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Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 

 
 A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek 

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha feladat indokolja, a 

további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is kötelező! 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel és csak az 

adott mérési paraméterekre beállítva lehet használni! 

 A kísérlet megkezdése előtt a tanulónak ellenőriznie kell a kiadott feladatlap alapján, 

hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer megtalálható. A kiadott eszköz sérülése, 

vagy hiánya esetén jelezni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak! 

 A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását! A kiadott 

vegyszereket és eszközöket a leírt módon szabad felhasználni! 

 Vegyszerekhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

 Az előkészített eszközök és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár engedélyével 

szabad hozzányúlni! 

 A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kémcső állandó mozgatása közben kell 

melegíteni! A kémcső nyílását nem szabad magatok és társaitok felé fordítani! 

 Vegyszer szagának vizsgálatakor kezetekkel legyezzétek magatok felé a gázt! 

 Ha bőrünkre sav vagy maróhatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal töröljük 

le, majd bő vízzel mossuk le! 
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 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár 

ellenőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

 Nyílt láng, elektromos áram, lézer alkalmazása esetén fokozott figyelmet kell fordítani a 

haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

 A tanóra végén rendet kell rakni a munkaasztalon a szaktanár, illetve a laboráns 

irányításával! 
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1. HOSSZÚSÁG, TERÜLET, IDŐ, TÉRFOGAT, 

TÖMEG, SŰRŰSÉG MÉRÉSE 

 

 
A következő feladatokban hosszúságot, területet, időt, térfogatot, tömeget és sűrűséget kell 

mérned különböző mérőeszközök segítségével. A táblázatok fejlécében feltüntettük, hogy 

milyen pontossággal kell elvégezned a mérést. 

Szükséges anyagok, eszközök: méterrúd, vonalzó, rádli, cérna, pálca, stopper, kétkarú 

mérleg, különböző testek és súlyok, különböző anyagú testek (3db), mérőhenger, madzag  

 

1. feladat 

Mérd meg a tanterem hosszát és szélességét méterrúd segítségével!  

 Becsült érték (cm) Mért érték (cm) Eltérés (cm) 

Hosszúság    

Szélesség    

  

 

2. feladat 

Mérd meg a füzeted hosszúságát és szélességét vonalzó segítségével! 

 Becsült érték (mm) Mért érték (mm) Eltérés (mm) 

Hosszúság 
   

Szélesség 
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3. feladat 

Mérd meg a szakasz hosszúságát vonalzó segítségével! 

 

 

Becsült érték (mm) Mért érték (mm) Eltérés (mm) 

 

A szakasz hosszúsága 
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4. feladat 

Mérd meg a görbe vonal hosszúságát cérnaszál és rádli felhasználásával! 

 Becsült érték 

(mm) 

Mért érték cérnaszállal 

(mm) 

Mért érték rádlival 

(mm) 

 

A görbe vonal hosszúsága 

 

   

 

 

5. feladat  

Terület mérése 

Az alábbi alakzatok közül melyekkel lehet hézagmentesen lefedni valamely területet? Jelöld 

meg! 

 

 

 

    a)             b)               c)           d)          e)           f)          g)            h)            i)              j)            k) 

 

 

6. feladat  

Terület mérése 

Számold meg a laboratóriumban, vagy valamely közeli helyiségben, hány „csempe-egység” 

területű falat fedtek csempével!   

A megfigyelt falfelület …………………… csempe-egység 

Ezután mérd meg egy csempe területét, s próbáld kiszámítani a lefedett falfelületet m
2
-ben is! 

Egy csempe területe: ………………………… cm
2
      

A csempékkel lefedett falfelület………………….. cm
2
  

A csempékkel lefedett falfelület …………………… m
2 

 

 

7. feladat  
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Írj példákat! Milyen távolságokat érdemes kifejezni 

km-ben …………………………………………………………………………………….. 

m-ben   …………………………………………………………………………………….. 

cm-ben …………………………………………………………………………………….. 

mm-ben ……………………………………………………………………………………. 

 

 

8. feladat 

Oszlop magasságának meghatározása 

1. eljárás: 

Mérni kell az oszlop árnyékának és egy méterrúd árnyékának hosszát. Ahányszor hosszabb az 

oszlop árnyéka, mint a méterrúd árnyéka, annyi méter magas az oszlop. 

 

 

2. eljárás: 

Kinyújtott kezünkben függőlegesen tartjuk a pálcát. Ujjunkkal úgy fogjuk meg a pálcát, hogy 

a pálca szabad vége szemünk előtt pontosan lefedje az oszlopot. Mérjük meg a pálca szabad 

darabját, a pálca szemünktől való távolságát, valamint az oszloptól való távolságunkat! 

oszlop árnyéka méterrúd 

árnyéka 
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Ahányszor nagyobb az oszlop-ember távolság a pálca-szem távolságnál, annyiszor hosszabb 

az oszlop a pálca hosszánál. 

 

A 2. eljárás szerint mérd meg egy oszlop magasságát! 

 

 

 1. mérés 2. mérés 3. mérés átlag 

pálca-szem távolság (m)     

oszlop-ember távolság (m)     

pálca hossza (m)     

oszlop hossza (m)     

 

  

pálca hossza 

pálca-szem 

távolsága 

oszlop-ember távolsága 
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9. feladat 

 

Ezt a feladatot stopperóra segítségével kell végrehajtanod! Csukd be a szemed, indítsd el a 

stopperórát, majd próbáld meg minél pontosabban 10 s időpillanatban megállítani! A 

stopperóra által mutatott értéket jegyezd fel! 5-ször végezd el a kísérletet, majd számítsd ki a 

mért értékek átlagát! Számítsd ki az átlag eltérését is a mérendő időtartamtól! 

 

 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 5. mérés átlag eltérés 

Mért értékek (s) 
       

 

10. feladat 

 

Különböző testek tömegének mérése  

 

Vedd kézbe az egyik testet és becsüld meg a tömegét! Rögzítsd a becsült értéket! Tedd a 

testet a mérleg egyik serpenyőjébe, és egyensúlyozd ki a súlyokkal!  

 

Végezd el a mérést az összes testtel!  

 

 becsült érték (g) mért érték (g) eltérés (g) 

1. test    

2. test    

3. test    

 

Mennyire volt pontos a becslésed? 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..… 
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Sikerült könnyen kiegyensúlyozni a mérleget? Mi okozott nehézséget?  

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...… 

 

11. feladat 

 

Mérd meg az adott testek tömegét és térfogatát, az adatokat táblázatban rögzítsd!  

A test térfogatának méréséhez töltsd meg a hengert vízzel, lógasd bele a testet és olvasd le a 

víz emelkedését! Ez lesz a test térfogata. A mért adatok segítségével számítsd ki a testek 

sűrűségét!  

  
 

 tömeg (g) térfogat (dm3) sűrűség (g dm3⁄ ) 

1. test    

2. test    

3. test    

 

 

12. feladat 

 

Egy autó benzin tartályában 40 liter benzin van, melynek tömege 28 kg. Számítsd ki a benzin 

sűrűségét!  
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13. feladat 

 

Egy tál térfogata 150 cm3, sűrűsége 2,2 g cm3⁄ . Mekkora a tál tömege?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. feladat 

 

Egy gyertya tömege 14,4 g, sűrűsége 0,9 g cm3⁄ . Mekkora a gyertya térfogata?  
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2. KÖLCSÖNHATÁSOK 

 

 

Életünk során gyakran találkozunk párban fellépő jelenségekkel, ezek megváltozásával és a 

közöttük lévő valamilyen kapcsolattal. Az egymásra kölcsönösen hatást kifejtő testekről azt 

mondjuk, hogy kölcsönhatásban vannak egymással. Változás mindig kölcsönhatás 

eredményeként jön létre. Mitől függ, hogy ha egy test felmelegszik, egy másik lehűl? Milyen 

összefüggés van egy test gyorsulása és egy másik lassulása között? Maga a Föld, amelyen 

élünk, milyen szerepet játszik ezekben a jelenségekben?  Ezekre a kérdésekre igyekszünk 

választ kapni a következők során. 

 

Termikus kölcsönhatás    

 

1. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: két különböző méretű főzőpohár, hideg és meleg víz, 2db 

hőmérő   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tölts hideg vizet a nagyobb főzőpohárba, majd helyezd az ugyanakkora mennyiségű meleg 

vizet tartalmazó főzőpoharat a nagyobb edénybe! Tégy mindkét edénybe egy-egy hőmérőt, és 

jegyezd fel mindkét víz hőmérsékletét 30 másodpercenként! Rögzítsd az adatokat 

táblázatban!   
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 0 s 30 s 60 s 90 s 120 s 150 s 

hideg víz (°C)       

meleg víz (°C)       

 

 

Mi lett a közös hőmérséklet? _____  

 

2. feladat 

 

Tölts hideg vizet a nagyobb főzőpohárba, majd helyezd el a dupla mennyiségű meleg vizet 

tartalmazó főzőpoharat a nagyobb edénybe! Tégy mindkét edénybe egy-egy hőmérőt, és 

jegyezd fel mindkét víz hőmérsékletét 30 másodpercenként! Rögzítsd az adatokat 

táblázatban! 

 

 0 s 30 s 60 s 90 s 120 s 150 s 

hideg víz (°C)       

meleg víz (°C)       

 

Mi lett a közös hőmérséklet? _____  

 

3. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: azonos tömegű üveg, vas, alumínium testek, 3db főzőpohár  

 

Mindhárom főzőpohárba tölts azonos hőmérsékletű meleg vizet, majd helyezd el egyesével a 

testeket az edényekben! Tégy mindhárom edénybe egy hőmérőt, és jegyezd fel a 

hőmérsékleteket 30 másodpercenként! Rögzítsd az adatokat táblázatban! 
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 0 s 30 s 60 s 90 s 120 s 150 s 

Vas (°C)       

Üveg (°C)       

Alumínium (°C)       

 

 

Hogyan változott a víz hőmérséklete az egyes esetekben? Hol volt a leggyorsabb? Hol a 

leglassabb? 

…………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

Mágneses kölcsönhatás 

 

4. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök:  rúdmágnes, vasreszelék  

 

Tedd az asztalra a rúdmágnest, és helyezz egy papírlapot rá! Szórj vasreszeléket a lapra, és 

nézd meg, hogyan rendeződnek el a mágnes körül a reszelék darabkái! Rajzold le, hogyan 

rendeződnek el a részecskék, és milyen tulajdonságát mutatja ez a mágneses mezőnek?  
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5. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök:  két darab rúdmágnes  

 

Helyezd az asztalra az egyik mágnest, majd lassan közelítsd felé a másikat, és figyeld meg az 

asztalon maradt mozgását!  

Melyik pólus melyikkel lép vonzásba? Mi történik az egyforma pólusok közelítésekor? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

6. feladat 

 

Elektromos kölcsönhatás  

 

Szükséges anyagok és eszközök: műanyag rúd, szőrmedarab, konfetti  

 

Szórd le a konfettit az asztalra, majd dörzsöld meg a szőrmedarabbal a műanyag rudat! 

Közelítsd a rudat a konfetti felé!  

Figyeld meg, hallasz-e valamilyen hangot a dörzsölés közben! Mi lehet az oka? Mi történik, 

amikor a rudat a konfetti felé közelítjük? Mi az oka, milyen fizikai magyarázata lehet?    

 

 

Gravitációs kölcsönhatás 

 

7. feladat 

 

Tekintsd meg a következő oktatóprogramot! Válaszolj a gyakorló kérdésekre! 
 

http://www.tantaki.hu/demo/fizika6/player.html 
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3. MOZGÁSOK VIZSGÁLATA 

 

 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

 

A test akkor végez egyenletes mozgást, ha az általa megtett út és az út megtételéhez 

szükséges idő között egyenes arányosság van . Az egyenletes mozgást végző test sebessége 

(v) a test által megtett út (s) és az út megtételéhez szükséges idő (t) hányadosa: v = 
s

t
 . A 

sebesség mértékegysége: m/s  

 

1. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: színes ragasztószalag, mérőszalag, stopperóra, kréta 

 

A folyosón színes ragasztószalaggal jelöljétek ki a 0 métert és a 2, 4, illetve 6 méteres 

távolságot! A 0 méter előtt kezdjen el egyenletesen mozogni a társad, és amikor áthalad rajta, 

indítsd el a stopperórát! Mérj részidőket a 2, 4 és 6 méteres helyen történő áthaladáskor, majd 

állítsd meg az órát! Végezd el még kétszer a méréseket! Az eredményeket írd be a táblázatba! 

 

 
1. mérés 2. mérés 3. mérés 

t (s) 
sebesség 

(m/s) 
t (s) 

sebesség 

(m/s) 
t (s) 

sebesség 

(m/s) 

2 méter       

4 méter       

6 méter       

 

 

Számítsd ki társad sebességét a táblázat adatainak segítségével! 

Az egyenletes mozgást végző test sebessége ……………………… 
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2. feladat 

 

Egy autó 56 métert tesz meg 8 s alatt.  Mekkora a sebessége? 

 

 

 

 

 

 

 

3. feladat 

 

Egy autó 10 m/s sebességgel halad.  Mennyi idő alatt tesz meg 14 km-t?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

 

A mozgások zöme során a test sebessége nem állandó, egyforma idők alatt nem egyforma 

utakat jár be. A magasról leejtett kő sebessége egyre nagyobb, a dombon leguruló bicikli 

egyre nagyobb sebességgel halad. Ezen mozgások vizsgálatakor is tapasztalhatunk sajátos 

jellemzőket. 
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4. feladat 

Szükséges anyagok és eszközök: 2db ejtőzsinór – egyforma beosztású és négyzetes, 

stopperóra  

 

 

 

 

 

 

 

Ejtsd le külön-külön a két zsinórt, majd figyeld meg a nehezékek koppanását a földön! Mérd 

meg, mennyi idő alatt ér földet az utolsó nehezék!  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Milyen szabályszerűséget követnek a nehezékek koppanásainak sorozata? Melyikre mi lehet a 

magyarázat?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Számítsd ki a mérési eredményből, hogy mekkora sebességgel érhetett földet az utolsó 

nehezék! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozdijag.hu/


18 

 

 

 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégiumban” 
 

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium  

Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  
www.ozdijag.hu  

www.szechenyi2020.hu 

 
 

Periodikus mozgások 

 

Az inga lengése periodikus. Ugyanannyi ideig tart minden teljes lengés, a kilengés 

nagyságától függetlenül. Egy teljes lengés idejét úgy tudjuk lemérni, hogy 10 teljes lengés 

idejét mérjük le, és az így kapott eredményt osztjuk tízzel, így nem lesz annyira pontatlan a 

mérés az indítási és megállítási reflexidő miatt. Az elvégzendő kísérletek bizonyítják, hogy a 

test tömege nem befolyásolja a fonálinga lengésidejét, de a fonálinga hossza viszont igen. A 

lengésidő és a fonálhossz nem egyenes arányosságban növekszik! Bizonyos mértékű 

vízszintes kezdősebesség esetén a test körpályán fog mozogni, ekkor tudunk keringési időt 

mérni. 

 

5. feladat 

 

Szükséges eszközök: állvány keresztrúddal, kampóval, 1 guriga cérna, olló, mérőszalag, kis, 

kampós testek, stopperóra 

 

Kb. 25 cm hosszú cérnaszálat vágj le, majd kösd a test kampójára az egyik végét, a másikat 

pedig az állvány keresztrúdján a kampóra! Így készítettél egy fonálingát . A felfüggesztett test 

az egyensúlyából kibillentve lengő mozgást végez . A teljes lengés az, amikor a test 

visszaérkezik az indulási szélső helyzetébe . Stopperóra segítségével mérd meg 10 teljes 

lengés idejét (t) és a lengés idejét (T)! Ismételd meg a mérést még kilencszer úgy, hogy 

mindig változtatod a kitérítés szögét! A mért eredményeket írd be a táblázatba! 

 

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

10 teljes lengés 

ideje t (s) 
          

lengésidő T (s)           
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Most egy másik testet is akassz rá a fonalingára rögzített test kampójára, így megnövelve 

annak súlyát! Mérd meg az inga 10 teljes lengésének és lengésének idejét is egyszeres, 

kétszeres, háromszoros és négyszeres testtömeg esetén is (m, 2m, 3m, 4m)! A mért 

eredményeket írd be a táblázatba! 

 

 

mérések m 2m 3m 4m 

10 teljes lengés 

ideje t (s) 

    

lengésidő T (s) 
    

 

 

Mérd meg a fonalinga hosszát mérőszalag segítségével (l)! Mérd meg 10 teljes lengés idejét! 

Ismételd meg a mérést 30, 40, 50, 80 cm hosszúságú fonalingákkal is! Mindegyik esetben 

mérd meg a fonal pontos hosszát (l)! A mért eredményeket írd be a táblázatba! 

 

mérések 1. 2. 3. 4. 5. 

fonálinga hossza l (cm) 
     

10 teljes lengés ideje t (s) 
     

lengésidő T (s) 
     

 

 

 

Készíts körülbelül 50 cm-es fonalingát! Ha a rárögzített testet a kitérítése után nem elengeded, 

hanem oldalirányba meglököd valamekkora erővel, a test ki fog mozdulni a térben. A test 

körpályára áll megfelelő lökési erővel, vagyis keringeni kezd. Mérd meg 10 teljes kör 

megtételének időtartamát (t)! Ismételd meg a kísérletet még kétszer, nagyobb kezdeti 

kitéréssel! A mért eredményeket írd be a táblázatba! 
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mérések 1. 2. 3. 

10 teljes kör ideje t (s)    

keringési idő T (s)    

 

 

6. feladat 

 

A Föld mennyi idő alatt kerüli meg a Napot? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

7. feladat 

 

A Föld tengelye körül mennyi idő alatt teszünk meg egy teljes kört?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

8. feladat 

 

Mekkora az ingaóra ingájának a lengésideje? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

9. feladat 

 

A fonalinga lengésideje függ az inga …………….…., de nem függ az inga …………..……. 
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4. A DINAMIKA ALAPJAI, NEWTON 

TÖRVÉNYEI 

 

A testek maguktól nem képesek megváltoztatni a nyugalmi állapotukat. A testek 

mozgásállapotának változását mindig más – velük kölcsönhatásban levő – test vagy mező 

okozza. Ezt nevezzük tehetetlenségnek. A szabadon eső testet a gravitációs mező gyorsítja. 

Minden test nyugalomban marad vagy egyenes pályán egyenletesen mozog mindaddig, míg 

környezete meg nem változtatja a mozgás állapotát. Ez Newton I. törvénye. 

Azokat a hatásokat, amelyek a testeken alak- vagy mozgásállapot-változásokat hoznak létre, 

erőhatásoknak nevezzük. Azt a fizikai mennyiséget, amely a testek közötti kölcsönhatást 

(erőhatást) jellemzi, erőnek nevezzük. 

Az erő jele: F. Az erő mértékegysége: Newton, jele: N 

Az erőhatásokat onnan lehet felismerni, hogy a testeken alak- vagy mozgásállapot-

változásokat hoznak létre. Ha egy jelenség folyamán ezek valamelyikét tapasztaljuk, akkor 

mindig bizonyosak lehetünk afelől, hogy a változást erőhatás okozta. 

 

1. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: főzőpohár, papírlap, víz 

 

Helyezd a vízzel félig töltött főzőpoharat vékony papírlapra! Rántsd ki vízszintesen a 

papírlapot a főzőpohár alól bátran, amilyen gyorsan csak tudod! Mi történik a pohárral? 

Magyarázd meg a megfigyelésedet! 

…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………...……… 
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2. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: néhány pénzérme, papírlap 
 

Helyezz néhány 10Ft-ost papírszalag egyik végére! Rántsd meg hirtelen a papírszalagot! Mit 

tapasztalsz? Mi a jelenség magyarázata? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

3. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: kémcső, gumidugó, víz 

 

Tölts egy kémcsőbe annyi vizet, hogy miután gumidugóval lezárod, kb. 2 cm3 levegő 

maradjon a víz fölött. Tartsd a kémcsövet megközelítően vízszintesen úgy, hogy a buborék a 

kémcső egyik végén legyen! Mozdítsd el a kémcsövet hossztengelyének az irányába úgy, 

hogy a buborék elmozduljon a kémcső másik vége felé! Mit tapasztalsz? Mi a magyarázata?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

4. feladat 

 

Miért törhet ki az ablaküveg, ha a huzat becsapja az üveges ajtót? 

 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Minden erővel szemben fellép egy ellenerő. Az egy kölcsönhatásban fellépő erőnek és 

ellenerőnek közös a hatásvonala; a két erő ellentétes irányú és egyenlő nagyságú; az erő az 

egyik, az ellenerő a másik testre hat. Ez Newton III. törvénye. 
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5. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: két rúgós erőmérő 

 

Akassz össze két rugós erőmérőt, és húzd meg őket. Olvasd le, hogy mennyit mutatnak az 

erőmérők! 

 

1. erőmérő:…………………………………………. 

2. erőmérő:…………………………………………. 

 

6. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: hosszú kötél 

 

Álljatok egymással szembe, és egy kötél két végét kössétek a derekatokra, majd kezdjétek el 

húzni egymást. Mit tapasztalsz? 

 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

7. feladat 

 

Tanári kísérlet: akasszunk fel biztonságosan egy kifeszített zsinórra egy szódapatront, majd 

szúrjuk ki a végét. Mit tapasztalsz?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Az ellökött test sebessége csúszás közben csökken. Az egymáson csúszó felületek között a 

csúszási súrlódási erő lép fel, amely a két érintkező test egymáshoz viszonyított mozgásával 

ellentétes irányú, nagysága egyenesen arányos a nyomóerő nagyságával.  
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A testek elindulását a tapadási súrlódási erő akadályozza. A tapadási súrlódási erő értéke attól 

függ, hogy mekkora erővel akarjuk elmozdítani a testeket egymáson. A tapadási súrlódási erő 

mindig akkora, amekkora a test relatív elmozdulásának megakadályozásához szükséges.  

 

 
 

 

8. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: 3 db fahasáb, erőmérő, üveglap, posztódarab, fémlap 

 

Helyezzünk az asztallapra először egy, majd egymáson két, illetve három hasábot. Az alsó 

hasábot tudjuk erőmérővel húzni. 

Az erőmérőt kezdjük nagyon lassan húzni, s figyeljük, milyen értéket mutat. Amikor a 

hasábok megmozdulnak, a húzóerő éppen nagyobb lett a tapadási súrlódási erő 

maximumánál. Ezt a határesetet kell jól megfigyelni, s az erőmérőről a határeset értékét 

leolvasni. Ez lesz a tapadási súrlódási erő értéke is. Mit mondhatunk F értékére vonatkozóan? 

 

 

A hasábok száma 
A meginduláskor 

leolvasott érték (F) 

egy hasáb  

kettős hasáb  

hármas hasáb  

 

 

Végezd el az előző kísérletet 1 hasábbal más-más anyagi felületeken (üveg, posztó, fémlap)!  
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Hasonlítsd össze a különböző esetekben kapott F értékeket! 

 

Felület 
A meginduláskor 

leolvasott érték (F) 

fa  

üveg  

posztó  

fém  

 

 

Tapasztalat:……………...……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

9. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: 3 db fahasáb, erőmérő 

 

Helyezzünk az asztallapra először egy, majd egymáson két, illetve három hasábot! Az alsó 

hasábot tudjuk erőmérővel húzni. 

Ha a hasábokat egyenletesen húzzuk, akkor a húzóerő éppen egyenlő a csúszási súrlódási 

erővel. Ekkor kell leolvasni az erőmérő által mutatott értéket, mely a csúszási súrlódási erő 

nagyságával azonos. Mit mondhatunk az F értékére vonatkozóan? 

 

A hasábok száma A húzóerő (F) 

egy hasáb  

kettős hasáb  

hármas hasáb  

 

 

Tapasztalat:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Végezzük el az előző kísérletet is 1 hasábbal különböző anyagi felületeken (üveg, posztó, 

fémlap)! Mit mondhatunk az F értékére vonatkozóan? 

 

Felület A húzóerő (F) 

fa  

üveg  

posztó  

fém  

 

Tapasztalat: ...………………………………………………….…………………......………… 

……………………………………………………………........................................................... 

 

10. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: fahasáb, erőmérő, ceruza 

 

Mérd meg erőmérővel, mekkora a súrlódási erő a fahasáb egyenletes mozgatása esetén! 

Helyezd ezután a fahasábot henger alakú ceruzákra, s így ismételd meg a mérést! Mit 

tapasztalsz? Mi lehet az oka? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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5. HŐTAN 

 

Az anyagok tulajdonságainak vizsgálatakor térfogatukra is kitértünk. Azt állapítottuk meg, 

hogy a cseppfolyós és szilárd halmazállapotú anyagok térfogata állandó. Ám gyakorlati 

tapasztalataink ezzel ellentétben azt mutatják, hogy ez nem minden esetben igaz. A 

hőmérséklet növekedésével azt látjuk, hogy növekedni kezd az anyag térfogata is. A térfogat 

növekedése eltérő mértékű a különféle anyagok esetében, sőt, akár még fordított jelenséggel 

is találkozhatunk. Ez a jelenség a hőtágulás. 

1. feladat 

Szükséges anyagok, eszközök: deszkalap, pénzdarab, borszesz-égő, csipesz, ragasztó 

 

Ragassz deszkalapra két nagyobb csavaralátétet úgy, hogy egy pénzdarab éppen csak átférjen 

a kettő között! Melegítsd fel a pénzt csipesz közé fogva, hogy meg ne égessen! Próbáld meg a 

meleg pénzt átbujtatni a két alátét között! Mit tapasztalsz? Mi a jelenség magyarázata?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

2. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: üres étolajos palack, pénzdarab 

 

Helyezz egy megfelelő pénzdarabot az üres étolajos műanyag palack szájára! Zárd le néhány 

olajcseppel a palack és a pénz közötti rést! Vedd két tenyered közé a palackot, és figyeld meg, 

mi történik a pénzérmével! Magyarázd meg a tapasztalt jelenséget! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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3. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: műanyag palack, léggömb, fonál 

 

Húzz leeresztett játék léggömböt az üres műanyag palack nyakára! Rögzítsd fonállal vagy 

gumigyűrűvel légmentesen a palack szájához a léggömböt! Vidd a palackot a fűtőtest 

közelébe! Mit tapasztalsz? Adj magyarázatot a jelenségre!  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

A hő terjedésének három módja van: hőáramlás, hővezetés, hősugárzás. Hővezetéskor a belső 

energia úgy jut el a test egyik helyéről a másikra, hogy a részecskék nem vándorolnak el 

eredeti helyükről. Hőáramlás akkor jön létre, hogy a folyadékban vagy a levegőben 

hőmérséklet-különbség, ezáltal sűrűségkülönbség van. A meleg testekből láthatatlan sugarak, 

hősugarak indulnak. Ez a jelenség a hősugárzás, melyhez nem szükséges közvetítő közeg. 

Azonos feltételek mellett a sötét, érdes felületű testek nagyobb mértékben bocsátanak ki 

magukból hősugarakat, mint a fényes, sima felületűek. 

 

4. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: 2db gyertya, fa tömb, jégtömb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állítsd a fatömbre a jeget! Helyezd el a két gyertyát a két oldalán és gyújtsd meg őket!  
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Figyeld a lángot! Mit tapasztalsz? Miért? Hőáramlásról vagy hővezetésről van szó? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

 

5. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: fémrúd, üvegrúd, rajtuk viasszal rögzített szögek, 

tartóállvány, Bunsen-égő 

 
 

 

Rögzítsd a rudakat a tartóállványba, majd gyújtsd meg az égőt úgy, hogy a rudaknak a csak az 

állványtól távolabbi végét érje a láng! Figyeld meg, mi történik a szögekkel a hő hatására! 

Miért? Hőáramlásról vagy hővezetésről van szó? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Az anyagok halmazállapota nem állandó. A természetben tapasztaljuk, hogy az egyes 

anyagok halmazállapota, akár az évszakokkal is megváltozhat. A tó felszíne télen befagy. A 

hó tavasszal elolvad. Ha nyáron kijövünk a medencéből, hamar megszáradunk. Halmazállapot 

változások: olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás 
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6. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: 1,5 - 2 dl-es főzőpohár, melegítő állvány, borszeszégő, gyufa, 

hőmérő, milliméterpapír, jégkása 

 

Tegyél a főzőpohárba kevés apróra tört jégkását, s tegyél bele hőmérőt! Az állványra 

helyezett főzőpohár alatt gyújtsd meg a borszeszégőt! A melegítés elején 10 s-ként, később a 

jég elolvadása után fél percenként olvasd le a hőmérsékletértékeket, s rögzítsd a táblázatban! 

A hőmérővel óvatosan keverd az olvadékot, majd a vizet! A hőmérőt ne hagyd a pohár alján, 

mert akkor nem a víz hőmérsékletét méri! Ha a víz már két perce forr, fejezd be a mérést! A 

kapott hőmérsékletértékeket ábrázold az eltelt idő függvényében grafikonon a 

milliméterpapíron! Magyarázd meg a grafikon alakját! 

 

idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 

idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 

idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 
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hőm. 

(
o
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idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 

idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 

idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 

idő (s) 
hőm. 

(
o
C) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

A grafikon magyarázata: 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

7. feladat 

Szükséges anyagok, eszközök: jégkockák, 5 kg-os súly, tál 

 

Tegyél a tálba három jégkockát! Figyeld meg, milyen gyorsan olvadnak, mennyire gyűlik a 

víz a tában! Majd helyezz a három jégkockára egy 5 kg-os súlyt! Újra figyeld meg, milyen 

gyorsan gyűlik a víz a tálban! 

 

Tapasztalat:…...…………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………..………………………...……… 

 

Befolyásolta-e a nagyobb nyomás az olvadás sebességét? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

8. feladat 

Szükséges anyagok, eszközök: folyadékszálas hőmérő, vatta, alkohol 

Borítsd be a hőmérő folyadéktartályát a vattával, majd cseppents rá alkoholt! A hőmérő 

folyadékszála lefelé mozdul el. Magyarázd meg ezt a jelenséget! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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9. feladat 

Szükséges anyagok, eszközök: üveglap, víz, kölni, papír 

 

Nedvesíts meg vízzel és kölnivel két, egyenlő nagyságú papírcsíkot! Tapaszd mindkettőt 

függőleges helyzetű üveglapra! Figyeld meg, melyik esik le előbb az üveglapról! Mi a 

magyarázata?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

10. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: vékonyfalú pohár, yíz 

 

Törölj meg szárazra egy vékonyfalú poharat, és a meleg konyhában tölts bele hideg vizet! Mit 

tapasztalsz? Magyarázd meg a jelenséget!  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

11. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: műanyag lap, pohár, meleg víz 

 

Tégy poharat meleg vízbe rövid időre! Kiemelés után helyezd szájával lefelé műanyag lapra! 

Emeld meg a poharat kis idő múlva! Mit tapasztalsz? Miért?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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12. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: 1db mérőedény, 1db hőmérő, só, keverőeszköz, jég, víz  

 

Tedd a jégkockákat egy pohárba, majd önts rá egy kevés vizet! Állítsd bele a hőmérőt az 

edénybe és várd meg, amíg beáll a hőmérsékletre! Ezután sózd meg bőven a jeges vizet és 

keverd össze! Figyeld meg a hőmérsékletet és a jeges vizet! Úgy viselkedik, ahogyan az adott 

hőmérsékleten tanultad? Mi okozhatja ezt a jelenséget? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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6. NYOMÁS 

Szilárd testek nyomása 

 

Valamely testnek a másik testre kifejtett nyomóhatása függ a nyomóerőtől és a nyomott 

felülettől. Ennek a hatásnak a mértékét e két mennyiség hányadosaként határozhatjuk meg. A 

nyomóerő és a nyomott felület hányadosaként meghatározott mennyiséget nyomásnak 

nevezzük. 

 

1. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: 30 cm × 30 cm-es, 5 cm vastag habszivacsdarab, három 

egyforma, téglatest alakú fémtest, fél kilogramm tömegű súly, mérőszalag, mérleg 

 

Mérd meg mérőszalaggal az egyik téglatest egy csúcsba futó élhosszait (a, b, c), majd rakj 

súlyt a testre, és mérd meg az együttes tömegüket mérleg segítségével! Az eredményeket írd 

be a táblázatba! 

 

mérések eredmények 

a él (m)  

b él (m)  

c él (m)  

tömeg (kg)  

súlyerő (N)  

 

Fektesd vízszintes asztalra a habszivacsot, és helyezd rá a legnagyobb területű oldalával a 

téglatestet, majd rakd rá a súlyt is! Figyeld meg, hogy a habszivacs milyen mértékben 

nyomódik be! A kísérletet végezd el a téglatest többi felületével is! Megfigyeléseidet írd le a 

táblázat megfelelő részeibe! 
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kísérlet eredmények 

legnagyobb területű oldalon  

középső méretű területű 

oldalon 
 

legkisebb területű oldalon  

 

 

Rakd a habszivacsra a legnagyobb felületével az egyik téglatestet, és helyezd rá először az 

egyik, majd a másik testet! A habszivacs benyomódásával kapcsolatos észrevételeidet írd be a 

táblázatba! 

 

kísérlet eredmények 

1 db test esetén  

2 db test esetén  

3 db test esetén  

 

Számítsd ki a téglatest oldalainak területét és a súlyerőt!    

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Számold ki az összes oldal területével, hogy mekkora nyomást gyakorolnak a talajra!   

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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2. feladat 

A ház udvarán lévő téglarakás nyomása 35000 Pa, a talajjal érintkező felülete 2,5 m2. 

Mekkora a téglarakás súlya? 

 

 

 

 

 

 

 

3. feladat 

Egy könyvszekrény súlya 800 N. A padlón 32000 Pa a nyomás. Mekkora a lábak együttes 

talpfelülete? 

 

 

 

 

 

 

 

4. feladat 

Egy betonoszlop mérete: 20 cm x 20 cm x 3 m. A beton sűrűsége 2200 
kg

m3
. Mekkora a 

betonoszlop nyomása akkor, 

a) ha függőleges helyzetben áll 

b) ha a földön fekszik? 
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Folyadékok nyomása 

 

A felül lévő folyadékoszlop súlya ránehezedik az alatta lévő folyadékrétegekre. Innen 

származik a folyadékok belsejében lévő nyomás, ezt nevezzük hidrosztatikai nyomásnak. 

Minél mélyebben mérjük a hidrosztatikai nyomást a szabad felszínhez képest, annál nagyobb 

lesz. Egy bizonyos mélységben iránytól független a hidrosztatikai nyomás. Például mindegy, 

hogy a tengeralattjáró alja, oldala vagy teteje van 10 méter mélységben a víz alatt, a rá ható 

hidrosztatikai nyomás minden esetben éppen a légköri nyomással egyezik meg. 

 

5. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: üvegkád, U alakú üvegcső, gumicső és membrános tölcsér, 

műanyag vonalzó, mindkét végén nyitott, 5 cm átmérőjű üvegcső, gumimembrán, madzag, 

olló, vízcsap és több liter víz 

 

Töltsd tele az üvegkádakat vízzel! A gumicső egyik végére rögzítsd rá a membrános tölcsért! 

Tölts vizet úgy az U alakú csőbe, hogy a vízszint kicsit alacsonyabban álljon benne a felénél, 

és rögzítsd a gumicső másik végét az U alakú cső egyik végére! A szárakban a vízszint 

egyenlő legyen! Vidd az üvegkád vízfelszíne alá körülbelül 3 centiméterrel a membránt! Mi 

történt a vízzel az U alakú csőben? Azonos mélységben változtass a membrán helyzetén! Mi 

történt az U alakú csőben a vízzel? 

Merítsd bele függőlegesen az üvegkád vizébe a vonalzót, mert a membrán szabad felszínétől 

így méred meg a bemerülési mélységét! Vidd 3 cm, 6 cm, majd 9 cm mélységbe a membránt, 

vízszintes állapotban! Mi történt az U alakú csőben lévő vízzel? Mérd meg a csőben lévő 

vízoszlopok magasságkülönbségét! Eredményeidet rögzítsd a táblázatban! 
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mérések leírás 

A membrán 3 cm-rel a víz alatt  

A membránt azonos mélységben 

forgatva 
 

Mi a kapcsolat a membrán bemerülési 

mélysége és az U alakú csőben a 

folyadékkülönbségek között? 

 

 

 

Rögzítsd feszesen a gumimembránt a mindkét végén nyitott, egyenes üvegcső egyik végére! 

Önts fokozatosan egyre több vizet a csőbe! A membrán alakváltozása és a csőben lévő 

vízoszlop magassága közötti összefüggést írd be a táblázatba! 

 

mérések leírás 

A csőben lévő víz magassága és a 

membrán alakja közötti összefüggés 
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6. feladat 

 

Mindkét végén nyitott üveghenger egyik végére vágj ki rajzlapból akkora körlapot, hogy csak 

kevéssel legyen nagyobb a körlap átmérője, mint az üveghengeré! Szorítsd a körlapot az 

üveghenger aljához, és süllyeszd félig a víz alá! Engedd el a körlapot! Mit tapasztalsz? Adj 

magyarázatot a tapasztaltakra!  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Légnyomás 

 

A levegő súlyából származó nyomás a légnyomás. A levegő nyomása- éppen úgy, mint a 

hidrosztatikai nyomás- minden irányban tapasztalható. A levegő nyomása függ a tengerszint 

feletti magasságtól, a levegő gőztartalmától és az időjárási viszonyoktól is. 

 

7. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: pohár, szívószál, víz 

 

Szívj egy kevés vizet a szívószálba, szorítsd össze a szádhoz közelebb eső végénél, majd 

emeld ki a folyadékból a szálat! Kifolyik-e a szívószálból a víz? Miért? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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8. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: pohár, papírlap, víz 

 

Töltsd meg a poharat vízzel csurig, majd tedd rá a papírlapot! Óvatosan vedd kézbe, fordítsd 

meg fejjel lefelé az egészet, majd engedd el a papírlapot! Mit fogsz tapasztalni? Mi az oka? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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7. HIDROSZTATIKA 

 

A folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, ezért a súlya lecsökken. Arkhimédész 

törvénye szerint a felhajtóerő (𝐹𝑓) egyenlő a test bemerülő térfogatával megegyező térfogatú 

folyadék vagy gáz súlyával. A felhajtóerő kiszámolásának módja: 𝐹𝑓 =  𝜌𝑓∙ 10 
N

kg
 ∙  𝑉𝑡 , ahol 

𝜌𝑓 a folyadék vagy gáz sűrűsége, a 𝑉𝑡 pedig a test folyadékba vagy gázba merülő részének a 

térfogata.  A felhajtóerő annál nagyobb, minél sűrűbb a folyadék vagy a gáz, továbbá függ a 

bemerülő test térfogatától is. 

Történeti érdekesség: 

Arkhimédész már neves tudós volt, amikor Szirakuza királya, Hieron megkérte, hogy 

vizsgálja meg az isteneknek ajándékul készített koronáját. Arra gyanakodott, hogy az 

ötvösmester nem színaranyból készítette el a koronát, hanem ezüsttel ötvözte. Arkhimédész 

sokáig törte a fejét, egyszer aztán fürdőzés közben hirtelen megvilágosodott előtte a 

megoldás. A telt kádba merülve a felesleges víz kifolyt, ez vezetett a megoldáshoz. 

Arkhimédész fogott egy a koronával azonos tömegű színarany, illetve egy színezüst tömböt. 

Az arany sűrűsége nagyobb az ezüsténél, térfogata kisebb, így kevesebb vizet szorít ki. A 

koronát víz alá merítve azt találta, hogy az aranytömbnél több, az ezüsttömbnél viszont 

kevesebb vizet szorít ki, tehát a korona a két anyag ötvözete volt. A legenda szerint így 

bizonyosodott be az ötvösmester csalása.  

 

1. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: rugós erőmérő, kancsó, főzőpohár, azonos térfogatú réz-, 

alumínium- és vashenger, Arkhimédész törvényének kimutatására szolgáló alumíniumhenger 

és üres henger pár, kb. fél liter víz 
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Akaszd a henger alakú réztestet a rugós erőmérőre, és engedd bele egy vízzel teli 

főzőpohárba! Változott a mért erő? Végezd el a kísérletet vas- és alumíniumhengerrel is! A 

mért adatokat írd be a táblázatba! 

 

 
A henger súlya 

levegőben 

A henger súlya 

vízben 

Az erő 

változása (N) 

A változás 

jellege 

(nő/csökken) 

alumínium     

réz     

vas     

 

Az üres hengerbe rakd bele az alumíniumhengert, és győződj meg róla, hogy a térfogatuk 

egyenlő! Rugós erőmérőre akaszd az üres hengert, és akaszd a henger alá a tömör 

alumíniumhengert is! Lógasd bele a vízzel töltött főzőpohárba a hengert! Az erőváltozást írd 

be a táblázatba, majd az üres hengert töltsd tele vízzel! Az erőváltozást írd be a táblázatba! 

 

 
Az elrendezés 

súlya 

Az elrendezés 

súlya, amikor a 

henger a vízbe 

lóg 

Az elrendezés 

súlya, amikor a 

tartály vízzel 

teli 

Következtetés 

alumínium     

réz     

vas     

 

2. feladat 

Számítsd ki a vízbe merülő 300 m3 térfogatú tengeralattjáróra ható felhajtóerőt! A víz 

sűrűsége: ρvíz= 1000 
kg

m3
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Ha üvegkádban lévő vízbe teszünk egy-egy parafadugót, fenyőfadarabot, gyertyát, jégdarabot 

műanyaglapot, alumíniumpénzt, vas-  és rézdarabot akkor ezen testek egy része úszik a vízen, 

más része lemerül. Azok a testek úsznak a folyadékban, amelyeknek anyaga kisebb sűrűségű, 

mint a folyadék sűrűsége és azok a testek merülnek el a folyadékban, amelyeknek az anyaga 

nagyobb sűrűségű, mint a folyadék sűrűsége. Azok a testek, amelyeknek anyaga ugyanolyan 

sűrűségű, mint a folyadék sűrűsége, lebegnek a folyadékban. 

 

3. feladat 

Egy folyadékba merült testre két függőleges irányú erő hat: a gravitációs erő és a felhajtóerő. 

Ezek viszonya egymáshoz képest milyen lehet, és ez mit eredményez a test és a folyadék 

helyzetét illetően? 

Ffel < Fgrav : 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

Fgrav < Ffel :  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

Fgrav = Ffel :  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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4. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: víz, só, 1db krumpli 

 

Tedd a krumplit egy vízzel töltött edénybe! Hol helyezkedik el a krumpli? Mi az oka? 

Sózd meg a vizet, közben pedig figyeld a krumplit! Mi történik? Mi okozza? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

5. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: üvegkád, víz, alumíniumfólia 

 

Formálj alumíniumfóliából kis hajót! Helyezd a vízre! Hajtogasd össze ezután a kis hajót úgy, 

hogy ne maradjon benne levegő! Helyezd így a vízre! Mit tapasztalsz? Adj magyarázatot a 

tapasztaltakra!  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

6. feladat 

 

Miért nehéz egy felfújt strandlabdát a víz alá nyomni?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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7. feladat 

 

Ha egy vasszöget vízbe pottyantunk, az elmerül. Miért nem süllyednek el ezek után a hajók, 

amik szintén vasból vannak?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

A közlekedőedény két vagy több edényből áll, egymással összekötve. Az edényekben a 

folyadék szabadon áramolhat, „közlekedhet”. Ha valamely csőnek kicsi a belső átmérője, 

szűk a keresztmetszete, akkor azt hajszálcsőnek mondjuk. A víz a petróleum és sok más 

folyadék felszíne magasabban van, mint a vastagabb ágakban, mert ezek az anyagok tapadnak 

az üveghez. A higany felszíne alacsonyabban van a hajszálcsőben, mint a vastag ágakban, 

mert a higany nem tapad az üveghez. 

 

8. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: közlekedőedény-rendszer, víz 

 

 
 

 

Tölts vizet az edénybe, és figyeld meg a vízfelszínt! Jegyezd le a tapasztalataidat! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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9. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: közlekedőedény-rendszer hajszálcsővel, víz 

 

 

 
 

 

Tölts vizet az edénybe, és figyeld meg a vízfelszínt! Mit tapasztalsz?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

10. feladat 

 

Szükséges anyagok és eszközök: kockacukor, megfestett víz, tálka, zsírpapír 

 

Tégy megfestett vízbe egymásra két kockacukrot! (A víz ne lepje el még az alsó cukrot se!) 

Ugyanígy, tégy két kockacukrot a megfestett vízbe, de ezek közé előzőleg helyezz zsírpapírt! 

Mit tapasztalsz? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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11. feladat 

 

Milyen példák jutnak eszedbe hajszálcsövességre? Hol találkozhatunk vele a 

hétköznapokban? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

12. feladat 

Mit tapasztalunk egy közlekedőedény (pl. teáskanna) száraiban hogyan helyezkedik el a 

folyadék felszíne? Mi történik, ha megdöntjük az edényt? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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8. OPTIKA 

 

1. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: papírdoboz, zsírpapír 

 

A fény egyenes vonalú terjedésén alapul a sötétkamra. Fúrj egy zárt doboz egyik oldalára 2-3 

mm átmérőjű lyukat! Távolítsd el az ezzel szemben lévő oldalt, és tégy a helyére áttetsző 

zsírpapírt! Tartsd a sötétkamra nyílását az ablak irányába! Figyeld meg a zsírpapíron 

keletkező képet! Mit tapasztalsz? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

Ha a fénysugár két különböző közeg határához ér, akkor a fénysugár egy része a 

közeghatárról visszaverődik, másik része behatol az új közegbe. Az előbbi a 

fényvisszaverődés, az utóbbi a fénytörés jelensége. 

 

2. feladat 

Szükséges anyagok, eszközök: üvegkád, víz, 2 db ceruza 

A két, egyenlő hosszúságú ceruza közül az egyiket az üvegkádban lévő vízbe, a másikat az 

üvegkád mellé állítottuk. A vízben lévő ceruzát rövidebbnek látjuk, mint a másikat. Mi a 

magyarázata az eltérésnek?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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3. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: átlátszatlan edény, fémpénz, víz 

 

Tégy átlátszatlan edénybe fémpénzt úgy, hogy oldalról nézve éppen csak a pénz távolabbi 

szélét lásd! Önts óvatosan vizet az edénybe úgy, hogy a pénzdarab ne mozduljon el! A pénzt 

teljes egészében látod. Mi a jelenség magyarázata?  

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

4. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: tükör, ceruza 

 

Állítsd a zsebtükröt merőlegesen az asztalra! Végezd el a következő kísérletet! 

Közelítsd az asztalra merőleges ceruzádat a tükörhöz! Közben figyeld meg a ceruza 

tükörképének nagyságát és helyét! Fogalmazd meg megfigyeléseidet! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

5. feladat 

 

Szükséges anyagok, eszközök: zsebtükör 
 

Fogd a zsebtükröt vízszintesen előrenyújtott kezedbe és végezd el az alábbi beállításokat! 

Minden esetben fogalmazd meg, hogy a tükröt a függőlegeshez képest hogyan kellett 

tartanod! 

 

a) Arcodat lásd a tükörben! 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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b) Hajad felső szélét lásd a tükörben! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

c) Állj fel, s derekadat lásd a tükörben! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

d) Állj fel, s a cipőd orrát lásd a tükörben! 

…………………………………………………………………………………………...……… 

e) A terem plafonjának feletted lévő pontját lásd a tükörben! 

…………………………………………………………………………………………...……… 
 

6. feladat 

Szükséges anyagok, eszközök: zsebtükör 

 

Anélkül, hogy a fejedet forgatnád, illetve kinyújtott karodat mozgatnád, csak a tükör 

forgatásával a teremnek kb. hányad részét láthatod a tükörben? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

7. feladat 

Egy 170 cm magas embernek a feje tetejétől kb. 10 cm-rel alacsonyabban van a két szeme. 

Legalább mekkora síktükröt kell függőlegesen az előszoba falára rögzítenie és milyen 

magasra, hogy a tükör elé állva teljes egészében lássa magát? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

Állításodat rajzban igazold! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. feladat 
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Szükséges anyagok, eszközök: Optikai pad, gyertya, felfogóernyő, gyűjtőlencse, 

szórólencse, méterrúd 

 
 

Az optikai padon a gyertyát és az ernyőt a lencse két oldalán helyezd el és keresd meg a 

gyertya éles képét. Mérd le a lencse és a gyertya távolságát (tárgytávolság) valamint a lencse 

és az ernyő távolságát (képtávolság).  

Figyeld meg a kép tulajdonságait: 

mérete: nagyított, kicsinyített, ugyanakkora 

minősége: valódi, látszólagos 

állása: egyenes vagy fordított állású  

 

Megfigyeléseidet és méréseid eredményeit rögzítsd a táblázatban. 6 különböző esetet vizsgálj, 

közben a gyertya és az ernyő távolságát is változtathatod! 

 

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

tárgytávolság 
      

képtávolság 
      

a kép mérete 
      

a kép minősége 
      

a kép állása 
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9. feladat 

 

Milyen beállításnál láthatsz gyűjtőlencsével látszólagos képet? Milyen egyéb tulajdonságai 

vannak ennek a képnek? 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

10. feladat 

 

Figyeld a gyertya képét szórólencsén keresztül! Milyen tulajdonságokat állapíthatsz meg? 

 

a kép mérete:   …………………………. 

a kép minősége:  …………………………. 

a kép állása:   …………………………. 
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