedényekre és a hajszálcsövességre végzünk egyszerű kísérleteket. 
(42-43. kísérlet) 

Megnézzük, hogy mi történik, ha a folyadékra külső nyomás hat. (44. kísérlet) 

A gázok nyomásával, ezen belül a légnyomással is foglalkozunk, valamint 
nyomáskülönbség létrehozásával, és annak alkalmazásával. (45-48.kísérlet) 

Arkhimédész törvényét kísérlettel igazoljuk, majd alkalmazzuk különböző 
esetek magyarázatára. (49-53.kísérlet) 

Az 54.kísérletnél meglepődhetünk azon, hogy a folyadéknál nagyobb sűrűségű 
anyagok mégsem süllyednek el. (Felületi feszültség) 

Végül egy kis betekintést teszünk a hangtanba, a hang létrejöttét és 
terjedésének feltételét vizsgáljuk. (55-56. kísérlet) 
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F7-8.40. KÜLÖNBÖZŐ SÚLYÚ ÉS FELÜLETŰ TESTEK BENYOMÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

LISZTBE 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 tálca 

 liszt 

 fahasáb vagy (nem négyzetalapú) hasáb alakú doboz (pl. teli gyufás 
skatulya) 

 3 egyforma jól zárható dobozka (pl. valamilyen gyógyszeres fiola 
vagy pezsgőtablettás doboz) feltöltve homokkal, liszttel, cukorral) 

 digitális mérleg 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A nyomás függ a nyomó erőtől és a nyomott felület nagyságától. 

Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része 

egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező felületeit 
nyomott felületeknek (jele: A) nevezzük. 

Annak az erőnek, amellyel az egyik test nyomja a másikat, nyomóerő (jele Fny) 
a neve. A nyomóerő mindig merőleges a nyomott felületre.  

Végezzünk megfigyeléseket a nyomással kapcsolatban! Szórjunk egy nagyobb 
tálba 1-2 cm vastag rétegben lisztet! Újra és újra elsimítva a lisztet, vizsgáljuk 

meg különböző tárgyak lenyomatait! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A hasábot tegyünk egymás után különböző oldalára fektetve a lisztbe. 

a) Mikor lesz a benyomódás a legkisebb, illetve a legnagyobb? 

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

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

b) A kísérlet alapján egészítsd ki a mondatot! 

A nyomás ...................................... , ha a felület ....................................  

2) Simítsd el a lisztet, majd az egyenlő alapterületű feltöltött dobozkákat tedd 

a lisztbe. 
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a) Mérd meg a feltöltött dobozkák súlyát (a digitális mérleg ugyan 
tömegértéket mutat, de az a test súlyával arányos)! Melyik a legnehezebb és 

melyik a legkönnyebb? 

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

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

b) Mikor lesz a benyomódás a legkisebb, illetve a legnagyobb? 

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

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

c) A kísérlet alapján egészítsd ki a mondatot! 

A nyomás ...................................... , ha a nyomóerő .............................. .  

3) Sorolj fel gyakorlati példákat, amikor a nyomást csökkenteni, illetve növelni 
szeretnénk. Hogyan lehet ezt megtenni? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.41. NEHÉZSÉGI ERŐTÉRBE HELYEZETT FOLYADÉKOSZLOP NYOMÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 üveghenger 

 gumihártya 

 befőttes gumi 

 víz 

 higany 

 üvegkád 
 manométer 

 

 

                                                  http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az üveghenger aljára feszíts gumihártyát a befőttes gumi segítségével. Ebbe 
öntünk különböző mennyiségű és sűrűségű folyadékot, és figyeljük a 
gumihártya domborodását. A domborodás mértékéből következtethetünk a 
folyadékoszlop által kifejtett nyomóerő, és így a hidrosztatikai nyomás 

nagyságára. 

A manométer egy U alakú cső, amelynek egyik vége gumicsővel csatlakozik 
egy rugalmas gumihártyával lezárt tölcsérhez. Ha a tölcsért a folyadékba 
merítjük, az U alakú csőben lévő folyadék szintkülönbsége alapján a 
hidrosztatikai nyomások összehasonlíthatók. A tölcsért most az üvegkádba 
fogjuk különbözőmélységekben és különböző irányokba tenni. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kifeszített gumihártyával lezárt üveghengerrel kísérletezünk. 

a) Tölts vizet a hengerbe kb. a harmadáig, majd kb. a kétharmadáig. Figyeld 

meg mindkét esetben a gumihártya domborúságát! 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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Mit tapasztalsz? 

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

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

b) Tanárod kevés higanyt önt az üveghengerbe. (A higany mérgező!) Figyeld 
ismét a gumihártya domborúságát! 

Mit tapasztalsz? 

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

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

c) Mit mondhatunk a kísérletek alapján, mitől függ a hidrosztatikai nyomás? 

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

2) A manométert fogjuk most használni. Töltsd meg vízzel az üvegkádat! 

a) Olvassuk le a manométer száraiban a folyadékszintek különbségét, amikor 
az érzékelő 5, 10, 15, 20 cm mélységben van a vízfelszín alatt. 

mélység folyadékszintek 

különbsége 
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Készítsünk a mért adatokból grafikont! Illesszünk görbét az ábrázolt pontokra! 

 

 

b) A manométer száraiban a folyadékszintek különbsége a mérendő 
hidrosztatikai nyomással arányos. Mit állapíthatunk meg a grafikonról? 

A hidrosztatikai nyomás  .................................................................  a 
folyadékoszlop magasságával. 

c) Most változtassuk meg a manométer érzékelő tölcsérének irányát úgy, hogy 
közben ugyanabban a mélységben maradjon. Mit tapasztalsz? 

A hidrosztatikai nyomás a folyadék felszíne alatt egy adott mélységben  . 
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F7-8.42. KÖZLEKEDŐEDÉNYEK VIZSGÁLATA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 közlekedőedény demonstrációs eszköz 

 hajszálcsövesség bemutatására szolgáló közlekedőedény 

 színező festék  

 víz 

 főzőpohár 

http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Azokat a felül nyitott edényeket, amelyeknek „szárai” úgy vannak alul 
összekötve, hogy egyikből a másikba a folyadék szabadon áramolhat, 

közlekedőedényeknek nevezzük. Közlekedőedényben a folyadék arra áramlik, 

ahol ugyanabban a vízszintes síkban kisebb a hidrosztatikai nyomás. 

A hajszálcsövesség bemutatására szolgáló közlekedőedény úgy készült, hogy 
közös ágához igen kis belső keresztmetszetű csöveket, hajszálcsöveket is 
csatlakoztattak. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A főzőpohárba tölts vizet, és fesd meg a színező festékkel. 

a) Töltsd bele a közlekedőedény demonstrációs eszközbe! A nyugalom beállta 

után figyeld meg a folyadékszintet. Rajzold be az ábrába (nem feltétlenül ilyen 

alakúak a szárak, de a lényegen ez nem változtat)! 

b) Most döntsd meg kissé az eszközt! Rajzzal illusztráld a tapasztalatod! 

http://pixabay.com/hu/photos
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http://pixabay.com/hu/photos 

2) Most töltsd meg a megfestett vízzel a hajszálcsövesség bemutatására 
szolgáló közlekedőedény. Mit tapasztalsz? Mi a jelenség magyarázata? 

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

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

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

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

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

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

  

http://pixabay.com/hu/photos
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F7-8.43. KINYÍLÓ PAPÍRVIRÁGOK 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 üvegkád vízzel töltve 

 papír (pl. rajzlap) 

 sütőpapír 

 olló 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A papírból és sütőpapírból készített virágot vízzel teli üvegkádba helyezzük, és 

megfigyeljük, hogy mi történik. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Rajzolj meg, majd vágj ki papírból és sütőpapírból a minta alapján egy-egy 
virágot. Hajtogasd be a virágszirmokat, majd helyezd vízzel teli üvegkádba! 

 

http://anapfenyillata.blogspot.hu/2013/10/tavirozsa-mosdoban.html 

Mi történt egy idő után a virágokkal? 

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

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

Mi lehet a magyarázat? 

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

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

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

http://anapfenyillata.blogspot.hu/2013/10/tavirozsa-mosdoban.html
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F7-8.44. PASCAL TÖRVÉNYÉNEK SZEMLÉLTETÉSE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

felmosórongy A vizes padló csúszhat, azonnal töröljük 
fel! 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 üvegkád 

 vízibuzogány 

 
 

 

 

 

 

      http://www.mozaweb.hu/Lecke-Fizika-Fizika_7-2_A_folyadekok_nyomasa-105273 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Ha egy edényben lévő folyadék felszínére dugattyú segítségével nyomóerőt 
fejtünk ki, akkor ennek hatása az edény minden falának minden pontján 

azonos mértékben jelentkezik. Ennek kimutatására használatos eszköz a 

Pascal-féle vízi buzogány, ami apró lyukakkal ellátott lombik, amelynek 
szárában dugattyú mozoghat. A lombikot teleszívjuk vízzel, majd a kádból 
kiemelve a dugattyút benyomjuk. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szívd tele a vízi buzogányt vízzel, majd a kádból kiemelve nyomd be a 
dugattyút! 

a) Hogyan áramlott ki a vízi buzogányból a víz? 

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

b) A kísérlet alapján fogalmazd meg az erre vonatkozó törvényt (Pascal 
törvénye): 

Nyugvó folyadékban a külső nyomás  ...........................................................  

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

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

 

http://www.mozaweb.hu/Lecke-Fizika-Fizika_7-2_A_folyadekok_nyomasa-105273
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2) Keress példákat Pascal törvényének gyakorlati alkalmazására! 

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.45. LÉGNYOMÁS 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

felmosórongy A vizes padló csúszhat, a kísérletek 
után azonnal töröljük fel! 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 vizespohár 

 papírlap 

 víz 

 üvegkád 

 műanyag pohár 

 

tanári demonstrációhoz: 

 magdeburgi féltekék 

 elektromos vákuumszivattyú           http://pixabay.com/hu/photos 

 szilikonzsír 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A levegőnek van súlyából származó nyomása. 

A gázoknak is van tömegük, a gáz részecskéit is vonzza a Föld. Egy szokásos 
méretű tartályba bezárt gáz esetében ez a tömeg azonban kicsi, így a gáz 
súlyát csak nagyon érzékeny mérleggel lehet kimutatni. 

Földünket körülvevő levegő kis sűrűségű a folyadékokhoz, szilárd anyagokhoz 
képest, de a légkör hatalmas gázmennyiséget jelent. Ennek a levegőóceánnak 

a súlya már jelentős. A légkörnek is létezik tehát a súlyából származó 
nyomása, melyet légnyomásnak szoktak nevezni. 

Néhány egyszerű kísérletet végzünk el a légnyomás kimutatására, majd a 
történelmi magdeburgi féltekékkel elvégzett kísérlet lényegét figyelhetjük meg 

a tanári demonstráció során. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egy poharat tölts meg színültig vízzel, tegyél rá egy papírlapot, majd 
hirtelen, kezedet a papírlapon tartva fordítsd meg. Engedd el a papírlapot. 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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Mi történt? Mi lehet a magyarázata? 

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

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

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

2) Most merítsd bele az üvegkádba a poharat és próbáld meg szájával lefelé 
kiemelni a vízből. 

Mi történt? 

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

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

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

Használj az előző kísérlethez műanyag poharat! Majd próbáld meg elvégezni a 
kísérletet úgy is, hogy a pohár fenekét kilyukasztod. 
Mit tapasztalsz? Miért? 

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

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

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

3) A légnyomás nagyságát mutatta be Magdeburg polgármestere (Otto 
Guericke), maga is műkedvelő fizikus, a Regensburgban tartott birodalmi 

gyűlésen 1654-ben a császár jelenlétében. Két jól illeszkedő, réz félgömb közül 
kiszivattyúzta a levegőt, majd a félgömböket lovakhoz kötötte. 8-8 ló 
igyekezett a félgömböket széthúzni, sikertelenül. A levegő beengedésével a két 
félgömb magától szétesett. 

Végezzük el mi is a kísérletet – persze lovak nélkül! 
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F7-8.46. SZOMJAS GYERTYA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Homokos tálca gyufának 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 teamécses 

 gyufa 

 főzőpohár 

 üvegkád vagy mélyebb tálca 

 víz (esetleg színezett víz vagy tea) 

 

http://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/gyertya.html 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Öntsünk az üvegkádba vagy a mélyebb tálcába jó ujjnyi vizet, és állítsuk bele a 

meggyújtott teamécsest, majd borítsuk le egy száraz főzőpohárral. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Végezzük el a kísérletet. Mi történt 

a) a teamécsessel? 

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

http://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/gyertya.html
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 ...............................................................................................................  

b) a vízzel? 

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

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

c) a főzőpohárban a levegővel? 

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

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

d) Próbáld megmagyarázni a jelenséget! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.47. EGYSZERŰ KÍSÉRLETEK BERNOULLI-TÖRVÉNYRE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Homokos tálca gyufának 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 két könnyű papírlap 

 állvány rúddal a papírlapok felfüggesztéséhez 

 tölcsér 

 pingponglabda 

 gyertya 

 gyufa 

 

www.energiasuli.hu – energiasuli_kiserletek_konyve.pdf, 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-

folyadekok-es-gazok-aramlasa/bernoulli-torveny (filmből kivágás) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Ha az áramló folyadék vagy gáz sebessége nő, nyomása lecsökken. 
(Bernoulli-törvény) 

A Bernoulli-törvény szemléltetésére nézünk egyszerű kísérleteket: szabadon 
mozgó felfüggesztett papírlapok közé fújunk, ping-pong labdát és gyertyát 
fújunk tölcséren keresztül. 

 

 

http://www.energiasuli.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-folyadekok-es-gazok-aramlasa/bernoulli-torveny
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-folyadekok-es-gazok-aramlasa/bernoulli-torveny
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Két könnyű papírlapot vízszintes tengelyekre függessz fel, amelyek körül 

szabadon lenghetnek. (ld. kép) A lapokat egymáshoz közel helyezd el, és fújj 
be a lapok közé felülről erősen! 

Mi történt? Hogyan magyarázható ez a Bernoulli-törvény alapján? 

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

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

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

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

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

2) Fogd meg a tölcsért, fordítsd a szájával lefelé! Helyezd bele alulról a 
pingponglabdát, és nyomd a tölcsérbe úgy, hogy a labda a tölcsér falának tá-

maszkodva résmentesen zárjon (ennél meglepőbb, ha nem zár a labda, akkor 
is működik a kísérlet, de el kell találni, hogy milyen messziről). Ezt követően 
fújj jó erősen bele a tölcsérbe, és ezzel egyidőben a pingponglabdát engedd el! 

Mi történt? Hogyan magyarázható ez a Bernoulli-törvény alapján? 

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

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

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

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

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

3) Most helyezz a tölcsér szélesebb vége elé egy égő gyertyát, és próbáld meg 
elfújni.  

Mi történt? Hogyan magyarázható ez a Bernoulli-törvény alapján? 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.48. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG ELVÉN MŰKÖDŐ ESZKÖZÖK 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 pipetta 
 üvegkád 

 víz 

 fecskendő 
 

 

 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A pipetta és a fecskendő működése nyomáskülönbségen alapul. 

Gyakran alkalmazunk olyan eszközöket, melyeknek működése 
nyomáskülönbségen alapul. Ezeknél a légköri nyomáshoz képest csökkentjük 

vagy növeljük az eszköz zárt terében a nyomást.  

A pipetta tulajdonképpen egy mindkét végén nyitott üvegcső. Használat során 
a megfelelő végét a folyadékba merítjük, a másik végén pedig kiszívjuk belőle 

a levegő egy részét, ezzel csökkentve a nyomást. 

Az injekciós fecskendő működtetésekor nyomáscsökkenést hozunk létre úgy, 
hogy a dugattyú felhúzásával megnöveljük a zárt térfogatot. Ilyenkor a 
nagyobb külső nyomás a kisebb nyomású helyre nyomja a folyadékot. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Pipetta 

a) Merítsd a pipetta megfelelő végét a vízzel megtöltött kádba, szívj ki belőle 
levegőt. 

Mi történt? Miért? 

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

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

http://pixabay.com/hu/photos
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b) Fogd be mutatóujjaddal a pipetta felső végét, és emeld ki a vízből! 

Mi történt? Miért? 

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

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

c) Engedd ki a pipettából kb. a víz negyedét! Hogyan hajtottad végre a 
feladatot? 

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

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

2) Fecskendő 

Fogd meg a fecskendő oldalát, és húzd kifelé a dugattyút. (A fecskendő nyílása 

most szabadon van.) Majd a fecskendő nyílását jó szorosan fogd be, és próbáld 
meg a dugattyút így kifelé húzni! 

Mit tapasztalsz? Miért? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.49. ARKHIMÉDÉSZ TÖRVÉNYE 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 arkhimédészi hengerpár 

 rugós erőmérő 

 víz 

 2 főzőpohár 
 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat. A 
felhajtóerő egyenlő nagyságú a test által kiszorított folyadék vagy gáz 
súlyával. (Arkhimédész törvénye) 

Az arkhimédészi hengerpár a felhajtó erő nagyságának bemutatására szolgáló 

eszköz két, egymás alatt elhelyezett hengerből áll. Az alsó henger tömör, a 
felső felül nyitott, és űrtartalma megegyezik az alsó henger térfogatával. A 
hengerpárt rugós erőmérőre akasztva megfigyelhető, hogyan változik a 
hengereket tartó erő. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Akaszd az arkhimédészi hengerpárt a rugós erőmérőre! Olvasd le a 
hengerpár súlyát! 

F1 = 

 

2) Merítsd vízbe az alul elhelyezkedő tömör hengert! Most mennyit mutat a 
rugós erőmérő? 

F2 = 

 
3) Töltsd fel csordultig vízzel a felső üres hengert, ügyelve arra, hogy közben 

továbbra is csak az alsó tömör henger merüljön a vízbe! Most mennyit mutat a 

rugós erőmérő? 

F3 = 

 

4) Kísérletünkben mekkora a tömör hengerre ható felhajtóerő? 

Ffelh = 

http://pixabay.com/hu/photos
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F7-8.50. ÚSZÁS, LEBEGÉS, ELMERÜLÉS 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 főzőpohár 

 krumpli 

 víz 

 só 

 fakanál 

 főzőpohár 

 víz 

 olaj 

 nagy szemű, természetes só         

 szénsavas víz (szóda) 

 néhány szem mazsola                  http://pixabay.com/hu/photos 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A folyadék sűrűségének változtatásával elérhető, hogy ugyanaz a 
test ússzon, lebegjen vagy elmerüljön a folyadékban. A test sűrűségét 

változtatva hasonló eredményre jutunk. 

Egy test  
  úszik a folyadékban, ha átlagos sűrűsége kisebb a folyadék sűrűségénél, 

  lebeg, ha átlagos sűrűsége a folyadék sűrűségével megegyezik, 
  elmerül, ha átlagos sűrűsége nagyobb a folyadék sűrűségénél. 
 

Az első kísérletben sózással változtatjuk a folyadék sűrűségét. 

A második és harmadik kísérletben a folyadékba merülő test átlagos sűrűsége 
változik. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Végezd el a következő kísérletet, lépésenként rajzzal illusztráld, hogy mi 

történt a krumplival. Rajzold be a krumplira ható erőket is! 

a) Töltsd meg vízzel a főzőpoharat, és tedd bele a krumplit! 

b) Szórj folyamatosan sót a vízbe, miközben a fakanál nyelével folyamatosan 
kevergeted. Figyeld a krumplit, és hagyd abba a sózást, amikor a krumpli 
éppen lebeg. 

http://pixabay.com/hu/photos
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c) Oldj fel a vízben még több sót! 

2) Mit tapasztalnánk, ha az előző kísérletben a lebegő krumplit főzőpoharastul 

forró vizes edénybe állítanánk, és mit, ha jégkockával teli edénybe. Miért? 

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

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

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

3) Tölts a főzőpohárba vizet, önts olajat a víz felszínére kb. félujjnyi 
vastagságban, majd sózd meg! 

a) Mi történt? 

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

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

b) Magyarázd meg a jelenséget! 

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

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

4) Tölts a főzőpohárba szénsavas vizet, majd tegyél bele néhány szem 
mazsolát! 

a) Mi történt? 

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

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

b) Magyarázd meg a jelenséget! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.51. CARTESIUS-BÚVÁR KÉSZÍTÉSE 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 1,5-2 literes átlátszó puha falú műanyag 
palack 

 kémcső 

 víz 
 

 

 

 

                                            http://pixabay.com/hu/photos 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az átlátszó műanyag palackot megtöltünk vízzel. Ezután a kémcsőbe öntsünk a 

kétharmad részénél kissé feljebb vizet, majd a kémcső száját befogva fordítsuk 
meg azt, és merítsük a palack vizébe úgy, hogy a kémcső zárt vége éppen a 
palackban lévő vízfelszínre emelkedjen. Csavarjuk rá a kupakot a palackra. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsd el a kísérlet leírásban szereplő eszközt, a Cartesius-búvárt! 

a) Nyomd be a palack oldalát! Mi történt? Hogyan változik a búvár helyzete, ha 
megszünteted a nyomást? 

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

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

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

b) Magyarázd meg a látottakat! 

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

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

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

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

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

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

http://pixabay.com/hu/photos
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c) Próbáld meg elérni, hogy a palack oldalának nyomásával, hogy a búvár 
éppen lebegjen! 
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F7-8.52. FELHAJTÓERŐ LEVEGŐBEN 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 baroszkóp 

 vákuumszivattyú 

 vákuumtányér 

 vákuumharang 

 gumitömlő 

 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Arkhimédész törvénye nem csak folyadékokban, hanem gázokban, 
így levegőben is érvényes. 

A baroszkóp egy kis mérleg, amelyen egy könnyű gömb fémgyűrűvel van 
kiegyensúlyozva. Ha a baroszkóp körül légüres teret hozunk létre, a mérleg 
egyensúlya megbomlik. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanárotok hamarosan búra alá helyezi a baroszkópot, és kiszivattyúzza 

körüle a levegőt. Mit gondolsz, merre billen el a mérleg? 

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

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

2) A kísérletet elvégezve egyezett az elképzeléseddel? Merre billent a mérleg? 

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

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

3) Magyarázd meg, miért bomlott meg az egyensúly! 

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

http://pixabay.com/hu/photos
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 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F7-8.53. KAVICS SŰRŰSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ARKHIMÉDÉSZ MÓDSZERÉVEL 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kavics 

 cérna 

 rugós erőmérő 

 főzőpohár 

 víz 

 

 

 

                                         http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Arkhimédész törvényének segítségével meghatározható a 
folyadékba merülő test sűrűsége. 

A folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, melynek nagysága egyenlő a test 
által kiszorított folyadék súlyával. Ha a test súlya a levegőn Gl , és ismert 
sűrűségű folyadékban, például vízben Gv, akkor a testre ható felhajtóerő: 
         és         , ha a test teljes mértékben a vízbe merül. 

Ebből a test térfogata:    
     

   
 . 

Mivel a test sűrűsége:    
  

  
 

  

   
, ebből a test térfogatára kapott kifejezést 

behelyettesítve:    
    

     
. 

Ha tehát a szilárd testet ismert sűrűségű folyadékba, például vízbe merítjük, 
levegőn és vízben mért súlyának a mérésével sűrűségét kiszámíthatjuk. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kösd a cérnát úgy a ködarabra, hogy rá tudd akasztani a rugós erőmérőre! 

a) Mérd meg a kődarab súlyát levegőben! 

 

Gl = 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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b) Merítsd a kődarabot vízbe úgy, hogy a víz teljesen ellepje. Így is mérd meg 
a súlyát! 

 

Gv = 

 

c) Számítsd ki a mért adatokból a kődarab sűrűségét! A víz sűrűsége 1g/cm3. 

 

ρkő = 

 

d) Milyen tényezőket nem vettünk figyelembe a mérés során? 
(Ezek nagyban nem befolyásolták a mérést) 
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F7-8.54. FELÜLETI FESZÜLTSÉG 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 üvegkád 

 víz 

 tej 

 mosogatószer 

 műanyag lapocskák 

 alufólia 

 olló 

 ételfesték (folyékony) 

 fülpiszkáló 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A folyadék felülete másként viselkedik, mint a belseje: erőhatásra 
képes, így például a folyadéknál nagyobb sűrűségű testek is fennmaradhatnak 
a folyadék felszínén. A felületi feszültség nagysága anyagi minőségtől függ. 

A folyadékok felülete bizonyos szempontból rugalmas hártyához hasonlóan 

viselkedik, a vízfelszínre helyezett műanyag lapocskák alatt a víz 
hártyaszerűen behajlik. A jelenséget felületi feszültségnek nevezzük. A 
magyarázat: a folyadék belsejében lévő részecskék egymással 

kölcsönhatásban vannak, egy-egy részecske valamennyi őt körülvevő 
részecskére vonzást gyakorol. A felszínen lévő részecskékre azonban a belső 
részecskék nagyobb vonzást gyakorolnak, mivel a felfelé irányuló vonzás 
hiányzik. Így a vonzóerő a felszínen lévő molekulákat befelé húzza, 
csökkenteni igyekszik a felületet. 

 

http://termtud.akg.hu/okt/7/viz/2vizkultul.htm 

A mosogatószer felületi feszültsége kisebb a víz és a tej felületi feszültségénél. 
Ezért indul el a kishajó, és ezért oszlik el a tej felszínén érdekes alakban az 
ételfesték. A mosogató- és mosószereknek a tisztítás szempontjából is ez a 
lényegük: a víz felületi feszültségét lecsökkentve az az anyag finom pórusaiba 

is képesek behatolni, és a zsíros szennyeződést eltávolítani. 
 

 

http://termtud.akg.hu/okt/7/viz/2vizkultul.htm
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Önts vizet az üvegkádba! A víz tetejére helyezd óvatosan a műanyag 

lapokat! 

A víz vagy a műanyag lapok sűrűsége a nagyobb? Hogyan tudod ezt könnyen 
megállapítani? 

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

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

2) Vágj ki alufóliából 5-6 cm hosszú hajóformát az ábra szerint! Helyezd a víz 
felszínére, és cseppentsünk egy csepp mosogatószert az A-val jelölt helyre! 

 

http://www.szaboimre0725.eoldal.hu/cikkek/kiserletek-ugyeseknek/feluleti-
feszultseggel-kapcsolatos-kiserletek.htm 

Merre mozdul a hajó? Rajzold be a fenti ábrába! Miért arra mozdul? 

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

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

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

3) Öntsd ki a vizet és tölts helyette egy kis tejet az üvegkádba. Cseppents rá 
különböző színű ételfestéket. A fülpiszkálót mártsd be folyékony 
mosogatószerbe, majd egyszerűen merőlegesen a tányérra, a közepén "szúrd” 
bele a tejbe. Majd több helyre is belemárthatod, így szép képet alkothatsz. Ha 
már sok mosogatószer keveredett el a tejjel, a képalkotási folyamat leáll. 

 

  

http://www.szaboimre0725.eoldal.hu/cikkek/kiserletek-ugyeseknek/feluleti-feszultseggel-kapcsolatos-kiserletek.htm
http://www.szaboimre0725.eoldal.hu/cikkek/kiserletek-ugyeseknek/feluleti-feszultseggel-kapcsolatos-kiserletek.htm
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F7-8.55. HANGFORRÁSOK TULAJDONSÁGAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 szívószál (nem túl kemény, de nem is túl 
vastag anyagból)  

 lapos- vagy kombinált fogó 

 olló 

 tölcsér 

 filctoll 

 
www.energiasuli.hu – energiasuli_kiserletek_konyve.pdf  

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A hang hullámként terjed. A hangmagasság a szívószálban a 
levegőoszlop hosszától függ. 
 

Először egy fúvókát csinálunk a szívószál dudának: Két vékony, könnyen 

elmozduló lemezt készítünk. Amikor belefújunk, a levegő a két lemez között 
áramlik, ezért ott lecsökken a nyomás, összecsapódik a két lemez. A levegő 
most a két lemezen kívül fog áramlani, így az szétnyílik, és így tovább… 
Ennek következtében a szívószálban lévő levegőoszlopban kialakul egy 
állóhullám, és ezt a hullámot halljuk mi hangként. 
 

A hangmagasság a hang hullámhosszától, azaz a levegőoszlop (szívószál) 

hosszától függ. (Kis mértékben a fújás technikájával is lehet befolyásolni.) 
Kísérletünkben a szívószál hosszát fogjuk változtatni. 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szívószál duda 

a) Fogd meg a szívószál végét a fogóval, és nyújtsd meg, ügyelve arra, hogy 
lassan csináld. Nem rántani, hanem húzni kell a szívószálat. Miután a szívószál 
megnyúlt és elvékonyodott, vágd le ezt a puhább részt úgy, hogy nagyjából 
egy milliméter maradjon belőle! Ezt követően vágd le a sarkokat! Ilyenkor a 

két lapocska általában még össze van ragadva, ezért nyomd meg a szívószálat 

oldalról, hogy azok szétpattanjanak! Fújj bele a sípba! 

Milyen fizikai törvénnyel lehet magyarázni a duda megszólalását? 

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

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

http://www.energiasuli.hu/
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b) Mérd hozzá a már elkészített szívószál dudát a tölcsér csövéhez! Nagyjából 
a tölcsér csövének megfelelő hosszúságot mérj a duda fúvókájától és jelöld be 

filctollal! 

c) Vedd a szádba a dudát, egyik kezeddel fogd és szólaltasd meg! A másik 
kezedben levő ollóval kezdj fújás közben vagdosni a szívószál végéből a filctoll 
jelölésig! 

Mit tapasztalsz? 

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

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

d) Csúsztasd be szívószálat a tölcsér csövébe! Amikor teljesen betolod, a hang 
magas lesz. Amikor majdnem teljesen kihúzod, a hang mély lesz. A két 
hangmagasság között körülbelül egy oktáv van. Ha a tölcsért a dudán ki-be 

toljátok, a hangmagasság fokozatmentesen változtatható lesz, és bármilyen 
dallamot - ami kb. egy oktávba belefér – le lehet játszani. Próbáld ki! Melyik 
hangszer működik ehhez hasonlóan? 

 ...............................................................................................................  
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F7-8.56. HANG TERJEDÉSÉHEZ KÖZEG SZÜKSÉGES 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 elektromos csengő 

 vákuumharang 

 vákuumszivattyú 

 2 papírpohár 

 madzag 

 olló 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A hang terjedéséhez közeg szükséges. 

A hang úgy terjed, hogy nyomáskülönbségek jönnek létre: sűrűsödés és 
ritkulás váltja egymást, ezért terjedéséhez közeg szükséges. 

Közeg hiányában nem tud létrejönni nyomáskülönbség, így a hang nem terjed 
vákuumban. 

Első kísérletünkben megmutatjuk, hogy vákuumban tényleg nem terjed a 
hang, majd madzagtelefont készítünk. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kapcsoljuk be az elektromos csengőt, helyezzünk fölé üvegburát, és 
fokozatosan szivattyúzzuk ki alóla a levegőt. 

Mit tapasztalsz? 

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

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

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

2) Készítsetek madzagtelefont! (Telefonáláshoz két ember szükséges!) 

A két papírpohár talpát lyukasszátok ki, és fűzzétek bele a madzagot. Álljatok 
úgy, hogy a madzag feszüljön. Egyikőtök halkan beszéljen az egyik pohárba, a 
másik pedig tegye füléhez a papírpoharat, majd cseréljetek. 

Mi a közvetítő közeg a kísérletben? 

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

 ...............................................................................................................  
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MÁGNESESSÉG 

A témakör kísérletei a mágnesek egymással és más anyagokkal való 

kölcsönhatásával, a Föld mágneses terével és az iránytűvel foglalkoznak 

  



40 
 

F7-8.57. KÍSÉRLETEK PERMANENS MÁGNESEKKEL AZ ERŐHATÁSOK VIZSGÁLATÁRA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2db rúdmágnes 

 tartóállvány rúddal 

 madzag 

 2 db 4 cm átmérőjű táblamágnes 

 magas hosszúkás pohár 

 gyurmaragasztó 

 ceruza                  Zátonyi Sándor: A motiváció és környezetünk fizikája 

(Fizikai Szemle 2007/5.) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A mágneses kölcsönhatás vonzásban vagy taszításban nyilvánul 
meg. 

Az 1. kísérletben két mágnes egymásra hatását vizsgáljuk. 

A 2. kísérletben a mágneses kölcsönhatás erősségét érzékeltetjük. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A tartóállványra rögzítsük merőlegesen a rudat, és a rúdra két madzag 
segítségével lógassuk fel az egyik rúdmágnest úgy, hogy vízszintes legyen. 

 

      http://pixabay.com/hu/photos 

a) Közelítsünk hozzá a másik rúdmágnest is vízszintesen tartva úgy, hogy 
azonos pólusa legyen a felfüggesztett mágneshez közelebb! Rajzold le, mi 
történt! 

 

 

 

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

http://pixabay.com/hu/photos
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b) Közelítsünk a felfüggesztett mágneshez fordítva tartva a másik rúdmágnest! 
Rajzold le, mi történt! 

 

 

 

 

 

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

2) Az egyik táblamágnest tedd a pohár aljára, a másikat pedig rögzítsd 

gyurmaragasztóval a ceruza végére. A ceruzánál fogva ezt a mágnest is a 
pohárba helyezzük. A két mágnes akkora erővel taszítja egymást, hogy a 

ceruzához rögzített mágnes a levegőben "lebeg". Figyelj a kísérlet 
összeállításánál a pólusokra! 

 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

  

http://pixabay.com/hu/photos
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F7-8.58. MÁGNES HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKRA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 rúdmágnes 

 rudak vagy más tárgyak 

 vasból 

 acélból 

 nikkelből 

 rézből 

 alumíniumból 

 vasreszelék 

 kémcső gumidugóval 

 iránytű 

                                                      http://sulifizika.elte.hu/html/sub_p101.html 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A mágnes nem minden fémet vonz.  A mágnes két vége a mágnes 
két pólusa. A vastárgyak a közelükben lévő mágneses mező hatására maguk is 
mágnesként viselkednek, a mező hatására ugyanis a bennük lévő részecskék 

"irányba" rendeződnek 

Az 1. kísérletben megvizsgáljuk, hogy milyen hatással van a mágnes a 
különböző anyagokra. 

A 2. feladatban arra keressük a választ, hogy milyen kísérlettel lehet 
megkülönböztetni a mágnest az egyszerű lágyvastól. 

A 3. kísérlettel az anyag felmágnesezését demonstráljuk. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Érintsük a mágnest különböző fémekhez: vashoz, acélhoz, nikkelhez, 
rézhez, alumíniumhoz, és figyeljük meg, hogy mi történik? Tapasztalatunkat 
írjuk be a táblázatba! 

 

 

 

 

http://sulifizika.elte.hu/html/sub_p101.html
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anyag kölcsönhatás a 

mágnessel 

vas  

acél  

nikkel  

réz  

alumínium  

 

2) Két látszólag teljesen egyforma fémdarabunk van. Tudjuk azonban, hogy az 
egyik lágyvas, a másik pedig állandó mágnes. Hogyan tudjuk megkülönböztetni 
őket egymástól anélkül, hogy ehhez más eszközt használnánk? (A kérdés 

megválaszolásához kísérletezz az itt található, bár most megkülönböztethető 
mágnes és vas tárggyal.) 

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

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

3) A kémcsövet tedd tele vasreszelékkel, majd gumidugóval zárd le! Fektesd 
az asztalra! 

Vidd közelébe az iránytűt! Mit tapasztalsz?  ..................................................  

A mágnesrúd egyik végét húzd végig a kémcsövön. Ezután vidd közelébe az 
iránytűt! Hogyan reagál az iránytű? Figyeld meg, hogyan rendeződnek a 

vasreszelék-darabok!  

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

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

Rázd össze a vasreszeléket! Nézd meg most is, hogy mi lesz közelében az 
iránytűvel!  

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

4) Vonzza-e a mágnes az izzó vasat? Válaszodat indokold! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.59. EGYSZERŰ IRÁNYTŰ KÉSZÍTÉSE 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 erős mágnes 

 2 varrótű 

 parafa dugó szelet (kb 1 cm 
magas)  

 szigetelőszalag (kis darabka) 

 főzőpohár 

 víz 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-
evfolyam/magnesseg/magnesesek-es-magneses-mezo 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Ha egy mágnest (felmágnesezett acéltűt) úgy helyezünk el, hogy 
szabadon elmozdulhat, akkor egyik vége az Északi-sark, a másik vége a Déli-
sark felé fog mutatni. Ezen a jelenségen alapul az iránytű működése. 

A felmágnesezett varrótűből iránytűt készítünk. A tűre a Föld mágneses tere 
hat. 

A Föld mágneses tere 

A földi mágneses mező egy mágneses dipólus, melynek déli mágneses pólusa 
a földrajzi Északi-sark közelében, az északi mágneses pólusa a földrajzi Déli-
sark közelében található. 

 

http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/jatszva/iranytu/iranytu.htm 

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/magnesseg/magnesesek-es-magneses-mezo
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/magnesseg/magnesesek-es-magneses-mezo
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/jatszva/iranytu/iranytu.htm
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Iránytű készítése 

a) Mágnesezd fel a varrótűt (simítsd végig kb. 20-30-szor a varrótűt a mágnes 
egyik pólusával, de mindig csak egy irányba)!  

b) Próbáld ki, hogy fel tudod-e emelni a másik varrótűt a mágnesezett varrótű 

segítségével! (Ha nem, tovább kell mágnesezni.) 

c) A felmágnesezett varrótűt kis szigetelőszalag darabbal rögzítsd a parafa 
dugó szelet tetejére, a közepére! 

d) Töltsd meg vízzel a főzőpoharat és tedd bele a parafa dugót a varrótűvel! A 
tű beáll az É-D-i irányba. 

2) Két rab falbontással akart megszökni az igazságszolgáltatás elől. Ablaktalan 
cellájukról csak annyit tudtak, hogy az északi falra néz egy erdőre, tehát azt 

kell megbontani. Egyiküknél volt egy becsempészett varrótű, amelyet még a 
„szabad világban” egy darab mágnesen tartott a felesége. Készítettek belőle 
egy kihúzott ruhaszál segítségével iránytűt, de csak az észak-déli egyenest 
tudták megállapítani. Pedig nekik egyáltalán nem volt mindegy, hogy a déli, a 
folyosóra nyíló, vagy az északi, a szabadságra néző falat bontják ki! 

A választ nem bízták a véletlenre! Lassan végigvitték az alkalmi iránytűt a 

cellában található öreg vasradiátor tetejétől az aljáig, és azt tapasztalták, hogy 
fönt a tű másik végét vonzza a radiátor, mint lent. Tekintettel arra, hogy az 
északi féltekén a Föld mágneses indukcióvonalai lefelé mutatnak, a radiátor 
alsórésze vált az idők során északi, teteje pedig déli pólussá. Így a két 
szökevény azonosította, hogy a tű azon vége északi pólusú, amelyiket a 

radiátor felső vége vonzza. 

A mágnesességtanban járatos rabok csak ezután láttak a falbontáshoz, és 

szökésük állítólag sikeres volt. 

(Öveges József tudományos krimije) 

Állapítsd meg, hogy az általad készített iránytű melyik vége északi pólusú! 
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FOGALOMTÁR 

Azt a fizikai mennyiséget, amely megmutatja, hogy mekkora az egységnyi 

felületre jutó nyomó erő, nyomásnak nevezzük. 

Pascal törvénye: Zárt térben lévő folyadékban a külső erő okozta nyomás 
minden irányban gyengítetlenül továbbterjed. 

A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. 

A légnyomás a levegő súlyából származó nyomás. 

A kis belső átmérőjű csöveket hajszálcsöveknek (kapillárisoknak) nevezzük. 

A homogén tömegeloszlású anyagok sűrűségét úgy határozzuk meg, hogy 

tömegüket elosztjuk a térfogatukkal, vagyis a sűrűség megadja egységnyi 

térfogatuk tömegét. 

Arkhimédész törvénye: A folyadékokba, vagy gázokba merülő testekre a 
gravitációs erővel ellentétes felhajtóerő hat. A felhajtóerő nagysága egyenlő a 
test által kiszorított folyadék, vagy gáz súlyával. 

A hang valamely rugalmas közeg mechanikai rezgése, e rezgés hullámként 
való tovaterjedése. 

A mágnesnek sajátos környezete van, amelyet mágneses mezőnek nevezünk. 
A mágnesrúd végein lévő erőcentrumokat pólusoknak nevezzük. A Föld 
mágneses terét biztosító Északi- és Déli-sarkot is pólusoknak nevezzük. A 
mágneses kölcsönhatás vagy vonzásban, vagy taszításban nyilvánul meg, 
amelyet közvetlenül a mágneses mező fejt ki. 
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IRODALOMJEGYZÉK 

Molnár László: Fizika a 7. osztály (a 13 éves korosztály) számára (Apáczai 

Kiadó) 

Molnár László: Fizika a 8. osztály (a 14 éves korosztály) számára (Apáczai 
Kiadó) 

dr. Halász Tibor: Fizika 7 (Mechanika. Hőtan) (Mozaik Kiadó) 

dr. Halász Tibor: Fizika 8 (Elektromosságtan. Fénytan) (Mozaik Kiadó) 

http://www.mozaweb.hu 

Fizikai kísérletek gyűjteménye I-II., Szerk.: Juhász András (Arkhimédész Bt. - 

TYPOTEX) 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/ 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/ 

Zátonyi Sándor: A motiváció és környezetünk fizikája (Fizikai Szemle 2007/5.) 

http://kiserletek.versenyvizsga.hu 

http://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/gyertya.html 

www.energiasuli.hu – energiasuli_kiserletek_konyve.pdf 

  

http://www.mozaweb.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/
http://kiserletek.versenyvizsga.hu/
http://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/gyertya.html
http://www.energiasuli.hu/
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F7-8.58. http://sulifizika.elte.hu/html/sub_p101.html 

http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0670.jpg 
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.htm 
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