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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

1. Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, 

nem tartózkodhat annak területén! 

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

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

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

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

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

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

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

szabálytalanul tárolt eszközök balesetet okozhatnak, illetve károsodhatnak. 

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

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

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

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

főkapcsoló lekapcsolása! 

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

laboratóriumban széndioxiddal oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Csak 

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

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

Veszélyjel Mit jelent? 

  

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

 

 

Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! 

 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

 

Vigyázz! Lézersugár! 

 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 
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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

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

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

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

 fejlődjön képességed a megfigyelésre, adatok értelmezésére, 

táblázatba foglalására és grafikus ábrázolására; 

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

 a páros és csoportos munka során tanulj meg együttműködni 
társaiddal. 

 

Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzet két témakört ölel fel: 

 Természettudományos vizsgálati módszerek 
- megismerkedünk a mérés fogalmával és a legalapvetőbb 
mérőeszközökkel 

 Mozgások 
- először a mozgás leírásával foglalkozunk, aztán a mozgás okait 
vizsgáljuk 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Az anyagoknak, testeknek és folyamatoknak sokféle jellemző tulajdonságuk 

van. Pl. méretük, hőmérsékletük, színük, ízük, időtartamuk. Van olyan 
tulajdonság, amit mennyiségekkel is jellemezhetünk, amelyeket számértékkel 
és mértékegységgel adhatunk meg. Ezeket a mennyiségeket méréssel vagy 
számolással kaphatjuk. A mérés során azt határozzuk meg, hogy a mérendő 
mennyiségben hányszor van meg az egységnyi mennyiség. 

Ebben a témakörben néhány alapvető mérőeszközzel, mérési módszerrel 
ismerkedünk meg. Először térfogatot és tömeget (ezekből számítással 

sűrűséget) fogunk mérni, majd időmérésre alkalmas eszközt fogunk 
összeállítani, végül hőmérőt kalibrálunk. 
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F7-8.1. SŰRŰSÉG MEGHATÁROZÁSA 

TÖMEGMÉRÉS, TÉRFOGAT MÉRÉSE VÍZKISZORÍTÁSSAL 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Testek különböző anyagokból: alumínium, vas, réz 

 Mérleg 

 Mérőhenger 

 Sűrűségtáblázat 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: 

A sűrűség meghatározható tömegmérés és térfogatmérés segítségével. 
 
Tömegmérés 

A testek tömegét digitális mérlegre helyezve olvassuk le. 
 
Térfogatmérés 

A mérőhengerbe vizet töltünk és leolvassuk a víz térfogatát, majd a mérendő 
testet beleengedjük a vízbe. A megemelkedett vízszinthez tartozó térfogat a 
víz és a test együttes térfogatát adja. A mért két térfogat különbsége a 
keresett térfogat. 

 
A sűrűség meghatározása 
 

A test sűrűségét a tömeg és a térfogat hányadosa adja meg. 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Mérd meg a mérleggel (grammban) a kapott testek tömegét! Írd be a mért 
értékeket a táblázatba! 

2) Mérd meg a kapott testek térfogatát (cm3-ben)! A mérés menete: 

a) A mérőhengerbe annyi vizet tölts, hogy a vízszint a skála közepe felé 

valamelyik osztásrésszel éppen egybeessen. Olvasd le a víz térfogatát! 

Vvíz = 

b) A mérendő testet óvatosan engedd bele a vízbe. A megemelkedett 
vízszinthez tartozó térfogat a víz és a test együttes térfogatát adja. Írd ezeket 
az értékeket is a megfelelő helyre a táblázatba! (Vtest + Vvíz ) 

c) A megemelkedett térfogatértékből vond le a kezdeti víztérfogatot, jegyezd 

le ezt is a táblázatba! 
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3) Számítással határozd meg a tanulókísérleti testek sűrűségét! Töltsd ki a 
táblázatot!  

A test 
anyaga 

A test 
tömege 

Vtest + Vvíz A test 
térfogata 

A test 
sűrűsége 

alumínium     

vas     

réz     

 
4) A kapott eredményeket vesd össze a sűrűségtáblázatból kikeresett 
értékekkel! 

Anyag Sűrűség a 

táblázatból 

A mért 

sűrűség 

alumínium   

vas   

réz   
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F7-8.2. EGYSZERŰ IDŐMÉRŐ ESZKÖZ KÉSZÍTÉSE 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 mérőszalag 

 stopper 

 3 különböző tömegű ingatest 

 zsineg (kb. 170cm hosszú) 

 állvány 

 

 

 

 

 

 

http://titan.physx.u-szeged.hu/~bubo/AlapozoLabgyak/book.html 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Időmérésre alkalmas eszköz a fonálinga. 
 

A fonálinga lengési tulajdonságait fogjuk megvizsgálni. A lengésidőt mérjük a 
kitérés, az ingatest tömege és az inga hosszának függvényében. 
 

Fonálinga (matematikai inga): Az egyik végén felerősített hosszú, vékony 
nyújthatatlan zsineg és a zsineg másik végére kötött kisméretű, de a zsineghez 
viszonyítva nagy tömegű test fonálingát alkot. 
Lengésidő: egy teljes lengés ideje, vagyis az az időtartam, amíg az inga az 

egyik szélső helyzetéből indulva ugyanoda visszatér. Egyszerre mindig 10 

lengés összidejét fogunk mérni, hogy kisebb legyen a mérési hibánk. 
A tapasztalatok alapján készítjük el a másodpercingánkat, vagyis egy olyan 
fonálingát, amelynek lengésideje 2 másodperc. 
 
 
 

 
 
 

http://titan.physx.u-szeged.hu/~bubo/AlapozoLabgyak/book.html
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Köss kis fémtestet vékony zsinegre és a zsineget rögzítsd állványra úgy, 

hogy a rögzítés és az ingatest közepének távolsága 50cm legyen. A fonálon 
függő testet húzd oldalra és különböző kitérítési magasságból engedd el (a 
függőlegestől kb. 10°, 30° és 45°-kal kitérítve). 10-10 lengését mérve 

határozd meg a lengésidőt. A mérési eredményeket foglald táblázatba! 

 10 lengés mért 
időtartama 

lengésidő 

legnagyobb kitérés   

közepes kitérés   

legkisebb kitérés   

 
Tapasztalat: 

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

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

2) Cseréld le az előző ingatestet két másik, más-más tömegű ingatestre. Most 
is 10-10 lengését mérve (kb. azonos kitérésekkel indítva) határozd meg a 
lengésidőt. A mérési eredményeket foglald táblázatba! (Az egyik másolható az 
előző táblázatból!) 

 10 lengés mért 
időtartama 

lengésidő 

kis tömegű inga   

nagyobb tömegű inga   

legnagyobb tömegű inga   

Tapasztalat: 

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

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

3) Most az inga hosszát fogjuk változtatni a táblázat szerint. Most is 10 lengés 

időtartamából határozzuk meg a lengésidőt! 

a) A mérési eredményeket rendezzük táblázatba! Írjuk be a korábban 
megmért inga lengésidejét is! 

hossz (cm) 10 15 40 50 60 90 135 160 

lengésidő 
(s) 
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b) Készítsünk grafikont a táblázat adataiból!  

 

 

Tapasztalat: 

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

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

4) Készíts másodpercingát! 

A másodpercinga fonalának hossza a felfüggesztési ponttól az ingatest 
közepéig pontosan 99,4 cm. Ellenőrizd méréssel a sajátkészítésű 

másodpercinga lengésidejét! (A szokásos módon mérd meg 10 teljes lengés 

idejét! Ha jól dolgoztál, akkor 10 lengés ideje 20 másodperc) Ha az inga nem 
elég pontos, próbáld meg az ingahossz finom módosításával pontosabbá tenni!  

ingahossz (cm) 

le
n

gé
si

d
ő

 (
s)
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F7-8.3. HŐMÉRŐ KALIBRÁLÁSA 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

homokos tálca gyufának 

hőálló kesztyű 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Alkoholos hőmérő 

 Állvány a hőmérőhöz 

 Főzőpohár 

 Összetört jég 

 Lombik 

 Vasháromláb 

 Desztillált víz 

 Borszeszégő  

 

 

http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0062.jpg 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A hőmérő kalibrálására az egyik lehetőség, hogy olvadáspontot, 
forráspontot, stb. határoznak meg a hőmérővel és hasonlítják össze a mért 
adatokat a valódi adatokkal. 

Mi a víz olvadáspontját és forráspontját fogjuk a hitelesítéshez használni. 

A folyadékhőmérők folyadéktartályból és egy ahhoz csatlakozó zárt végű, 

vékony üvegkapillárisból állnak. Ha a folyadék hőmérséklete, illetve ennek 
következtében térfogata változik, a folyadékszint emelkedik vagy süllyed a 
kapillárisban. 

A következőket kell szem előtt tartanunk: 

- A hőmérő leolvasási hibája akkor a legkisebb, ha a folyadékszálra 
merőlegesen nézünk úgy, hogy szemünk és a folyadékszint egy magasságban 
van.  

- A hőmérsékleti egyensúly beállása, azaz amíg a hőmérő felveszi a mérendő 
test hőmérsékletét, több-kevesebb időt igényel. A hőmérőt csak a megfelelő 
idő kivárása után olvassuk le! 

 

http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0062.jpg
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hitelesítés a víz olvadáspontján 

A főzőpoharat töltsd meg összetört jég és víz keverékével. Az összetört jég a 
felületnövelés miatt szükséges, mert a 0,00°C-os olvadáspont csak akkor áll 
fenn, ha a két egymással egyensúlyban lévő fázis, azaz a jég és a víz érintkezik 
egymással. Ezt követően a hitelesítendő hőmérőt helyezd el úgy a jégben, 
hogy a folyadéktartály a jég közepén legyen és a hőmérő csak annyira álljon ki 
belőle, hogy a 0°C-nál le lehessen olvasni. A hőmérőt célszerű állványhoz 
erősíteni. Figyeld a hőmérőben a folyadékszálat és akkor olvasd, majd jegyezd 

le az értéket (Tleolvasott), amikor az már megállapodott. Ez az érték lesz a 
kalibrálandó hőmérőn a 0°C. 

Tleolvasott= 

 

Az eltérés:  

Tleolvasott – 0°C = 

 

2) Hitelesítés a víz forráspontján 

Rögzítsd állványhoz a lombikot, 2/3-ad részéig töltsd meg desztillált vízzel. A 
kalibrálandó hőmérőt helyezd el úgy a lombikba, hogy annak folyadéktartálya a 
folyadék felett kb. 2 cm-re legyen, majd rögzítsd. Erre a folyadék esetleges 
túlhevüléséből adódó hiba kiküszöbölése miatt van szükség. Ezt követően 
forrald fel a desztillált vizet. A forrás során a folyadék gőze a folyadékkal 

egyensúlyban van, azzal azonos hőmérsékletű, következésképpen biztosan a 

víz forráshőmérsékletét lehet leolvasni. Figyeld a hőmérőben a folyadékszálat 
és akkor olvasd, majd jegyezd le az értéket (Tleolvasott), amikor az már 
megállapodott. Ez az érték lesz a kalibrálandó hőmérőn a 100°C. 

Tleolvasott= 

 

Az eltérés:  

Tleolvasott –100°C =  
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MOZGÁSOK 

A témakör első kísérletei a mozgások leírásával foglalkoznak, ún. kinematikai 

jellemzőket figyelünk meg, mint a sebesség, gyorsulás. Speciális mozgásokat 
vizsgálunk, mint az egyenes vonalú egyenletes mozgás (4. kísérlet), nulla 
kezdősebességű egyenletesen gyorsuló mozgás (5. kísérlet), szabadesés (6-7. 
kísérlet). 

Aztán a dinamika alapjaival ismerkedünk meg. Ehhez szükségünk van az erő 
mérésére (8. kísérlet). Megvizsgáljuk a súlytalanság állapotát (9. kísérlet). A 
dinamika alaptörvényeiből kísérlettel alátámasztjuk Newton I. és III. törvényét, 

és ez utóbbi következményeként megismerjük a rakéta-elvet (10-13.kísérlet). 
Utána speciális erőhatásként a súrlódási erőket vizsgáljuk meg (14-15. 
kísérlet). 
A következő kísérletekben több erő együttes hatásával foglalkozunk: elsőként 
két közös hatásvonalú erők összegzését nézzük meg (különböző hatásvonalú 

két erő összegzése középiskolai feladat), majd megismerkedünk az erők 
forgató hatásával. Megvizsgáljuk, hogy mi a testek egyensúlyának feltétele, és 

milyenek lehetnek az egyensúlyi helyzetek (16-18. kísérlet). 

Majd egy, a tananyagban kifejezetten nem szereplő, de annál érdekesebb 
témát járunk körül: a közegellenállást (19. kísérlet). 

Végül az rugalmas energia mozgási energiává alakulását vizsgáljuk (20. 
kísérlet). 
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F7-8.4. EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS VIZSGÁLATA MIKOLA-CSŐVEL 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Mikola-cső (mérőszalaggal) 

 Állvány 

 Metronóm  
(vagy számítógépen metronóm 
szimulátor) 

 Kréta 

 Stopperóra 

 Szögmérő 

 Mutató a szögmérőhöz 

                                                
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/palya-
ut-elmozdulas/a-mikola-csoben-mozgo-buborek 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A Mikola-csőben a buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást 
végez. 
 

A Mikola-cső egy kb. 1 m hosszú, egyik végén zárt, a másik végén 
ledugaszolt, folyadékkal töltött üvegcső, amelyben kb. 0,5 cm hosszúságú 
buborék mozoghat, akkor, ha a csövet megdöntjük. 

 
1. Adott szögnél – a csőnek a vízszintessel bezárt szögét adjuk is meg – mérjük 

az egyenlő időszakaszok alatt megtett utakat: 
 a metronóm jelzi az egyenlő időközöket krétával jelöljük meg a buborék 

helyét a metronóm kattanásainak időpillanatában a mérőszalaggal mérjük 
meg a szakaszok hosszát 

2. Mérjük meg a buborék sebességét: 

 Jelöljünk ki 5-6 különböző szakaszt krétával (az előző jelöléseket töröljük le!) 
a cső különböző helyein úgy, hogy egy-egy szakasz hossza 30 cm legyen. 

 Állítsuk a Mikola-cső vízszintessel bezárt szögét az előző méréssel azonosra. 
 Mérjük stopperrel azokat az időket, mely alatt a buborék megteszi a 30 cm-es 

utakat! 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A Mikola-cső megfelelő megdöntésével – a buborék legyen a cső alján - 
indul a mérés, a nulla pozíciót az első krétajelölés (metronómütésre) adja. 

Ehhez viszonyítjuk a többi krétajelet. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/palya-ut-elmozdulas/a-mikola-csoben-mozgo-buborek
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/palya-ut-elmozdulas/a-mikola-csoben-mozgo-buborek
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a) A cső vízszintessel bezárt szöge:  

b) Az egyes (egyenlő időközönkénti) szakaszok hossza: 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 

        

c) Miből látható, hogy a buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez? 

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

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

d) Mikor lenne teljes az egyenletes mozgás igazolása a kísérlettel? 

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

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

2) Mérjük meg a buborék sebességét a különböző szakaszokban! 

a) s=30cm. Töltsd ki a táblázatot! 

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

idő       

sebesség       

b) Mit vártál a méréstől? 

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

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

c) Mik eredményezhettek hibát? 

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.5. EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁS VIZSGÁLATA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 sín 
(mérőszalaggal) 

 fahasáb 

 kiskocsi 

 stopperóra 

 

 

 

 

 

 

                                           http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0007.jpg 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A lejtőn legördülő kiskocsi egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló 

mozgást végez. 
 

Állítsd össze a kísérleti eszközt az ábrának megfelelően! 
 

A kísérlet során a kiskocsit a lejtőről különböző magasságokból indítjuk. A 
különböző távolságok megtételéhez szükséges időt mérjük – több mérést 
végzünk, majd átlagolunk. A mérés adataiból út-idő grafikont készítünk. 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Indítsd el a kiskocsit a lejtő aljától először 20 cm, majd 40 cm, 60 cm, 
80 cm, végül 100 cm távolságról. 

a) Mérd meg az adott távolságok megtételéhez szükséges időt – minden 
távolságon három mérést végezve, és töltsd ki a táblázat megfelelő oszlopait! 

b) Számold ki az egyes távolságokhoz tartozó idők átlagát, és rögzíts a 
táblázat megfelelő oszlopába! 

 

 

http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0007.jpg
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s (m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) tátl (s) 

0,2     

0,4     

0,6     

0,8     

1     

2) Készíts út-idő grafikont az adatokból (az átlagolt időt használd)! 

 

 

Milyen görbe illeszthető az ábrázolt pontokra? ..............................................  

  

t (s) 
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F7-8.6. SZABADESÉS EJTŐCSŐBEN 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 Törékeny! 

Különösen óvatosan kezeljük a csövet 

vákuumozva: Az ütés vagy az esés 
esetén a berobbanásnak komoly 
veszélye van. 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 ejtőcső (Newton-cső) 

(madártoll és fagolyó van benne) 

 vákuumszivattyú 

 
                                                                 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/jatekok-a-fizikaban-
fizika-a-jatekokban/a-szabadesesnel-gyorsabb-eses 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A kísérlet folyamán megvizsgáljuk, hogy az eső test tömege és alakja hogyan 
befolyásolja a szabadesés sebességét. 

Először az ejtőcsőben lévő golyót és tollat úgy engedjük leesni, hogy a csőben 
még van levegő, majd a levegőt kiszivattyúzzuk, ezzel a légellenállást 
kiküszöböljük. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Figyeljük meg a tollpihe és a fagolyó esését levegőben. 

a) Tapasztalat: 

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

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/jatekok-a-fizikaban-fizika-a-jatekokban/a-szabadesesnel-gyorsabb-eses
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/jatekok-a-fizikaban-fizika-a-jatekokban/a-szabadesesnel-gyorsabb-eses
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 ...............................................................................................................  

b) Szerinted a két test különböző alakja vagy különböző tömege befolyásolta 

inkább a mozgást? 

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

2) Figyeljük meg a tollpihe és a fagolyó esését vákuumban. A levegő 
kiszivattyúzásával a légellenállástól „megszabadulunk”, így a testekre csak a 
nehézségi erő hat, vagyis szabadon esnek. 

Tapasztalat: 

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

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

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

Következtetés: 

Szabadon eső testek mozgását a testek alakja és a tömegük 

 ...............................................................................................................  
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F7-8.7. EJTŐZSINÓR 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 12 anyacsavar 

 2 zsinór 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A szabadesés egyenletesen gyorsuló mozgás. 

Kétféle ejtőzsinórt készítünk: egyiket egymástól egyenlő távolságra felkötött 
testekkel és a másikat egymástól a páratlan számok arányában (1:3:5:7:9) 

lévő távolságra felkötött testekkel, majd a képen látható módon fogjuk leejteni 
az ejtőzsinórokat és a koppanásokat fogjuk figyelni. 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsük el az ejtőzsinórokat a két zsinórra megfelelő távolságokra kötve 
öt-öt anyacsavart a kísérleti leírásnak megfelelően! 

2) Fogjuk meg az egyenlő közű ejtőzsinórunk szabad végét és addig emeljük, 

míg a másik végén levő test éppen éri a földet. Engedjük el, és hallgassuk a 
koppanásokat! 

a) Megfigyelés: 

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

b) Következtetés: 

Ha a szabadesés egyenletes mozgás, a csavarok ugyanolyan időközönként 
koppannak a padlón.  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/mozgasok-fajtai/szabadeses
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/mozgasok-fajtai/szabadeses
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Mivel a koppanások egyre ………………………………………időnként követik egymást, a 

csavarok az egyenlő távolságokat egyre ……………………………………….idő alatt 

teszik meg, tehát mozgásuk ………………………………………………. 

3) Most a másik ejtőzsinórral végezzük el a kísérletet. A földtől távolodva 

növekedjenek a csavarok közti távolságok. Ebben az esetben is a csavarok 
koppanását figyeljük! 

c) Megfigyelés: 

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

d) Hogyan igazolja ez a kísérlet, hogy ez a szabadesés egyenletesen gyorsuló 
mozgás? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.8. RUGÓS ERŐMÉRŐ SKÁLÁZÁSA, TESTEK SÚLYÁNAK MÉRÉSE 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 A megfeszített rúgó visszanyerve 
alakját becsípheti a bőrt. Mindig két 

végén fogjuk meg! 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 állvány 

 spirálrugó 

 4 alul felül kampós 25grammos nehezék 

 mérőszalag 

 kis szigetelőszalag mutatónak 

 kemény papírcsík skálának 

 

 

 

 
Szabó László Attila: Kísérletező fizika a középszintű érettségin (szakdolgozat a 

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán 2006) 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Az erő nagyságának méréséhez az erő alakváltoztató képességét fogjuk 
felhasználni. Azt várjuk el, hogy test, amivel mérünk, rugalmas legyen, tehát 
az erőhatás megszűnése után nyerje vissza az eredeti alakját, másrészt fontos 
az is, hogy egy adott nagyságú erő alkalmazásakor az alakváltozása legyen 
mindig ugyanakkora. és a vizsgálandó erőhatásokra viszonylag nagy 
alakváltozást mutasson. Erre alkalmas a rugó. 

Fontos, hogy az erőt azonos mértékben tudjuk változtatni. Erre alkalmas erő a 

testek súlya. 

Először megvizsgáljuk, hogy az erő hatására hogyan nyúlik meg a rugó, majd 
a tapasztalataink alapján elkészítjük a skálát. 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Akaszd az állványra rugót! Mérd meg a rugó hosszát! Ezután a rugó végére 
helyezz rá egy nehezéket! Mérd meg a megnyúlt rúgó hosszát! Számold ki a 
rugó megnyúlását! Ismételd meg ezt két, három, illetve négy nehezékkel! 
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a) Töltsd ki a táblázatot! 

 hossz (cm) megnyúlás 

(cm) 

A rúgó hossza súly nélkül    

A rúgó hossza egyszeres 

súllyal 

  

A rúgó hossza kétszeres súllyal   

A rúgó hossza háromszoros 
súllyal 

  

A rúgó hossza négyszeres 
súllyal 

  

 
b) Ábrázold koordináta-rendszerben a megnyúlást a rugóra akasztott 
nehezékek függvényében! 

 

 

 

Következtetés: 

A rugóra akasztott nehezékek száma és a rugó megnyúlása között van. 

2) A rúgó végére szigetelőszalagból ragassz egy kis háromszög alakú mutatót! 
A rugó mellé az állványra rögzített papírcsíkon készítsd el az erőmérő skáláját 
az előző feladat tapasztalatát felhasználva! (A 100grammnyi nehezék 1N erőt 
fejt ki a rugóra.)  

m
e
g
n
y
ú
lá

s
 (

c
m

) 

nehezékek száma 
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F7-8.9. KÍSÉRLETEK SÚLYTALANSÁGRA 

 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

Homokos edény a gyufának 

 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 rugós erőmérő 

 erőmérőre akasztható súly 

 2db 20-30dkg-os téglatest 

 fonál 

 állvány 

 2 db könnyen szakadó 
selyempapírdarab, ilyen alakú: 

 gyufa 

 

                                             http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0030.jpg 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A szabadon eső testeknek nincs súlya, hiszen sem alátámasztva, 
sem felfüggesztve nincsenek. Azt mondjuk, hogy súlytalansági állapotban 
vannak. 

A következő kísérletekben megmutatjuk, hogy a szabadon eső test tényleg 
súlytalan. Először egy rugós erőmérőt ejtünk le terheléssel együtt, majd két 
nehéz téglatest közül húzunk ki egy selyempapírt. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Akassz rugós erőmérőre egy testet, majd emeld fel jó magasra, és engedd 
el. Figyeld meg, mit mutat az erőmérő, vagyis mennyi a test súlya esés 
közben! Jegyezd le a tapasztalatod! 

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

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

http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf0030.jpg
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2) Állítsuk össze az ábrán látható kísérletet! 

a) Helyezzük a lapot a két téglatest közé, és húzzuk meg a nyelvet!  

Mi történt? 

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

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

b) Cseréljük ki az előző selyempapírt egy újjal, és kössük ki a nyelv végét 
egy állványhoz! Égessük el a hasábokat tartó fonalat!  

Most mit tapasztaltál? 

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.10. TESTEK TEHETETLENSÉGE 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 lejtő 

 fahenger 

 posztó 

 csiszolópapír 

 fémlap 

 üveglap 

 pohár 

 négyzet alakú kartonlap (a pohár szájának átmérőjénél kb. 2 cm-rel 
nagyobb) 

 pénzérme 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A testek mozgásállapota csak külső erő hatására változik meg. A 
testeknek ezt a tulajdonságát nevezzük a testek tehetetlenségének. 

1. Kb. 5°-os hajlásszögű lejtőre helyezzünk egy fahengert, és engedjük 
legördülni. A lejtő aljára v sebességgel érő henger a vízszintes szakaszon 

hamarosan elveszti sebességét. Változtassuk meg a vízszintes pálya felületét, 
takarjuk le azt csiszolópapírral, fémlemezzel, posztóval, illetve vékony 

üveglappal! A lejtő azonos pontjáról indítva a hengert megfigyelhető, hogy a 
vízszintes szakaszon megtett út a felület minőségétől függ. A henger 
mozgását a talaj fékezi. 

2. A pohár nyitott tetejére helyezzük a kartonlapot, rá a pénzérmét. Először 
lassan húzzuk a kartonlapot, majd pöcköljük ki a kartonlapot. A pénzérmét 
figyeljük. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Tegyük a lejtőre a fahengert, jelöljük meg, hogy honnan indítjuk, majd 

engedjük el. Változtassuk meg a pálya vízszintes felületét, majd ugyanarról a 
pontról indítsuk újra a fahengert! 
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a) Rakd sorba a felületeket aszerint, hogy melyiken milyen messze jutott a 
fahenger! 

 asztallap 

 csiszolópapír 

 fémlemez 

 posztó 

 üveglap 

b) Mit gondolsz, ha a talaj nem lassítaná a fahengert, milyen mozgást 
végezne a lejtő aljától? 

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

2) A pohár nyitott tetejére helyezzük a papírlapot, rá a pénzérmét. 

a) Lassan húzd le a pohárról vízszintesen a papírlapot! Hogy mozog a 
pénzérme? 

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

b) Most pöcköld ki vízszintesen a pohárról a kartonlapot. Most hogy mozog a 
pénzérme? 

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

c)  Mi lehet a magyarázat? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.11. ERŐ-ELLENERŐ 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 gördeszka 

 kötél 

 2 rugós erőmérő 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Két tanuló álljon a gördeszkákra és tartsák a kötél két végét a kezükben. 

Először csak az egyik diák, aztán a másik, végül mindkét diák húzza a kötelet! 

 

http://www.puskas.hu/ttk/fizika/Dinamika/4.htm 

Majd „kicsiben” megismételjük a kísérletet két rugós erőmérő használatával. 

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-
evfolyam/erohatasok/hatas-ellenhatas-torvenye 

 

 

 

http://www.puskas.hu/ttk/fizika/Dinamika/4.htm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/erohatasok/hatas-ellenhatas-torvenye
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-7-evfolyam/erohatasok/hatas-ellenhatas-torvenye
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Két tanuló álljon a gördeszkákra és tartsák a kötél két végét a kezükben. 

a) A bal oldali diák húzza a kötelet, a jobb oldali csak tartsa! 

Melyik gördeszkás és merre mozdult? 

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

b) A jobb oldali diák húzza a kötelet, a bal oldali csak tartsa! 

Melyik gördeszkás és merre mozdult? 

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

c) Mindkét diák húzza a kötelet! 

Melyik gördeszkás és merre mozdult? 

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

2) Kapcsoljuk össze a két rugós erőmérőt, majd tartsuk a két rugós erőmérő 

végét a kezünkben. 

a) A bal oldali, a jobb oldalit csak tartsuk! 

Mit mutatott a két erőmérő? 

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

b) A jobb oldali erőmérőt húzzuk, a bal oldalit csak tartsuk! 

Mit mutatott a két erőmérő? 

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

c) Mindkét erőmérőt húzzuk! 

Mit mutatott a két erőmérő? 

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

3) A tapasztaltak alapján fogalmazzuk meg a hatás-ellenhatás törvényét! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.12. RAKÉTAELVEN MŰKÖDŐ JÁTÉKSZEREK 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 lufi 

 kiskocsi a mechanikai készletből 

 szódáspatron 

 szigetelőszalag 

 szeg 

 kalapács 

 

 

 

 

 

                                                        http://www.lacsiboltja.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A rakéta működésének fizikai alapja a hatás-ellenhatás törvénye. 

A rakétából nagy sebességgel kiáramló hajtóanyag viszi előre az eszközt, 

ezáltal csökkentve a rakéta tömegét. A rakéta össztömege és sebessége 
pillanatról pillanatra változik, ahogy áramlik ki belőle a hajtóanyag. (Rakéta-

elv) 

Először levegővel felfújt lufi elengedésével, majd szódás patrongázzal hajtott 
kiskocsival végzünk kísérletet. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Engedjünk el egy felfújt, de nem bekötött szájú léggömböt! Mi történik? 
Magyarázd meg a tapasztaltakat! Keress kapcsolatot a körbeforgó kerti locsoló 
működése és az elengedett léggömb viselkedése között! 

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

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

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

 

http://www.lacsiboltja.hu/
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2) A kiskocsira szigetelőszalaggal jó erősen rögzítsük a szódáspatront. 
Lyukasszuk ki a patront egy szeggel és engedjük el. Mi történt? Mi a 

magyarázata? 

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

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

  



34 
 

F7-8.13. CSÚSZÁSI SÚRLÓDÁSI ERŐ MÉRÉSE RUGÓS ERŐMÉRŐVEL 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 rugós erőmérő 

 test (fahasáb) a súrlódási erő vizsgálatához 

 súlyok (3 db), amelyek a fahasáb mélyedésébe tehetők 

 csiszolópapír-csík 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A csúszási súrlódási erőt befolyásoló tényezőt fogjuk vizsgálni: különböző súly 

(felületeket összenyomó erő) esetén, az érintkező felületek nagyságának 
változtatásával, végül a különböző érdességű felületek esetén. 

A testet mindig egyenletesen húzd az erőmérővel, azt vízszintesen tartva – így 
ez az erő „küzdi le” a súrlódási erőt, vagyis az erőmérőről leolvasott érték a 

csúszási súrlódási erővel egyenlő lesz. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Vizsgáld meg, hogyan függ a csúszási súrlódási erő a felületeket 
összenyomó erőtől! 

a) Ha vízszintesen halad a test, és vízszintes erővel húzzuk, akkor a 
felületeket összenyomó erő a test súlya lesz. Ezért mérd meg a rugós 
erőmérővel először a fahasáb és a mélyedéseibe helyezhető súlyok súlyát. 
Töltsd ki a táblázat megfelelő oszlopát! 

b) Most helyezd a fahasábot padra! Az erőmérőt rögzítsd a hasábhoz! Az 

erőmérő fogantyúját tartva egyenletesen húzd a hasábot a padon! Közben 
olvasd le az erőmérőt! Töltsd ki a táblázat megfelelő oszlopát! 

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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 Súly (N) Súrlódási 

erő (N) 

A fahasáb   

A fahasáb egy súllyal   

A fahasáb két súllyal   

A fahasáb három súllyal   

c) A táblázat adataiból készíts diagramot! 

 

 

d) Mit állapíthatunk meg, hogyan függ a csúszási súrlódási erő a felületeket 
összenyomó erőtől? 

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

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

2) Végezd el az előző kísérletet úgy, hogy először a hasáb a legnagyobb 

felületével, majd a középső méretű felületével és végül a legkisebb méretű 
felületével érintkezzen az asztallappal! 

a) Az erőmérő által mutatott értékeket megint olvasd le, és írd be a 
táblázatba! (A súlyokat most ne használd!) 

 

 

 

Felületeket összenyomó erő (N) 

C
s
ú
s
z
á
s
i 
s
ú
rl
ó
d
á
s
i 
e
rő

 (
N

) 
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A súrlódó test helyzete  Súrlódási erő (N) 

  

  

  

 

b) Mit állapíthatunk meg a mérésből? 

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

3) A fahasábot egy súllyal az asztalon, majd a csiszolópapíron húzd! 

a) Olvasd le az erőmérőt! 

A súrlódási erő az asztallapon:  ........................... N 

A súrlódási erő a csiszolópapír csíkon:  ................. N 

b) Mit állapíthatunk meg a mérésből? 

 ...............................................................................................................  
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F7-8.14. TAPADÁSI SÚRLÓDÁS ÉS GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 rugós erőmérő 

 test (fahasáb) a súrlódási erő vizsgálatához 

 csiszolópapír-csík 

 kiskocsi 

 súly a kiskocsira 

 

 

 
http://pixabay.com/hu/photos 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A tapadási súrlódási erőt fogjuk vizsgálni különböző érdességű felületek 
esetén. 

A testet mindig nagyon óvatosan igyekezzünk mozgásba hozni. Az erőmérőt 
vízszintesen tartva – így ez az erő „küzdi le” a tapadási súrlódási erőt, vagyis 
az erőmérőről leolvasott érték a tapadási súrlódási erővel egyenlő lesz. 

Megfigyelheted, hogy amíg a test nem kezd el mozogni, az erőmérőn 
leolvasható érték egyre növekszik – tehát a tapadási súrlódási erő is. Mi 

tulajdonképpen a tapadási súrlódási erő maximumára vagyunk kíváncsiak, azt 
éppen az indulás előtti pillanatban tudjuk leolvasni. 

Aztán összehasonlítjuk a gördülési ellenállást a csúszási súrlódással: a kiskocsit 
a kerekeire állítva, majd megfordítva, kerekeivel felfele húzzuk a rugós 
erőmérővel egyenletesen. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Helyezd a fahasábot az asztalra, az erőmérőt rögzítsd a hasábhoz, majd 

nagyon óvatosan hozd mozgásba a testet az erőmérő húzásával. Közvetlenül a 

megmozdulás előtt próbáld meg leolvasni az erőmérőt, hogy a tapadási 
súrlódás maximumát mérd. Ismételd meg a kísérletet a csiszolópapíron! 

a) Olvasd le az erőmérőt! 

A tapadási súrlódási erő maximuma 

az asztalon:  ..................................................... N 

a csiszolópapíron:  ............................................. N 

http://pixabay.com/hu/photos
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b) Figyeld meg a rugós erőmérőt közvetlenül a megmozdulás előtt, majd a 
test egyenletes mozgatása közben. Mit állapíthatunk meg a megfigyelésből? 

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

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

2) A következő kísérleteket a kiskocsival végezzük. 

a) A kiskocsit állítsd az asztalra először a kerekeivel lefele, tedd rá a súlyt, és 
húzd egyenletesen a rugós erőmérővel vízszintesen. Mit mutat az erőmérő? 

 .................................. N 

b) A kiskocsit állítsd az asztalra most a kerekeivel felfele, tedd rá most is a 

súlyt, és húzd egyenletesen a rugós erőmérővel vízszintesen. Mit mutat ebben 
az esetben az erőmérő? 

 .................................. N 

c) Mivel magyarázható a kísérlet eredménye? 

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.15. MELEGEDÉS SÚRLÓDÁS HATÁSÁRA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 dörzspapír 

 hulladékfa 

 alkoholos hőmérő 

 átfúrt parafadugó 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az egymáshoz dörzsölt testek felmelegszenek.  

Az egymáshoz dörzsölt, súrlódó testek felületi részecskéi „egymásba akadnak”, 
s ezáltal élénkül a részecskemozgás, emelkedik a hőmérséklet. 

Először a melegedés jelenségét figyeljük meg a fa dörzspapírral történő 
csiszolásával. 

A következő kísérletben alkoholos hőmérő illeszkedjen szorosan egy átfúrt 
parafadugóba. A dugó forgatásával dörzsöljük óvatosan a hőmérőt, így arról 
közvetlenül leolvashatjuk a hőmérséklet változását! Figyeljük meg, hogy 
többször forgatva a dugót, azaz több munkát végezve, a hőmérséklet is 
nagyobb mértékben növekszik. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Dörzsöld a fát dörzspapírral erőteljesen kb. fél percig. Ujjadat érintsd a 
fához és a dörzspapírhoz. Mi történt? 

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

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

2) A hőmérő folyadéktartályára illeszd az átfúrt parafadugót! 

a) Olvasd le a hőmérőt! Mennyit mutat? 

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

b) Figyeld a hőmérőt. Hányszor kell a parafadugót körbetekerned, hogy 1°C 
hőmérsékletváltozást észlelj? 

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

c) Most tekerd még egyszer ennyit körbe a parafadugót. Mennyit mutat most 
a hőmérő? 

 ...............................................................................................................  
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d) Most tekerd még egyszer ennyit körbe a parafadugót. Mennyit mutat most 
a hőmérő? 

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

e) Mit állapíthatunk meg a mérésből? 

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

3) Írj példákat, amikor súrlódással melegítünk, vagy amikor észlelhetjük a 
hétköznapi életben a súrlódás melegítő hatását! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.16. KÉT ERŐ EGYÜTTES HATÁSA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kiskocsi 

 2 rugós erőmérő 

 
http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

A kiskocsira ható két erő hatását fogjuk vizsgálni úgy, hogy különbözőképpen 
a kiskocsira akasztjuk a rugós erőmérőket, és a feladattól függően vagy 
leolvassuk, hogy mit mutatnak, vagy a megadott mértékű erőt fejtjük ki velük. 

A kiskocsi kezdetben nyugalomban van, így az elmozdulás irányából tudunk 
következtetni arra, hogy melyik irányba gyorsul, tehát milyen irányú az erők 

eredője. 

A 2). feladatban a súlyerővel tartunk ellent, tehát a két erő eredője a kiskocsi 
súlyával egyenlő nagyságú, ellentétes irányú lesz. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A kiskocsi két szemben lévő oldalába akasszunk be egy-egy erőmérőt az 
ábra szerint!  

 

http://pixabay.com/hu/photos 

a) Vizsgáljuk meg a kocsi helyzetét és töltsd ki a táblázatot! 

F1 (N) F2 (N) Merre mozdul a 
kiskocsi? 

1,5 1,5  

1,5 1  

1 1,5  

 
 
 

http://pixabay.com/hu/photos
http://pixabay.com/hu/photos
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b) Következtetések: 

A kiskocsi nyugalomban marad, ha a rá ható ellentétes irányú erők nagysága  

 ................................................................................ . Két ellentétes 

irányú, egyenlő nagyságú erő eredője  .......................... . 

A kiskocsi abba az irányba mozdul el, amelyik irányba  .....................  erő hat. 

Két, különböző nagyságú, de ellentétes irányú erő eredője a 

 ............................  erő irányába mutat. 

2) Most függőlegesen tartsuk a kiskocsit, és olvassuk le mit mutat az 
erőmérő! 

a) Mérjük meg a kiskocsi súlyát! Ez lesz gyakorlatilag az eredő erőnk 

nagysága. (Az eredő erő a súllyal ellentétes irányú.) 

Fe= ....................... N 

b) Akassz a kiskocsira két rugós erőmérőt, mindkettőt függőlegesen, és 

olvassuk le, mennyit mutatnak: 

F1 = ...................... N, F2 = ........... N 

c) Következtetések: 

Ha egy testre két egyirányú erő hat, akkor az eredő erő nagysága egyenlő a 

két egyirányú erő nagyságának az  ............................................................ , 

iránya pedig az eredeti két erő irányával ....................................................  
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F7-8.17. FORGATÓNYOMATÉK 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kólás doboz 

 víz 

 2 fonál 

 mérleg 
(mechanikai 
készletből) 

 mérőszalag 

 nehezékek alul-felül kampóval                       www.origo.hu  

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az erőnek forgató hatása is lehet. 

1) A „Két erő együttes hatása” című tananyagnál láthattuk, hogy két erő 
egyenlő nagyságú ellentétes irányú erő esetén a kiskocsi nyugalomban maradt, 
tehát egyensúlyban volt. Vizsgáljuk meg, hogy ez elegendő feltétele-e az 
egyensúlynak két erő esetén! 

Töltsünk meg egy kólás dobozt félig vízzel, majd csévéljünk fel a doboz 
kerületére egyező irányban két fonalat úgy, hogy a fonalak végei különböző 

irányba mutassanak! Figyeljük meg mi történik, ha csak az egyik fonalat 

húzzuk, és mi, ha mindkettőt! 

2) A kétoldalú mérleg két oldalára helyezünk nehezékeket úgy, hogy a mérleg 
egyensúlyba kerüljön. Megmérjük a nehezékek rögzítési pontjának távolságát 
a forgásponttól. Ez lesz az ún. erőkar. A nehezékek súlyukkal fejtenek ki erőt a 
mérlegre, 100 gramm tömegű test súlya a Földön kb. 1N.  

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Készítsd el a kísérlethez a kólás dobozt a rácsévélt fonalakkal a kísérlet 
leírása szerint! 

a) Mi történt, amikor a bal oldali fonalat húztad meg? (Add meg a mozgások 
irányát is!) 

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

b) Mi történt, amikor a jobb oldali fonalat húztad meg? (Add meg a mozgások 
irányát is!) 

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

http://www.origo.hu/
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c) Mi történt, amikor a mindkét fonalat meghúztad? (Add meg a mozgások 
irányát is!) 

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

d) Mi lehet a jelenség oka? 

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

2) Kétoldalú mérleg bal oldalára, a forgásponttól legmesszebb függessz fel egy 
nehezéket. 

a) Egyensúlyozd ki a mérleget a mérleg másik oldalán a forgásponthoz 
legközelebb lévő rögzítési ponton annyi nehezékkel, amennyi szükséges. Töltsd 

ki a táblázatot! 

Fbal kbal Mbal Fjobb kjobb Mjobb 

      

b) Most egyensúlyozd ki a mérleget a jobb oldalán elhelyezett másik három 
nehezék elhelyezésével. Olvasd le a nehezékek távolságát, és töltsd ki a 
táblázatot! 

Fbal kbal Mbal Fjobb kjobb Mjobb 

      

   

   

 

A jobb oldali forgatónyomatékok összege: 

Az egyensúly feltétele:  ..............................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F7-8.18. EGYENSÚLYI HELYZETEK 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 fémlemez súlypont kísérlethez 

 filctoll 

 cérna 

 vonalzó 

 hurkapálca 

 Kinder tojás műanyag belseje 

 3-4 pénzérme                         http://pixabay.com/hu/photos 

 papírlap 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Egy testet súlypontjában alátámasztva egyensúlyban lesz. Más 
pontján felfüggesztve, vagy alátámasztva is lehet egyensúlyban, de az 

alátámasztás vagy a felfüggesztés helyétől függően különböző egyensúlyi 
helyzetben. 

A súlypont meghatározása 
Bármely pontjánál fogva felemelt testre két külső erő hat, a nehézségi erő és a 
tartóerő. Ezek hatásvonalai függőlegesek és egybeesnek. Az egyensúlyban 
levő, alátámasztott vagy felfüggesztett testek súlyának hatásvonala is 

egybeesik a nehézségi erő és a tartóerő közös hatásvonalával. E három erő 

közös hatásvonalát ezért súlyvonalnak is szokás nevezni. Ezért ha egy testet 
más-más pontjánál fogva emelünk, és minden ilyen esetben megjelöljük rajta 
a felfüggesztési pontokon átmenő függőleges egyeneseket, akkor ezek közös 
metszéspontja kijelöli a test súlypontjának a helyét. 

Egyensúlyi helyzetek 
Egy test egyensúlyi helyzetben van, ha a testre ható külső erők kiegyenlítik 
egymást. 

Biztos vagy stabilis az az egyensúlyi helyzet, amelyből ha kimozdítjuk a testet, 
majd magára hagyjuk, az visszatér eredeti helyzetébe. 
Közömbös vagy indifferens az az egyensúlyi helyzet, amelyből ha kimozdítjuk a 

testet majd magára hagyjuk, a test a kimozdítás helyzetében marad 
egyensúlyban. 
Bizonytalan vagy labilis az az egyensúlyi helyzet, amelyből ha bármilyen kis 

mértékben kimozdítjuk a testet majd magára hagyjuk, a test nem tér vissza 
eredeti helyzetébe, hanem a kimozdítás irányába tovább mozogva új 
egyensúlyi helyzetet foglal el. 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Határozd meg a fémlemez súlypontját! 

a) Függeszd fel különböző helyzetekben a fémlemezt a cérna segítségével. 
Rajzold meg a súlyvonalakat a cérna folytatásaként. Metszéspontjukba jelöld a 
súlypontot! 

b) A megtalált súlypontnál támaszd alá a hurkapálcával! 

2) Vedd elő a Kinder tojás műanyag belsejét! Tedd bele a pénzérméket, majd 
gyúrd a papírlapot galacsinná, és tedd bele a tojásba úgy, hogy a pénzérmék 
ne mozoghassanak! 

a) Hogyan befolyásolta ez a kitöltés a tojás súlypontjának helyét? 

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

b) Próbálj meg létrehozni az így „átalakított” tojással biztos, közömbös és 

bizonytalan egyensúlyi helyzeteket létrehozni. Ellenőrized kis kitérítéssel! 
Készíts vázlatos rajzot az egyes esetekről! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Figyeld meg a tojás forgástengelyének és súlypontjának egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedését az egyes esetekben! Mit tapasztalsz? 

Az 
egyensúlyi 
helyzet 

A forgástengely és a súlypont egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedése 

Biztos  

Közömbös  

Bizonytalan  
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F7-8.19. KÖZEGELLENÁLLÁS 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Olló 

 Pillanatragasztó 

 Mérőszalag 

 Stopperóra 

 Levélmérleg 

 Hajszárító  

                                                                                                                      
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-

evfolyam/kozegellenallasi-jelensegek/a-kozegellenallas  

 Félliteres sima falú műanyag palack – alja és teteje levágva 

 Néhány 8 mm átmérőjű csavaranya és alátét 

 3 db pingpong labda – ebből egyik félbevágva 

 Fénymásolópapír 

 Kartonpapír  

 2 db hurkapálca 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A közegellenállási erő függ a test sebességétől, a közeg sűrűségétől, 
a test homlokfelületétől és alakjától. 

Az 1. kísérletben a közegellenállási erő sebességfüggését fogjuk vizsgálni. 

Ehhez papírkúpokat készítünk, és adott magasságból leejtjük őket. Mivel a 
kúpok mozgása jó közelítéssel egyenletesnek vehető (a nehézségi erőt 
kiegyenlíti a közegellenállási erő), a négyszeres/kilencszeres súlyú test 
esésekor a közegellenállási erő is négyszeres/kilencszeres lesz. Az esések 
idejéből kiszámolhatjuk az esési sebességet is. 

A 2. kísérletben különböző sűrűségű közegekben nézzük meg egy golyó 

mozgását. 

A 3. és a 4. kísérletben a levélmérleg tányérját levesszük, és a csőre tett 
csavarokkal kiegyensúlyozzuk. Ez után az elkészített profilok egyikét a csőbe 
dugjuk, majd rátoljuk a flakonból készített hengert. A henger felső részébe a 
hajszárító segítségével levegőt fújunk. Ez lesz a szélcsatornánk. A mérleg 
mutatója kitér, és így megmutatja a közegellenállási erőt. A 3. feladatban a 
közegellenállás homlokfelület nagyságától való függését, a 4. kísérletben pedig 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/kozegellenallasi-jelensegek/a-kozegellenallas
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/kozegellenallasi-jelensegek/a-kozegellenallas
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az alakfüggését a vizsgáljuk. 

 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hogyan függ a közegellenállási erő a test sebességétől? 

a) Fénymásolópapírból készítsünk kilenc egyforma kúpot! 

b) Ejtsünk le egyet a terem plafonjának magasságából létrára állva, és 
mérjük az esés idejét (legalább három mérést végezzünk, majd átlagoljunk)! 
Mérjük meg a terem belmagasságát! 

c) Ezután tegyük egymásba mind a négy kúpot, és ismét mérjük meg az esés 
idejét (itt is legalább három mérés átlagát vegyük)! 

d) Ezután tegyük egymásba mind a kilenc kúpot, és ismét mérjük meg az 

esés idejét (itt is legalább három mérés átlagát vegyük)! 

e) Töltsd ki a táblázatot! (Az esési idők átlaga kerüljön a táblázatba!) 

Közegellenállási 
erő 

Esési idő Az esés sebessége 

egyszeres   

négyszeres   

kilencszeres   

 
f) Megfigyelés: 

Négyszeres súlyú test esésekor, ami egyben a közegellenállási erő 
négyszereződését is jelenti, az esési sebesség kb. .......................... lesz. 

9-szeres súlyú test esésekor, ami egyben a közegellenállási erő 9-szereződését 
is jelenti, az esési sebesség kb. .................................................... lesz. 

A közegellenállási erő tehát a sebességgel  .............................. arányos. 

 

2) Hogyan függ a közegellenállási erő a közeg sűrűségétől? 

A „közegellenállás-koktél” című kísérletet videóról nézzük meg. Az internetes 
oldal címe: 
www.chemgeneration.com/hu/chainreaction/experiments/közegellenállás.html 

Mit figyelhettünk meg? 

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

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

http://www.chemgeneration.com/hu/chainreaction/experiments/közegellenállás.html


49 
 

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

3) Kartonpapírból vágjunk ki egy a labda átmérőjével azonos, egy nagyobb, 

és egy kisebb átmérőjű kört, és ehhez ragasszunk hozzá egy hurkapálcát úgy, 
hogy az merőleges legyen a körlapra. 

a) Mérd is meg a körök átmérőjét! 

b) Helyezzük a köröket egyenként a szélcsatornába, és jegyezzük fel a 
mérleg kitérését, ami a közegellenállási erővel arányos! 

Átmérő 

(d) 

Kitérés 

(x) 

 

  
 

   

   

   

c) Számoljuk ki mindhárom esetben a kitérés és az átmérő négyzetének 
hányadosát. Mire lehet ebből következtetni? 

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

4) Az egyik pingpong labda félgömb homorú, a másik félgömb domború 
oldalának közepéhez ragasztunk egy 10 cm. hosszú hurkapálcát, sugár 

irányba. A két egészben hagyott labdához szintén hozzáragasztunk egy 
hurkapálcát. A papírból készítünk két 6 cm. magas kúppalástot, melynek 
alapköre a ping-pong labdáéval azonos átmérőjű legyen. A palást felső részét 
vágjuk le, úgy hogy a hurkapálca átférjen a lyukon. Az egyik kúppalástot 

ragasszuk hozzá a labdához. Vegyük elő az előző feladatban elkészített, 
pingponglabdával azonos átmérőjű körlapot is. Így hat különböző profilunk lett. 

Helyezzük ezeket is a szélcsatornába, és jegyezzük fel most is a kitérést. 
Rajzold le a táblázatba az elkészített profilokat! 

Profil Kitérés 

  

  

  

  

  

  

 



50 
 

Melyik profil esetén a legnagyobb, illetve legkisebb a közegellenállási erő 
mértéke? 

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

 ...............................................................................................................  
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F7-8.20. RUGALMAS ENERGIA 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 kiskocsi 

 sín 

 a sín végéhez rögzíthető laprugó 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Az összenyomott rugóhoz illesztett, majd elengedett kiskocsi 
mozgásba jön. Az összenyomott rugó tehát rendelkezik azzal a képességgel, 
hogy megváltoztassa a kiskocsi mozgásállapotát. Az összenyomott rugó 

változtató képességét rugalmas energiának nevezzük. 

Kísérletünkben azt vizsgáljuk, miként függ ez az energia attól, hogy milyen 
mértékben nyomtuk össze a rugót. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Illesszük a kiskocsit először kevésbé, majd jóval nagyobb mértékben 

összenyomott laprugóhoz, majd mindkét esetben engedjük el. 

a) Mit mondhatunk el a kiskocsi sebességéről a két esetben? 

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

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

b) Mire következtethetünk ebből a kiskocsi mozgási energiájára nézve a két 
esetben? 

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

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

c) Miből lett a kiskocsinak mozgási energiája? 

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

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

d) Mire következtethetünk abból, hogy a rugó kétféle összenyomásakor más 
lett a kiskocsi sebessége? 

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

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

e) Melyik esetben végeztünk nagyobb munkát a rugó összenyomása közben? 

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

A mennyiségek a testek tulajdonságainak jellemzői, amelyeket mérőszám és 

mértékegység szorzataként lehet megadni. 

A mérés olyan tevékenység, amellyel meghatározzuk, hogy a mérendő 
mennyiségben hányszor van meg az egységnyi mennyiség. 

Lengésidő: egy teljes lengés ideje, vagyis az az időtartam, amíg az inga az 
egyik szélső helyzetéből indulva ugyanoda visszatér. 

Azt a hőmérsékletet, melyen a szilárd anyag megolvad, olvadáspontnak 
nevezzük. Azt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forr, forráspontnak 

nevezzük. Hőmérsékleti alappontok: víz olvadáspontja (0°C) és forráspontja 
(100°C) normál légköri nyomáson. 

A sebességgel azt jellemezzük, hogy milyen gyorsan mozog egy test. 

Számértéke megadja az egységnyi idő alatt befutott út hosszát. 
Annak a testnek nagyobb a sebessége, amely: 
- ugyanakkora utat rövidebb idő alatt tesz meg, vagy 
- ugyanannyi idő alatt hosszabb utat jár végig. 

Az átlagsebesség olyan feltételezett sebesség, amellyel a test végig 
egyenletesen haladva a valóságban megtett utat a mozgás teljes időtartama 
alatt futná be. Az átlagsebességet úgy számítjuk ki, hogy a mozgó test által 
megtett összes utat osztjuk az út megtételéhez szükséges teljes idővel. 

A nem egyenletesen mozgó testek sebessége változik. Azt mondjuk, hogy a 
test gyorsuló mozgást végez. Ha egy egyenes vonalú pályán mozgó testnek 
növekszik vagy csökken a sebessége, akkor a test gyorsul. Azt a mennyiséget, 
amely megadja, hogy a test sebessége milyen gyorsan változik, gyorsulásnak 

nevezzük. 

Megfigyeléseink azt mutatják, hogy egy test mindig csak más test hatására 
változtatja meg mozgásállapotát, önmaga azt befolyásolni nem tudja. A 

testeknek ezt a tulajdonságát tehetetlenségnek nevezzük. 

A testek tehetetlenségét meghatározó fizikai mennyiséget a testek tehetetlen 
tömegének vagy röviden tömegnek nevezzük. 

A test sűrűségét a tömeg és a térfogat hányadosa adja meg. 

Erőhatás egy testnek egy másik testre kifejtett olyan hatása, amely 
megváltoztathatja annak a mozgásállapotát vagy alakját. Az erőhatás mértéke 

az erő. 

A Föld (vagy más égitest) felszínének közelében mozgó testek Föld felé történő 
mozgása a test és a Föld közötti gravitációs kölcsönhatásnak köszönhető. A 
gravitációs kölcsönhatásból származó erő neve gravitációs erő.  

A test súlya az az erő, amellyel az alátámasztását nyomja, illetve a 
felfüggesztését húzza. 

Egymással érintkező és egymáshoz képest elmozduló felületek mentén 

létrejövő erők összessége a súrlódási erő. 
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Az erő forgató hatását megadó fizikai mennyiséget forgatónyomatéknak 
hívjuk. Egy erő forgatónyomatékát megkapjuk, ha az erő nagyságát 

megszorozzuk az erőkarral. 

Egy anyagi rendszer külső- és belső kölcsönhatásai következtében létrejövő, 
időben állandónak mondható állapotát (vagyis a rendszer gyorsulása zérus) 
egyensúlyi állapotnak nevezzük. A kiterjedt merev test egyensúlyának 
feltétele: a rá ható erők és az erők forgatónyomatékai is kiegyenlítik egymást. 

A fizikában egy erő akkor végez munkát egy testen, ha a test az erő hatására 
elmozdul, és elmozdulása nem merőleges az erő hatásvonalára. 

Munkavégzés árán egy test fölmelegedhet. Ebben az esetben azt mondjuk, 
hogy munkavégzésünk eredményeként megváltozott a test belső energiája. 
Munkavégzés következménye azonban más változás is lehet. Például ha egy 
testet felemelünk (helyzeti energia), mozgásba hozunk (mozgási energia) 

vagy alakját (rugalmas energia) megváltoztatjuk. 
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