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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 
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ellenőrzésünk után, és engedélyünkkel kössék rá a tápfeszültséget. Üzemzavar 
esetén kérjük a labor dolgozóinak segítségét.  

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: 
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Fizika anyagok esetében használatos piktogramok: 

 

Veszélyjel Mit jelent? 

  

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

 

 

Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! 

 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

 

Vigyázz! Lézersugár! 

 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 

 



 
 

7 
 

 

BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

A munkafüzet a fizika emelt szintű szóbeli érettségire való felkészüléshez nyújt 
segítséget. 

Az emelt szintű érettségit a vizsgázó a felkészítő középiskolától független 
vizsgaközpontban teheti le. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli 
vizsga maga is összetett: egy elméleti tétel kifejtéséből és egy mérési feladat 
elvégzéséből és annak ismertetéséből áll. A tételek és a mérési feladatok 

publikusak, az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők. A mérési feladatok 
évente részlegesen cserélődnek. 

A munkafüzetben elsősorban az elmúlt évek kísérletei találhatóak, de bekerült 
pár, a fizika iránt érdeklődő diákok számára érdekes kísérlet is. 

A mérések célja lehet egy jellemző fizikai mennyiség meghatározása, fizikai 
összefüggés keresése, vagy annak ellenőrzése, esetleg valamilyen 
függvénykapcsolat meghatározása. 

A vizsgán körülbelül fél óra felkészülési idő áll rendelkezésre, mely idő alatt a 
mérési feladatot is el kell végeznie a vizsgázónak, majd a feleletében 
ismertetnie kell mérési eredményeit, következtetéseit is. Vannak olyan 
mérések, ahol a megoldást a fizikai háttér összefoglalásával érdemes kezdeni, 
míg más esetben azonnal rá lehet térni a mérési eredmények bemutatására, 
melyet aztán a diszkusszió követ. A vizsgára való felkészülés során érdemes 

átgondolni, egy-két mondatban megfogalmazni a mérés tárgyát jelentő 
jelenségkör rövid áttekintését, esetleg gyakorlati jentőségének bemutatását. 

Fontos, hogy tisztában legyünk a feladatban szereplő fizikai mennyiségekkel, a 
felelet során értelmezni tudjuk a kísérleti összeállítást (vázlatrajzot), a mérési 
munkát ismertessük és az eredményeket (táblázatot, grafikont, számításokat) 
bemutassuk. Ha lehetséges a mérés során több mérési pontot vegyünk fel, 
hogy a mérés eredménye grafikusan is értékelhető legyen.  

A mérések elvégzésére a tapasztalat szerint általában 10-15 perc szükséges, 
de természetesen a mérési adatok kiértékelése, esetenként azok ábrázolása 
több időt vesz igénybe. A mérések tervezett időtartamaként mindenütt 20 
percet jelöltünk meg, utalva az érettségi vizsgán rendelkezésre álló időre. Ám a 
kiértékelés, a kapcsolódó kérdések megválaszolása több időbe telhet. 

A kísérletek elvégzését, kiértékelését célszerű egyéni munka keretében 

elvégezni, felkészülve az érettségin nyújtandó önálló teljesítményre. A 

kísérlethez szükséges eszközök korlátozott száma miatt a laborban a 
méréseket forgószínpad-szerűen végezhetjük önállóan. Ezért fontos, hogy 
felkészülten, a feladatok ismeretében érkezzünk a laboratóriumi gyakorlatra. 
Ehhez nyújt segítséget a mérési jegyzőkönyv elején található eszközlista és 
mérésleírás. 
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FE01 – AZ EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Mikola-cső  

 Állvány 

 Metronóm  

 Kréta 

 Stopperóra 

 Szögmérő  

 

 

Mikola-cső 

tudasbazis.sulinet.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a ferde Mikola-csőben a buborék egyenletes mozgást végez. 

A Mikola-cső egy hosszú, színezett vízzel töltött, a vízszintestől a függőlegesig 
változtatható helyzetű üvegcső, amelyben egy buborék mozoghat. Ha a cső 

nem vízszintes helyzetű, a légbuborék végighalad benne. Mérési feladatunkban 
a buborék mozgását vizsgáljuk ferde cső esetén. 

Első kísérletünk során a kezdőponttól 1, 2, 3, … metronómütésnyi idő alatt a 
buborék által megtett utakat mérve igazoljuk, hogy a buborék egyenletes 
mozgást végez. 

Második kísérletünkben azt vizsgáljuk, hogyan változik a buborék mozgási 
sebessége a cső hajlásszögének függvényében. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) A Mikola-cső egy tetszőleges hajlásszögénél mérje a buborék által egyes 
időegységek alatt megtett utakat: 

a) Állítsa be a metronómot, hogy jelezze az egyenlő időközöket! 

b) Egy tetszőleges hajlásszög beállításával indítsa el a buborékot! Krétával 
jelölje meg a Mikola-csövön a buborék helyét a metronóm kattanásainak 
időpillanatában! Az első jel legyen a kezdőpont! 

c) Mérje le az egy, két, három, metronómütésnyi idő alatt a buborék által a 
kezdőponttól megtett utak hosszát! Rögzítse az adatokat a táblázatban! 
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Eltelt idő 

(metronóm-
ütés) 

1 2 3 4 5 6 

s (m) 
 

      

v 
(m/metronom-

ütés) 
 

      

 
d) Számolja ki az egyes utakhoz tartozó átlagsebességeket! Írja a kapott 
értékeket a táblázatba! 

 

 

 

e) Jellemezze a kapott átlagsebesség-értékeket! 

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

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

f) Ábrázolja grafikonon a buborék által megtett utat az út megtételéhez 
szükséges idő függvényében! 
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g) Milyen görbére illeszkednek a kapott pontok? 

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

h) Igazolja a kapott eredmények alapján, hogy a buborék mozgása 
egyenletes! 

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

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

2) A Mikola-cső hajlásszögét változtatva vizsgálja meg, hogyan változik a 
buborék mozgási sebessége a cső hajlásszögének függvényében: 

a) Jelöljön ki egy 80 cm-es szakaszt a Mikola-csövön!  

b) 5°-tól 85°-ig 10°-onként változtassa a cső vízszintessel bezárt 
hajlásszögét! Mérje stopperrel az egyes szögekhez tartozó időtartamokat, 
amely alatt a buborék megteszi a kijelölt 80 cm-es útszakaszt! Rögzítse a mért 
adatokat a táblázatban! 

 
c) Számolja ki az egyes szögeknél a buborék átlagsebességét! Írja a kapott 
értékeket a táblázatba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajlásszög 5˙ 15˙ 25˙ 35˙ 45˙ 55˙ 65 75˙ 85˙ 

t (s) 
 

         

v (m/s) 

 

         



 
 

11 
 

d) Ábrázolja a buborék sebességét a cső hajlásszögének függvényében!  

 
e) A grafikon alapján határozza meg, mely szöghöz tartozik a legnagyobb 
átlagsebesség! 

 ...............................................................................................................  
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FE02 – LEJTŐN LEGURULÓ GOLYÓK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 m hosszú, változtatható 
magasságban feltámasztható 
egyenes lejtő 

 Golyó 

 Mérőszalag  

 Műanyag szigetelőszalag 

 Stopper 

 Szögmérő 
 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 
ecseri.puskas.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a lejtőn guruló golyó mozgása egyenletesen gyorsuló mozgás. 

A rajzon a kísérlet sematikus ábrája látható: 

 

ecseri.puskas.hu 

A kísérlet során a lejtőn guruló golyó mozgását figyeljük és mérjük az egyre 
nagyobb utak megtételéhez szükséges időtartamokat legalább két különböző 
hajlásszög esetén.  

A kapott értékek alapján igazoljuk, hogy a lejtőn leguruló golyó mozgása 
egyenletesen gyorsuló mozgás, és vizsgáljuk a golyó gyorsulását. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Vizsgálja a lejtőn leguruló golyó mozgását legalább két különböző lejtő-
meredekség esetén: 

a) A lejtő felső végétől 1-2 cm-re jelölje meg az indulási pontot, majd ettől 
mérve 1, 4, 9, 16 dm távolságokban is tegyen hasonló jelzést a lejtő oldalára!  
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b) A lejtőre helyezett golyót a megjelölt felső pontban engedje el és mérje az 
egyes jelzésekig tartó utak megtételéhez szükséges időtartamokat (t)! 

c) Minden mérést ismételjen meg 3-szor, és az átlageredménnyel számoljon 
(tátl)! A kapott adatokat rögzítse a táblázatban! 

s (m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) tátl (s) v 
(m/s) 

a (m/s2) 

0,1       

0,4       

0,9       

1,6       

 
d) Számítsa ki a mért adatok felhasználásával, az egyes útszakaszok 
végpontjainál a golyó pillanatnyi sebességét (v)! A kapott értékeket rögzítse a 

táblázatban! 

2) Készítse el a mozgások sebesség-idő grafikonját! 
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3) Igazolja a grafikon alapján, hogy a golyók mozgása egyenletesen változó 
mozgás! 

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

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

4) Számolja ki és írja a táblázatba az adott útszakaszokhoz tartozó 
gyorsulásértékeket! Mit tapasztal? 

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

 ...............................................................................................................  
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FE03 – PALACK OLDALÁN KIFOLYÓ VÍZSUGÁR VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Kb. 10-15 cm magas dobogón álló, 2-
2,5 literes műanyag üdítős-palack, oldalán 
fél magasságban kb. 5 mm-es lyuk 

 Magasabb peremű tálca 

 Fehér szigetelő szalag 

 Vonalzó 

 Szinezett víz 

 Tölcsér 

 Számítógéppel összeköthető digitális 
kamera (az összeköttetést biztosító 
eszközzel együtt), számítógép, nyomtató 
 

 

  
i.ytimg.com 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a palackból kilépő vízcsepp 
mozgása vízszintes hajítás. 

A fenti ábra szerinti kísérleti összeállításban 

fényképezzük le a vízzel megtöltött 
palackból kifolyó vízsugarat! 

A kinyomtatott fotón végzett szerkesztéssel 
igazolható, hogy a vízsugár alakja parabola. 

A fotón mért távolságok és a kísérleti 
összeállítás adatainak ismeretében 

meghatározható a lyukon kiömlő víz 
sebességének nagysága. 

 

 

Forrás: i.ytimg.com 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Állítsa össze a kísérletet az ábra szerint: 

a) Tegye a dobogóra a palackot!  

b) Ragassza le szigetelőszalaggal a lyukat, majd töltse fel a palackot 
színezett vízzel! 

c) Állítsa be az állványon lévő digitális kamerát úgy, hogy oldalról merőleges 
irányból lássa a palackot és a kifolyó vízsugarat! 
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d) Óvatosan vegye le a lyukat záró szigetelőszalagot! 

e) Készítsen fényképet a kifolyó vízsugárról! 

Megjegyzés: A kamerát úgy állítsuk be, hogy oldalról merőleges irányból lássa 
a palackot és a kifolyó vízsugarat (hasonlóan az összeállítási rajzhoz)! 
Törekedjünk arra, hogy a palack és az oldalnyíláson kifolyó vízsugár 
optimálisan kitöltse a képmezőt! 

f) Az elkészült képet nyomtassa ki! 

2) A kinyomtatott fotón végzett szerkesztéssel igazolja, hogy a vízsugár alakja 
parabola: 

a) Rajzoljon egy koordináta rendszert, melynek origója a lyuknál van! 

b) Vegyen fel a vízszintes tengelyen három egyenlő szakaszt, majd a 
függőleges tengelyről olvassa le azt a távolságot, amennyit a vízsugár a 

vízszintes szakaszok megtétele alatt esik! 

c) A mért adatok alapján igazolja a négyzetes összefüggést! 

3) A fotón mért távolságok és a kísérleti összeállítás adatainak ismeretében 
határozza meg a lyukon kiömlő víz sebességének nagyságát: 

a) Mérje le a fotón a palackon levő lyuk asztaltól mért magasságát (h)! 

b) Mérje meg a vízsugár vízszintesen megtett útját (s)! 

c) Felhasználva, hogy a víz vízszintesen egyenletes halad, függőlegesen 
szabadon esik, számolja ki a kiömlő vízsugár sebességét! 

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a fotón mért értékek a fénykép 

nagyításától függően eltérnek a valós adatoktól! 
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FE04 – LÖVEDÉK SEBESSÉGÉNEK MÉRÉSE BALLISZTIKUS INGÁVAL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Tapadókorongos műanyag játék pisztoly  

 Ismert tömegű, fényes felületű (például vastag bútorlapból készült) inga, 

hosszú zsineggel bifilárisan állványra felfüggesztve 

 Hurkapálca ráragasztott vékony szigetelőszalag-csíkkal 

 Megfelelő magasságú támasz (fahasáb), amin a hurkapálca 

akadálytalanul elcsúszhat 

 Milliméteres beosztású papír mérőszalag 

 Stopper 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a ballisztikus inga és a játék pisztoly 
lövedékének ütközése tökéletesen rugalmatlan 
ütközés. 

Ballisztikus inga segítségével határozzuk meg 
a játékpisztoly-lövedék sebességét. Ehhez a 
játék pisztollyal rálövünk az ingára. Mérve azt, 

hogy a rugalmatlan ütközést követően 

mennyire lendül hátra az inga a rátapadt 
lövedékkel, és mekkora az együttes 
lengésidejük, a lövedék sebessége 
meghatározható.  

 

A kísérlet sematikus ábrája 

ecseri.puskas.hu 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa össze a kísérletet: 

a) Erősítse a mérőszalagot a támaszra úgy, hogy le lehessen olvasni a 
hurkapálca elmozdulását! 

b) A bifilárisan felfüggesztett inga mögé néhány centiméteres távolságban 
helyezze el a támaszt, és erre fektesse a hurkapálcát! 

c) A hurkapálcán ott legyen a szigetelőszalag darab, ahol a mérőszalag éppen 0 
cm-en áll! A hurkapálca éppen érjen hozzá az ingatest középpontjához! Így az 

ingatest elmozdulásának következtében hátrasikló hurkapálca elmozdulása 
egyértelműen leolvasható. 

2) Végezze el a kísérletet: 

a) A játék pisztollyal elölről, az inga lapjára merőlegesen lőjön, a hasáb 
közepét (tömegközéppont) megcélozva. (A célzáskor a pisztolyt tartsa távolabb 
az ingától, mint a tapadókorongos lövedék szára!) Jó célzás esetén a 
tapadókorong megtapad az ingán, és az inga hátralendül anélkül, hogy közben 

billegne. 
Figyelem! Csak a céltárgyra lőjön a balesetek elkerülése végett! Egymásra, 
más tárgyra ne is célozzon! 

b) Mérje le, mennyire tolta hátra a kilendülő ingatest a hurkapálcát a 
támaszon (l)! A mérést ismételje meg háromszor, az átlaggal számoljon a 
továbbiakban! Az adatokat rögzítse a táblázatban! Ügyeljen arra, hogy 

mindhárom esetben azonos távolságról lőjön az ingára! 

l1 (m) l2 (m) l3 (m) látl (m) 10·T(s) T(s) vmax (m/s) 

       

c) Stopperrel mérje meg az inga 10 lengésének idejét (a rátapadt lövedékkel 
együtt) és határozza meg a lengésidőt (T)! 

d) A lengésidő és a maximális kilendülés mért értékeinek felhasználásával 
határozza meg a harmonikus lengés maximális sebességét! (A csekély 
mértékben kilendülő inga mozgása harmonikus rezgőmozgásnak tekinthető.) 
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e) Mérje le a lövedék (m) és az inga (M) tömegét! 

 

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

M= ........................................  

A rugalmatlan ütközésre érvényes lendületmegmaradási törvényt felhasználva 
számítsa ki a tapadókorongos lövedék sebességét az ütközés előtt (ve)! 

 

 

 

 

 

ve= ........................................  
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FE05 – NEHÉZSÉGI GYORSULÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány 

 Fotokapuk 

 Digitális időmérő adatgyűjtő 

 Golyó 

 

 

 
CE LogQt digitális időmérő adatgyűjtő 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: eltérő magasságokból szabadon eső golyók gyorsulása megegyezik. 

A kísérlet során a golyók esési idejét mérjük. A golyó indulásakor áthalad az 
első fotokapu előtt és elindítja az időmérőt. Mielőtt elérné az asztal lapját, 

áthalad a második fotokapu előtt. Ebben a pillanatában az időmérés leáll. Az 
állvány magassága állítható, így az út-és idő adatok könnyen rögzíthetőek a 
különböző magasságokból indított golyók esetén is. A kapott adatokból a 
nehézségi gyorsulás értéke kiszámítható. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Mérje meg egy h magasságból szabadon eső golyó esési idejét: 

a) Állítsa be és mérje le a h indítási magasságot! 

b) Ejtse le a golyót úgy, hogy az átmenjen a fotokapuk előtt! 

c) Olvassa le a műszer által jelzett esési időt! 

d) A mért magasság (h)- és időadatot (t) rögzítse a táblázatban! 

e) Számolja ki a mért időtartam négyzetét, és írja be táblázatba!  

Mérés h(m) t (s) t2 (s2) g (m/s2) 

1.     

2.     

3.     

4.     
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2) A kapott adatokból számítsa ki a nehézségi gyorsulás értékét, és írja be a 
táblázatba! 

 

 

 

 

3) A mérést és számolást ismételje meg legalább 4 különböző magasságból 
indítva a golyót! 

 

 

 

 

4) Hasonlítsa össze a különböző indítási magasságoknál számolt gravitációs 
gyorsulás értékeket! Mit tapasztal? 

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

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

 
5) a) Ábrázolja az esési magasságot az esési idő négyzetének függvényében! 
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b) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Az egyenes a meredekségét leolvasva 
határozza meg a nehézségi gyorsulás értékét!  

a= ...................................  

g= ...................................  
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FE06 – NEHÉZSÉGI GYORSULÁS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA „AUDACITY” 

SZÁMÍTÓGÉPES AKUSZTIKUS MÉRŐPROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Acélgolyó 

 Nem teljesen sima felületű 
kerámialap 

 Mérőszalag 

 Számítógép mikrofonnal 

 „Audacity” mérőprogram 

 

 

Az Audacity program logója 

wiki.audacityteam.org 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: bármely magasságból szabadon eső golyók gyorsulás értéke azonos. 

Az acélgolyó jellegzetes hanggal gurul a kerámialapon, amikor eléri a végét 
leesik. Esés közben „csend” van, majd a leérkezéskor egy koppanás. Ezeket a 

hangokat rögzítjük a számítógép segítségével, és Audacity hangszerkesztő 
program, grafikusan ábrázolja a hanghullámot, így könnyen meghatározhatjuk 
a „csend ” idejét. Mivel a golyóra csak a gravitációs erőtér hat, gravitációs 
gyorsulás meghatározható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Mérje meg öt különböző magasságnál a leeső acélgolyó esési idejét 
Audacity számítógépes mérőprogrammal: 

a) Indítsa el a hangrögzítést a számítógépen! 

b) A lemért magasságba (h) tartott vízszintes kerámialapon gurítsa el a 
golyót úgy, hogy az a lapról a talajra essen! 

c) Állítsa le a hangfelvételt! 

d) A hangfelvétel grafikonján jelölje ki a golyó eséséhez tartozó időszakaszt 
(a guruló golyó hangja és a koppanás közötti csendes tartományt)! 

e) Olvassa le a program képernyőjének alsó sávján kiírt adatokból a kijelölt 
hanghullám hosszát ezredmásodperces pontossággal! 
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f) A kapott eredményeket rögzítse a táblázatban és számolja ki a hiányzó 
adatokat! 

 

2) Ábrázolja az esési magasságot az esési idő négyzetének függvényében! 

 

3) A grafikonból állapítsa meg a gravitációs gyorsulás értékét! 

g = ..................................  

Mérés h(m) t (s) t2 (s2) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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4) Hasonlítsa össze a kapott eredményt a gravitációs gyorsulás irodalmi 
értékével! Miből adódhat az eltérés? 

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

 ...............................................................................................................  
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FE07 – SÚLYMÉRÉS 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Az 1 métert kicsit meghaladó hosszúságú farúd 

 Centiméter beosztású mérőszalag 

 Mérleg 

 Akasztózsineggel ellátott, ismeretlen súlyú test 

 Támasztó ékek  

 

 

A kísérleti összeállítást az ábra mutatja 

ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: emelőre akasztott test helyétől függ a mérleg által mért súly. 

A kísérleti összeállítást a fenti ábra mutatja.  

A farúd két végét 1 méteres távolságban vízszintes helyzetben alátámasztjuk. 
A rúd egyik vége digitális asztali mérlegre helyezett ékre, a másik egy azonos 
magasságú ékre támaszkodjon. A mérendő súlyú test a rákötött hurokkal 
akasztható a lécre. 

A mérés menete:  

Az ismeretlen súlyú testet a rúdra akasztva leolvasható a mérleg által jelzett 
tömeg. A kapott adatok felhasználásával számítható ki az ismeretlen súlyú test 

súlya és tömege. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Rajzolja be az ábrába a rúdra forgató hatást kifejtő erőket, és ezek 

erőkarjait! 

 

 

 

 

 

2) Mérje le a farúd tömegét, és határozza meg a súlyát! 

 

 

mrúd= ...............................  

Grúd= ...............................  

3) Helyezze az ismeretlen súlyú testet a rúd négy különböző pontjára! 
(Célszerű a távolságokat 10 cm-enként változtatni.) Minden helyzetben 
végezze el az alábbi lépéseket: 

a) Mérje meg a test távolságát az alátámasztástól, és a távolságot rögzítse a 
táblázatban (x)!  

b) Olvassa le a mérleg által jelzett tömeget, és írja be a táblázatba (M)! 

c) A kapott adatok alapján határozza meg a rúd mérleggel egyensúlyban 

tartott végén ható erőt az egyes esetekben (F)! 

Mért 
értékek 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

 
x (m) 

    

 

M (g) 

    

 
F (N) 
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4) Ábrázolja a táblázat adatait (az F erőt az x távolság függvényében), és 
illesszen a mérési pontokra egy egyenest! 

 

5) a) Olvassa le az egyenes meredekségét (a) és tengelymetszetét (b)!  

 

a= ...................................  

b= ...................................  

b) A kapott adatok alapján adja meg a vizsgált test m tömegét! 

 

m= ..................................  
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FE08 – TAPADÁSI SÚRLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Fémlap (lejtőnek)  

 Ismert tömegű fahasáb 

 Műanyag csík a súrlódási kísérlethez 

 Velúr csík a súrlódási kísérlethez 

 Szögmérő 

                                                             Fahasáb akasztóval 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: különböző lejtő-felületek esetén más a tapadási súrlódási 
együttható. 

Az α hajlásszögű lejtőre helyezett hasábot három erőhatás éri, a nehézségi erő 
(Fn), a lejtő síkjára merőleges kényszererő (Fk) és a súrlódási erő (Fs). Amíg a 
hasáb nyugalomban van, az első két erő eredője egyenlő nagyságú, de 

ellentétes irányú a tapadási súrlódási erővel. A lejtőn levő testet érő nehézségi 
erő és a kényszererő eredője - és így a tapadási súrlódási erő is - függ a lejtő 
hajlásszögétől. Azt a hajlásszöget kell tehát meghatározni, amely esetében a 

hasáb még épen nem mozdul meg. A mért hajlásszög és a hasáb súlyának 
ismeretében a súrlódási együttható (μ0) meghatározható 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Rajzolja be az alábbi ábrába a fahasábra ható erőket! 

 

 

α 
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2) Végezze el a kísérletet az alábbiak szerint:  

a) Tegye a lejtőre a testet! 

b) Emelje lassan a lejtő egyik végét addig a helyzetig, amíg a rátett hasáb 
még éppen nyugalomban marad! 

c) Mérje meg a lejtő hajlásszögét (α)! Írja az adatot a táblázatba! 

α Fn Fk Fs μ0 

     

 
d) Számítsa ki a hasábra ható erők nagyságát! A kapott adatokat írja a 
táblázatba! 

 

 

 

e) Számítsa ki a tapadási súrlódási együtthatót! A kapott adatot írja a 
táblázatba! 

 

 

 

3) Tegyen egy műanyag csíkot a hasáb és a lejtő közé! Végezze el újra a 

kísérletet! 

α Fn Fk Fs μ0 

     

 

4) Tegyen egy velúrcsíkot a hasáb és a lejtő közé! Végezze el újra a kísérletet! 

α Fn Fk Fs μ0 

     

 
5) Hasonlítsa össze a kapott tapadási súrlódási együtthatókat! Melyik felületé 

a legnagyobb, legkisebb? 

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

 ...............................................................................................................  
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FE09 – A SÚRLÓDÁSI ERŐ MUNKÁJÁNAK MÉRÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Fémlap (lejtőnek)  

 Ismert tömegű fahasáb 

 Velúr csík  

 Stopper 

 Mérőszalag 

 

Fahasáb lejtőn 

puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: különböző lejtő-felületek esetén eltérő a tapadási súrlódási erő 
munkája. 

A lejtőn csúszó hasábnál a helyzeti energia átalakul mozgási energiává és a 
súrlódási erő munkájává. 

Kísérletünkben meghatározzuk a kiindulási pontban a test helyzeti energiáját. 

A lejtő alján a hasáb sebességét –feltételezve, hogy egyenes vonalú 
egyenletesen gyorsuló mozgást végez a hasáb- úgy határozzuk meg, hogy 
lemérjük a megtett utat és mérjük az út megtételéhez szükséges időt. 

A helyzeti és mozgási energiák különbségéből megkapjuk a súrlódási erő 
munkáját. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Végezze el a kísérletet az alábbiak szerint:  

A mért és számolt adatokat a táblázatban rögzítse!  

a) Helyezze a testet a lejtő egyik végére!  

b) Jelölje be a fahasáb helyét a lejtőn, majd lassan emelje a lejtő ezen végét 
addig a helyzetig, amíg a rátett fahasáb még éppen nyugalomban marad! 

h(m) t(s) s(m) v(m/s) Eh(J) Ek(J) Ws(J) 
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c) Mérje le ebben a helyzetben a fahasáb magasságát a lejtő aljához 
viszonyítva (h)! 

d) Kis lökéssel indítsa el a testet, és mérje az időt, amíg a test leér a lejtő 
aljára (t)! 

e) Mérje le a fahasáb által megtett utat (s)! 

f) Számítsa ki test a sebességét a lejtő alján –feltételezve, hogy egyenes 
vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást végzett! 

 

 

 

g) Számítsa ki a test helyzeti energiáját a lejtő tetején és a mozgási energiáját 

a lejtő alján! 

 

 

 

h) Számítsa ki a súrlódási erő munkáját! 

 

 

 

2) Tegyen egy velúrcsíkot a hasáb és a lejtő közé! Végezze el újra a 
kísérletet! 

h(m) t(s) s(m) v(m/s) Eh(J) Ek(J) Ws(J) 

       

 

3) Melyikfelület esetén nagyobb a súrlódási erő munkája?  

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

 ...............................................................................................................  
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FE10 – GUMI ERŐ-MEGNYÚLÁS KARAKTERISZTIKÁJA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Állvány (vízszintes rúddal) 

 Mérőszalag 

 Gumiszalag 

 10-20 db 50 g-os súly 

 

 

 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

3bscientific.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a Hooke-törvény gumiszál megnyúlása esetén nem érvényes. 

A kísérlet célja egy kalapgumi erő-megnyúlás karakterisztikájának 
meghatározása. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Rögzítse a gumit az állványon úgy, hogy szabadon lógjon. Mérje meg a 
gumi nyújtatlan hosszát (l0)! (Egész kis erővel meg lehet húzni, hogy 
kiegyenesedjen.) 

 

 

l0= ...................................  

 

2) Sorban egymás után akasszon a rugóra eggyel több súlyt, és mérje meg a 
gumi hosszát (l)!  
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Számítsa ki minden megnyúláshoz a rugóra ható húzóerőt! (A rugóra ható 
húzóerő minden esetben a ráakasztott nehezékek összsúlya: F=m·g.) Rögzítse 

az adatokat a táblázatban! 

 

növekvő 
terhelés 

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

F (N)           

l (cm)           

Δl (cm)           

 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

F (N)           

l (cm)           

Δl (cm)           

 
3) Számítsa ki a gumi megnyúlását az egyes esetekben (Δl)! Írja az adatokat 
a táblázatba! 

4) Ha elfogytak a súlyok, egyenként akassza le őket, és mérje meg miden 
esetben a gumi hosszát! Rögzítse az adatokat táblázatban, és most is számítsa 
ki a gumi megnyúlását az egyes esetekben (Δl)! 

 

 c
sökkenő 

terhelés 

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

F(N)           

l(cm)           

Δl (cm)           

 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

F(N)           

l(cm)           

Δl (cm)           
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5) Ábrázolja a gumi megnyúlását a terhelőerő függvényében! A növekvő és 
csökkenő terheléssel mért értékeket közös grafikonon ábrázolja! 

 
6) Mit tapasztal? Jellemezze röviden a gumi nyújtás közbeni viselkedését! 

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

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

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

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

7) Mérje le a kísérlet végén ismét a gumi terhelés nélküli hosszát (l’)! 

l’= ..............................  

Tekinthető-e reverzibilis folyamatnak a gumi megnyúlása? Indokolja válaszát! 

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

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



 
 

36 
 

 

FE11 – TERMIKUS KÖLCSÖNHATÁS VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Nagyobb főzőpohár 

 Fedőhöz rögzített, a 
főzőpohárba illeszkedő fém edény 

 Hideg csapvíz mérőpohárban 

 Meleg csapvíz edényben 

 2 db hőmérő 

 A fedő furatába illeszthető 

keverőpálca 

 Stopperóra 

  

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

fizkapu.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a közös hőmérséklet kialakulásához időre van szükség. 

Termikus kölcsönhatásról beszélünk, amikor egymással érintkező különböző 
hőmérsékletű testeket magukra hagyva, azok hőmérséklete kiegyenlítődik. 
Kísérletünkben ismert tömegű csapvíz és ismeretlen tömegű meleg víz esetén 
vizsgáljuk a hőmérsékletkiegyenlítődés folyamatát, egyenlő időközönként 
leolvasva a két víz hőmérsékletét. Mérésünk eredményei alapján 

meghatározható a meleg víz tömege. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Olvassa le a mérőpohárban levő hideg víz térfogatát, majd öntse bele a 

vizet a nagyobbik főzőpohárba! Számítsa ki a hideg víz tömegét (m hideg)! 

 

m hideg = ......................  

2) Helyezze a vízbe a fedőhöz rögzített belső fémedényt illetve a fedő furatán 
átvezetett keverőpálcát! A belső alumíniumhengerbe öntsön annyi meleg vizet, 
hogy a belső és a külső vízszint körülbelül megegyezzen! 
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3) Helyezzen egy-egy hőmérőt a két edénybe, rövid várakozás után olvassa 
le a hőmérsékleteket és indítsa el a stopperórát. Mérje egyenlő időközönként 

(célszerűen kezdetben félpercenként, majd 2 perc után percenként) a két 

vízmennyiség hőmérsékletét! 7-8 percig folytassa a mérést! Adatait rögzítse a 
táblázatban! 

 

 kezdeti 1. 2. 3. 4. 5. 

t (perc)      
 

T hideg 

(°C) 
     

 

T meleg 

(°C) 
     

 

 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

t (perc)      
 

T hideg 

(°C) 
     

 

T meleg 

(°C) 
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4) Ábrázolja ugyanazon a grafikonon a két vízmennyiség hőmérsékletét az 
idő függvényében! 

 
5) a) A grafikon alapján becsülje meg a közös hőmérsékletet!  

 

Tközös=.........................  

b) Határozza meg számítással a belső hengerbe öntött meleg víz tömegét! 

 

mmeleg= .......................  
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FE12 – PÁROLGÁSI FOLYAMAT VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Víz, alkohol, aceton és benzin zárt edényben 

 Szemcseppentő 

 Üveglap 

 Stopper 

 Itatóspapír 

 Kémcső felfüggesztéssel 

 Két egyforma óraüveg 

 Kétkarú mérleg  

 Lombik dugóval 

 Főzőpohár meleg vízzel 

 Üres üvegedény tetővel 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a párolgás sebességét több tényező is befolyásolja. 

A kísérlet során vizsgáljuk a párolgás sebességének függését 

1) a folyadékok anyagi minőségétől 

2) a párolgó felület nagyságától 

3) a folyadékok hőmérsékletétől 

4) a környezet páratartalmától. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Vizsgálja a párolgás sebességének függését az anyagi minőségtől: 

a) Cseppentsen sorban egymás mellé az üveglapra egy-egy azonos méretű víz-
, alkohol-, aceton- és benzincseppet! A folyadékcseppek mérete már rövid idő 
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elteltével jelentősen csökken, majd a cseppek teljesen eltűnnek. Rendezze az 
anyagokat a párolgás ideje szerint növekvő sorrendbe!  

………………………. < ……….………………. < …………………………. < ………………………… 

b) Helyezzen a mérleg két serpenyőjébe egy-egy azonos méretű óraüveget! Az 
egyik óraüvegbe töltsön vizet, a másikba acetont, és a mérleget így tárálja ki!  

Mit tapasztal rövid idő múlva? 

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

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

Mire következtet ebből? 

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

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

2) Vizsgálja a párolgás sebességének függését a párolgó felület nagyságától: 

a) Nedvesítsen meg két azonos méretű itatóspapírt, és az egyiket hajtogassa 
össze! Figyelje meg kiszáradásuk sebességét! Mit tapasztal? 

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

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

Várakozás közben végezze el a b) kísérletet! 

b) A mérleg egyik tányérjába helyezzen óraüveget, a másik tányér fölé (a 
mérleg karjára) függesszen fel egy kémcsövet, majd tárálja ki a mérleget! 
Öntsön a kémcsőbe és az óraüvegbe azonos mennyiségű acetont! Várjon egy 
kis ideig! 

Mit tapasztal rövid idő múlva? 

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

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

Mire következtet ebből? 

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

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

3) Vizsgálja a párolgás sebességének függését a folyadék hőmérsékletétől: 

Öntsön acetont álló lombikba, a lombik nyílását dugja be dugóval, és a 

lombikot állítsa melegvizes főzőpohárba! A mérleg két serpenyőjébe helyezzen 
két egyforma óraüveget és tárálja ki a mérleget! Az egyik óraüvegbe öntsön 
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szobahőmérsékletű, a másikba ugyanennyi, a gömblombikban vízfürdőn 
megmelegített acetont! Várjon egy kis ideig! 

Mit tapasztal rövid idő múlva? 

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

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

Mire következtet ebből? 

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

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

4) Vizsgálja a párolgás sebességének függését a környezet páratartalmától: 

a) Két, egyformán benedvesített itatóspapír közül az egyiket akassza fel 
szabadon, a másikat tegye egy üvegedénybe, és takarja le! Várjon pár percig!  

Mit tapasztal? 

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

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

b) Mérlegen kitárált két óraüvegre öntsön azonos mennyiségű acetont. Fújjon 
az egyik óraüveg fölé lassú, tartós levegőáramot!  

Mit tapasztal? 

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

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

Mire következtet ebből? 

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

 ...............................................................................................................  
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FE13 – A VÍZ TERMIKUS ANOMÁLIÁJÁNAK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Üvegtartály vagy mérőpohár három lyukkal 
ellátott tetővel, térfogata: 250 ml 

 A tető egyik furatába illeszthető kapilláris 
cső, hossza kb. 400 mm, átmérője 1,5 mm  

 A tető másik furatába illeszthető hőmérő 

 A tetőbe illeszthető keverőpálca 

 Hideg víz 

 Olvadó jég nagyobb edényben 

 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a víz térfogatának hőmérsékletfüggése anomális. 

Az üvegtartályban és a hozzá csatlakozó mérőcsőben levő, kezdetben 0°C-os 
víz melegedés közbeni térfogatváltozását vizsgáljuk. A víz melegedése közben 
felírva 1°C-onként a mérőcsőben levő vízoszlop hosszát, és a kapott adatokat 

grafikonon ábrázolva megállapítható, hogy mely hőmérsékleten maximális a 

víz térfogata, és minimális a sűrűsége. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Az olvadó jégbe állított, vízzel töltött üvegtartályban és a mérőcsőben levő 
víz felvette a 0°C-ot. Írja be a táblázatba a mérőcsőben levő vízoszlop 0°C-hoz 
tartozó hosszát! 

2) Vegye ki az üvegtartályt a jeges vízből (vagy várja meg, amíg az összes jég 
elolvad)! Ekkor a tartályban lévő víz is lassan melegedni kezd. Szabályos 
hőmérsékleti lépésekben (például félfokonként) rögzítse a táblázatban az egyes 
hőmérsékleteket (T) és a vízoszlop adott hőmérséklethez tartozó hosszát (h)! 

Végezze a mérést 6-7°C-ig! 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

T 
(°C) 

0         
 

 
   

h 
(mm) 
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3) Ábrázolja a vízoszlop hosszát a hőmérséklet függvényében! 

 
4) A grafikon alapján válaszoljon a kérdésekre: 

a) Hogyan változott a vízoszlop hossza az első 3 percben?  

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

b) Mi történt ekkor a víz térfogatával? 

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

c) Hány fokig tart a térfogatcsökkenés? 

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

d) Mely hőmérsékleten legkisebb a víz térfogata? 

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

e) Mikor a legnagyobb a víz sűrűsége? Indokolja válaszát! 

 ...............................................................................................................  
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FE14 – KRISTÁLYOSODÁSI HŐ MÉRÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Ismert hőkapacitású kaloriméter 

 Hőmérő 

 Mérleg 

 Túlhűtött sóolvadék 

 
Kaloriméter 
almus.hu 

 
Túlhűtött sóolvadékot tartalmazó párna 

fovpi.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a folyékony anyag megszilárdulásakor hőt ad le. 

Kísérletünk során kaloriméter segítségével határozzuk meg egy ismert tömegű 
túlhűtött sóoldat kikristályosodása során felszabaduló energia egységnyi 
tömegű anyagra vonatkoztatott értékét (fagyáshő)! 

A kaloriméterbe ismert mennyiségű és hőmérsékletű vizet teszünk. 
Beletesszük a kristályosodó sóoldatot és folyamatosan mérjük az idő- és 

hőmérséklet-adatokat. Az anyag tömegét, a víz tömegét és fajhőjét, és a 
kaloriméter hőkapacitását ismerve, a kiindulási és a végső hőmérséklet mért 
értékeit felhasználva felírhatjuk az energia-megmaradást kifejező egyenletet, 
amiből a fagyáshő számolható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Végezze el a kísérletet: 

a) Mérje le a sóoldat tömegét (ms)! 

b) A mérőhenger segítségével töltsön a kaloriméterbe ismert mennyiségű 
(mv) szobahőmérsékletű (t0) vizet! (A víz tömege kb. 6-7-szerese legyen a 
műanyag tasakban lévő túlhűtött sóoldat előzetesen lemért tömegének.) 
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c) A szobahőmérsékletű folyadékot tartalmazó tasakot emelje a kaloriméter 
fölé, majd a tasakban lévő görbült fémlapocska átpattintásával indítsa be a 

kristályosodást és rakja a tasakot a kaloriméterbe!  

d) Indítsa el az órát! Mozgassa a keverőt, közben percenként olvassa le a 
hőmérsékletet! Az idő- és hőmérsékletértékeket jegyezze fel a táblázatba! A 
mérést folytassa addig, amíg a melegedé tart! 

 

 

2) a) Készítse el a kaloriméter melegedését jellemző hőmérséklet-idő 
grafikont, és határozza meg a rendszer maximális hőmérsékletét! 

 

3) Írja fel az energia-megmaradást kifejező egyenletet! Az egyenletből 
számítással határozza meg az anyag tömegegységére jutó kristályosodási hőt! 

Mért értékek 1. perc 2. perc 3. perc 4. perc 5. perc 6. perc 

T (oC)       
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FE15 – SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Ismert hőkapacitású kaloriméter 

 Hőmérő 

 Mérleg 

 Víz 

 Só 
 

Kaloriméter 
almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a só oldódásához energia szükséges. 

Ha kaloriméterbe vizet és sót teszünk, s azt lassan kevergetjük, a só 
feloldódik, közben a víz hőmérséklete csökken. A só feloldásához szükséges 
energiát a víz, a kaloriméter és a só lehűlésekor felszabaduló energia fedezte. 

A kaloriméterbe ismert mennyiségű és hőmérsékletű vizet teszünk. 
Beletesszük a sót és folyamatos kevergetés mellett mérjük az idő- és 
hőmérséklet-adatokat. A só és a víz tömegét, a kiindulási és a végső 

hőmérséklet mért értékeit felhasználva felírhatjuk az energia-megmaradást 
kifejező egyenletet, amiből az olvadáshő számolható. A só és a víz fajhőjét 
táblázatból, a kaloriméter hőkapacitását a kaloriméterről leolvasva tudhatjuk 
meg. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Végezze el a kísérletet: 

a) Az ismert C hőkapacitású kaloriméter tömegét mérje meg (mc), majd öntsön 
bele vizet, és a kaloriméter tömegét ismét mérje meg. Így a víz tömegét (mv) 
pontosan meghatározhatja a két mért tömeg különbségeként. A kapott 

értékeket rögzítse a táblázatban! 

b) Mérje meg a kiindulási hőmérsékletet (t0)! 

c) Mérje meg a só tömegét (m), és lassan keverje a vízhez a sót! 

d) Várjon, míg a termikus egyensúly beáll, majd olvassa le a közös 
hőmérsékletet (tk)! 
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2) Ismételje meg a kísérletet kétszeres mennyiségű sóval! 

 
3) Írja fel az energia-megmaradást kifejező egyenletet mindkét esetben! Az 
egyenletből számítással határozza meg a só oldáshőjét (L)! 

 

 

 

 

 

 

4) Hasonlítsa össze a kapott értékeket a só Négyjegyű függvénytáblázatban 
megadott értékével, és magyarázza meg az eltérések okát! 

mc(g) mv (g) m (g) t0 (
 oC ) tk  (

 oC ) 

     

mc(g) mv (g) m (g) t0 (
 oC ) Tk  (

 oC ) 
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FE16 – SZILÁRD ANYAG FAJHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Ismert hőkapacitású kaloriméter 

 Szobai hőmérő 

 Mérleg 

 Forró víz 

 Acél test 

 

 

Kaloriméter 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a fém fajhője az anyagi minőségére jellemző érték. 

Kísérletünk során kaloriméter segítségével határozzuk meg egy ismert tömegű 
acél test fajhőjét. A kaloriméterbe ismert mennyiségű forró vizet és az acél 
testet tesszük. Ezek kiinduló hőmérsékletét, illetve a rendszer kialakuló közös 
hőmérsékletét lemérve a kapott adatokból az adott fém fajhője kiszámolható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Mérje le a szárazra törölt kaloriméter tömegét fedővel, keverővel és a 
hőmérővel együtt!  

m1=  ...........................  

2) Töltse meg a kalorimétert – körülbelül háromnegyed részéig − forró vízzel, 
és mérje le ismét a berendezés tömegét a vízzel együtt! A két mérlegelés 
alapján az edénybe öntött víz tömege pontosan meghatározható.  

 

m2=  ...........................  

mvíz=  .........................  

Szobai hőmérőn olvassa le a szoba hőmérsékletét! 

 

t0=  ............................  
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3)  Mérje le a fémtest tömegét!  

 

mfém=  ........................  

4) Olvassa le a kaloriméterben lévő meleg víz hőmérsékletét a hőmérőn!  
 

t1=  ............................  

5) Helyezze a kaloriméterbe a testet! Néhány percnyi kevergetés alatt beáll az 
új hőmérséklet. Olvassa le ismét a hőmérő állását! 

 

t2=  ............................  

Olvassa le a kaloriméter hőkapacitását! 

 

C=  .............................  

(A kaloriméter hőkapacitása az adott eszközre jellemző, a konkrét érték a 
kaloriméteren leolvasható.) 

 

6) A mért adatokból határozza meg a fém fajhőjét (cmért), felhasználva, hogy 

a kaloriméter termodinamikailag zárt rendszer! (A víz fajhője: 4,18
kJ

c
kg C




) 

 

 

 

cmért= ..........................  

7) a) A kapott értéket hasonlítsa össze az irodalmi adattal (cacél)!  

A Négyjegyű függvénytáblázat alapján cacél= ................................................  

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

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

b) Mi okozhat eltérést? 

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

 ...............................................................................................................  
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FE17 – RUGÓÁLLANDÓ MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Állvány  

 Dió és a dióba befogható rúd a 
rugó rögzítéséhez 

 Rugó 

 Ismert tömegű egységekből 

álló súlysorozat 

 Stopper 

 Mérőszalag 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis a rugó erőtörvénye: Fr=-D·Δl, ahol Fr a rugóerő, Δl a rugó 

megnyúlása és D a rugóra jellemző rugóállandó. 
A kísérlet során két különböző módszerrel mérjük a rugóállandót. 

Első módszer: Az állványhoz rögzített rugóra különböző ismert tömegű 
súlyokat akasztunk. A rugó megnyújtásával elindítjuk a rezgést és mérjük a 
rezgésidőt. 
A rugóra akasztott test tömege és a rendszer rezgésidejének ismeretében 
meghatározzuk a rugó direkciós állandóját. 
Második módszer: A rugóra különböző ismert tömegű súlyokat akasztunk és 

mérjük a rugó megnyúlását. 
A lineáris erőtörvényt alkalmazva meghatározzuk rugó direkciós állandóját. 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Mérje meg a rugóállandót a rugó rezgésidejéből: 

a) Akasszon egy ismert tömegű súlyt a rugóra (m)!  

b) Húzza lefelé a súlyt és engedje el! 
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c) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T)! Az időmérés hibájának 
csökkentésére 10 rezgés idejének méréséből számoljon! Az eredményt írja a 

táblázatba! 

Mért 
értékek 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

m (kg)     

10 T (s)     

T (s)     

D (N/m)     

 

d) A kapott rezgésidő és a tömeg ismeretében számolja ki rugóállandót (D)! 
Az eredményt írja a táblázatba! 

e) Ismételje meg a mérést négy különböző tömeg esetén! 

 

2) Mérje meg a rugóállandót a rugó megnyúlásából: 

a) Akasszon egy ismert tömegű súlyt a rugóra (m)!  

b) Mérje meg a rugó megnyúlását (x)! Az eredményt írja be a táblázatba! 

c) Ismételje meg a mérést négy különböző tömeg esetén! 

Mért 
értékek 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

m (kg)     

x (m)     
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d) Ábrázolja a megnyúlást a tömeg függvényében és illesszen a mérési 
pontokra egy egyenest!  

 

e) Olvassa le az egyenes meredekségét (a), és határozza meg a rugóállandót 

(D)! 

a= .....................................  

D= ....................................  

3) Mi lehet a két mérés során kapott D értékek közti esetleges eltérések oka? 
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FE18 – RUGÓRA FÜGGESZTETT TEST TÖMEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány 

 Dió és a dióba befogható rúd a 

rugó rögzítéséhez 

 Rugó 

 Ismert tömegű egységekből álló 

súlysorozat 

 Ismeretlen tömegű test akasztóval 

 Stopper 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

ecseri.puskas.hu 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a rugóra akasztott test rezgésideje függ a rugóra akasztott test 
tömegétől. 

A kísérleti összeállítást a fotó mutatja. 

Az állványhoz rögzített rugóra különböző ismert tömegű súlyokat akasztunk. A 
rugó megnyújtásával elindítjuk a rezgést és mérjük a rezgésidőt. 

A kísérlet első felében a rugóra akasztott test tömege és rezgésideje közötti 
gyökös összefüggést keressük. 

A kísérlet második részében az igazolt összefüggés felhasználásával határozzuk 
meg egy ismeretlen súlyú test tömegét. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Végezze el az alábbi kísérletet: 

a) Akasszon egy ismert nagyságú tömeget a rugóra (m)! A test m tömegének 
értékét írja a táblázatba! 

b) Számítsa ki m  értékét, és írja a táblázatba! 

c) Húzza lefelé a súlyt és engedje el! 
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d) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T)! Az időmérés hibájának 
csökkentésére 10 rezgés idejének méréséből számoljon! Az eredményt írja be a 

táblázatba! 

Mért értékek 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

 
m (kg) 

    

 
1
2m kg  

    

 
10T (s) 

    

 
T (s) 

    

e)  Ismételje meg a mérést négy különböző tömeg esetén! 

f) Ábrázolja a periódusidőt a tömeg négyzetgyökének függvényében és 
illesszen a mérési pontokra egy egyenest!  

 

g) Milyen összefüggés van a rugó rezgésideje és a ráakasztott test tömege 
között? 

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

2) Határozza meg az ismeretlen tömegű test tömegét: 

a) Akassza a testet a rugóra, és indítsa el a rezgést! 

b) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T)! Az időmérés hibájának 
csökkentésére 10 rezgés idejének méréséből számoljon!  

 

T= ................................  

c) Az így kapott rezgésidő alapján, az előző grafikon felhasználásával 
határozza meg az ismeretlen test tömegét! 

 

m= ...............................  
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FE19 – A HANG TERJEDÉSI SEBESSÉGÉNEK MÉRÉSE ÁLLÓHULLÁMOKKAL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Nagyméretű, egyik végén zárt 
üveghenger 

 Mindkét végén nyitott, a hengeres 

edénybe illeszthető műanyag cső, oldalán 
centiméteres beosztású skálával 

 Két különböző frekvenciájú, ismert 

rezgésszámú hangvilla  

 Nagyméretű tálca  

 Víz edényben 

 Mérőszalag 

 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás 

látható 
ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a műanyag cső víz feletti hosszát változtatva bizonyos hosszaknál a 
hangvilla hangja felerősödik. 

A kísérleti összeállítást a fenti fotó mutatja. 

A hengert töltsük meg vízzel és tegyük bele az oldalán skálával ellátott csövet. 
A csőben lévő levegőoszlopot alulról a víz zárja el, így a légoszlop hossza a cső 

emelésével és süllyesztésével változtatható. A cső szabad vége fölé tartott 
ismert frekvenciájú rezgő hangvilla a megfelelő magasságú csőben 
állóhullámot alakít ki, ezért a hang felerősödik. Megmérve két állóhullámhoz 

tartozó levegőoszlop hosszát - a hangvilla frekvenciájának ismeretében - a 
hang hullámhossza, majd abból terjedési sebessége kiszámítható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa a hengert a tálcára és töltse meg ¾-ed részéig vízzel! Az oldalán 
skálával ellátott csövet merítse a vízbe!  
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a) A cső szabad vége fölé tartson rezgő hangvillát, majd a maximálisan vízbe 
merített csövet emelje lassan egyre magasabbra, közben figyelje a hang 

felerősödését! A maximális hangerősséghez tartozó levegőoszlop-magasságot 

(a cső felső peremének és a henger vízszintjének különbsége) mérje le (l1)!  

b) Folytassa a cső emelését egészen a második rezonancia-helyzetig, és mérje 
le ismét a belső csőben lévő levegőoszlop hosszát (l2)!  

2) Végezze el a kísérletet két különböző ismert frekvenciájú hangvillával! A 
mért eredményeket írja a táblázatba! 

Mért értékek f (Hz) l1 (m) l2 (m) ∆l= l2 -
l1 

λ c (m/s) 

1. hangvilla       

2. hangvilla       

 
3) a) Rajzolja be az ábrába a kialakult állóhullámokat! 

b) Határozza meg az egyes hangvillák által kibocsátott 
hang hullámhosszát a mért hosszúságokból, majd a 
hangvillák rezgésszámának ismeretében számítsa ki a 
hang terjedési sebességét! A kapott adatokat írja a 
táblázatba! 

4) a) Keresse meg a hang terjedési sebességének 

pontos értékét a Négyjegyű függvénytáblázatban, és 
hasonlítsa össze az Ön által számolt értékekkel!  

chan g= 

b) Mi lehet az oka az eltérésnek? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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FE20 – EKVIPOTENCIÁLIS VONALAK KIMÉRÉSE ELEKTROMOS TÉRBEN 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Feszültségforrás 

 Digitális multiméter 

 Lapos potenciálkád 

 Vezetékek 

 Négyzethálós papír 

 Edényben víz 

 Tálba helyezhető fémelektródák  

 
Az ábrán a kísérleti eszközök láthatók 

3bscientific.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

 

A kísérlet összeállítását az ábra 
mutatja. 
 

 
3bscientific.hu 

A fémelektródák között elektromos tér van, a csapvízben csekély számban, de 
vannak töltött részecskék (ionok), amelyek az elektromos feszültség hatására 

mozognak. Ez a töltésáramlás az időben állandó és alig módosítja az 
elektródák közötti sztatikus teret. A két elektróda közti teret feszültségmérővel 
pontról pontra letapogatva, a mért potenciálértékek a kiterjedt elektromos 
térre jellemző feszültségtérképet rajzolják ki. Az azonos feszültségű ún. 
ekvipotenciális pontok kimérésével, és azok összekötésével megkapható a tér 
szerkezetére jellemző potenciáltérkép. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa össze a kísérleti berendezést a fenti ábra alapján! Figyeljen arra, 

hogy az elektródák a négyzetháló vonalaira illeszkedjenek!  

2) A mérési eredmények rögzítésére készítsen elő a tál alján lévő 
négyzethálós laphoz hasonló papírt, és erre rajzolja be az elektródák pontos 
helyét!  

3) Helyezze feszültség alá az áramkört, majd a feszültségmérő szabad 
potenciálvezetékét mártsa a vízbe és figyelje a feszültségmérő műszert!  

4) Mozgassa lassan a potenciálvezetéket a négyzetháló két elektródát 
összekötő középső osztásvonala mentén a pozitív elektródától a negatívig és 
mérje a négyzetháló osztáspontjaiban a feszültséget! Az adatokat rögzítse a 
táblázatban! 

Mért értékek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Távolság 
(cm) 

 

      

Feszültség 
(V) 

 

      

 
5) a) Ábrázolja a feszültséget a távolság függvényében!  
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b) Hogyan változik a feszültség a pozitív elektródától távolodva? 

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

6) Mérjen ki a kádban legalább 3 ekvipotenciális vonalat és rajzolja be azokat 
a négyzethálós papírlapra! A vonalakon tüntesse fel a mért feszültség értékét 
is! 
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FE21 – AZ ÁRAMFORRÁS PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 V-os laposelem  

 Két banánhüvely kivezetéssel 

 Feszültségmérő műszer 

 Áramerősség mérő műszer 

 Egy darab 10-20 Ω-os, 4-5 A 

erősségű árammal terhelhető 
tolóellenállás 

 Kapcsoló  

 Röpzsinórok, krokodilcsipesz 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
A kapcsolási rajz a kísérleti összeállítást 

mutatja 

ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az áramforrásnak is van ellenállása. 

A tolóellenállás csúszkájának eltolásával az áramkörbe bekötött ellenállás 
nagysága változtatható. Az árammérő műszert az ellenállással sorosan, a 
feszültségmérőt a teleppel párhuzamosan kapcsoljuk. A kapcsoló zárása után a 

műszerek által mutatott értékek a csúszka helyzetétől függnek. A csúszka több 
helyzetében leolvasva az összetartozó feszültség és áramerősség értékeket, 
majd a kapocsfeszültségeket az áramerősségek függvényében ábrázolva 
meghatározhatók a zsebtelep adatai. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

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

2) Végezze el a mérést: 

a) A tolóellenállás csúszkáját állítsa tetszőleges helyzetbe! 

b) Olvassa le a műszerek által jelzett áram- (I) és feszültségértékeket (U)! Írja 
az adatokat a táblázatba! 

3) Végezze el az előző mérést még legalább négy különböző ellenállás esetén! 
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Figyelmeztetések! 

A változtatható ellenállás csúszkáját ne tolja szélső helyzetekig! 

Az árammérő műszert a legnagyobb méréshatáron használja! 
A kapcsolót csak a mérések idejére zárja, hogy feleslegesen ne fogyassza a 
telep energiáját! 

Mért értékek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I (A) 
 

      

Uk (V) 
 

      

 
4) a) Ábrázolja a mért adatokat!  

 

b) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Jellemezze a kapott egyenest! 

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

 ...............................................................................................................  
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4) Írja fel a teljes áramkörre vonatkozó Ohm-törvényt, és ebből fejezze ki a 
kapocsfeszültséget az áramerősség függvényében! 

 

 

 

5) A kapott képletet és a grafikont felhasználva határozza meg az áramforrás 
paramétereit (terheletlen áramforrás feszültsége :U0, maximális áramerősség: 
Imax, belső ellenállás: Rb)! 

U0= ..............................  

Imax= ............................  

Rb= ..............................  
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FE22 – GRAFITCERUZA NYOMÁNAK ELEKTROMOS ELLENÁLLÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 A4-es papírlap 

 Puha grafitceruza 

 Multiméter 

 Műanyag vonalzó 

 Puha anyagdarab a grafit 

egyenletes szétdörzsöléséhez 

 Két rúdelektróda (minimum 5 

cm) 

 Olló 

 

 

Rúdelektróda 

gepesz.hu 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a grafitceruza nyomának ellenállása függ a grafitnyom hosszától és 
szélességétől. 

Különböző alakú és nagyságú, grafittal satírozott téglalapok elektromos 
ellenállásait mérjük a szemközti oldalaik között! Ehhez puha fekete ceruzával 
besatírozunk egy nagyméretű téglalapot, majd ennek a méretét csökkentjük a 

mérés során, így biztosíthatjuk a legegyszerűbben azt, hogy a különböző 
mérésekhez használt téglalap-minták közel azonos minőségűek legyenek. 
Mérjük különböző nagyságú téglalapok elektromos ellenállásait a szemközti 
oldalaik között. A mérési adatok alapján vizsgáljuk a téglalap ellenállását a 
téglalap szélességének és hosszúságának függvényében. 

Megjegyzés: A mérés érzékeny arra, hogy milyen vastagon és milyen 

egyenletesen satíroztuk be a téglalapot. Célszerű emiatt a grafitot a satírozás 
után egy puha anyaggal szétdörzsölni a felületen, így biztosíthatjuk a 
grafitréteg egyenletes eloszlását. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Puha fekete ceruzával satírozzon be egyenletesen a papíron egy 5x10 cm-es 

téglalapot, majd dörzsölje szét a grafitot egy puha anyaggal a felületen!  
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2) Csatlakoztassa az elektródákat az 5 cm-es oldalakhoz! Mérje meg a téglalap 
ellenállását, és rögzítse a táblázatban! Közelítse 2 cm-enként az elektródákat 

(így csökkentve a vizsgált téglalap l hosszát), és jegyezze fel a mért 

ellenállásértékeket (R)!  

Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy az elektróda a grafit téglalap teljes 
szélességében érintkezzen az oldalakkal! 

3) Vágjon le egy 1x10 cm-es csíkot a téglalapból (így 4 cm-esre csökkentve a 
téglalap h szélességét), és végezze el az előző feladatban szereplő 
ellenállásméréseket! 

4) Ismételje meg a méréssorozatot 3 cm, 2 cm és 1 cm széles grafitcsíkkal is! 
Minden mérés eredményét rögzítse a táblázatban! 

 l(cm) 
10 8 6 4 2 

h(cm) 

5      

4      

3      

2      

1      
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5) a) Ábrázolja a téglalap ellenállását az l hosszúság függvényében, rögzített 
h szélességérték mellett! Ábrázoljon legalább két rögzített h érték esetén! Az 

ábrákat közös grafikonon készítse el! 

 

b) Milyen összefüggés állapítható meg az ellenállás nagysága és a téglalap 
hossza között? Válaszát indokolja! 

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

 ...............................................................................................................  
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6) a) Ábrázolja a téglalap ellenállását a h szélesség reciprokának 
függvényében, rögzített l hosszérték mellett! Ábrázoljon legalább két rögzített l 

érték esetén! Az ábrákat közös grafikonon készítse el! 

 

b) Milyen összefüggés állapítható meg az ellenállás nagysága és a téglalap 

szélessége között? Válaszát indokolja! 

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

 ...............................................................................................................  
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FE23 – ELEKTROLIT ELEKTROMOS ELLENÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 4 vagy 6 V-os váltakozó 
feszültségű áramforrás 

 2 db digitális multiméter 

 Vezetékek 

 Két, egymástól 1 cm 

távolságban szigetelő távtartók 
közé rögzített réz-lemez 
elektróda, alsó szélén az 
elektródák közé forrasztott 

zseblámpaizzóval 

 Állvány 

 Magas vizes edény, külső falán 

cm-skálával 

 Hideg csapvíz 
 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható. 
ecseri.puskas.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a víznek is van elektromos 
ellenállása. 

Ha az áramkörben zárjuk a feszültséget 
az áramerősség és a feszültség mért 

értékeiből az ellenállás számolható. 

Ha az elektródák közé vizet engedünk a 
vízoszlop magasságától függően változik 

a víz által kifejtett elektromos ellenállás. 

 
Az áramkör sematikus rajza 

ecseri.puskas.hu 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa össze az áramkört a fenti rajz alapján! 

2) Mérje meg az izzó ellenállását (Ri) digitális multiméterrel akkor, amikor az 
elektródák között nincs víz! 

Ri=……………..Ω 

3) Merítse az elektródákat hideg csapvizet tartalmazó edénybe! Az elektródák 
4 különböző mélységű merülése esetén (h) mérje az áramkörben folyó 
áramerősséget (I). Az adatokat rögzítse a táblázatban! 

Mért értékek 1. 2. 3. 4. 

h (cm) 
 

    

I (A) 

 

    

Rv (Ω) 
 

    

 
4) Számítsa ki a víz elektromos ellenállását (Rv) az egyes esetekben, és írja a 
táblázatba! (A víz és az izzó ellenállásának kapcsolása párhuzamos.) 

5) a) Ábrázolja a kapott ellenállás értékeket a h függvényében! 
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b) Milyen arányosság van az áramerősség és a vízoszlop h magassága között? 

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

5) a) Mérje meg a két rézlemez szélesséégét (d)! 

 

d= ................................  

Adja meg két rézlemez távolságát (x)! 

 

x= ................................  

b) A kapott adatokat felhasználva határozza meg a víz fajlagos ellenállását! 

(Tekintse a vízoszlopot egy h·d keresztmetszetű, x hosszúságú ellenállásnak!) 
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FE24 – LENZ TÖRVÉNYÉNEK IGAZOLÁSA WALTENHOFEN INGÁVAL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Feszültségforrás 

 2 tekercs 

 Négyszögletes alumíniumlemez 

 Résekkel ellátott négyszögletes 

alumíniumlemez 

 Alumínium gyűrű 

 Nyitott alumíniumgyűrű 

 Állvány 
 

A kísérleti berendezés 

3bscientific.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az inga csillapodási ideje függ a tekercsekre kapcsolt 
egyenfeszültség nagyságától és az inga alakjától. 

A kísérlet összeállítását a rajz mutatja: 

 3bscientific.hu 

Egy fémlemezben végződő inga zavartalanul leng egy elektromágnes pólusai 
között, míg az ki van kapcsolva. A mágnes bekapcsolásakor a tárgy lengése 
szinte azonnal nullára csillapodik. 

A tekercsekre kapcsolt egyenfeszültség növelésével növelhető a mágneses 
mező erőssége.  

A kísérletben vizsgáljuk az inga csillapodási idejét különböző feszültségértékek 
esetén, valamint négy különböző formájú inga betét esetén. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Helyezze az állványra a négyszögletes alumínium lemezt úgy, hogy az 
belógjon a vasmag szárai közé!  

a) Mérje meg azonos kitérítés mellett az inga csillapodási idejét (t), három 
feszültség (U) mellett! A kapott értékeket rögzítse a táblázatban! 

b) Ismételje meg a kísérletet háromszor és számoljon átlagot! 

U(V) t1 t2 t3 tátlag 

     

     

     

c) Változik-e, és hogyan a csillapodás ideje, ha növeljük a feszültséget? 
Magyarázza a jelenséget! 

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

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

2) Helyezze az állványra a résekkel ellátott négyszögletes alumínium lemezt 

úgy, hogy az belógjon a vasmag szárai közé!  

a) Mérje meg azonos kitérítés mellett az inga csillapodási idejét (t), három 
feszültség (U) mellett! A kapott értékeket rögzítse a táblázatban! 

b) Ismételje meg a kísérletet háromszor és számoljon átlagot! 

U(V) t1 t2 t3 tátlag 

     

     

     

c) Változik-e, és hogyan csillapodás ideje, ha növeljük a feszültséget? 
Magyarázza a jelenséget! 

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

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

3) Helyezze az állványra az alumínium gyűrűt úgy, hogy az belógjon a 
vasmag szárai közé!  

a) Mérje meg azonos kitérítés mellett az inga csillapodási idejét (t), három 
feszültség (U) mellett! A kapott értékeket rögzítse a táblázatban! 
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b) Ismételje meg a kísérletet háromszor és számoljon átlagot! 

U(V) t1 t2 t3 tátlag 

     

     

     

c) Változik-e, és hogyan csillapodás ideje, ha növeljük a feszültséget? 
Magyarázza a jelenséget! 

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

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

4) Helyezze az állványra a nyitott alumínium gyűrűt úgy, hogy az belógjon a 

vasmag szárai közé!  

a) Mérje meg azonos kitérítés mellett az inga csillapodási idejét (t), három 
feszültség (U) mellett! A kapott értékeket rögzítse a táblázatban! 

b) Ismételje meg a kísérletet háromszor és számoljon átlagot! 

U(V) t1 t2 t3 tátlag 

     

     

     

c) Változik-e, és hogyan csillapodás ideje, ha növeljük a feszültséget? 
Magyarázza a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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FE25 – TRANSZFORMÁTOR MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Tekercs 200/400 menetes 

 Tekercs 300/600 menetes 

 Zárt vasmag 

 Váltakozó feszültségű 

áramforrás (20V) 

 Multiméter 

 Vezetékek 

 Ismert ellenállású fogyasztó 

(500 Ω) 

 
Tekercsek zárt vasmagon 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a transzformátor hatásfoka közel 100%. 

A transzformátor két egymástól elszigetelt vezetőkör közötti elektromos 
energia átvitelére szolgáló eszköz. Két tekercs közös, zárt, lemezes vasmagra 

van tekercselve, ezért a mágneses mező szóródása elhanyagolható. A vasmag 
lemezei el vannak szigetelve egymástól, hogy csökkentsék az örvényáramok 
keletkezésének lehetőségét és ezáltal az eszköz melegedését, hőveszteségét. 
A tekercs működése a nyugalmi indukció elvén alapul. 

A primer tekercsre váltóáramot kapcsolunk, és vizsgáljuk a terheletlen 
szekunder körben indukált feszültséget. Kihasználva, hogy a használt 
tekercseken két csatlakozási pont van (különböző menetszámoknál), több 

különböző mérést végezhetünk. Ha a szekunder körbe fogyasztót kapcsolunk, 
megvizsgálhatjuk a transzformátor hatásfokát  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) a) Állítsa össze a rajz szerinti kapcsolást (Np=200, Nsz=600)!  

 
munkafuzet.tancsics.hu 

b) Kapcsoljon a primer tekercsre 20V váltakozó feszültséget! Mérje meg a 
terheletlen szekunder körben a feszültséget (Usz)! A kapott eredményt rögzítse 
a táblázatban! 

Primer Sekunder 

Np Up Up/Np Nsz Usz Usz/Nsz 

200   300   

200   600   

400   300   

400   600   

300   200   

300   400   

600   200   

600   400   

c) A táblázatban található menetszámok alapján végezze el a méréseket, 
mindkét tekercs mindkét lehetséges menetszámának felhasználásával, 

cserélgetve a szekunder, és primer oldalakat! Eredményeit rögzítse a 
táblázatban!  

d) Számítsa ki a feszültség és a menetszám arányát minden esetben. Mit 
tapasztal?  

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

 ...............................................................................................................  
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a) Állítsa össze a rajz szerinti kapcsolást (Np=400, Nsz=600)! Terhelje meg a 
szekunder kört egy nagy ellenállású fogyasztóval! 

 
munkafuzet.tancsics.hu 

b) Kapcsoljon a primér tekercsre 20V váltakozó feszültséget! Mérje meg a 
primer (Ip) és szekunder körben az áramerősséget (Isz)! A kapott eredményt 
rögzítse a táblázatban! 

Primer Sekunder  

Np Ip Ip/Np Nsz Isz Isz/Nsz η 

200   300    

200   600    

400   300    

400   600    

300   200    

300   400    

600   200    

600   400    

 
c) A táblázatban található menetszámok alapján végezze el a méréseket, 
mindkét tekercs mindkét lehetséges menetszámának felhasználásával, 
cserélgetve a szekunder, és primer oldalakat! Eredményeit rögzítse a 
táblázatban!  

d) Számítsa ki az áramerősség és a menetszám szorzatát és minden esetben. 
Mit tapasztal? 

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

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

2) Határozza meg a transzformátor hatásfokát! 
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FE26 – HULLÁMTANI JELENSÉGEK MIKROHULLÁM TARTOMÁNYBAN 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Elektromágneses hullámok-

készlet 

 

Elektromágneses hullámok-készlet 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az optikában megismert hullámjelenségek mikrohullám 
tartományban is megfigyelhetők. 

A generátorral előállított elektromágneses hullámok kisugárzására egy adó- 
érzékelésére egy vevő antenna áll rendelkezésünkre A vevő a kapott jelet 
feszültséggé alakítja, így multiméterrel meghatározható a fogott jel erőssége. 

A kísérlet célja a mechanikában és az optikában már vizsgált 
hullámtulajdonságok: visszaverődés, törés, állóhullámok kialakulása, elhajlás 

megfigyelése a mikrohullámoknál. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Helyezze a sugárzási- és a vétel-irány szögfelezőjére merőlegesen a 
fémlapot! Forgassa el függőleges tengelye körül a fémlapot!  

a) Hogyan változott a vétel erőssége?  

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

b) A vevő milyen irányú mozgatásával lehet a vételerősséget újra 
megnövelni?  

 ...............................................................................................................  
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c) A fémlap forgatásával mérje meg négy esetben a beesési (α) és a 
visszaverődési (β) szöget! Az eredményeket rögzítse a táblázatban! 

Mérés 1 2 3 4 

α     

β     

 
d) Mit tapasztal? 

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

2) Helyezze az adóval szembe, a terjedési irányra merőlegesen a fémlapot! 
Mozgassa a vevőt az adó és a fémlap között!  

a) Mit tapasztal? 

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

b) A hullám mely terjedési tulajdonságával magyarázható a tapasztalat?  

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

c) Keresse meg a duzzadó helyeket! Mérje meg a távolságukat (d)! 

 

d=……………… 

d) Számolja ki a hullámhosszt! 

 

 

 

 

λ=….………… 

3) a) Irányítsa az adó antennáját úgy, hogy a kisugárzott hullám a paraffin 

prizma oldalára essék! Keresse meg a prizma mögött a legerősebb vétel 
irányát! Mit tapasztalt?  

 ...............................................................................................................  
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b) Rajzolja be az ábrába a hullám terjedési irányát! 

 

c) Tegyen az adó és a vevő közé egy fémlapot, melyen egy szűk rés 
található!  

d) Mozgassa 180°-os szögben a vevőt! Mit tapasztal? 

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

e) Rajzolja le a hullám terjedési irányát! 

 

f) Tegyen az adó és a vevő közé egy fémlapot, melyen két szűk rés 
található!  

Mit tapasztal?  

 ...............................................................................................................  
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FE27 – ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 db kondenzátor eltérő 

kapacitással  

 Tekercs  

 Vasmag 

 Oszcilloszkóp 

 Vezetékek 

 Kapcsoló 

 Áramforrás 

 

 

Oszcilloszkóp 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a rezgőkör tulajdonságai – frekvenciája és periódusideje – függnek 

a rezgőkört alkotó tekercs és a kondenzátor paramétereitől. 

Egy feltöltött kondenzátor kivezetéseit egy nagy induktivitású, de kis ohmikus 

ellenállású tekerccsel rövidre zárva azt tapasztaljuk, hogy a kondenzátor 
kisülése nem pillanatszerű, hanem váltakozó áram indul meg a rendszerben, 
melynek amplitúdója fokozatosan csökken. A kondenzátorból és tekercsből álló 
zárt áramkört elektromos rezgőkörnek nevezzük. Ideális rezgőkörben az 
ohmikus ellenállás nulla, ezért az ezekben keletkező rezgések amplitúdója 
állandó. A valóságban a rezgőköröknek van ohmikus ellenállásuk, ezért 

ezekben az amplitúdó fokozatosan csökken. Az ilyen rezgéseket csillapított 
rezgéseknek nevezzük. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa össze az ábrán látható rezgőkört az egyik kondenzátorral, vasmag 

nélküli tekerccsel!  

 

munkafuzet.tancsics.hu 

2) Állítsa a kapcsoló (1.) állásába, ekkor a kondenzátor feltöltődik! Ezután a 
kapcsolót váltsa a (2.) állásba, közben figyelje az oszcilloszkópot! 

3) Az oszcilloszkóp által kirajzolt grafikont merevítse ki és olvassa le a 
rezgőrendszer periódus idejét! (A grafikon vízszintes tengelyről leolvasható a 
periódusidő. Figyeljen a tengely oszcilloszkópon beállított beosztására!) 

4) A kapott periódusidőt és az ebből számolt rezgésidőt rögzítse a 

táblázatban! 

5) Cserélje ki a kondenzátort az áramkörben, és végezze el újra a kísérletet! 
A kapott eredményeket rögzítse a táblázatban! 

6) A tekercsbe helyezzen vasmagot és ismételje meg a mérést mindkét 
kondenzátorral! A kapott eredményeket rögzítse a táblázatban! 

C(F) T (s) f (1/s) 

   

   

 

7) A tekercset helyezze zárt vasmagra és ismételje meg a mérést mindkét 
kondenzátorral! A kapott eredményeket rögzítse a táblázatban! 

C(F) T (s) f (1/s) 

   

   

 

C(F) T (s) f (1/s) 
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8) A tekercsbe helyezett vasmaggal a tekercs milyen fizikai jellemzőjét 
változtattuk meg? 

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

9) Hogyan változott a rendszer frekvenciája és periódusideje, ha vasmagot 
helyeztünk a tekercsbe? 

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

10) Hogyan változott a rendszer frekvenciája és periódusideje, ha növeltük a 
kondenzátor kapacitását? 

 ...............................................................................................................  
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FE28 – HALOGÉN IZZÓ INFRASUGÁRZÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 
Árnyékoló ernyő  

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Foglalatban szabadon álló 100 
wattos, kisméretű halogénvetítő-
izzó 

 Előzetesen matt feketére 

befestett, megadott tömegű, 
átmérőjű és fajhőjű réz golyó, a 

digitális hőmérő befogadására 
alkalmas zsákfurattal 

 Tizedfok pontosságú hosszú 

szárú digitális hőmérő 

 A hőmérő szárára húzott, az 

eszköz rögzítését segítő 
gumidugó, állvány  

 Stopperóra 

 Mérőszalag 

 Árnyékoló ernyő 

 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás egy része 
látható 

vmgfizika.x3.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A vetítőizzó teljesítménye és hatásfoka a golyó melegedési 
sebességét befolyásolja.  

A kísérlet összeállítása után a matt-feketére festett rézgolyó melegedését 
mérve meghatározható a golyótól ismert távolságra elhelyezett vetítőizzó 
hősugárzási teljesítménye. Az izzó elektromos teljesítményfelvételének 

ismeretében meghatározzuk az infrasugárzás hatásfokát! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) a) Jegyezze fel a golyó ismert adatait (fajhő: créz, tömeg: mréz, sugár: rréz) 

créz= .........................  

mréz= ........................  

rréz= .........................  

b) A foglalatával állványra rögzített pontszerű izzót állítsa a golyóval egy 
magasságba, attól 10-15 cm távolságba! Mérje le a golyó és a lámpa 
távolságát (l)!  

 
l= .............................  

c) Olvassa le a hőmérőn a kiindulási hőmérsékletet (szobahőmérséklet, T0)! 

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

2) Kapcsolja be a lámpát és egyidejűleg indítsa el a stopperórát! Az 
árnyékoló ernyő megfelelő elhelyezésével védje szemét az erős fénytől, úgy, 

hogy közben a hőmérőt le tudja olvasni! Olvassa le és jegyezze fel a táblázatba 
fél percenként a golyó hőmérsékletét! A mérést 4 percen át folytassa!  

Mérés 30 s 60s 90 s 
120 
s 

150 
s 

180 
s 

210 
s 

240 
s 

T (oC)         
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3) a) Ábrázolja a táblázat adatait hőmérséklet-idő 
grafikonon!

 

b) Illesszen egyenest a kapott pontokra, és olvassa le a meredekségét! Ez a 

meredekség lesz a golyó melegedési sebessége:  

 

t

T



 = ........................  

4) A golyó ismert adatai és a mért melegedési sebesség alapján határozza meg 
a golyót érő hősugárzás teljesítményét! 

 

 

 

 

5) A golyót melegítő teljesítményből – a lámpa távolságát ismerve - számítsa 
ki a vetítőizzó infrasugárzási teljesítményét! (Az izzó hősugárzását tekintse 
gömbszimmetrikusnak!) 
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FE29 – GYŰJTŐLENCSE FÓKUSZTÁVOLSÁGÁNAK MÉRÉSE A LEKÉPZÉSI TÖRVÉNY 

SEGÍTSÉGÉVEL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 Optikai pad 

 Gyűjtőlencse tartóban 

 Kép diában 

 Optikai lámpa 

 Ernyő 

 Mérőszalag 

 

Domború lencse 

 

A kísérlet összeállítása 

www.puskas.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 képtávolság közötti összefüggést a 
leképezési törvény adja meg.  

http://www.puskas.hu/
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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!  

 

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 és a képtávolságot! Rögzítse az adatokat a 
táblázatban! 

Mérések 1.. 2. 3. 4. 5. 

t (cm) 
 

     

k (cm) 
 

     

f (cm) 
 

     

 
d) Számítsa ki a lencse fókusztávolságát! Az eredményt írja a táblázatba! 

 

 

 

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

 

 

 

3) Az előző mérések során 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: …………..  …………..  …………..  …………..  ………….. 
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FE30 – A DOMBORÚ LENCSE FÓKUSZTÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÚN. BESSEL-

MÓDSZERREL 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Nagyobb átmérőjű gyűjtőlencse 

 Ernyő 

 Fényforrás 

 Optikai pad mozgatható lovasokkal, befogókkal  

 Mérőszalag 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Rögzített tárgy-ernyő távolság esetén a lencsék helyzetének 
változtatásával több éles kép is kapható.  

A módszer elve: Megkeressük a tárgy és az ernyő közt azt a lencsehelyzetet, 

amelynél éles nagyított képet látunk az ernyőn. Ezután a lencsét eltoljuk az 
ernyő felé addig, míg a tárgy éles kicsinyített képe megjelenik. Megmérve a 
lencse elmozdításának távolságát és a tárgy ernyőtől való távolságát, a lencse 

fókusztávolsága kiszámítható.  

A kísérlet sematikus rajzát az ábra mutatja: 

 
Megjegyzés: A Bessel-módszerrel kapott fókusztávolság pontosabb, mint amit 

közvetlenül kapnánk a leképezési törvény alapján, mérve a kép- és a 
tárgytávolságot. Ez utóbbiak mérése ugyanis nem egyszerű a lencse 
görbülete miatt. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Végezze el a kísérletet: 

a) Állítsa össze a kísérletet a fenti ábra alapján! Rögzítse a tárgyat és az 
ernyőt egymástól alkalmas távolságban (javasolt: 1 méter), mérje le a 
távolságot (s), és azt a továbbiakban ne változtassa! 
 

s= ................................  

b) Keresse meg a tárgy és az ernyő közt azt a lencsehelyzetet, amelynél éles 
nagyított képet lát az ernyőn! Jelölje meg ezt a lencsehelyzetet! 

c)  A lencsét tolja el az ernyő felé addig, míg a tárgy éles kicsinyített képe 

megjelenik! Mérje meg a lencse elmozdításának távolságát (d)! 
 

d= ................................  

d) A lencse fókusztávolsága a mért adatokból az 
  

4

s d s d
f

s

 
  

összefüggés alapján határozható meg. Számítsa ki a vizsgált lencse 
fókusztávolságát! 

 

 

 

2) A kísérlet sematikus rajzát bemutató fenti ábra jelöléseinek 
felhasználásával, a két lencsehelyzethez tartozó leképezési törvény 
segítségével vezesse le a fent ismertetett képlet helyességét! 
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FE31 – Homorú tükör FÓKUSZTÁVOLSÁGÁNAK mérése a leképzési törvény 

segítségével 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Optikai pad 

 Homorú gömbtükör 

 Kép diában 

 Optikai lámpa 

 Ernyő 

 Mérőszalag 

 

Homorú gömbtükör 

sulifizika.elte.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis:a leképezési törvényt alkalmazva a tárgytávolság és a képtávolság 
ismeretében a fókusztávolság kiszámolható. 

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! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) a) Állítsa össze a kísérletet: az optikai padra sorban rakja fel az ernyőt, a 
fényforrást, a tárgyképet, és a tükröt! 
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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 és a képtávolságot! Rögzítse az adatokat a 
táblázatban! 

 
d) Számítsa ki a tükör fókusztávolságát! Írja be a táblázatba az eredményt! 

 

 

 

 

 

 

 

2) Végezze el az előző pontban leírtakat még legalább két másik tárgytávolság 

esetén! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 

t (cm) 
 

     

k (cm) 
 

     

f (cm) 
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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: …………..  …………..  …………..  …………..  ………….. 
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FE32 – A VÍZ TÖRÉSMUTATÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vékony falú, sík aljú üvegkád 

 Lézersugár-doboz tápegységgel 

 Milliméterpapír 

 Mérőszalag 

 Állvány dióval, kémcsőfogóval (a lézer rögzítésére) 

 Tiszta víz tárolóedényben 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: új közeg határához érve a lézerfény megtörik. Beesési szögének és 
törési szögének hányadosa állandó. 

A kísérlet összeállítását az ábra mutatja: 

 

Fokozatosan töltve a vizet az üvegkádba a lézer fénye a kád alján eltolódik. 
Mérve a lézerfény eltolódását egyes vízszinteknél, a kapott adatok alapján 

meghatározható a víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója.  

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Állítsa össze a kísérletet a fenti ábra alapján: 

a) Az üres üvegkád alá helyezze el a milliméterpapírt!  
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b) A lézert rögzítse a befogóba és irányítsa ferdén a kád aljára! 
2) A kád fényforrás felőli oldalánál mérje meg a ferde lézersugár 

magasságát! (h) 

 

 

 h=………………cm 

3) Mérje meg a kád alján a fényfolt távolságát a kád fényforrás felőli szélétől 

(s)! 

      s=….……………cm 
4) Töltsön fokozatosan egyre több vizet a kádba! Mérje meg legalább két 
esetben a vízszint magasságát (m) és a lézerfolt eltolódásának mértékét (x) a 

kád alján (segít a milliméterpapír)! A kapott értékeket írja a táblázatba! 

Mért 

értékek 
1. 2. 3. 

m (cm)    

x (cm)    

α(°)    

β(°)    

n    

 
5) Értelmezze a fényfolt eltolódását a kád alján! 

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

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

a) Rajzolja be a kísérlet összeállítását mutató ábrába a beesés α és a törés β 
szögét! 

 
b) Számítsa ki minden esetben a beesés és törés szögét, és a kapott 
eredményt írja a táblázatba! 

 

 
 
 

6) A kapott adatok alapján határozza meg minden esetben a víz levegőre 
vonatkoztatott törésmutatóját (n)! A kapott értékeket írja a táblázatba! 
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a) Hasonlítsa össze a kapott törésmutató értékek átlagát a Négyjegyű 
függvénytáblázatban megadott értékkel! n= 

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

b) Mi okozhat eltérést? 

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

 ...............................................................................................................  
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FE33 – ÜVEG TÖRÉSMUTATÓJÁNAK MÉRÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lézersugár-doboz tápegységgel 

 Félkör alakú üvegtest 

 Hartl-korong 

 

 

Félkör alakú üvegtest a Hartl-korongon 

titan.physx.u-szeged.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Ha a fény optikailag különböző sűrűségű közegek határfelületéhez 

ér, akkor ott megtörik. Beesési szögének és törési szögének hányadosa 
állandó. 

Az optikai korongot, (például a Hartl-korongot) a fényvisszaverődés és 
fénytörés jelenségeinek demonstrálására és mérésére fejlesztették ki. 

Vizsgáljuk a beesési és törési szög közötti kapcsolatot.  

A mérés során lézerfénnyel világítjuk meg a Hartl-korong közepén lévő félkör 
alapú üveghasábot úgy, hogy a fénysugár súrolja végig a korong lapját. Ha 

leolvassuk a korong peremén levő szögmérőről a hasáb közepébe állított 

beesési merőlegeshez képesti beesési és törési szöget, a törésmutatót 
kiszámíthatjuk. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) a) Rögzítse a Hartl-korongra a félkör alakú üvegtestet úgy, hogy a 0°-nál 
beeső fénysugár az üvegtest középpontján haladjon át és irányváltozás nélkül 
lépjen ki (ld. a fenti ábrát)!  
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b) Helyezze a lézert a korong lapjára úgy. hogy a lézer fénye a 0° irányából 
essen az üvegtestre. Ügyeljen arra, hogy a lézer helyzetét ne változtassa a 

mérés során! 

c) Fokozatosan elforgatva a Hartl-korongot, a kerületén lévő szögbeosztás 
segítségével legalább öt helyzetben olvassa le a beesési (α) és a törési (β) 
szögeket! A kapott értékeket írja a táblázatba! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

α(    ) 

 

      

β(    ) 

 
      

sin α 
 

      

sin β 

 

      

n 

 

      

 
d)  Számítsa ki mindegyik esetben az üveg levegőre vonatkoztatott 
törésmutatóját (n)! 

 

 
 
 
 

 

 
 
2) A mért törésmutató ismeretében számítsa ki a teljes visszaverődés 
határszögét! 

 

 

 

 

 

3) Mérje ki a teljes visszaverődés határszögét (αh)! 

 

αh=…………………………… 
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4) Hasonlítsa össze a teljes visszaverődés határszögére méréssel és 
számolással kapott értékeket! Mi lehet az esetleges eltérés oka?  

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

 ...............................................................................................................  
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FE34 – FÉNYELHAJLÁS OPTIKAI RÁCSON 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lézersugár-doboz tápegységgel 

 Optikai sín lovasokkal 

 Ernyő 

 Ismert rácsállandójú optikai rács 

 Mérőszalag 

 Vonalzó 

 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható. 

ecseri.puskas.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A lézerfény a rácson áthaladva elhajlik. Az elhajlás mértéke függ a 
lézerfény hullámhosszától. 

A lézerfény a rácson áthaladva elhajlik. Az ernyőn szimmetrikusan megjelenő 
interferenciamaximumok nappali világításban is jól láthatók. 

A rács és az ernyő távolságából és a két interferenciamaximum távolságából 
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(tangens szögfüggvénnyel) meghatározhatjuk az egyenes és az elhajlott 
fénysugár által bezárt szöget. A szög és a rácsállandó ismeretében pedig 

kiszámolhatjuk a fénysugár hullámhosszát. 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Az optikai sín végére rögzítsen egy széles ernyőt! Az ismert rácsállandójú 
optikai rácsot helyezze a sínen mozgatható lovasba tett diatartóba, majd a 

rácsot világítsa át lézerfénnyel! 

2) Mérje le a kísérleti összeállításon az optikai rács és az ernyő távolságát (l), 
valamint az ernyőn az első elhajlási maximum és a direkt sugár foltjának 
(középső, legerősebb megvilágítású folt) távolságát (x)! Az adatokat rögzítse a 
táblázatban! 

Mérések 1.. 2. 3. 4. 

l (m) 
 

    

x (m) 
 

    

α (    ) 

 
    

λ (m) 
 

    

3) Adja meg az optikai rács rácsállandóját: d=…………………….! 

A rácsállandó ismeretében kapott értékekből számítsa ki a lézerfény 
hullámhosszát! A számolt értékeket rögzítse a táblázatban! 

 

 

 

 

4)  A mérési hiba csökkentése érdekében ismételje meg legalább kétszer a 
hullámhossz meghatározását más ernyő–rács távolságok esetén is! A 
különböző kísérletek során kapott értékeket átlagolja!  

 

 

 

 

 

5) Hasonlítsa össze a kapott értéket az adott lézerfénymutató fényének 
hullámhosszával! 
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FE35 – FÉLVEZETŐ (TERMISZTOR) ELLENÁLLÁSÁNAK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE  

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

hővédő kesztyű 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Termisztor 

 Digitális multiméter 

 Főzőpohár 

 Hideg csapvíz tartóedényben 

 Forró víz termoszban 

 Kisebb pohár a víz 

adagolásához 

 Nagyobb vízgyűjtő edény 

 Folyadékos hőmérő 

 

 

 
 

Termisztor 
tme.eu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a termisztor ellenállása függ a hőmérsékletétől.  

A kísértlet során digitális multiméter segítségével mérjük a termisztor 
ellenállásának hőmérsékletfüggését. A kapott ellenállás – hőmérséklet 
karakterisztikát tekinthetjük  a termisztor-hőmérő kalibrációs grafikonjának. 

Ezt a karakterisztikát felhasználva meghatározható a testhőmérsékletünk! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) a) A termoszból öntsön forró vizet a főzőpohárba és helyezze bele a 
folyadékos hőmérőt!  

b) Csatlakoztassa a termisztort ellenállásmérő műszerhez, majd merítse 
be a vízbe! Ha a folyadékos hőmérő, és a termisztor ellenállásának értéke 
megállapodott, olvassa le a műszereket és jegyezze fel az adatokat a 

táblázatban!  

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wbf5wsjxy3A69M&tbnid=tCFijL3j2VWzGM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tme.eu/hu/katalog/homerseklet-erzekelok-ntc-termisztorok_112572/&ei=YrYIVO-7N8TnyQObxYKwBQ&psig=AFQjCNGeFurDaQ4so7rfPIu-eDWTn9VowA&ust=1409943523009944
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c) Változtassa fokozatosan a víz hőmérsékletét! Ehhez a meleg víz egy részét 
öntse ki a pohárból és pótolja csapvízzel! Még legalább öt további 
hőmérsékletnél olvassa le a műszereket és jegyezze fel az adatokat a 

táblázatban!  

3) Ábrázolja a mért adatokat! 

 
3) A kapott ellenállás – hőmérséklet karakterisztikát tekintse a termisztor-
hőmérő kalibrációs grafikonjának! A termisztort két ujja közé szorítva olvassa 
le az ellenállást, majd a grafikon alapján határozza meg a testhőmérsékletét!  

R= .................. ⇒ T=............................ 

Mért értékek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

T (oC)       

R (kΩ)       
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FE36 – LED NYITÓKARAKTERISZTIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 LED dióda  

 2 kΩ-os ellenállás 

 Digitális multiméter 

 Elektrolit kondenzátor  

 Kapcsoló, röpzsinórok 

 

A mérés kapcsolási rajza 

tancsics-ohaza.sulinet.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Nyitó irányban a dióda árama függ a LED-re kapcsolt feszültségtől. 

Az egyszerűbb kivitelezhetőség érdekében áramforrásként feltöltött 
kondenzátort alkalmazunk. 

A LED világító dióda. Nyitó irányban a rákapcsolt feszültség rendkívül kicsi 

változása igen jelentősen megváltoztatja a dióda áramát. A világítás, 
természetesen egyre gyengülve, igen sokáig megmarad. A rendkívül lassú 
feszültségváltozás teszi lehetővé, hogy egy időben két műszert olvassunk le, 
hiszen az árammérő leolvasása alatt a feszültség gyakorlatilag állandónak 
tekinthető. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Állítsa össze az áramkört a rajz alapján! A kondenzátort feltöltött 
állapotban kapja meg, bánjon vele körültekintően! 

Mérje meg a LED nyitókarakterisztikáját (feszültség–áram függvényét):  

a) A kapcsoló zárásával indítsa a kísérletet! 

b) Folyamatosan mérje az áram (I)- és feszültségértékeket (U)! A kapott 
adatokat jegyezze fel a táblázatba! 

c) Addig mérjen, amíg a LED árama a kezdeti érték századrészére nem 
csökken! 

 



 
 

104 
 

Mért adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

I (A)          

U (V)          

 

4) Rajzolja meg a LED nyitókarakterisztikáját! Ábrázolja a feszültséget az 
áramerősség függvényében! 

 

5) Jellemezze a LED nyitókarakterisztikáját! 

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

 ...............................................................................................................  
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FE37 – HAGYOMÁNYOS IZZÓLÁMPA ÉS ENERGIATAKARÉKOS „KOMPAKT” LÁMPA 

RELATÍV FÉNYTELJESÍTMÉNYÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 Ismert névleges teljesítményű, hálózati 

izzólámpa és kompaktlámpa álló 
foglalatban, földelt, biztonsági dugaszú 
csatlakozással 

 Kapcsolóval ellátott hálózati biztonsági 
elosztó aljzat 

 Zsírfoltos fotométer  

 Mérőszalag 

 

 

 

Az Az ábrán a kísérleti összeállítás 

látható 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A „kompakt” lámpa relatív fényteljesítménye nagyobb a 
hagyományos izzóénál. 

A zsírfoltos fotométer a két fényforrás fényerősségének összehasonlítása 

alapján működik. Lényege egy fehér papírernyő, közepén egy kör alakú 
zsírfolttal- ez a fotométer. Ha ezt csak az egyik oldaláról világítjuk meg, a 
zsírfolt a fényforrás oldaláról sötétebbnek, a másik oldalról világosabbnak tűnik 
a papír többi részéhez képest, ugyanis a zsírfolt több fényt enged át és 
kevesebbet ver vissza, mint a papír többi része. 

Ha az ernyőt két oldalról egyszerre világítjuk meg az ismert, illetve az 

ismeretlen erősségű fényforrással, a zsírfolt annál jobban beleolvad a 

környezetébe, minél kevésbé tér el a két oldalról a megvilágítás értéke. A 
feladatunk tehát az, hogy a két fényforrás között megkeressük azt a helyzetét 
az ernyőnek, amikor mindkét oldalról nézve a zsírfolt eltűnik. Lemérve ekkor a 
fotométer fényforrásoktól való távolságát, összehasonlítható a két fényforrás 
relatív fényteljesítménye.  

A relatív fényteljesítmény nem más, mint a fényteljesítmény és az elektromos 

teljesítmény aránya.  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

Helyezze el a két lámpát egymással szemben, kb. 1 méter távolságban, majd a 
két lámpa közé, a lámpákat összekötő egyenesre merőlegesen helyezze a 
zsírfoltos papírernyőt. Az összeállítást az ábra mutatja: 

 

ecseri.puskas.hu 

 

2) Állítsa be az ernyő helyzetét a két lámpát összekötő egyenesen úgy, hogy 
a zsírfolt egyik oldalról nézve se legyen világosabb vagy sötétebb, mint a 
fotométer többi része. Mérje meg ebben a helyzetben az ernyő távolságát 
mindkét lámpától: 

 

rhagyományos= ..............................  

rkompakt= ...................................  

3) a) Olvassa le a lámpák névleges teljesítményét: 

 
Phagyományos= ..............................  

Pkompakt= ...................................  

b) A lámpák névleges teljesítményét alapul véve határozza meg a relatív 
fényteljesítmények arányát (ahol a lámpák fényteljesítményeinek aránya 

megegyezik az ernyőtől való távolságaik négyzetének arányával)! 

 

 
 
A relatív fényteljesítmények aránya: 


kompakt

shagyományo




………………………………
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FE38 – NAPELEMCELLA VIZSGÁLATA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Napelem banándugós 

csatlakozással 

 Feszültség- és árammérő 

műszerek 

 1 kΩ -os, 50 mA-ig terhelhető 

változtatható ellenállás 

 Állítható magasságú lámpa 
(60-75 W-os) 

 Mérőszalag 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás eszközei 
láthatók 

ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: van olyan áramerősség, 

amelyen a napelem-cella 
teljesítménye maximális. 

A kísérlet összeállítása után kimérjük 
a lámpa alatt 25-30 cm távolságban 
elhelyezett napelem-cella feszültség 
- áramerősség karakterisztikáját.  

A mérési adatok alapján 

meghatározható a cella 
teljesítményének terhelésfüggése 
(áramerősség-függése), és 
megbecsülhető a cella optimális 
terhelése. 

 

 

 

Az ábrán a kísérlet sematikus ábrája látható 

ecseri.puskas.hu 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Végezze el a kísérletet: 

a) Állítsa össze a kapcsolást! A lámpát állítsa kb. 25 cm magasságba a 
napelemcella fölé! 

Mért értékek I (mA) U (V) P (mW) 

 
1. mérés 

   

2. mérés    

3. mérés    

4. mérés    

5. mérés    

6. mérés    

7. mérés    

8. mérés    

  

b) A változtatható ellenállást állítsa maximális értékre és olvassa le a 
műszereken a cella feszültségének és a kör áramának értékét! A kapott 
értékeket rögzítse a táblázatban! 

c) Az ellenállást fokozatosan csökkentve növelje lépésről lépésre az áramot 
2-3 mA-rel és minden lépés után jegyezze fel a műszerek adatait! 
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2) a) Rajzolja fel a cella feszültség–áramerősség karakterisztikáját!  

 

 

b) Értelmezze a kapott görbét! 

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

 ...............................................................................................................  
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3) a) A mért adatok alapján számítsa ki minden mért áramerősség értéknél a 
cella teljesítményét! A kapott értékeket írja a táblázatba! 

b) Ábrázolja a cella teljesítményét a terhelés (áram) függvényében!  

 

 

c) Tegyen javaslatot a cella optimális terhelésére! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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FE39 – „FELEZÉSI IDŐ” MÉRÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Mérőhenger (legalább 15 cm 
magas) 

 Óra 

 Vonalzó 

 Egy üveg alkoholmentes sör 

 

 

 

Az ábrán a kísérleti elrendezés látható 

slps.org 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A sörhab bomlásának folyamata (mint minden széndioxiddal dúsított 
habé) exponenciális. 

Az alkoholmentes sör viszonylag gyors kiöntésével elérhető, hogy a hengert a 

hab kitöltse (kevés, kezdetben gyorsan növekvő folyékony sörrel az alján). A 
hab az idő múlásával fokozatosan elveszíti széndioxidtartalmát, vastagsága 
csökken. A mérőhenger alján kiválik a sör. A habot a sörtől elválasztó 
határvonal éles. A hab felülről is összeesik, de itt a határvonal rosszul 
olvasható le. A vonalzó segítségével meghatározhatjuk bármely időpillanatban 
a sörhab vastagságát oly módon, hogy a pohár mellett tartott vonalzó nulla 
vonalát folyamatosan a sör-hab határon tartva leolvassuk, milyen magasan 

van ettől a hab-levegő határfelület. A mérési hiba csökkentése érdekében 
javasolt a viszonylag gyakori mérés. A sörhab vastagságának csökkenésével, 
(az indulási vastagságtól függően) körülbelül 3-4 perc elteltével elérünk olyan 
pontra, ahol a jelentősen megnövekedett százalékos hiba miatt a további 

mérés értelmetlen. Az így mért adatokból a sörhab felezési ideje becsülhető. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Töltsön a mérőhengerbe elegendő mennyiségű sört úgy, hogy kezdetben 

csak hab legyen! Mérje le a hab kezdeti vastagságát (h0)! 

 

h0= ........................................  

2) Mérje meg egyenlő időközönként a sörhab vastagságát (h)! Legalább 8 
mérési pont legyen! A méréseket 15-20 másodpercenként célszerű elvégeznie. 
Az mért habvastagság és a kitöltéstől eltelt idő (t) összetartozó értékeit 

rögzítse a táblázatban! 

Mért 
adatok 

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

t (s)           

h (cm)           

 
3) a) Ábrázolja a hab vastagságát az eltelt idő függvényében! 
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b) Milyen függvény grafikonja illeszthető a pontokra? 

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

4) A 
1/2

0

t

T
h h a  képlet segítségével, mérési adatait felhasználva becsülje meg 

a sörhab felezési idejét! 
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FE40 – MOLEKULÁK MÉRETÉNEK NAGYSÁGRENDI BECSLÉSE 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Tiszta víz lapos tartóedényben 

 Ismert koncentrációjú 

benzines olajsav oldat 

 Szemcseppentő 

 10 ml-es mérőhenger 

 Tiszta benzin 

 Hintőpor vagy krétapor  

 Mérőszalag 

 

 

A kísérlet eszközei 

fizkapu.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a szétterülő olajcsepp adatainak méréséből egy olajmolekula 
nagyságát megbecsülhetjük. 

Egy lapos tálba vizet teszünk és a felszínére finom port szórunk. A finoman 

cseppentett olajsavoldat szabályos kör alakú foltban fut szét a vízfelszínen, 
eltolva útjából a porszemeket. A felszínről a benzin gyorsan elpárolog, így a 
foltnyi területet az olajsavmolekulák foglalják el. Az olajhártya területe 
mindaddig növekedhet, amíg a vízfelszínt egyetlen molekularétegben nem 
borítja. Ismert térfogatú olajmennyiség rácseppentése esetén az olajfolt 
átmérőjét lemérve a molekularéteg vastagsága meghatározható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Határozza meg az olajsavoldat egy cseppjének térfogatát: 

a) Mivel az oldat híg, a cseppek térfogata lényegében megegyezik az 
ugyanazon cseppentővel adódó tiszta benzincseppek térfogatával. 
Csepegtessen 1 ml tiszta benzint a mérőhengerbe miközben számolja a 

cseppek számát! 

b) Számítsa ki egy csepp térfogatát! 

 Vbenzin = ………………………………………….. 
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c) Az oldat koncentrációját ismerve, határozza meg a foltban lévő 
olajsavmennyiség térfogatát! 

 Volaj = ……………………………………………. 

 

2) Mérje meg a vízen elterülő olajcsepp átmérőjét: 

a) A tálba öntsön néhány cm magasságban vizet! A víz tetejét óvatosan 
szórja meg kevés hintőporral (finom krétaporral)! Várja meg folyadék 
áramlásának csillapodását! 

b) Cseppentsen egyetlen csepp ismert koncentrációjú benzines olajsavoldatot 

a víz közepére! 

c) Mérje le mérőszalaggal az olajfolt átmérőjét!   

 D = ………………………………………….. 

3) A foltban lévő olajsavmennyiség térfogata (Volaj) egyenlő a lemért területű 
((D/2)2·π) és kb. molekulaméret vastagságú (d) réteg térfogatával. Ezt 
felhasználva számítsa ki a molekulaméret nagyságát! 

  

d = ……………………………………………. 
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FOGALOMTÁR 

Csillapított rezgés: Csillapodó rezgőmozgásról akkor beszélünk, ha a testre a 
rugó által kifejtett visszatérítő erőn kívül más fékező jellegű erő is hat. 

Dióda: Az (ideális) dióda az egyik irányban az áramot átengedi, míg a másik 
irányban nem: a visszacsapószelep elektronikai megfelelője. 

Elektrosztatika: Az elektrosztatika a fizika azon ága, amely a nyugalomban 
lévő töltésekkel és az általuk keltett elektromos mező leírásával foglalkozik.  

Fajhő: A fajhő megmutatja, hogy 1 kg anyag 1°C-kal történő melegítéséhez 

mennyi energia szükséges, azaz mennyivel nő az anyag belső energiája. 

Fajlagos ellenállás: Egy anyag fajlagos ellenállása egyenlő a belőle készült 
1m hosszú, és 1m² keresztmetszetű vezető elektromos ellenállásával. 

Felezési idő: Azt az időt, amely alatt egy radioaktív anyagban a radioaktív 
magok száma a kezdeti érték felére csökken, felezési időnek nevezzük. 

Fényerősség: Az SI mértékrendszeri definíció szerint a platina dermedési 
hőmérsékletén (1770 °C) az 1 cm2 felületű abszolút fekete test felületére 

merőleges irányban sugárzott fénye 60 candela fényerősségű. 

Hatásfok: Egy munkavégzés hatásfoka a hasznos munkának a befektetett 
összes munkához való aránya. 

Hidrosztatikai nyomás: A folyadékok súlyából származó nyomás. 

Hőmennyiség: Egy test belső energiájának változása termikus kölcsönhatás 
során. 

Indukció: Elektromágneses kölcsönhatás, amely során egy vezetőben 

elektromos feszültség indukálódik. 

Interferencia: Az interferencia akkor következik be, ha két különböző forrású, 
koherens hullám találkozik. 

Lendületmegmaradás törvénye: Két vagy több test egymásra hatásakor a 
lendületek vektori összege állandó marad, feltéve, hogy a külső erők eredője 
nulla. 

Lengésidő: Egy teljes lengés idejét lengésidőnek nevezzük. 

Mikrohullám: A mikrohullámok elektromágneses hullámok, melyek 

hullámhossza megközelítőleg a 30 cm–től (1 GHz-es frekvencia) az 1 mm–ig 
(300 GHz) terjed. 

Örvényáram: A vezetőben időben változó mágneses tér hatására, indukció 
következtében keletkező áram. 

Páratartalom: Relatív, vagy viszonylagos páratartalom, ami a levegőben lévő 
vízpára arányát mutatja adott hőmérsékleten a lehetséges telítettséghez. 

Periódusidő: Egy kör megtételéhez szükséges idő. 

Reverzibilis folyamat: Valamely rendszer A állapotából a B-be vezető 
folyamat reverzibilis, ha a rendszert a B állapotából az A-ba valamilyen módon 
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vissza lehet úgy vezetni, hogy végeredményben a rendszeren kívüli testeken 
semmiféle változás sem marad vissza. 

Teljes visszaverődés: Az optikailag sűrűbb közegből a közeghatárra a 
határszögnél nagyobb beesési szöggel érkező fénysugarak teljes egészében 
visszaverődnek. 

Teljesítmény: A munkavégzés vagy energiaátvitel sebessége, más szóval az 
egységnyi idő alatt végzett munka. 

Termisztor: Olyan félvezetők, melyeknek növekvő hőmérséklet hatására 
csökken az ellenállása. 

Vízszintes hajítás: A vízszintesen hajított test mozgása összetehető egy 
vízszintes egyenes menti egyenletes mozgásból és a függőleges irányú 
szabadesésből. Pályája parabola. 
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