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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 

Elektromágnesesség 

- elektrosztatikus alapjelenségeket vizsgálunk, egyszerű áramköröket 
rakunk össze, példákat nézünk az áram mágneses hatására 

 

Optika 

- speciális fényvisszaverő és fénytörő eszközöket jellemzünk, színbontást 

és színkeverést végzünk 
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ELEKTROMÁGNESESSÉG 

A témakör első részében elektrosztatikai kísérleteket végzünk: az elektromos 

állapotot vizsgáljuk, elektroszkópot készítünk a méréséhez, az elektromos 
erőtér energiájára nézünk meg demonstrációs kísérleteket. (60-62. kísérlet) 

Aztán áramforrást készítünk, és elektromos áramköröket jellemzünk. (63-68. 
kísérlet) 

Végül az áram mágneses hatásával foglalkozunk (69-71. kísérlet), majd 
egyszerű elektromotort készítünk (72. kísérlet) 
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F7-8.60. KÉTFÉLE ELEKTROMOS ÁLLAPOT DÖRZS-ELEKTROMOS KÍSÉRLETEKBEN 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 iránytű állvány 

 2db PVC rúd 

 metakrilát (plexiüveg) rúd 

 szőrme 

 bőrdarab 

 digitális multiméter 

 banándugó, amelyről a szigetelést eltávolítottuk 

 vezeték krokodilcsipesszel a földeléshez 

 

www.mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Kétféle elektromos állapotot különböztetünk meg: pozitív és negatív 
elektromos állapotot. 

Különböző anyagú rudakat különböző anyagokkal dörzsölünk, és megfigyeljük, 

hogy milyen kölcsönhatás jön létre köztük. 

Digitális multiméter segítségével megmutatjuk a töltés előjelét. (Nagyságára 
csak hozzávetőlegesen következtethetünk, mert a töltött test a műszeren 
kisül.) 

 

 

 

http://www.mozaweb.hu/
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Helyezz iránytű állványra szőrmével megdörzsölt PVC rudat, úgy hogy 

szabadon foroghasson! Dörzsöld meg a szőrmével a másik PVC rudat és 
közelítsd az állványon lévő rúdhoz!  

Mit tapasztalsz? Milyen hatást fejt ki a két rúd egymásra? 

 

                           www.mozaweb.hu 

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

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

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

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

2) Közelíts a PVC rúdhoz a dörzsöléshez használt szőrmét! Mi történt? Milyen 
hatás van a rúd és a szőrme között? 

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

3) Dörzsöld meg egy plexiüveg rudat bőrdarabbal és közelítsd a már 
megdörzsölt ebonit rúdhoz! Mit tapasztalsz? Milyen hatást fejt ki a két rúd 
egymásra? 

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

4) A digitális multimétert 20 V méréshatárra kapcsolva, voltmérőként 
használjuk. A közös csatlakozót leföldeljük (vízcsaphoz, fűtőtesthez stb. 
csatlakoztatva), a feszültségmérésre használt másik kivezetésbe pedig egy 

olyan banándugót helyezünk, amelyről eltávolítottuk a szigetelést. Ha ehhez a 
banándugóhoz egy töltött testet érintünk, a műszer jelzi a töltés előjelét. 
Vizsgáld meg az előző kísérletekben használt feltöltött rudak töltésének 

előjelét! 

5) Egészítsd ki a tapasztalatok alapján! 

A különböző elektromos állapotú testeknél  ..................... , az azonos 

elektromos állapotú testek között  .................................. tapasztalható. A 

szőrmével dörzsölt PVC rúd elektromos állapotát  ............. , a bőrrel dörzsölt 

plexiüvegrúd elektromos állapotát  .................................  elektromos 

http://www.mozaweb.hu/
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állapotnak nevezzük. Ha egy test nincs elektromos állapotban, akkor azt 

mondjuk rá, hogy elektromosan ..................................... .  
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F7-8.61. EGYSZERŰ ELEKTROSZKÓP KÉSZÍTÉSE 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 konzervdoboz 

 műanyag edény 

 gombostű 

 ragasztó 

 alumíniumfólia 

 műanyag vonalzó 

 újságpapír 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az elektroszkóp alkalmas az elektromos állapot kimutatására. 
Működése az azonos töltések taszításán alapul. 

Elektroszkópot készítünk, majd használatba vesszük. 

http://www.puskas.hu/ttk/fizika/esztat/10.html 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsunk konzervdobozt egy tiszta, száraz műanyag edény tetejére! A doboz 
két ellentétes oldalára tegyünk egy-egy nagy ragasztópöttyöt, abba szúrjunk 
egy-egy gombostűt, s erősítsünk ezekre egy-egy jól mozgó alumíniumszalagot! 

Ezzel kész az elektroszkópunk. 

http://www.puskas.hu/ttk/fizika/esztat/10.html
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2) Közelíts az elektroszkóphoz egy újságpapírral megdörzsölt 
műanyagvonalzót! 

Mi történt? 

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

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

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

3) Érintsük az eszközhöz a megdörzsölt vonalzót, simítsuk végig többször a 
doboz peremén! Dörzsöljük meg többször, és végezzük el az előbbi műveletet. 
Figyeljük meg, hogyan jelzi az elektroszkóp, hogy töltés került rá! 

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

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

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

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

4) Az elektroszkópunk konzervdoboz belsejébe is rögzítsünk alumíniumszalagot 
az előbbi módon. Most is töltsük fel az elektroszkópot! Mi történik a külső és a 
belső szalagokkal? Mi lehet az oka? 

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

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

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

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

  



12 
 

F7-8.62. AZ ELEKTROMOS ERŐTÉR ENERGIÁJÁNAK ILLUSZTRÁLÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Van de Graaf-generátor 

 pénztárgépszalag 

 30-60 cm hosszú szigetelő fonál 

 csavaranya 

 állvány az ingához 

 fémlemez 

 vezeték krokodilcsipesszel a 
fémlemez földeléséhez 

 

                                                                               www.mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az elektromos erőtérnek energiája van. 

A Van de Graaf generátor alkalmazásával fogunk bemutatni néhány kísérletet 
arra, hogy az elektromos erőtérnek energiája van: 

- hőhatás: az átütési szikrák kiégetik a papírt. 
- mechanikai hatás: elektrosztatikus harangjáték 

A Van de Graaf generátor: 

Villanymotor segítségével meghajtott két henger között feszes gumiszalag jár 
körbe. A henger és a gumiszalag közötti dörzselektromosság töltései kerülnek 

föl egy nagyméretű, belül üres fémgömb belsejébe. Itt a fémgömbbel 

összekötött fémcsúcsokon keresztül kerülnek a töltések a szalagról a gömbre, 
ahonnan rögtön annak külső felületére áramlanak. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A nagy elektróda és a segédgömb közé helyezzünk hőpapírt. Ehhez akár 
használhatunk közönséges pénztári blokkot is. Indítsuk el a generátort és 
üttessük át szikrákat a hőpapíron. 

 

http://www.mozaweb.hu/


13 
 

Mit figyelhetünk meg a hőpapíron? 

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

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

2) A Van de Graaf generátor gömbje és egy földelt lemez közé lógassuk be a 
szigetelőfonálból és csavarból készült ingát. Kapcsoljuk be a generátort! 

Mi történt? Mi lehet a magyarázat? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.63. CITROM-ELEM 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 citrom 

 réztartalmú fémlapocska, vagy fémtárgy (pl. 10 forintos érme) 

 cinktartalmú fémlapocska, vagy fémtárgy (pl. horganyzott szeg) 

 vezeték krokodilcsipesszel 

 led 

 digitális multiméter 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Gyümölcsökből (pl. citromból, almából), zöldségekből (pl. burgonya, 
savanyú uborka) kétféle fém (réz, cink) segítségével galvánelemet 
készíthetünk. 

Galvánelemet készítünk: 

A citrom az elektrolit, az anód (negatív pólus) a cink és a katód (pozitív pólus) 
a réz.  

Elektrolitnak azokat a vegyületeket nevezzük, amiknek vizes oldata vagy 
olvadéka, mozgékony töltéshordozók – anionok és kationok – révén, 

elektromos áram vezetésére képes. A galvánelemben folyó áram közvetlen oka 
a két elektród (cink és réz) közötti potenciálkülönbség. Ez annak az 

eredménye, hogy az elektrolit és a belemerülő fém között egyensúlyi 
elektromos potenciálkülönbség alakul ki. Az elektrolittal érintkező fémből 
ugyanis fémionok jutnak az oldatba, illetve az oldatban lévő fémionok 
semleges atomként kiválnak a fém felületére. 

 

http://www.pontvelem.hu/?pg=gyujtes-elem 

 

 

 

 

 

http://www.pontvelem.hu/?pg=gyujtes-elem
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsd el a citrom-elemet: szúrd bele a két fémet a citromba! 

 

www.mozaweb.hu 

2) Kösd össze a két fémet vezetékekkel a leddel! Mit tapasztalsz? 

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

3) Mérd meg a digitális multiméter segítségével az elem két pólusa közötti 
feszültségét! 

Állítsd a multimétert feszültségmérésre, figyelj a polaritásra, méréshatárát 
nagyobb értékről kezd csökkenteni a mérés során! 

A mért feszültség:  ....................................................................................  

 

 

  

http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.64. SOROS KAPCSOLÁSÚ ÁRAMKÖR ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kapcsoló 

 2 db izzófoglalat 

 2 db izzó 

 tolóellenállás 

 vezetékek 

 szabályozható tápegység (alacsony feszültségű) 

 

www.mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Soros kapcsolás esetén, ha az áramkört bárhol megszakítjuk, 

megszűnik az elektronok áramlásának lehetősége, azaz megszűnik az áram. 

A soros kapcsolást vizsgáljuk kísérletünkben, úgy, hogy a kapcsolási rajzoknak 
megfelelően építjük fel az áramkört. 

 

 

 
 

http://www.mozaweb.hu/


17 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A két izzót kapcsold sorosan egy kapcsoló és az áramforrás (4,5V 

egyenfeszültséget állíts be) közbeiktatásával az ábra alapján. 

 

www.mozaweb.hu 

Működés közben az egyik izzót tekerd ki, majd tekerd vissza. Mit tapasztalsz? 

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

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

2) Egy áramkörben egy izzó és egy változtatható ellenállás van sorosan 

kapcsolva. 
a) Rajzold le az áramkör kapcsolási rajzát! Kapcsoló is legyen az áramkörben! 
 

 

 

 

 

 

 

b) Állítsd is össze az áramkört! 
 
c) Hogyan világít az izzó az ellenállás változtatásával? 

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

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

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

  

http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.65. PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ ÁRAMKÖR ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kapcsoló 

 2 db izzófoglalat 

 2 db izzó 

 ellenállás 

 vezetékek 

 szabályozható tápegység (alacsony feszültségű) 

 

www.mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Párhuzamos kapcsolás esetén, ha az egyik mellékágat megszakítjuk, 

az áramkör zárt marad, mert az elektronok a másik mellékágon haladhatnak. 

A párhuzamos kapcsolást vizsgáljuk kísérletünkben, úgy, hogy a kapcsolási 
rajzoknak megfelelően építjük fel az áramkört. 

 

 

 

http://www.mozaweb.hu/
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) A két izzót kapcsold párhuzamosan egy kapcsoló és az áramforrás (4,5V 

egyenfeszültséget állíts be) közbeiktatásával az ábra alapján. 

 

www.mozaweb.hu 

Működés közben az egyik izzót tekerd ki, majd tekerd vissza. Mit tapasztalsz? 

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

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

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

2) Készíts kapcsolási rajzot, amelyen egy áramforrás, két izzólámpa és két 
kapcsoló van úgy kötve, hogy az egyik kapcsolóval az egyik, a másik 

kapcsolóval a másik izzót lehessen működtetni! Valósítsd is meg az áramkört! 

 

 

 

  

http://www.mozaweb.hu/


20 
 

F7-8.66. A FESZÜLTSÉG MÉRÉSE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kapcsoló 

 2 db izzófoglalat 

 2 db izzó 

 vezetékek 

 szabályozható tápegység (alacsony feszültségű) – 6V-ra állítsd a 
tápegységet! 

 voltmérő 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A voltmérő használatának szabályai:  

— A mérőműszert mindig nagyobb méréshatárra kell kapcsolni, mint a 

várható feszültség! Ha az eggyel kisebb méréshatárnál kisebb feszültséget 
kapsz, állítsd be a méréshatárt erre az értékre. 

— A voltmérőt mindig az áramkör azon két pontjához kell kapcsolni, amelyek 
közötti feszültséget meg akarjuk mérni!  

— A voltmérő + jelű kivezetését a két pont közül ahhoz kapcsoljuk, amely az 
áramforrás pozitív (+) pólusa felől van. Az áramkör másik pontját a 
mérőműszer megfelelő méréshatárú kivezetéséhez csatlakoztatjuk.  

— Ha a voltmérőt fogyasztó nélkül, közvetlenül az áramforrás pólusaihoz 
kapcsoljuk, akkor az áramforrás feszültségét mérjük. 

 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg a feszültségeséseket soros kapcsolás esetén! 

a) Állítsd össze az áramkört az ábra szerint! A voltmérő elhelyezése után zárd 
az áramkört! Ügyelj a feszültségmérés szabályainak betartására! 
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                                        www.mozaweb.hu 

b) Mérd meg a feszültségeket a jelölt pontok között, és írd be a táblázatba! 

c) Mit állapíthatunk meg? Egészítsd ki a mondatot! 

Soros kapcsolás esetén a fogyasztókon eső feszültségek  ...............................  

megegyezik az áramforrás feszültségével. 

2) Vizsgáld meg a feszültségeséseket párhuzamos kapcsolás esetén! 

a) Állítsd össze az áramkört az ábra szerint! A voltmérő elhelyezése után zárd 
az áramkört! Ügyelj a feszültségmérés szabályainak betartására! 

 

                                www.mozaweb.hu 

b) Mérd meg a feszültségeket a jelölt pontok között, és írd be a táblázatba!  

c) Mit állapíthatunk meg? Egészítsd ki a mondatot! 

Párhuzamos kapcsolás esetén a mellékágakban lévő fogyasztókon eső 

feszültség  .............................................. az áramforrás két kivezetésén 

mért feszültség értékével. 

  

Feszültségek 

UAB  

UBC  

UDE  

Feszültségek 

UAB  

UCD  

UEF  

http://www.mozaweb.hu/
http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.67. ÁRAMERŐSSÉG MÉRÉSE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kapcsoló 

 2 db izzófoglalat 

 2 db izzó 

 vezetékek 

 szabályozható tápegység (alacsony feszültségű) 

 ampermérő 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az ampermérő használatának szabályai:  

— Az ampermérőt nem szabad fogyasztó nélkül az áramkörbe kapcsolni!  

— A mérőműszert mindig nagyobb méréshatárra kell kapcsolni, mint a 

várható áramerősség. Ha az eggyel kisebb méréshatárnál kisebb 
áramerősséget kapsz, állítsd be a méréshatárt erre az értékre. 

— Az ampermérőt úgy kell bekötni az áramkörbe, hogy rajta ugyanaz az 
áram haladjon át, mint a fogyasztón.  

— Az ampermérő pozitív (+) jelű kivezetéséhez azt a vezetéket kell 
csatlakoztatni, amelyik az áramforrás pozitív (+) pólusával van 
kapcsolatban. Az áramforrás negatív (–) pólusát az ampermérő megfelelő 

méréshatárát jelző kivezetésével kell összekapcsolni. 

 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg az áramerősséget soros kapcsolás esetén! 

a) Állítsd össze az áramkört az ábra szerint! Az ampermérő elhelyezése után 
zárd az áramkört! Ügyelj az áramerősség mérés szabályainak betartására! 
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www.mozaweb.hu 

b) Mérd meg az áramerősségeket az izzókon (a mérőeszközt az izzó elé 
kapcsolva) és az áramforrás és a kapcsoló között, és írd be a táblázatba! 

Áramerősségek 

Első izzón  

Második izzón  

Áramforrás és 
a kapcsoló 

között  

 

 

c) Mit állapíthatunk meg? Egészítsd ki a mondatot! 

Soros kapcsolás esetén a fogyasztókon ...............................................  áram 
halad át. 

2) Vizsgáld meg az áramerősséget párhuzamos kapcsolás esetén! 

a) Állítsd össze az áramkört az ábra szerint! Az ampermérő elhelyezése után 
zárd az áramkört! Ügyelj az áramerősség mérés szabályainak betartására! 

 

www.mozaweb.hu 

b) Mérd meg az áramerősségeket a főágban és a mellékágakban! Töltsd ki a 
táblázatot!  

c) Mit állapíthatunk meg? Egészítsd ki a mondatot! 

Párhuzamos kapcsolás esetén a főágban folyó áram erőssége egyenlő a 

mellékágakban folyó áramok erősségének  ...................................................  

  

Áramerősségek 

A főágban  

Első izzón  

Második 
izzón 

 

http://www.mozaweb.hu/
http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.68. OHM TÖRVÉNYE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 ellenállás alaplapon 

 szabályozható tápegység (alacsony 

feszültségű) 

 ampermérő 

 voltmérő 

 kapcsoló 

 vezetékek 

 multiméter 

 

                                                                                                             www.mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Kapcsolási rajz alapján állítsuk össze az áramkört! Az egyenáramú tápegység 

feszültségét változtatjuk a lehetséges módon (1,5V, 3V, 4,5V, 6V). A 
feszültségváltozás következtében az ellenálláson átfolyó áram erőssége is 
változik. Ezt és az ellenálláson eső feszültséget fogjuk mérni a 
mérőműszerekkel. Ügyelj a feszültség- és az áramerősség mérő használati 
szabályának betartására! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsd össze az ábrán látható áramkört, amely tartalmaz egy egyenáramú 
áramforrást, egy kapcsolót, egy ellenállást, egy ampermérőt és egy voltmérőt. 

Mindkét mérőműszert állítsd a legmagasabb méréshatárra, majd onnan 
csökkentsd a méréshatárt, ha szükséges! A kapcsoló kikapcsolt állapotában 
változtasd az áramforrás feszültségének értékét (1,5V, 3V, 4,5V, 6V). 

http://www.mozaweb.hu/
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www.mozaweb.hu 

a) Az áramkör zárása után olvasd le a mérőműszerek által mért feszültség és 
áramerősség értéket! Foglald táblázatba az adatokat (első két oszlop)! 

U (V) I (A) U/I 

   

   

   

   

b) Ábrázold a feszültséget az áramerősség függvényében! Milyen görbét 
illeszthetünk a pontokra? 

http://www.mozaweb.hu/
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c) Számold ki az egyes esetekben a feszültség és az áramerősség hányadosát! 
(A táblázat 3. oszlopát töltsd ki!) 

Mérd meg az ellenállást a multiméter segítségével! R= ..................................  

d)  Mit állapíthatunk meg? 

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

A kísérlet Ohm törvényét demonstrálta. Mit mond ki ez a törvény? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.69. OERSTED KÍSÉRLETE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Egyenes vezető (kb. 1 m szigetelt rézhuzal), 

 2 db huzalbefogó állvány 

 kisfeszültségű tápegység (egyenáramú, 4,5V értékre állítva) 

 vezetékek 

 iránytű 

 

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

elektromos-munka-es-teljesitmeny/magnesseg 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az elektromos áramnak mágneses hatása van. 

Feszítsük ki az állványok közé az egyenes vezetőt, és iránytűsegítségével 

állítsuk be É-D-i irányba. Tegyük alá az iránytűt! Kapcsoljuk az huzalbefogó 
állványokon keresztül a huzalhoz a tápegységet. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsd össze a kísérletet a leírás és a kép alapján! 

 

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-munka-es-teljesitmeny/magnesseg
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-munka-es-teljesitmeny/magnesseg
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a) Mi történik az iránytűvel, amikor áramot vezetünk a vezetékbe? 

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

b) Változtasd meg az áram irányát. Mi történik? 

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

c) Helyezd az iránytűt a vezeték fölé, és ismételd meg az a) és b) pontban 
leírtakat. Figyeld az iránytűt! 

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

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

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

d) Helyezd az iránytűt a vezeték mellé jobb illetve bal oldalra és változtasd az 
áram irányát, majd vidd az iránytűt a vezetéktől egyre távolabb. Mi történik? 

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

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

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

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

e) Értelmezd a kísérlet tapasztalatait! 

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

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.70. ELEKTROMÁGNES HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 tartóállvány 

 kettős szorító 

 szögek 

 400 menetes tekercs 

 vasmag záróvassal 

 kapcsoló 

 vezetékek 

 szabályozható tápegység 

 mágnesrúd 

 lágyvas rúd 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az elektromágnesek használata előnyösebb, mint a permanens 
mágnesek alkalmazása. 

Elektromágnes egyik fontos alkalmazása a nehéz vastárgyak felemelése, 
szállítása üzemekben, roncstelepeken. 

Ilyen emelésekre nézünk példákat „kicsiben” először permanens mágnessel, 
aztán áramjárta tekerccsel, miközben megfigyeljük a vasmag szerepét. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kísérlet mágnessel 

a) Fogd be lágyvas rudat az állványba. Tarts alá egy 
marék apró szöget. Mi történik? 

 .........................................................................  
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b) Tegyél a lágyvas rúd fölé egy permanens mágnes rudat. Mit tapasztalsz? 

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

c) Mi történik, ha a mágnesrudat eltávolítod? 

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

2) Kísérlet áramjárta tekerccsel 

a) Tegyél a vasrúdra egy 400 menet tekercset és kapcsolj rá 4,5 V 
egyenfeszültséget. A vasmag mágnesessé válik, a szögeket megtartja. Mi 
történik, ha kikapcsolod az áramot? 

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

 

Ismételd meg az előző kísérletet úgy, hogy a tekercset U 

alakú vasmagra helyezed. 

Mit tapasztalsz? 

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

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

b) Az U alakú vasmagra helyezd rá a záróvasat. Az áram 

bekapcsolása után próbáld levenni a záróvasat. Mit 
tapasztalsz? 

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

3) Gondold végig, milyen előnyei vannak az elektromágnesnek az 

acélmágnesekkel szemben! 

 ...............................................................................................................  
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F7-8.71. TEKERCS MÁGNESES TERÉNEK VIZSGÁLATA VASRESZELÉKKEL, HASONLÓSÁG 

KIMUTATÁSA A RÚDMÁGNESSEL 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 tekercs 

 kisfeszültségű tápegység 

 krokodilcsipesz 

 vezetékek 

 mágnes rúd 

 plexilap 

 vasreszelék 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A tekercs mágneses tere nagyon hasonlít a rúdmágnes mágneses 

teréhez. 

Először megvizsgáljuk a rúdmágnes mágneses terét, majd a tekercsét, és 
összehasonlítjuk azokat. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szórj a plexilapra vasreszeléket, majd óvatosan emeld a mágnes fölé, 
közelítsd a mágneshez, és vizsgáld meg a vasreszelékek elhelyezkedését. 
Rajzold le! 

 

 

 

www.mozaweb.hu 

 

 

 

http://www.mozaweb.hu/
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2) Most a tekercs köré szórj vasreszeléket. Kapcsolj kivezetéseire egyenáramot 
(kb. 5V-os áramforrással!) Rajzold le a vasreszelékek elrendeződését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hasonlítsd össze a két erővonalképet! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.72. ELEKTROMOTOR 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 A kés éles – óvatosan bánj vele! 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kombinált fogó 

 kés 

 lakkal szigetelt rézdrót (kb. 40 cm, 1mm átmérőjű) 

 táblamágnes 

 ceruzaelem 

 2 nagy biztosítótű 

 ragasztószalag 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az elektromotor olyan gép, amely az elektromágneses indukció 
elvén az elektromos áram energiáját mechanikus energiává, általában forgó 
mozgássá alakítja. 

Egyszerű elektromotort készítünk, majd ábra alapján működését is 
megmagyarázzuk. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsük el az elektromotort! 

a) A forgórész: 

A ceruzaelemre tekerünk 8-10 menetet, nem túl szorosan, a rézdrótból. A 
menetek végén, a két oldalon hagyjunk legalább 8-10 cm-es lelógó drótvéget. 

A tekercselés után a lelógó végeket két átellenes ponton fűzzük át a tekercsen, 

és tekerjük velük körbe a meneteket. A fölösleges drótot vágjuk le fogóval, kb. 
2-3 cm hosszú kilógó drót maradjon! A kivezetéseket úgy formázzuk, hogy az 

általuk alkotott képzeletbeli egyenes a tekercs 
közepén menjen át! 

Ezek után fogjuk meg a tekercset, és egy késsel 
kaparjuk le a lakkszigetelést a kivezető drótokról, 
de csak a tekercs síkjának egyik oldalán, egy 

félkörív mentén mozogva! 

                                                                                                www.mozaweb.hu 

 

http://www.mozaweb.hu/
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b) Az állórész:                                                             

A mágnest ragasztószalaggal rögzítsük a ceruzaelemhez. A két biztosítótű fejét 

illesszük ragasztószalaggal az elem két végére! 

c) Helyezzük a tekercs kivezetéseit a biztosítótű lyukaiba, billentsük meg egy 
kicsit! 

 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hazi-villanymotor 

 

2) Hogy működik? 

a) A rajz a működési elvet szemlélteti. Az ábra alapján beszéljétek meg, hogy 
miért forog a drót! 

 
www.mozaweb.hu 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hazi-villanymotor
http://www.mozaweb.hu/
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b) Hogy nevezzük a drótot forgásba hozó erőt? 

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

c) Hogyan lehet ennek az erőnek az irányát meghatározni? 

 ...............................................................................................................  
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OPTIKA 

A témakör első kísérleteként a fény egyenes vonalú terjedését használjuk fel 
lyukkamera készítéshez. (73. kísérlet) 

Aztán a fény visszaverődésével foglalkozunk. Megvizsgáljuk a síktükör 
képalkotását, a többszörös visszaverődést felhasználva periszkópot és 
kaleidoszkópot készítünk. (74-75 kísérlet) 

Utána a fénytörés jelenségét vizsgáljuk speciális eszközökön, mint a 
planparalel lemez és a lencsék. (76-77. kísérlet) 

A 78. kísérletben megnézzük, hogy hogy jön létre teljes visszaverődés. 

Aztán a fehér fényt színekre bontjuk prizma segítségével, a színeket pedig 

színkoronggal összekeverjük. (79. kísérlet) 

Végül egy érdekes fényforrással, tonic-kal világítunk. (80. kísérlet) 
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F7-8.73. A FÉNY EGYENES VONALÚ TERJEDÉSE - SÖTÉTKAMRA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

homokos edény gyufának 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kb.15cm oldalélű kartondoboz 

 zsírpapír 

 gyertya,  

 gyufa 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A fény egyenes vonalban terjed.  

A fény egyenes vonalú terjedésével a lyukkamerában keletkező képet 
„megmagyarázni”. A kísérlethez mi magunk készítünk lyukkamerát, majd 

elemezzük a keletkező képet. 

 

 

http://www.fotozz.hu/cikk/orig/700.jpg 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fúrjunk a zárt kartondoboz egyik oldallapjának középpontjába 2-3 mm 
átmérőjű lyukat! Távolítsuk el az ezzel szemben lévő oldallapot, és helyére 
tegyünk áttetsző zsírpapírt! 

a) Tartsuk a sötétkamra nyílását az ablak irányába! Mit tapasztalunk? 

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

http://www.fotozz.hu/cikk/orig/700.jpg
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 ...............................................................................................................  

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

b) Figyeld meg, hogy a rajz szemlélteti, és egyben magyarázza is a 
tapasztaltakat! 

 

www.mozaweb.hu 

c) Ismételjük meg a kísérletet úgy, hogy a lyuk elé különböző távolságokba 
égő gyertyát helyezünk! Mit tapasztalunk? 

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

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

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

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

d) Készíts vázlatos rajzot a gyertya esetére az előző rajzhoz hasonlóan 

(elegendő síkbeli ábrát készíteni)! 

 

 

 

  

http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.74. SÍKTÜKÖR KÉPALKOTÁSA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

homokos edény gyufának 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 kb. azonos méretű gyertya 

 Bunsen-fogó Bunsen-állvánnyal 

 üveglap 

 papírlap 

 gyufa 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A síktükör képe pontosan olyan távol keletkezik a tükör mögött, 
mint amilyen távolságban áll a tükör előtt a visszatükröződő tárgy! 

Függőleges helyzetben az asztalra állított üveglap két oldalán helyezzünk el az 
üveglaptól egyenlő távolságra egy-egy kb. azonos méretű gyertyát! (Az 

üveglapot a legegyszerűbben úgy rögzíthetjük függőlegesen, hogy egyik 
oldalán Bunsen-fogóval megfogjuk, és azt állványhoz erősítjük.)  

Helyezzünk egy papírlapot az üveglemez és a hátsó gyertya közé! 

A hátsó gyertyát mozgatva figyeljük meg, mi történik. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsd össze a kísérletet! Gyújtsd meg az üveglap egyik oldalán álló 

gyertyát!  

a) Ha az égő gyertya oldaláról nézed az üvegen keresztül a másik gyertyát, 

mit tapasztalsz? 

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

b) Helyezz egy papírlapot az üveglemez és a nem meggyújtott gyertya közé! 
Mit tapasztalsz? 

 ...............................................................................................................  
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c) Vedd ki a papírlapot, és mozgasd a nem meggyújtott gyertyát az üveglap 
felé, majd attól távolodva. Mit tapasztalsz? 

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

d) Hol keletkezik a síktükör alkalmazása esetén a kép? 

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

e) Rajzolj ábrát a síktükör képalkotásának szemléltetésére! 
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F7-8.75. PERISZKÓP, KALEIDOSZKÓP KÉSZÍTÉSE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 Az ollóval óvatosan bánj! 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 zsebtükör 

 kisméretű tárgy (pl. Kinder tojás figura) 

 szögmérő 

 három műanyag vonalzó 

 szigetelő szalag 

 fekete papír 

 átlátszó műanyag fólia (uzsonnás zacskó) 

 apró színes tárgyak (pl. gyöngyök, ezüstpapír) 

 hosszú papírdoboz 

 2 zsebtükör (amit a bevezető kísérletnél használtunk)  

 olló 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A többszörös tükröződés elvén működik a kaleidoszkóp és a 
periszkóp. 

Szögtükör: Figyeljük meg, hogy a tükrökben nem csupán kettő, hanem több 
képet is látunk! A tükrök a másik tükörben látszó képet is ismételten és 
kölcsönösen visszatükrözik. Ha a két tükör által bezárt szög 360°/n (ahol n 
természetes szám), akkor a tükrökben látható kép és a tárgy szabályos 

forgásszimmetrikus mintázatot képez. 

Kaleidoszkópot és periszkópot készítünk. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Bevezető kísérlet - szögtükör 

Állítsunk egymás mellé két zsebtükröt úgy, hogy azok függőleges éle 
érintkezzen, és a két síktükör szöget zárjon be! Helyezzünk a két tükör közé az 
asztalra egy kisméretű tárgyat! 

a) Hány képet látsz, ha a tükrök hajlásszöge 90°?  ........................ 

b) Hány képet látsz, ha a tükrök hajlásszöge 60°?  ........................ 
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2) Kaleidoszkóp készítése 

Három egyenes műanyag vonalzót fogjunk össze szabályos háromszög 

keresztmetszetű csővé! A vonalzókat szigetelőszalaggal rögzítsük egymáshoz! 
A cső egyik végére feszítsünk átlátszó műanyag fóliát, majd a csövet kívülről 
borítsuk be fekete papírral! Szórjunk a cső lezárt végébe apró színes tárgyakat! 
A cső szabad végét szemünk elé emelve, szabályos háromszögekből álló 
szimmetrikus mintázatban gyönyörködhetünk. A minta a cső mozgatásával 
változik. 

 

http://www.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/ 

 

3) Periszkóp készítése 

Egy hosszú papírdoboz két szemközti végén átellenesen vágjunk ablakot, és 
zárjuk le a cső tengelyével 45°-os szöget bezáró, egymással párhuzamosan 
"szembenéző" két tükörrel, ahogy az ábra mutatja. Ha a periszkópot 

függőlegesen állítjuk, és az alsó tükörbe nézünk, akkor a felső tükörrel egy 
magasságban levő tárgyak képét látjuk, az alsó tükör szintjén, de távolabb, 

mint a valóságban. Periszkóppal lehet pl. víz fölé nézni a tengeralattjáróknál, 
vagy a tankból kilátni. 

 

 

 

 

 

 

www.mozaweb.hu 

  

http://www.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/
http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.76. FÉNYTÖRÉS 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 üvegpohár 

 fekete filctoll 

 2 papírlap 

 vonalzó 

 rajztábla 

 4 gombostű 

 üveghasáb 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Ha a fénysugár eltérő fénytani sűrűségű anyagok határán átlép, 
iránya megváltozik. (Fénytörés) 

1) Az első kísérletben a fénytörés jelenségére nézünk példát. A pohár elég 
vékony ahhoz, hogy a fénytörés még ne legyen megfigyelhető. Fénytörés 
igazából a víz és a levegő határán észlelhető. Szemünk a megtört fénysugár 
irányában látja a vízen át a vonalat, illetve a filctollat. 

2) A következőkben planparalel lemez (két párhuzamos síkkal határolt 

átlátszó test) esetén vizsgáljuk a fénytörést gombostű-kísérlettel. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Fénytörés jelensége 

a) A papírlapra húzz egy egyenes vonalat a filctollal. Tedd az egyenesre az 

üres üvegpoharat (a fekete egyenes kétoldalt kinyúlik a pohár alól)! Nézz a 
pohárba felülről, de kissé oldalról! A pohár fenekén át látott egyenes majdnem 
pontosan folytatása a poháron túl nyúló egyenesnek. Öntsd a poharat tele 
vízzel, és nézz most a pohárba. Mit tapasztalsz? Rajzold le! 
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b) Állítsd bele a filctollat a vízzel teli pohárba. Nézz rá oldalról! Mit látsz? 
Rajzold le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fénytörés planparalel lemezen 

Helyezz üveghasábot rajztáblán lévő fehér papírra! Rajzold körbe az 
üveghasábot! Szúrjunk egy-egy gombostűt a hasáb egyik oldalán az A és B 
helyre. 

 

Jelöljünk ki gombostűvel a hasáb másik oldalán is két pontot (C és D) úgy, 
hogy a DC irányból nézve mind a négy gombostű egy egyenesbe essen! 

Vegyük el a hasábot, húzzuk meg az AB, illetve a CD egyeneseket!  
Mit mondhatunk a két egyenes helyzetéről? 

 ...............................................................................................................  
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F7-8.77. LENCSÉK FÉNYTÖRÉSE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 gumikesztyű 

 tisztítószövet 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 pentalézer (ötsugaras lézersugár-doboz) tápegységgel 

 gyűjtőlencse optikai testmodell 

 szórólencse optikai testmodell 

 optikai skála és korong szögskálával 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mozaweb.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A tápegységgel ellátott lézersugár-doboz kapcsolójának segítségével állítsd 
be, hogy 5 fénysugarat bocsásson ki. A fokbeosztással ellátott korongra 
helyezd a lencsét. A lencse rögzítésénél ügyelj arra, hogy a korong 

középpontja a lencse szimmetria középpontjában legyen, továbbá, hogy a 
középső fénysugár irányváltoztatás nélkül haladjon tovább! 

 

 

 

 

http://www.mozaweb.hu/
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kísérleti összeállítását először a domború lencsével végezd! 

a) Mi történik fénysugarakkal? Rajzold is le! 

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

 

www.mozaweb.hu 

b) Melyik nevezetes sugármeneteket tettük így láthatóvá? 

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

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

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

2) A kísérleti összeállítását most a homorú lencsével végezd! 

a) Mi történik a beeső fénysugarakkal? Rajzold is le! 

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

 

 

www.mozaweb.hu 

b) Melyik nevezetes sugármeneteket tettük így láthatóvá? 

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

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

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

  

http://www.mozaweb.hu/
http://www.mozaweb.hu/
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F7-8.78. TELJES VISSZAVERŐDÉS 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

gumikesztyű 

tisztítószövet 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 pentalézer (ötsugaras lézersugár-doboz) tápegységgel 

 optikai skála és korong 
szögskálával 

 félkör alakú optikai testmodell 

 simafalú üvegpohár 

 kémcső 

 ceruza 

 víz 

 

http://www.berzsenyi.hu/~dcsonka/fizika/cikkek/ceruza/index.htm 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Ha a fény optikailag sűrűbb közegből halad a ritkább felé, a törési 
szög a beesési szögnél nagyobb érték lesz. Ezért ha a beesési szöget növeljük, 
elérhetünk egy olyan beesési szög értéket (amit határszögnek nevezünk), 
amelyhez 90º-os törési szög tartozik, azaz a fény már nem lép be az új 
közegbe, hanem a határfelületen halad tovább. Ha ennél is nagyobb beesési 
szöget veszünk, a fény a határfelületről a visszaverődés törvényének 
megfelelően visszaverődik. Mivel ilyenkor egyáltalán nem lép az új közegbe a 

fény, a jelenséget teljes visszaverődésnek nevezzük. 

Az optikai készlet segítségével megmérjük a teljes visszaverődés határszögét 

üveg-levegő esetén. 

A fény teljes visszaverődésének segítségével „eltüntetünk” egy ceruzát. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A tápegységgel ellátott lézersugár-doboz kapcsolójának segítségével állítsd 
be, hogy 1 fénysugarat bocsásson ki. A fokbeosztással ellátott korongra 
helyezd a félkör alakú optikai testmodellt úgy, hogy a 0°-nál beeső fénysugár 

http://www.berzsenyi.hu/~dcsonka/fizika/cikkek/ceruza/index.htm
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az üvegtest domború oldalára érkezve annak középpontján haladjon át és 
irányváltozás nélkül lépjen ki! Helyezd a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy 

a fény a 0° irányából essen az üvegtestre! Fokozatosan elforgatva a korongot, 

a kerületén lévő szögbeosztás segítségével állapítsd meg a teljes visszaverődés 
határszögét! 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvisszaver%C5
%91d%C3%A9s.jpg 

A teljes visszaverődés határszöge:  .............................................................  

2) Tedd a pohárba a kémcsövet szájával felfelé, abba pedig a ceruzát. Önts 
vizet a pohárba 

a) Nézz felülről a pohárba. Mit tapasztalsz? 

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

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

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

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

b) Önts óvatosan vizet a kémcsőbe, miközben felülről figyeled. 
Mi történt? 

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

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

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

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

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

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvisszaver%C5%91d%C3%A9s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvisszaver%C5%91d%C3%A9s.jpg
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F7-8.79. SZÍNEK 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 optikai pad 

 optikai lámpa 

 kondenzor lencse 

 rés diában 

 prizma 

 ernyő 

 fehér kartonlap 

 festék 

 kihegyezett hurkapálca 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A fehér fény összetett fény. 

A fehér fény felbontása színekre prizma segítségével 

A fehér fény felbontásához bocsássunk a prizmára résen keresztül erős 

párhuzamos fénynyalábot. A kilépő fény útjába helyezzünk ernyőt! (Tanári 

demonstráció) 

Színkeverés bemutatása forgó színkoronggal 

A fehér kartonpapírból vágj ki egy körlapot, oszd hat körcikkre, és fesd rá a 

színkép színeit! Közepébe szúrj kihegyezett hurkapálcát! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az első kísérletben az ernyőn színes folt jelenik meg. Milyen színek és 
milyen sorrendben jelentek meg? 

1.  ...........................................................  

2.  ...........................................................  

3.  ...........................................................  
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4.  ...........................................................  

5.  ...........................................................  

6.  ...........................................................  

2) Készítsd el a színkorongot, majd a hurkapálca segítségével forgasd meg. 
Milyen színűnek látod? 

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.80. VILÁGÍTÓ TONIC 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 1 palack víz 

 1 palack tonic 

 UV lámpa 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az UV lámpával megvilágítjuk a vizet és a tonicot, és megfigyeljük, mi történik. 

UV sugárzás 

Bizonyára már hallottál az UV sugárzásról, tudod, hogy veszélyes lehet, ha túl 

erős – ezért kenjük magunkat a napon krémekkel, az árnyékolók most már UV 
védelmű anyagokból készülnek. De mi is ez az UV sugárzás? 

Tulajdonképpen elektromágneses hullám – ilyen hullámok a rádióhullámok és a 
látható fény is. Színbontáskor láthattuk, hogy a fehér fény felbontható színes 

fényekre: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. A fizikai tulajdonságok 
alapján a következő elektromágneses hullám az ibolyán túli, vagyis az 
ultraviola sugárzás (UV sugárzás). 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tanárod besötétíti a termet (félhomály azért maradjon). Helyezd az asztalra 
a két palackot, és pásztázd végig az UV lámpával először a vizet, majd a 
tonikot! 

2) Mit tapasztalsz? 

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

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

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

3) Mit gondolsz, mi lehet a magyarázat? Karikázd be a megfelelő válasz 
betűjelét! 

a) A tonicnak más a törésmutatója, mint a víznek. Az üvegprizma is felbontja 
a fehér színt a szivárvány színeire, ez hasonló jelenség, csak itt a tonic az UV 

fényt töri meg úgy, hogy látható fény lesz. 

b) A tonicban lévő kinin fluoreszkál, vagyis elnyeli az UV fényt, majd látható 
fényként kibocsájtja. 

c) A tonicban a buborékok gyűjtőlencseként viselkednek: összegyűjtik az UV 
fényt, és így az láthatóvá válik. 
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4) A fényforrásokat szokták aszerint csoportosítani, hogy elsődleges vagy 
másodlagos fényforrások. Írj ezekre példákat, sorold be a megfelelő helyre a 

világító tonicot is! 

Elsődleges 
fényforrás 

Másodlagos 
fényforrás 
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FOGALOMTÁR 

Egy test elektromos állapotban van, ha a benne lévő töltések előjeles 

összege nem zérus. Körülötte elektromos mező jön létre. Az elektromosan 
töltött testek között vonzás vagy taszítás lép fel. A testek elektromos állapotát 
célszerű egy mennyiséggel, a töltéssel jellemezni. 

Az elektromos tulajdonságú részecskék egyirányú, rendezett mozgását 
elektromos áramnak nevezzük. 

Azt a mennyiséget, amellyel az elektromos áram erősségét jellemezzük, 
áramerősségnek nevezzük. Az áramerősséget az átáramlott elektromos 
tulajdonságú részecskék együttes töltésének és az átáramláshoz szükséges 
időnek a hányadosaként számíthatjuk ki. Az áramerősség megmutatja, hogy 

mekkora a vezető keresztmetszetén egy másodperc alatt átáramlott 

elektromos tulajdonságú részecskék együttes töltése. 

Azt a mennyiséget, amely az elektromos mezőt munkavégzés szempontjából 
jellemzi, feszültségnek nevezzük. A feszültség megmutatja, hogy mennyi 
munkát végez az elektromos mező, miközben 1 C töltést a mező egyik 

pontjából a másikba áramoltat. A feszültséget az elektromos munka és az 
átáramlott töltés hányadosaként számíthatjuk ki. 

A töltéshordozók vezetőkben történő elmozdulása anyagszerkezeti okok miatt 
akadályba ütközik. Az akadályozó hatást kifejező fizikai mennyiséget nevezzük 

elektromos ellenállásnak. 

A vezetékkel összekapcsolt áramforrás és fogyasztó áramkört alkot. Azokat a 
berendezéseket, amelyekben az elektromos áram áthaladásakor céljainknak 

megfelelő változások jönnek létre, elektromos fogyasztóknak, és amelyek 

tartósan képesek elektromos áramot fenntartani, áramforrásoknak nevezzük. 

Soros kapcsolás: Ellenállások (fogyasztók) egymással való olyan kapcsolása, 

amelyben minden ellenállás egyik kivezetéséhez pontosan egy másik fogyasztó 
kivezetése csatlakozik. (Nincs benne elágazás.) 

Párhuzamos kapcsolás: Ellenállások (fogyasztók) egymással való olyan 
kapcsolása, amelyben minden ellenállás egyik kivezetését egy közös pontra, 
másik kivezetését egy másik közös pontra kapcsoljuk. 

Az elektromos áramnak hőhatása, kémiai hatása, élettani hatása és mágneses 
hatása van. Az áramjárta tekercset, ha vasmag van benne, 
elektromágnesnek nevezzük. 

Azt a jelenséget, amely során a mágneses mező változása elektromos mezőt 
hoz létre, elektromágneses indukciónak nevezzük. 

Az elektromotor elektromos energiát alakít mechanikai energiává. 

A fény egyenes vonalban terjed. A fénysugár különböző anyagokkal 

kölcsönhatásba kerülve megváltozik. Leggyakrabban a haladási irányának 
megváltozását figyelhetjük meg. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy a fény 
visszaverődik vagy megtörik. 
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A fényvisszaverődés lehet szabályos vagy szórt (diffúz). Azokat a testeket, 
amelyek felülete a fénysugarakat szabályosan veri vissza, tükröknek 

nevezzük. 

Ha a fénysugár eltérő fénytani sűrűségű anyagok határán átlép, iránya 
megváltozik. Ezt a jelenséget fénytörésnek nevezzük. Speciális törőközeg az 
optikai lencse, amely két gömbfelületrész által határolt, átlátszó anyagú test. 
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IRODALOMJEGYZÉK 

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

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-8-evfolyam/ 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/tevekenysegek-

fizika-feladatok-gyujtemenye/villanymotor-hazilag 

Ifj. Zátonyi Sándor: Klasszikus és modern elektrosztatikai kísérletek 

http://kiserletek.versenyvizsga.hu 

Öveges József: Kísérletezzünk és gondolkozzunk! 

http://www.pontvelem.hu/?pg=gyujtes-elem 

  

http://www.mozaweb.hu/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/tevekenysegek-fizika-feladatok-gyujtemenye/villanymotor-hazilag
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/tevekenysegek-fizika-feladatok-gyujtemenye/villanymotor-hazilag
http://kiserletek.versenyvizsga.hu/
http://www.pontvelem.hu/?pg=gyujtes-elem
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ÁBRÁK, KÉPEK FORRÁSA 

F7-8.61. http://www.puskas.hu/ttk/fizika/esztat/10.html 

F7-8.63. http://www.pontvelem.hu/?pg=gyujtes-elem 

F7-8.69. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-
evfolyam/az-elektromos-munka-es-teljesitmeny/magnesseg 

F7-8.70. Fizikai kísérletek gyűjteménye II., Szerk.: Juhász András 

F7-8.72. http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hazi-villanymotor 

Attila Frenkel,Peter Friedl: Kísérletek könyve (Mi micsoda sorozat) 

F7-8.73. http://www.fotozz.hu/cikk/orig/700.jpg 

F7-8.75. http://www.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/ 

F7-8.78. http://www.berzsenyi.hu/~dcsonka/fizika/cikkek/ceruza/index.htm 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvissz
aver%C5%91d%C3%A9s.jpg 

 

A többi kép forrása: 

a megrendelt eszközök katalógusképei, valamint azokból kivágás 

a kapcsolási rajzok és az optikai ábrák a www.mozaweb.hu–n található 
elektropad és optikai pad eszköz segítségével készültek 

http://www.puskas.hu/ttk/fizika/esztat/10.html
http://www.pontvelem.hu/?pg=gyujtes-elem
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-munka-es-teljesitmeny/magnesseg
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-munka-es-teljesitmeny/magnesseg
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/hazi-villanymotor
http://www.fotozz.hu/cikk/orig/700.jpg
http://www.ovegesegylet.hu/Cd/5.osztaly/
http://www.berzsenyi.hu/~dcsonka/fizika/cikkek/ceruza/index.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvisszaver%C5%91d%C3%A9s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Teljes_f%C3%A9nyvisszaver%C5%91d%C3%A9s.jpg
http://www.mozaweb.hu/

