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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! 

13 A következő veszélyjeleket lehet látni a vegyszerek címkéjén. 
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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 három témakörhöz kapcsolódnak: 

Sugároptika 

- egyszerű optikai eszközök (tükrök, lencsék) jellemzőit vizsgáljuk a 
geometriai optika fogalmainak, eszközeinek felhasználásával (28-36. 

kísérletek) 

Atomfizika 

- radioaktivitással kapcsolatos fogalmak megismerése, napelemcella 
vizsgálata 

Csillagászat 

- a sugároptikában tanultakat alkalmazzuk a gyakorlatban, fizikatörténeti 
ismereteinket is bővítve 
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SUGÁROPTIKA 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- Gömbtükrök szerepének, jellemzőinek vizsgálata (28-30. és 34. kísérletek) 

- Optikai lencsék szerepének, jellemzőinek vizsgálata (31-33. és 35. 
kísérletek) 

- Lencsék szerepe a gyakorlatban (36. kísérlet) 
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F11.28 - KONVEX TÜKÖR NEVEZETES SUGÁRMENETEI 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Flexibilis tükör 

 Hartl-korong (Korong 

szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

Domború tükör Hartl-korongon 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az optikai tengellyel párhuzamosan érkező fénysugarakat a 
domború tükör széttartóan veri vissza (szórja). 

A nevezetes sugármenetek segítségével a tükrök által a tárgyakról alkotott 

képet könnyen megszerkeszthetjük. Ezért fontos a nevezetes sugármenetek 
ismerete. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a flexibilis tükröt konvex tükörként úgy, hogy a 
0°-nál beeső fénysugár iránya a tükör optikai tengelyére illeszkedjen! (ld. az 
ábrát)!  
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b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy három fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen a tükörre!  

2) Figyelje meg a domború tükör nevezetes sugármeneteit: 

a) Kapcsolja be a lézert! Ekkor a fénysugarak a tükör optikai tengelyével 
párhuzamosan érkeznek a lencsére. Mi történik a fénysugarakkal? 

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak úgy verődnek vissza, 

mintha  ............................................................................................  (F). 

Rajzolja be az árába a fénysugarak további útját! 

 

b) Jelölje meg a korongon az F pontot!  

Állítsa be a lézert úgy, hogy egy fénysugarat bocsásson ki! Ekkor egy 
fénysugár esik a tükörre! Fogassa el, és tolja el a korongot úgy, hogy a 
fénysugár úgy érkezzen a tükörre, hogy meghosszabbítása a tükör mögött a 

fókuszponton menjen át! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a 
fénysugár további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

A fókusz irányába beeső fénysugár  .......................................................  

 ....................................................................................... verődik vissza. 
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Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

 

c) Forgassa el a korongot úgy, hogy a fénysugár úgy érkezzen a tükörre, hogy 
meghosszabbítása a tükör mögött a geometriai középponton (G) menjen át! 
Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a fénysugár további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

A geometriai középpont irányába beeső (a felületre merőleges) 

fénysugár  ...................................................................... verődik vissza. 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

d) Forgassa el a korongot úgy, hogy a fény a tükör optikai középpontjában 
érkezzen a tükörre! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a fénysugár 
további útját!  
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Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai középpontba beeső fénysugár  ...............................................  

verődik vissza. 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

3) Szerkessze meg egy tetszőleges tárgytávolságra lévő tárgy képét adott 
fókusztávolságú domború tükör esetén! 

 

fizipedia.phy.bme.hu 
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F11.29 - KONKÁV TÜKÖR NEVEZETES SUGÁRMENETEI 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Flexibilis tükör 

 Hartl-korong (Korong 

szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

Homorú tükör Hartl-korongon 

mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az optikai tengellyel párhuzamosan érkező fénysugarakat a homorú 
tükör egy pontba gyűjti. 

A nevezetes sugármenetek segítségével a tükrök által a tárgyakról alkotott 

képet könnyen megszerkeszthetjük. Ezért fontos a nevezetes sugármenetek 
ismerete. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a flexibilis tükröt konkáv tükörként úgy, hogy a 
0°-nál beeső fénysugár iránya a tükör optikai tengelyére illeszkedjen! (ld. az 
ábrát)!  
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b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy három fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen a tükörre!  

2) Figyelje meg a homorú tükör nevezetes sugármeneteit: 

a) Csúsztassa el a korongot úgy, hogy a fénysugarak a tükör optikai 
tengelyével párhuzamosan érkezzenek a lencsére! Mi történik a 
fénysugarakkal? 

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak a visszaverődés után 

 .............................................................................. . haladnak át. (F) 

Rajzolja be az ábrába a fénysugarak további útját! 

 

b) Jelölje meg a korongon az F pontot!  

Állítsa be a lézert úgy, hogy egy fénysugarat bocsásson ki! Ekkor egy 
fénysugár esik a tükörre! Fogassa el, és tolja el a korongot úgy, hogy a fény a 

fókuszponton átmenve érkezzen a tükörre! Különböző beesési szögek mellett 
figyelje meg a fénysugár további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

A fókuszponton át beeső fénysugár  .......................................................  

verődik vissza (a fénysugár útja  ..................................................... ). 
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Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

c) Forgassa el a korongot úgy, hogy a fény a tükör geometriai középpontján át 
(G) érkezzen a tükörre! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a 
fénysugár további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

A geometriai középponton át beeső fénysugár  ......................................  

verődik vissza. 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

d) Forgassa el a korongot úgy, hogy a fény a tükör optikai középpontjában 
érkezzen a tükörre! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a fénysugár 
további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai középpontba beeső fénysugár  ...............................................  

verődik vissza. 
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Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

3) Szerkessze meg egy tetszőleges tárgytávolságra lévő tárgy képét adott 
fókusztávolságú homorú tükör esetén! 

 

fizipedia.phy.bme.hu 
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F11.30 – GÖMBTÜKRÖK KÉPALKOTÁSA 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Optikai pad 

 Optikai lámpa 

 Tápegység a fényforráshoz 

 Dia 3-as réssel 

 Homorú és domború tükör 

 Teamécses tartón műanyag 

tégelyben 

 Fekete karton tartóban 

 Ernyő 

 Vonalzó 

 

 

Optikai pad eszközökkel 

 mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a homorú tükör által alkotott kép függ a tárgy helyétől. 

Határozzuk meg a homorú tükör fókusztávolságát, majd a már ismert 
fókusztávolságú tükör segítségével vizsgáljuk meg a homorú tükör 
képalkotását: 

Helyezzük el az optikai tengelyre merőlegesen egy homorú tükröt, egy tárgyat 
(égő teamécses), egy fekete kartont (a teamécses ernyőre eső közvetlen 

fényének kitakarására), és egy ernyőt. Figyeljük meg különböző 
tárgytávolságok esetén a kép helyének (képtávolság) és méretének a 
tárgytávolságtól és a tárgy nagyságától való függését (nagyítás, kicsinyítés), 
valamint a kép állását (azonos vagy fordított) és jellegét (valódi vagy 

látszólagos)! 

Figyeljük meg a domború tükör képalkotását is! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Határozza meg a homorú tükör fókusztávolságát:  

a) Helyezze sorban az optikai padra az optikai lámpát, a diát 3-as réssel, és a 
homorú tükröt! 

b) Kapcsolja be a lámpát, és ernyővel keresse meg azt a pontot (fókuszpont, 

F), ahol a tükör a 3-as résen át rá eső párhuzamos fénynyalábokat összegyűjti!  

c) Mérje meg a tükör fókusztávolságát (f)! 

f=............................................................................................................  

2) a) Állítsa össze a kísérletet: rakja fel az optikai pad egyik végére az 
ernyőt, elé a fekete kartont (a teamécses ernyőre eső közvetlen fényének 
kitakarására), a teamécsest, majd a homorú tükröt (a kísérleti összeállítást az 

ábra mutatja)!  

 
b) Állítsa be minden esetben a tárgyat úgy, hogy a tárgytávolságot a táblázat 
alapján megadott tárgyhelynek megfelelően választja ki! 

c) Mozgassa az ernyőt addig, amíg meg nem találja az éles kép helyét! Egyes 

esetekben nem keletkezik kép, illetve a kép az ernyőn nem fogható fel. Utóbbi 
esetben a gyűjtőlencsén az ernyő irányából átnézve figyelje meg a látszólagos 

képet! 

d) A táblázat megfelelő sorának kitöltésével jellemezze a képet, ahol 

nagyítás: nagyítás vagy kicsinyítés 
 
kép állása: azonos vagy fordított    
 

kép jellege: valódi vagy látszólagos 
 

t 

(cm) 

tárgy 

helye 

k (cm) kép 

helye 

kép 

jellege 

kép 

állása 

nagyítás 

 t >  2f      

 t = 2f      

 f < t < 2f      

 f =  t       

 f > t       
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3) Figyelje meg az előzőekben leírt módon a domború tükör képalkotását is! 
Mit állapított meg a domború tükör által alkotott képről? 

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

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

4) Hogyan gyújthat meg egy gyufaszálat alumínium üdítős doboz 
segítségével? 
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F11.31 – GYŰJTŐLENCSE NEVEZETES SUGÁRMENETEI 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Gyűjtőlencse 

 Hartl-korong (Korong 

szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

 

Gyűjtőlencse Hartl-korongon 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak a lencsén megtörve a 

túloldalon egy pontban találkoznak. 

A nevezetes sugármenetek segítségével a lencsék által a tárgyakról alkotott 
képet könnyen megszerkeszthetjük. Ezért fontos a nevezetes sugármenetek 
ismerete. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a gyűjtőlencsét úgy, hogy a 0°-nál beeső 

fénysugár iránya a lencse optikai tengelyére illeszkedjen! (ld. az ábrát)!  
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b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy egy fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen a lencsére!  

2) Figyelje meg a gyűjtőlencse nevezetes sugármeneteit: 

a) Forgassa el a korongot úgy, hogy a fény a lencse optikai középpontjára 
érkezzen! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a fénysugár további 
útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai középpontba beeső fénysugár ...............................................  

halad tovább. 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

b) Állítsa be a lézert úgy, hogy három fénysugarat bocsásson ki! Ekkor 3 

párhuzamos fénysugár esik a lencsére. 

Csúsztassa el a korongot úgy, hogy a fénysugarak a lencse optikai tengelyével 
párhuzamosan érkezzenek a lencsére! Mi történik a fénysugarakkal? 

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak a lencsén megtörve a 

túloldalon  ..............................................................................................  

haladnak tovább. (F) 

Rajzolja be az árába a fénysugarak további útját! 
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c) Jelölje meg a korongon az F pontot! 

Állítsa be a lézert úgy, hogy egy fénysugarat bocsásson ki! Fogassa el a 

korongot 180°-al, és tolja el úgy, hogy a fény a fókuszponton átmenve 
érkezzen a lencsére! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a 
fénysugár további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

A gyújtóponton át beeső fénysugár a törés után  ...................................  

halad. (a fénysugár útja  ............................................................... ). 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugarak további útját! 

 

3) Lehetséges-e, hogy egy esőcsepp miatt gyullad meg egy száraz fűszál? 
Indokolja válaszát!  
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F11.32 – SZÓRÓLENCSE NEVEZETES SUGÁRMENETEI 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Szórólencse 

 Hartl-korong (Korong 

szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

Szórólencse Hartl-korongon 

mozaweb.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak a lencsén megtörve a 
túloldalon széttartóan haladnak tovább (szóródnak). 

A nevezetes sugármenetek segítségével a lencsék által a tárgyakról alkotott 
képet könnyen megszerkeszthetjük. Ezért fontos a nevezetes sugármenetek 
ismerete. 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a szórólencsét úgy, hogy a 0°-nál beeső 
fénysugár iránya a lencse optikai tengelyére illeszkedjen! (ld. az ábrát)!  
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b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy három fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen a lencsére!  

2) Figyelje meg a szórólencse nevezetes sugármeneteit: 

a) Forgassa el a korongot úgy, hogy a fény a lencse optikai középpontjára 
érkezzen! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a fénysugár további 
útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai középpontba beeső fénysugár ...............................................  

halad tovább. 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

b) Állítsa be a lézert úgy, hogy három fénysugarat bocsásson ki! Ekkor 3 

párhuzamos fénysugár esik a lencsére. 

Csúsztassa el a korongot úgy, hogy a fénysugarak a lencse optikai tengelyével 
párhuzamosan érkezzenek a lencsére! Mi történik a fénysugarakkal? 

Egészítse ki a mondatot: 

Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarak a lencsén megtörve úgy 

haladnak tovább, mintha  .......................................................................  

 .............................................................................. indultak volna. 

Rajzolja be az árába a fénysugarak további útját! 
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c) Jelölje meg a korongon az F pontot! 

Állítsa be a lézert úgy, hogy egy fénysugarat bocsásson ki! Fogassa el a 

korongot 180°-al, és tolja el úgy, hogy a fény a túloldali fókuszpont irányába 
érkezzen a lencsére! Különböző beesési szögek mellett figyelje meg a 
fénysugár további útját!  

Egészítse ki a mondatot: 

A lencse túloldali fókusza irányába beeső fénysugár a törés után  .........  

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

(a fénysugár útja  ........................................................... ). 

Rajzolja be az árába a bejelölt fénysugár további útját! 

 

3) Szerkessze meg egy tetszőleges tárgytávolságra lévő tárgy képét adott 
fókusztávolságú szórólencse esetén! 

 

 

 

 

 

tudasbazis.sulinet.hu
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F11.33 – LENCSÉK KÉPALKOTÁSA  

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Optikai pad 

 Optikai lámpa 

 Tápegység a fényforráshoz 

 Lencse tartóban f=+100mm 

 Lencse tartóban f=-100mm 

 F dia 

 Ernyő 

 Vonalzó 

 Gyűjtőlencse 

 Penta lézer tápegységgel 

 

 

 

vilaglex.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a gyűjtőlencse által alkotott kép függ a tárgy helyétől. 

Helyezzük el az optikai tengelyre merőlegesen a tárgyat (lámpával 
megvilágított dia), egy gyűjtőlencsét, és egy ernyőt. Figyeljük meg különböző 
tárgytávolságok esetén a kép helyének (képtávolság) és méretének a 
tárgytávolságtól és a tárgy nagyságától való függését (nagyítás, kicsinyítés), 
valamint a kép állását (azonos vagy fordított) és jellegét (valódi vagy 

látszólagos)! 

Végezzük el a kísérletet szórólencsével is! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérletet: rakja fel az optikai pad egyik végére a fényforrást, 
elé a tárgyképet, majd a gyűjtőlencsét (f=+100mm) kb. 35 cm-re a lámpától, 
végül az ernyőt (a kísérleti összeállítást az ábra mutatja)!  

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SjNFWaNXnxMyLM&tbnid=crjzpVxIX8CDlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vilaglex.hu/Fizika/Html/DomboLen.htm&ei=B0flU5eEM4P4OsfRgPAB&psig=AFQjCNEXO--P-msXzHEGBpoYj05Ix7-X3g&ust=1407621245873083
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a) Állítsa be minden esetben a táblázatban megadott tárgytávolságot! 

b) Mozgassa az ernyőt addig, amíg meg nem találja az éles kép helyét! Egyes 

esetekben nem keletkezik kép, illetve a kép az ernyőn nem fogható fel. Utóbbi 
esetben a gyűjtőlencsén az ernyő irányából átnézve figyelje meg a látszólagos 
képet! 

c) A táblázat megfelelő sorának kitöltésével jellemezze a képet, ahol 

tárgy helye: t<f, t=f, f<t<2f, t=2f, t>2f  
 
kép helye: k<f, k=f, k<t<2f, k=2f, k>2f  

 
nagyítás: nagyítás vagy kicsinyítés  
 
kép állása: azonos vagy fordított  

 
kép jellege: valódi vagy látszólagos 

t (cm) tárgy 
helye 

k (cm) kép 
helye 

kép 
jellege. 

kép 
állása 

nagyítás 

25       

20       

15       

10       

5       

 
2) Végezze el a kísérletet a szórólencsével (f=-100mm) is! Mit állapított meg a 
szórólencse képalkotásáról? 

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

3) a) Helyezze az asztalra a gyűjtőlencsét!  

b) Világítsa meg a lencsét öt párhuzamos lézernyalábbal! 

c) Keresse meg a lencse fókuszpontját és mérje meg a lencse 
fókusztávolságát!  

f=............................................................................................................  
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F11.34 – HOMORÚ TÜKÖR FÓKUSZTÁVOLSÁGÁNAK MÉRÉSE 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Optikai pad 

 Homorú gömbtükör 

 F dia 

 Optikai lámpa 

 Tápegység a fényforráshoz 

 Ernyő 

 Vonalzó 
 

Homorú gömbtükör 

tudasbazis.sulinet.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A homorú gömbtükör a fókuszpontján kívül elhelyezett tárgyról 
valódi, ernyőn felfogható képet hoz létre. A kép helye függ a tárgytávolságtól. 

A fókusztávolság, a tárgytávolság és képtávolság közötti összefüggést a 
leképezési törvény adja meg.  

Az optikai padra sorba felrakjuk az ernyőt, a fényforrást, a tárgyképet, és a 
tükröt. A tárgyat nagy távolságból közelítve a tükörhöz, az ernyő helyének 

változtatásával keressük meg az éles képet több helyzetben (ld. az ábrát)!  

 
A kísérleti elrendezés 

Kísérletünkben a leképezési törvényt alkalmazva a tárgytávolság (t) és a 
képtávolság (k) ismeretében kiszámolható a fókusztávolság (f). 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Állítsa össze a kísérletet: az optikai padra sorban rakja fel az ernyőt, a 

fényforrást, a tárgyképet, és a tükröt! 

b) A tárgyat nagy távolságból közelítve a tükörhöz, az ernyő helyének 
változtatásával hozza létre a tárgy éles képét a tükör segítségével az ernyőn! 

c) Mérje le a tárgytávolságot (t) és a képtávolságot (k)! Rögzítse az adatokat a 
táblázatban! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 

t (cm) 
 

     

k (cm) 
 

     

f (cm) 
 

     

 

d) A leképezési törvényt alkalmazva fejezze ki a tükör fókusztávolságát (f) a 
tárgytávolság és a képtávolság segítségével! 

 

 

e) Az előző képletet felhasználva számítsa ki a tükör fókusztávolságát! Az 
eredményt írja a táblázatba! 

 

 

 

2) Végezze el az előző pontban leírtakat még legalább két másik tárgytávolság 
esetén! 
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3) A kapott fókusztávolság-értékek a mérési hibák miatt eltérőek lehetnek. 

Rangsorolja a mérési hibák alább felsorolt lehetséges okait! Kezdje a leginkább 

befolyásoló tényezővel! 

a) A mérőszalaggal csak mm pontosságig tudunk mérni. 

b) Az éles kép előállítása a tárgy kiterjedése miatt pontatlan. 

c) A képtávolság mérése. 

d) A tárgytávolság mérése. 

e) Kerekítés a fókuszpont számításánál. 

A mérési hibák okai:  .................................................................................  

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

4) a) Helyezze az asztalra a flexibilis tükröt, homorú tükörként alkalmazva! b) 
Világítsa meg a tükröt öt párhuzamos lézernyalábbal! 

c) Keresse meg a tükör fókuszpontját és mérje meg a tükör fókusztávolságát!  

f=............................................................................................................  

d) Mely esetekben javasolható és mikor nem ez az egyszerűbb fókusztávolság-
mérési módszer? 
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F11.35 - GYŰJTŐLENCSE FÓKUSZTÁVOLSÁGÁNAK MÉRÉSE  

Tervezett időtartam: 40perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Optikai pad 

 Gyűjtőlencse f=100mm 

 F dia 

 Optikai lámpa 

 Tápegység a 
fényforráshoz 

 Ernyő 

 Vonalzó 

 Nagyító 

 

 

Gyűjtőlencse 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A gyűjtőlencse a fókuszpontján kívül elhelyezett tárgyról valódi, 
ernyőn felfogható képet hoz létre. A kép helye függ a tárgytávolságtól. 

A fókusztávolság, a tárgytávolság és a képtávolság közötti összefüggést a 
leképezési törvény adja meg.  

Az optikai padra sorba felrakjuk a fényforrást, a tárgyképet, a lencsét és az 
ernyőt. A tárgyat nagy távolságból közelítve a lencséhez, az ernyő helyének 
változtatásával keressük meg az éles képet több helyzetben (ld. az ábrát)!  

 

A kísérleti elrendezés 

Kísérletünkben a leképezési törvényt alkalmazva a tárgytávolság (t) és a 
képtávolság (k) ismeretében kiszámolható a fókusztávolság (f). 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Állítsa össze a kísérletet: az optikai padra sorban rakja fel a fényforrást, 

a tárgyképet, a lencsét és az ernyőt! 

b) A tárgyat nagy távolságból közelítve a lencséhez, az ernyő helyének 
változtatásával hozza létre a tárgy éles képét a gyűjtőlencse segítségével az 

ernyőn! 

c) Mérje le a tárgytávolságot (t) és a képtávolságot (k)! Rögzítse az adatokat a 
táblázatban! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 

t (cm) 
 

     

k (cm) 

 

     

f (cm) 
 

     

d) A leképezési törvényt alkalmazva fejezze ki a lencse fókusztávolságát (f) a 
tárgytávolság és a képtávolság segítségével! 

e) Az előző képletet felhasználva számítsa ki a lencse fókusztávolságát! Az 
eredményt írja a táblázatba! 

2) Végezze el a mérést és a számolást még legalább három másik 
tárgytávolság esetén! 

3) A kapott fókusztávolságok átlagát kiszámítva adja meg a vizsgált lencse 

fókusztávolságát (f)!  
 

f=............................................................................................................  

4) Az előzőekben a mérések során kapott fókusztávolság-értékek a mérési 
hibák miatt eltérőek lehetnek.  

Sorolja fel a mérési hibák lehetséges okait!  

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

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

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

5) a) Világítsa meg a nagyítót lámpával!  

b) A lámpával ellentétes oldalon lévő ernyővel keresse meg azt a helyet, ahol a 
nagyító egy pontba gyűjti a lámpa fényét! 

c) Mérje meg a nagyító fókusztávolságát! f= .................................................  

d) Milyen távolságra tegyük a könyvet a nagyítótól, hogy egyenes állású, 
nagyított képet kapjunk? 

 ...............................................................................................................  
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F11.36 – SZEM HIBÁINAK KORRIGÁLÁSA 

Tervezett időtartam: 40perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Penta lézer tápegységgel 

 Mágnestábla 

 Mágnesfóliás ábrák a szemről 

 Bikonvex lencsék 

 Gyűjtő-és szórólencse  

 Szemüveglencse 
 

Optikai készlet  

almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A szem olyan összetett optikai rendszernek tekinthető, amelyben 
lényegében két lencse (szaruhártya és szemlencse) képezi le a külső tárgyak 
valódi kicsinyített képét a szemgolyó hátsó falára, az ideghártyára (retinára). 

Egészséges szem esetében a szembe érkező fénysugarak az üvegtesten való 
áthaladás után az ideghártyára, azaz a retinára érkeznek meg, és itt válnak 
képpé. A törőközegek által összesített fénysugarak fókuszpontja az 
ideghártyán a sárgafoltra esik. Itt alakul ki az éleslátás.  

Abban az esetben, amikor ez a fókusz az ideghártyán túlra esik, távollátásról 
beszélünk. A távollátás korrigálása gyűjtőlencsével történik. (Ld. az ábrát:) 

 
mozaweb.hu 

Abban az esetben, amikor a párhuzamosan érkező fénysugarak már az 
ideghártya elérése előtt találkoznak, rövidlátásról beszélünk. A távollátás 
korrigálása szórólencsével történik. (Ld. az ábrát:) 
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mozaweb.hu 

További szemhiba még a szférikus aberráció (gömbi eltérés), mely esetén a 
tárgyról jövő fénysugarak a lencse görbülete miatt nem pontosan a 
fókuszpontban metszik egymást. Ez a hiba például a szembe érkező nyaláb 
átmérőjének csökkentésével is korrigálható. 

Első kísérletünkben az egészséges szem működését modellezzük. 

Majd a rövid- és távollátást és korrigálásukat modellezzük.  
Negyedik kísérletünkben a szférikus aberráció korrigálását vizsgáljuk a 
beérkező sugárnyaláb átmérőjének csökkentésével. 

Ötödik kísérletünkben megmérjük egy szemüveglencse dioptriáját. 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Egészséges szem modell: 

a) Helyezze a mágnestáblára a szemmodellt! Rakja a megfelelő lencsét a fólián 
megjelölt helyre! 

b) Világítsa meg a pentalézerrel 5 párhuzamos fénynyalábbal a szemet! Mi 
történik a párhuzamos fénysugarakkal?  

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

c) Követve a megadott fénysugarak útját, rajzolja be az ábrába a retinán 
keletkezett képet! 

 

2) Rövidlátás 

a) Helyezze a mágnestáblára a rövidlátás szemmodellt! Rakja a megfelelő 

lencsét a fólián megjelölt helyre! 

b) Világítsa meg a pentalézerrel 5 párhuzamos fénynyalábbal a szemet! Mi 
történik a párhuzamos fénysugarakkal?  

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

c) Helyezze a mágnestáblán megjelölt helyre a korrigáló lencsét! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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3) Távollátás 

a) Helyezze a mágnestáblára a távollátás szemmodellt! Rakja a megfelelő 

lencsét a fólián megjelölt helyre! 

b) Világítsa meg a pentalézerrel 5 párhuzamos fénynyalábbal a szemet! Mi 

történik a párhuzamos fénysugarakkal?  

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

c) Helyezze a mágnestáblán megjelölt helyre a korrigáló lencsét! Mit tapasztal? 

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

4) Szférikus aberráció 

a) Helyezze a mágnestáblára a szemmodellt! Rakja a megfelelő lencsét a fólián 
megjelölt helyre! 

b) Világítsa meg a pentalézerrel 5 párhuzamos fénnyalábbal a szemet! Mi 
történik a párhuzamos fénysugarakkal? Egészítse ki az ábrát! 

 

c) Csökkentse 3-ra a szembe érkező fénysugarak számát! Mit tapasztal? 

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

5) a) Helyezze az asztalra a szemüveglencsét!  

b) Világítsa meg a lencsét öt párhuzamos lézernyalábbal! 

c) Keresse meg a lencse fókuszpontját és mérje meg a lencse 

fókusztávolságát!  

f=............................................................................................................  

d) Számítsa ki a szemüveg dioptriáját, felhasználva a D=1/f összefüggést!  
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ATOMFIZIKA 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

e) az atom szerkezetével és a fény kettős természetével magyarázható 

jelenség vizsgálata, és annak gyakorlati hasznosítása (37-38. kísérletek) 

f) radioaktivitással kapcsolatos fogalmak megértése (39. kísérlet) 
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F11.37 – FOTOEFFEKTUS 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Cinklemez dugasszal szerelve 

 Braun-féle elektroszkóp 

 PVC rúd,  

 Textília, 

 Ultraibolya fényforrás, 

 Asztali lámpa 

 Üvegrúd 

 

Cinklemez dugasszal szerelve 

 

Braun-féle elektroszkóp 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a fotoeffektus jelensége cinklemeznél csak UV fény esetén figyelhető 

meg. 

Fotóeffektusnak nevezzük azt a jelenséget, amikor fénnyel megvilágított fémek 
felületéről elektronok lépnek ki. A fotóeffektus a fény részecske 
tulajdonságával kapcsolatos, a fém felületébe csapódó fotonok (a fény 

részecskéi) a fémből elektronokat löknek ki. 

Az első kísérletben megfigyeljük, milyen fény kell, hogy a fotóeffektus 

létrejöjjön.  

A második kísérletben megfigyeljük, hogy a cinklemezre felvitt töltés polaritása 
hogyan befolyásolja a jelenséget. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Csatlakoztassuk a cinklemezt az elektroszkóphoz! A megdörzsölt PVC 

rúddal töltse fel negatív töltésűre a cinklemezt!  

a) Világítsa meg az asztali lámpával a cinklemezt! 

Mit mutat az elektroszkóp? 

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

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

b) Világítsa meg ultraibolya fénnyel a cinklemezt!  

Mit mutat az elektroszkóp? 

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

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

c) Egészítse ki az alábbi szöveget: 

Mivel egy elektron kiszakításához a fém felületéből valamekkora  ....................  

van szükség (ez az adott fémre jellemző kilépési munka), így a fotonoknak 

ennél  ............................................................................ energiával kell 

rendelkezniük, hogy a  .....................................................  létrejöjjön. A cink 

esetében a látható fény energiája  .....................................  a fotóeffektushoz 

(ezt mutattuk be a kísérlet a) részében), ezért  ................... fényre van 

szükségünk. Ekkor a fotoeffektus hatására az elektroszkóp ..  

2) Megdörzsölt üvegrúddal töltse fel pozitív töltésűre a cinklemezt!  

a) Világítsa meg ultraibolya fénnyel a cinklemezt! 

Mit mutat az elektroszkóp? 

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

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

b) Hasonlítsa össze a kapott eredményt az előző kísérlet b)részében megfigyelt 

jelenséggel! Egészítse ki az alábbi szöveget: 

Ha a negatívra töltött cinklemezt …………………………… fénnyel megvilágítjuk, 

akkor a fotóeffektus hatására ……………………………………, amit jól mutat a 

cinklemezhez kapcsolt elektroszkóp. Ha a cinklemezt ………………………………………, 

akkor az ultraibolya megvilágítás nem okoz semmilyen változást a lemez 

töltésében, mert hiába lépnek ki ………………………… a nagyenergiájú ……………… 
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hatására a cinklemezből, a lemez ………………………………… azonnal visszaszívja 

ezeket a távozni készülő ……………………………… 
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F11.38 – NAPELEM MŰKÖDÉSE 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 monokristályos napelemek, 

 nap-követés és fa állvány, 

 vezetékek és 
krokodilcsipeszek, 

 napelemes motor, 

 fóliák, 

 digitális multiméter 
 

A kísérleti berendezés 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a napelemcella teljesítménye függ a fény beesési szögétől, a fény 
mennyiségétől és minőségétől. 

Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák a napelemeket, amelyek 
közvetlenül képesek a Nap sugárzási energiáját elektromos energiává 
átalakítani.  

Az első kísérletben a napelemcella hatásfokát befolyásoló tényezőket 
vizsgáljuk. 

A második kísérletben több napelemcellát kapcsolunk össze, és vizsgáljuk a 
napelemtelep által leadott feszültség és áramértékeket. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti berendezést!  

a) Helyezze a napelemet a napsugarak útjába! 

Mit történik a motor által hajtott koronggal? 

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

b) Takarja le a napelemet egy fekete papírlappal fokozatosan egyre jobban! 

Mit történik a motor által hajtott koronggal? Miért? 
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 ...............................................................................................................  

c) Forgassa el a napelemet a hossztengelye körül, hogy fokozatosan kisebb 

legyen a napsugarak és a napaelem síkja közötti szög! 

Mit történik a motor által hajtott koronggal? Miért? 

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

d) Tegyen különböző színszűrő fóliát a napelem elé! 

Mit történik a motor által hajtott koronggal? Miért? 

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

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

2) Kapcsoljon egy napelemcellára digitális multimétert és mérje meg a 

napelemcella feszültségét (U) és a rövidzárási áramot(I)! 

a) Kapcsoljon sorba 2,3,…5 napelemcellát! A mért értékeket írja a táblázatba! 

Cellák 
száma 

1. 2. 3. 4. 5. 

U(V) 
 

     

I (A) 
 

     

 

b) Kapcsoljon párhuzamosan 2,3,…5 napelemcellát! A mért értékeket írja a 

táblázatba! 

Cellák 
száma 

1. 2. 3. 4. 5. 

U(V) 
 

     

I (A) 

 

     

 

c) Magyarázza meg a kapott eredményeket! 

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

 ...............................................................................................................  
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F11.39 – GEIGER-MÜLLER SZÁMLÁLÓVAL VÉGZETT MÉRÉSEK 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Geiger-Müller számláló  

 Sugárforrás  

 Mágnesrúd 

 Papírlap 

 Alumínium fólia 

 Ólom lemez 
 

Geiger-Müller számláló 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a radioaktív anyag többféle sugárzást bocsájt ki, melyek eltérően 

viselkednek a mágneses térben. 

A radioaktív sugárzások sem szabad szemmel, sem pedig más érzékszervvel 
közvetlenül nem észlelhetők. Hőhatás hiányában hőérzetet sem keltenek. 

A sugárzások megfigyelésére, tanulmányozására olyan mérőeszközökre van 
szükség, amelyek jelzik a sugárzások jelenlétét és mérik azok fizikai jellemzőit. 
Kísérletünkben detektorként egy Geiger-Müller számlálót használunk, ami egy 
fémből vagy üvegből készült, gázzal töltött cső. Eben a két elektróda között a 

részecskék ionizáló hatására elektromos áramimpulzusok keletkeznek. Az 
impulzusok megszámlálhatók, és felerősítve hangszóróval hallhatóvá is 
tehetők. 

Az első kísérletben megfigyeljük a sugárforrás által kibocsájtott sugárzás 
fajtáit. 

A második kísérletben a mágneses tér hatását figyeljük meg a sugárzásra. 

A harmadik kísérletben az abszorpciót (elnyelődést) figyeljük meg.  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állapítsa meg, hogy a sugárforrás milyen sugárzásfajtákat bocsát ki: 

a) Változtassa a GM-cső és a sugárforrás távolságát: nézze meg a 
beütésszámot néhány milliméter, majd kb. 10 cm, kb. 35 cm, végül pedig kb. 
50 cm távolságban! Az eredményt írja a táblázatba! 

Mért adatok 1. 2. 3. 4. 

Távolság 
néhány 

milliméter 
10 cm 35 cm 50 cm 

Beütésszám     

Sugárzásfajták     

 

b) Mely sugárzásfajták lehetnek jelen a detektáláskor a különböző 
távolságokban? Írja a táblázatba! 

2) Mágneses tér hatása a sugárzásra: 

a) Mérje a sugárzást  35 cm távolságban a forrástól, közben mozgassa a 
mágnesrudat a detektor előtt! 

Mit tapasztal? 

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

b) Mérje a sugárzást 50 cm távolságban a forrástól, közben mozgassa a 

mágnesrudat a detektor előtt!  

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) Az elnyelődés megfigyelése: 

a) Tegyen egy papírlapot a GM-cső és a sugárforrás közé! Végezze el a 1. 

pontban leírt méréseket és hasonlítsa össze a kapott eredményeket! 

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

b) Tegyen 4 réteg alumínium fóliát a GM-cső és a sugárforrás közé! Végezze el 

a 1. pontban leírt méréseket és hasonlítsa össze a kapott eredményeket! 

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

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

c) Tegyen ólomlemezt a GM-cső és a sugárforrás közé! Végezze el a 1. 

pontban leírt méréseket és hasonlítsa össze a kapott eredményeket! 

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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CSILLAGÁSZAT 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- a sugároptikában tanultakat két fizikatörténeti jelentőségű távcső 
felépítésének és működésének megismerésében alkalmazzuk (40. kísérlet) 
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F11.40 – TÁVCSÖVEK 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

   

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Penta lézer tápegységgel 

 domború lencse 

 1 homorú lencse 

 Vonalzó 

 Mágneses tábla 

 

Kepler féle távcső 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a Kepler és Galilei távcsövek képalkotása különböző. 

A Kepler-féle távcső két közös optikai tengelyű domború lencséből áll. A 
képalkotása miatt az égitestek tanulmányozása alkalmazzák, ezért is nevezik 
ezt a távcsövet csillagászati távcsőnek. 

A Galilei-féle távcső szintén két közös optikai tengelyű lencséből épül fel, de az 

egyik domború lencse helyett homorú lencsét alkalmaznak. Ez már a földi 
objektumok figyelésére alkalmas: „színházi”, illetve „földi” távcsőnek is 
nevezik. 

E két távcső képalkotását figyeljük meg kísérletünkben. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A Kepler-féle távcső képalkotása 

a) Tegye a mágneses táblára az egyik domború lencsét! Bocsáss át a lencsén a 
lencse optikai tengelyével párhuzamos fénysugarakat! A megtört fénysugarak 
metszéspontjában keletkező fókuszpont ismeretében mérje meg a lencse 

fókusztávolságát! Ugyanígy határozd meg a másik kiadott domború lencse 
fókusztávolságát is! 
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f1=…………………….. f2=…………………….. 

b) Rögzítse a mágneses táblára a két gyűjtőlencsét úgy, hogy a köztük lévő 
távolság a két lencse fókusztávolságának összege legyen! 

c) Rajzolja be az ábrába a fénysugár útját a két lencsén át! 

 

tudasbazis.csillagaszat.hu 

d) Figyelje meg a lézersugarak útját! Milyen állású lesz a kapott kép? 

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

e) Az 
objektív

okulár

f
N

f
  képlet felhasználásával számítsa ki a távcső nagyítását! 

 

 

 

2) A Galilei-féle távcső képalkotása 

a) Rögzítse a mágneses táblára a homorú lencsét! A lencse alá helyezzen egy 
papírlapot! Irányítsa az 5 párhuzamos fénysugarat a szórólencsére! A 

sugármeneteket rajzolja át a papírlapra, majd azokat meghosszabbítva, mérje 
meg a fókusztávolságot! 

f3=…………………….. 

b) Rögzítsen a mágneses táblára egy gyűjtőlencsét és egy szórólencsét úgy, 
hogy a köztük lévő távolság a két lencse fókusztávolság abszolút értékének a 

különbsége legyen! 
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c) Rajzolja be az ábrába a fénysugár útját a két lencsén át! 

 

tudasbazis.csillagaszat.hu 

d) Figyelje meg a lézersugarak útját Milyen állású lesz a kapott kép? 

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

e) Miért alkalmasabb ez a távcső a földi megfigyelésekre? 

 ...............................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

Bikonvex lencse: Kétszeresen domború lencse 

Domború tükör: (Konvex gömbtükör) olyan gömbtükör, amelynek a külső, 
domború fele tükröz. 

Fókusztávolság: A fókuszpont és optikai középpont távolsága. 

Fotoeffektus: A küszöbszintnél nagyobb frekvenciájú elektromágneses 
sugárzás által egy anyag (leginkább fém) felszínén lévő elektronok kiváltása. 

Gyújtópont vagy fókuszpont: Az a pont, amelyben a homorú tükör, illetve a 
gyűjtőlencse az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarakat összegyűjti. 

Kilépési munka: Szilárd testekben azon energia, mely szükséges ahhoz, hogy 

egy - elektron a test belsejéből a külső térbe ki tudjon lépni.  

Konkáv (homorú) tükör: Olyan gömbtükör, amelynek a belső, homorú fele 
tükröz. 

Napelem cella: A napelem cella olyan szilárdtest eszköz, amely az 
elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. 

Radioaktivitás: A nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok 
bomlásának folyamata. 

Valódi kép: Ha a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak visszaverődés után 
ismét egy ponton mennek keresztül, akkor a keletkezett képernyőn felfogható. 

Virtuális (látszólagos)kép: Ha a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak 
visszaverődés után széttartóak, csak meghosszabbításaik metszik egymást egy 

tükör mögötti pontban, akkor a kép nem fogható fel ernyőn. 
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