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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

 

1 Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, 
nem tartózkodhat annak területén! 

2 A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheti 
be! 

3 A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheti! Laboratóriumi 
köpenyt mindig viselni kell! Védőkesztyű és védőszemüveg használata a 

kísérletek leírásánál, vagy tanári utasításra történik. 

4 A kísérletetek, vizsgálatokat csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni! A 
kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

5 Kísérletezés előtt figyelmesen olvassa el a kísérlet leírását! A megadott 
vegyszermennyiséget a leírt módon használja! 

6 A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7 Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

8 Ha vegyszert meg kell szagolni, soha ne hajoljon a vegyszeres edény szája 
fölé, hanem kézzel legyezze a gázt maga felé! 

9 A kémcsőbe tett anyagot óvatosan, a kémcső mozgatása közben 
melegítse! A kémcső nyílását soha ne fordítsa saját maga vagy társa felé! 

10 Kísérletezés közben ne nyúljon arcához, szeméhez! A munka elvégzése 

után mindig mosson kezet! 

11 Ha bőrre sav vagy egyéb maró hatású folyadék kerül, előbb száraz ruhával 
törölje le, majd bő vízzel mossa le!  

12 Ha bármilyen baleset történik, azonnal szóljon a gyakorlatot vezető 
tanárnak! 
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Veszélyt jelző piktogramok: 

 

Jel Jelentés 

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

Vigyázz! Alacsony 
hőmérséklet! 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

Vigyázz! Radioaktív sugárzás! 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 

 

Vigyázz! Lézersugár! 
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BEVEZETÉS 

 

Általános célmeghatározás 

A fizikatanítás során alapvetően a mindennapi tapasztalatainkból indulunk ki. A 
mindenütt megvalósítható tanári bemutató kísérletek mellett az egyéni 
kísérletezés alapvető fontosságú.  

A kísérletezés nem feltétlenül valamilyen bonyolult, eszközigényes dolgot 
jelent. A hétköznapi környezetünkben fellelhető egyszerű anyagok és eszközök 
segítségével számos olyan kísérletet állíthatunk össze, amelyeket akár egyedül, 
otthon is elvégezhetnek diákjaink. Feladatként egyszerű méréseket is 
kitűzhetünk. Egyes tanult jelenségek, fizikai elvek megnyilvánulásait 

kereshetjük háztartásunkban, lakókörnyezetünkben, célunk lehet egyes 

jelenségek értelmezése. Míg az általános iskolában a jelenségértelmezés során 
felismerjük, hogy a dolgok magyarázhatóak, megérthetők, értelmezhetők – 
tehát a magyarázhatóságon van a hangsúly, az értelmezés folyamatának 
mikéntjével ismerkedünk s nem elsődlegesen a tartalmával –, addig a 
középiskolában már a tartalmak is kiemelt fontosságot nyernek. A 
laboratóriumi munka során megismerkedünk a természet tervszerű 
megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények 

számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések 
matematikai alakú megfogalmazásával.  

Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzetben található kísérletek két témakörhöz kapcsolódnak: 

A mozgástan elemei 

- a mozgások leírásával foglalkozunk, nem vizsgáljuk a mozgások okait 

A newtoni mechanika I. 

- a dinamika alaptörvényein keresztül vizsgáljuk a különböző mozgások 
okait 
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A MOZGÁSTAN ELEMEI 

A témakör fő céljai: 

- A kinematikai alapfogalmak megismerése 

- Az összefüggések (grafikus) ábrázolása és matematikai leírása.  

- A kísérletezési kompetencia fejlesztése a legegyszerűbb kézi 
mérésektől a számítógépes méréstechnikáig.  

- A problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez 
kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is). 

- A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra. 

A témakör kísérletei a mozgások leírásával foglalkoznak. A mozgások ún. 

kinematikai jellemzőit figyeljük meg, mint a sebesség, gyorsulás, 
szöggyorsulás. 

A vizsgált mozgásfajták: 

- egyenes vonalú egyenletes mozgás (1. és 2. kísérletek),  

- egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás (3. és 4. kísérlete.) 

- szabadesés, gravitációs gyorsulás meghatározása (5-8. kísérletek) 

- mozgások függetlenségének vizsgálata (9. és 10. kísérletek) 

- egyenletes körmozgás, forgómozgás (11. és 12. kísérletek) 
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F9.01 – AZ EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS VIZSGÁLATA LÉGPÁRNÁS SÍNEN 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Légpárnás sín 

 Légfújó a 
légpárnás sínhez 

 Lovas 

 Stopper  
 

Légpárnás sín 
almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a légpárnás sínen meglökött és magára hagyott lovas mozgása 
egyenletes. 

A légpárnás sínen a kiáramló levegő kissé megemeli a sínre helyezett 
lovasokat, így azok mozgását a sín és a lovas közötti súrlódás nem 

befolyásolja.  

Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez az anyagi pont, ha egyenes 

vonalban mozogva az általa megtett út egyenesen arányos az út megtételéhez 
szükséges idővel. Ezt a definíciót felhasználva bizonyítjuk, hogy a légpárnás 
sínen meglökött és magára hagyott lovas mozgása egyenletes. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Jelöljön ki a légpárnás sínen egy kezdőpontot, majd ettől a ponttól 0,3; 
0,6; 0,9; 1,2; és 1,5m távolságban tegyen jelzést a sínen! 

2) Helyezzen egy lovast a sínre! Kapcsolja be a légfújót, és lökje meg a 
lovast!  

Amikor a lovas a kezdőponthoz ér, indítsa el a stoppert, és mérje a fenti 
távolságok megtételéhez szükséges időket (t)! A mért adatokat rögzítse a 

táblázatban! 
 

s(m) 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 

t (s)      



 

8 
 

3) a) Ábrázolja a lovas által megtett utakat az eltelt idő függvényében!  

 

b) Milyen görbére illeszkednek a kapott pontok? 

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

c) Milyen arányosság állapítható meg a lovas által megtett út és a 
megtételhez szükséges idő között? 

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

4) A grafikon alapján határozza meg a lovas sebességét (v): 

a) Illesszen egyenest a pontokra! 

b) Határozza meg az egyenes meredekségét! Ez lesz a keresett sebesség. 

 

 

v .......................................  
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F9.02 – AZ EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS VIZSGÁLATA MIKOLA-CSŐVEL 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Mikola-cső  

 Állvány 

 Metronóm  

 Kréta 

 Stopperóra 

 Szögmérő  
 

Mikola-cső 
tudasbazis.sulinet.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

A festett vízzel majdnem teljesen megtöltött és mindkét végén lezárt üvegcső 
az un. Mikola-cső. Ha a cső nem vízszintes helyzetű, a légbuborék végighalad 
benne. Mérési feladatunkban a buborék mozgását vizsgáljuk ferde cső esetén. 

Egyenletes mozgásról definíció szerint akkor beszélhetünk, ha a megtett út 
egyenesen arányos az út megtételéhez szükséges idővel, azaz hányadosuk (a 
sebesség) állandó. 

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

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) A Mikola-cső egy tetszőleges hajlásszögénél mérje a buborék által egyes 

időegységek alatt megtett utakat: 

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

b) Egy tetszőleges hajlásszög beállításával indítsa el a buborékot! Krétával 

jelölje meg a Mikola-csövön a buborék helyét a metronóm kattanásainak 
időpillanatában! Az első jel legyen a kezdőpont! 

c) Mérje le az egy, két, három, metronómütésnyi idő alatt a buborék által a 
kezdőponttól megtett utak hosszát! Rögzítse az adatokat a táblázatban! 
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d) Számolja ki az egyes utakhoz tartozó átlagsebességeket! Írja a kapott 

értékeket a táblázatba! 

 

 

 

e) Jellemezze a kapott átlagsebesség-értékeket! 

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

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

2) a) Ábrázolja grafikonon a buborék által megtett utat az út megtételéhez 
szükséges idő függvényében! 

 

Eltelt idő 
(metronóm-ütés) 

1 2 3 4 5 6 

s (m) 
 

      

v (m/metronom-
ütés) 
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b) Milyen görbére illeszkednek a kapott pontok? 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Végezze el a mérést legalább még egy hajlásszög esetén! 

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

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

 

 

c) Ismét ábrázolja grafikonon a buborék által megtett utat az út 

megtételéhez szükséges idő függvényében! 

 

 

d) Változott-e a sebesség a hajlásszög változtatásával? 

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

Eltelt idő 
(metronóm-

ütés) 

1 2 3 4 5 6 

s (m) 
 

      

v (m/ 

metronom-
ütés ) 
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F9.03 – LEJTŐN LEGURULÓ GOLYÓ MOZGÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 m hosszú, változtatható 
magasságban 
feltámasztható egyenes 
lejtő 

 Golyó 

 Mérőszalag  

 Műanyag szigetelőszalag 

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

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a lejtőn guruló golyó mozgása egyenletesen gyorsuló mozgás. 

A rajzon a kísérlet sematikus ábrája látható: 

 

ecseri.puskas.hu 

A kísérlet során a lejtőn guruló golyó mozgását figyeljük és mérjük az egyre 
nagyobb utak megtételéhez szükséges időtartamokat. 

A kapott értékek alapján vizsgálhatók a golyó mozgását leíró mennyiségek: a 

gyorsulás, a pillanatnyi- és átlagsebesség. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Vizsgálja a lejtőn leguruló golyót: 

a) A lejtő felső végétől 1-2 cm-re jelölje meg az indulási pontot, majd ettől 
mérve 1, 4, 9, 16 dm távolságokban is tegyen hasonló jelzést a lejtő oldalára!  

b) A lejtőre helyezett golyót a megjelölt felső pontban engedje el és mérje az 
egyes jelzésekig tartó utak megtételéhez szükséges időtartamokat (t)! 

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

 

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

0,1      

0,4      

0,9      

1,6      

 

d) Számítsa ki a mért adatok felhasználásával, az egyes útszakaszok 
végpontjainál a golyó pillanatnyi sebességét (v)! A kapott értékeket rögzítse a 
táblázatban 
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2) a) Készítse el a mozgások út-idő grafikonját! 

 

b) Igaz-e, hogy a golyók mozgása egyenletes mozgás? Indokolja válaszát a 
grafikon alapján! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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c) Készítse el a mozgások sebesség-idő grafikonját! 

 

d) Milyen mozgást végeznek a golyók? A válaszát a grafikon alapján indokolja! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F9.04 – AZ EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁS VIZSGÁLATA ATWOOD-

KÉSZÜLÉKKEL 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 db állócsiga 

 Fonál  

 Állvány, rudak, szorítók 

 Különböző tömegű testek  

 Stopper  

 
 

Atwood-készülék 
munkafuzet.tancsics.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az Atwood-készüléknél a nagyobb tömegű test egyenletesen 
gyorsulva mozog lefelé. 

Az Atwood-készülék lényegében egy állócsigán átvetett fonál végein függő két 
különböző tömegű test, melyek függőleges egyenes mentén mozognak 
egyenletesen változó mozgással. Nyújthatatlan fonalat feltételezve a két test 

gyorsulása abszolút értékben megegyező nagyságú és állandó. 

Akasszunk két különböző tömegű testet a fonalak végére, a felső legyen a 
nagyobb. Ekkor az alsó, könnyebb testet, elengedve a felső test egyenletesen 
gyorsulva elindul lefelé. Mérjük az időt, amíg a test leér az asztallappra, ezt 

felhasználva a jellemezzük a mozgást. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) a) Az Atwood-készüléket állítsa be úgy, hogy a kisebb tömegű test legyen 
az asztalon! A nagyobb tömegű test magasságát (h) mérje le! A mért értéket 

írja be a táblázatba! 

Mérés 1 2 3 4 5 

h(m)      

t(s)      

vátl (m/s)      



 

17 
 

b) Engedje el az alsó testet, amelyik addig gyorsul, míg a másik le nem ér az 
asztalra! Mérje a mozgás idejét (t)!  

 

c) Számolja ki az adott indítási magassághoz tartozó átlagsebességet (vátl)! 
Az eredményeit rögzítse a táblázatban! 

 

 

d) Végezze el a kísérletet még legalább négy különböző magasságból indítva 
a testet! 

 

 

 

 

 

2) a) Készítse el a mozgás átlagsebesség-idő grafikonját! 
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b) Milyen görbére illeszkednek a grafikon pontjai? 

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

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

c) Milyen mozgást végez a vizsgált test? Válaszát indokolja a grafikon alapján! 

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

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

3) a) Felhasználva, hogy zérus kezdősebesség esetén
t tlv   2 vá  , számolja ki 

az adott távolságokhoz tartozó pillanatnyi sebességeket (vt)! Az eredményeit 

rögzítse a táblázatban! 

 

 

 

Mérés 1 2 3 4 5 

h(m)      

vt(m/s)      

a(m/s2)      

 

b) Számolja ki a vizsgált mozgás gyorsulását! Használja, hogy zérus 

kezdősebesség esetén tv
a  

t
 ! Az eredményeit rögzítse a táblázatban! 

 

 

 

 

 

c) Mit mondhatunk a kapott gyorsulásértékekről? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.05 –SZABADESÉS VÁKUUMCSŐBEN 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vákuumcső 

 Fagolyó 

 Tollpihe 

 Vákuumszivattyú 

 

 

Vákuumcső 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a légellenállás befolyásolja a szabadon eső testek sebességét. 

A vákuumcső egy olyan üvegcső, amelyből a megfelelő csatlakozó segítségével 

kiszívható a levegő. 

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) Mozgások a levegővel telt csőben: 

a) Tegyen egy golyót az üvegcsőbe! Figyelje meg a golyó esését!  

b) Tegyen egy tollpihét az üvegcsőbe! Figyelje meg a tollpihe esését!  

c) Mit tapasztalt, melyik test ért le rövidebb idő alatt? 

 ...............................................................................................................  
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d) Tegye mindkét testet az üvegcsőbe! Figyelje meg a tárgyak esését! Helyes 
volt a korábbi megállapítása? 

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

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

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: 

a) Tegyen egy golyót az üvegcsőbe! A vákuumpumpa segítségével 
szivattyúzza ki a levegőt a csőből! Figyelje meg a golyó esését! 

b) Tegyen egy tollpihét az üvegcsőbe! A vákuumpumpa segítségével 
szivattyúzza ki a levegőt a csőből! Figyelje meg a tollpihe esését! 

c) Mit tapasztalt, melyik test ért le rövidebb idő alatt? 

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

d) Tegye mindkét testet az üvegcsőbe! A vákuumpumpa segítségével 
szivattyúzza ki a levegőt a csőből! Igazolják a látottak a korábbi tapasztalatát?  

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

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

3) Milyen következtetést tud levonni a kísérletből, mitől függ és mitől nem a 

szabadon eső test sebessége? 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F9.06 – SZABADESÉS VIZSGÁLATA EJTŐZSINÓR SEGÍTSÉGÉVEL 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Zsinór (kb. 2m) 

 10 db, zsinórra rögzíthető 
egyforma test 

(anyacsavar) 

 Mérőszalag 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a szabadesés egyenletesen gyorsuló mozgás. 

A szabadesés vizsgálatára szolgáló egyszerű eszközt – ejtőzsinórt - fogunk 
készíteni. Ez az eszköz úgy készítjük el, hogy egy fonalra megfelelő 
távolságokban csavarokat erősítünk. 

Felemeljük az ejtőzsinórt majd elengedjük és figyeljük a koppanásokat, ahogy 
a csavarok leérnek a földre.  

Kísérletünkben az ejtőzsinór segítségével igazoljuk, hogy a szabadesés 

egyenletesen gyorsuló mozgás. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) a) Készítsen ejtőzsinórt úgy, hogy a fonálra egyenlő távolságokban (20 
cm-enként) rögzíti a csavarokat! 

b) Emelje fel az ejtőzsinór egyik végét addig, míg a másik végén levő csavar 

éppen csak érinti a földet!  

c) Engedje el a zsinórt és figyelje a koppanásokat! 

http://pixabay.com/hu/photos
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Mit tapasztalt? 

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

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

Milyen mozgást végeznek a csavarok? 

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

2) a) Készítsen egy másik ejtőzsinórt úgy, hogy a fonál végére rögzített 
csavartól a többi csavart rendre s, 4s, 9s, 16s távolságra rögzítse! (s=1dm) 

b) Emelje fel az ejtőzsinór egyik végét addig, míg a másik végén levő csavar 
éppen csak érinti a földet!  

c) Engedje el a zsinórt és figyelje a koppanásokat! 

Mit tapasztalt? 

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

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

Az elvégzett kísérlet tapasztalatai alapján igazolja, hogy a szabadesés egyenes 
vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.07 – A SZABADESÉS VIZSGÁLATA FOTOKAPUKKAL 

 Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  
 
A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 CE LogQt digitális időmérő 

adatgyűjtő 

 Tápegység 

 Szenzor-kábel 

 Fotokapuk 

 Golyó 

 
CE LogQt digitális időmérő adatgyűjtő 

almus.hu 

 
Fotokapu 
almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a szabadon eső golyó gyorsulása az indulási magasságtól független 
állandó. 
A szabadon eső golyóra csak a nehézségi gyorsulás hat (a többi tényező, mint 
például a légellenállás, elhanyagolható). 

Kísérletünk során a golyók esését vizsgáljuk, mérjük az indítástól a leesésig 

eltelt időt. A golyó áthalad a felső fotokapun és ezzel elindítja az időmérőt. Az 
alsó fotokapunál az időmérés leáll. A felső fotokapu helyzetének 
változtatásával az indítás magassága állítható, így különböző magasságokból 
indított golyók esetén is mérhetjük a mozgáshoz szükséges időt. A kapott 
adatokból a nehézségi gyorsulás értéke kiszámítható. 
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Mérje meg egy h magasságból szabadon eső golyó esési idejét: 

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

b) Ejtse le a golyót úgy, hogy a fénykapuk szára között essen! 

c) Olvassa le a műszer által jelzett esési időt! 

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

e) Számolja ki a mért időtartam négyzetét, és írja be táblázatba!  
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2) A kapott adatokból számítsa ki a nehézségi gyorsulás értékét (g), és írja 
be a táblázatba!  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Mérés h(m) t (s) t2 (s2) g (m/s2) 

1.     

2.     

3.     

4.     
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4) a) Ábrázolja az esési magasságot az esési idő négyzetének függvényében! 

 

b) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Az egyenes a meredekségét leolvasva 

határozza meg a nehézségi gyorsulás értékét! (
2

2s
g

t
 ) 

a=………………………. 

 

g=……………………….. 
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F9.08 – A RUGÓ ERŐTÖRVÉNYÉNEK KÍSÉRLETI IGAZOLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Állvány 

  5 db különböző 

rugóállandójú rugó D=2,4 
N/m, 5 N/m, 9,8 N/m, 
14,5 N/m és 39,2 N/m 

 Súly, 50 g  

 Mérőszalag 

 Ragasztószalag 

 Mérleg 

 

 

Rugókészlet 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a rugó erőtörvénye: Fr=-D·Δl, ahol Fr a rugóerő, Δl a rugó 
megnyúlása és D a rugóra jellemző rugóállandó. 

A képlet előjele (–) azt fejezi ki, hogy az erő mindig a megnyúlással ellentétes 
irányú. 

Kísérletünkben a szokásostól eltérő módon igazoljuk a törvényt. Azonos 
súlyokat akasztunk különböző rugóállandójú rugókra, és vizsgáljuk a rugók 
megnyúlása és a rugóállandó közötti összefüggést. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Állítsa össze az állványt! 

2) a) Akassza az állványra a D=2,4 N/m rugóállandójú rugót, hogy az 

szabadon lógjon! Jelölje meg az állványon a rugó terheletlen hosszát (pl. 
ragasztószalaggal)! 

b) Akassza a rugóra az 50 g-os súlyt! A rugó nyugalmi állapotában mérje meg 

a rugó megnyúlását (előző jel és a mostani hossz közötti távolság)! A kapott 
adatot méterbe váltva rögzítse a táblázatban! 

3) Végezze el a 2) pontban leírt mérést a másik négy rugóval is! A kapott 
adatokat méterbe váltva rögzítse a táblázatban! 

http://www.kelettanert.hu/kepek/5M9217.jpg
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4) Számítsa ki minden esetben a rugóállandó és a megnyúlás szorzatát! Az 
eredményeket írja a táblázatba! Mit tapasztal? 

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

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

c) Milyen összefüggést állapíthatunk meg a rugóállandó és a rugó megnyúlása 
között, azonos húzóerő (G) esetén? Indokolja válaszát! 

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

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

5) a) A rugó nyugalmi állapotában a rugóerő megegyezik a rugóra akasztott 
test súlyával. Mérje meg a rugókra akasztott 50 g-os test súlyát (G)! 

G=………………………. 

b) Hasonlítsa össze a test súlyát az előző feladatban kapott D•Δl szorzatokkal! 
Mit tapasztal? 

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

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

c) Igazolja-e ez a rugó erőtörvényét? Indokolja válaszát! 

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

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

 

D(N/m) Δl (m) D·Δl 

2,4   

5   

9,8   

14,5   

39,2   
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F9.09 – VÍZSZINTESEN ELHAJÍTOTT TEST MOZGÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Két egyforma acélgolyó 

 Színezett szénsavas vízzel töltött fél 
literes műanyag palack, tetején kis 

lyukkal 

 Akkora lyukat fúrjon a tetőre, melyen át 

kispriccelve a színezett víz a palack 
pályáját jól láthatóan kirajzolja a palack 
pályáját! 

 Nagyméretű kartonlap, vagy falapra 
rögzített csomagolópapír 

 

 

Acélgolyó 

http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a vízszintes hajítás egy vízszintes egyenes mentén történő mozgásból 
és egy szabadesésből rakható össze. 

Az első kísérletben az asztallap széléről leguruló palack pályáját rajzoltatjuk ki. 

A továbbiakban az asztallap széléről leguruló és leeső golyók mozgását 
vizsgáljuk. A két mozgás közös síkjából nézve a két golyó együtt esik, viszont 
felülről nézve az egyik vízszintes mozgást is végez. Ezek szerint a vízszintes 
hajítás egy vízszintes egyenes mentén történő mozgásból és egy szabadesésből 
rakható össze.  

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Asztallap széléről leguruló palack mozgása: 

Támassza a falhoz az asztal mellett a kartonlapot vagy falapot! Vegye le a 

kupakon lévő lyukról a ragasztót! Ujját a lyukra téve rázza fel a palackot, és 
tegye az asztalra úgy, hogy a lyuk a fal felé nézzen! Gurítsa az asztal széle felé 

a palackot, ujját a lyukról levéve!  

 

 

 

 

http://pixabay.com/hu/photos


 

29 
 

Figyelje meg, és rajzolja le a palack pályáját! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Asztallap széléről leguruló és leeső golyók mozgása: 

a) Tartsa az egyik golyót az asztallap széléhez és akkor engedje el, amikor a 
másik golyó mellé ér! 

b) Lökje meg a másik golyót, hogy az guruljon az asztal lapján, majd a 

szélén leessen! 

 

tanitoikincseim.lapunk.hu 
 

 

Figyelje meg, hány koppanást hall! Mit mondhat a golyók földre érésének 
idejéről? 

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

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

c) Ismételje meg a kísérletet különböző erővel meglökve a második golyót! 
Mit tapasztalt? 

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

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1201847
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 ...............................................................................................................  

3) Az előző két kísérlet tapasztalata alapján rajzolja le a második kísérletben 

szereplő két golyó pályáját! 

 

 

 

 

 

4) Mi történik, ha egy csónakkal a folyásirányra merőlegesen evezve 
próbálunk átkelni a folyón. Indokolja a válaszát! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.10 – PALACK OLDALÁN KIFOLYÓ VÍZSUGÁR VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Kb. 10-15 cm magas dobogón álló, 

2-2,5 literes műanyag üdítős-
palack, oldalán fél magasságban 
kb. 5 mm-es lyuk 

 Magasabb peremű tálca 

 Fehér szigetelő szalag 

 Vonalzó 

 Szinezett víz 

 Tölcsér 

 Korábban elkészített fénykép a 

kísérletről 

 

 

 
i.ytimg.com 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a palackból kilépő vízcsepp mozgása vízszintes hajítás. 

A fenti ábra szerinti kísérleti összeállításban fényképezzük le a vízzel 
megtöltött palackból kifolyó vízsugarat! 

A vízcsepp, ami a palackból kiindul, a hidrosztatikai nyomás miatt vízszintes 
irányú kezdősebességgel rendelkezik.  

Hat rá a gravitáció is, ezért függőleges irányban szabadon esik lefelé. E két 
mozgás összegeződésének eredményét látjuk a kísérletben. 

Igazoljuk a kinyomtatott fotón végzett szerkesztéssel, hogy a vízcsepp 
vízszintes irányú mozgása egyenletes mozgás. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Végezze el a kísérletet: 

a) Tegye a dobogóra a palackot!  

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

c) Figyelje meg, hogyan folyik ki a víz a palackból! 

2) A kísérletről készült, előre kinyomtatott fotón végzett szerkesztéssel 
vizsgálja a vízcsepp vízszintes irányú mozgását! 

a) Rajzoljon egy koordináta rendszert, melynek origója a lyuknál van és 
szárai közrefogják a vízsugarat! 

b) A függőleges tengelyre (y) mérjen fel a szabadesésről tanultak alapján 

olyan távolságokat, amit a vízcsepp azonos időközök alatt tesz meg! Ezek a 
távolságok: 1cm, 4 cm, …… Folytassa a sort és írja a táblázatba! 

 

Mérés 1 2 3 4 5 

y(cm)      

x(cm)      

 

c) Indokolja a felírt számsorrendet! 

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

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

d) Rajzolja be a kiszámolt függőleges távolságokat a tengelyre! 

e) Keresse meg, azokat a távolságokat a vízszintes tengelyen, amennyit a 

vízsugár az egyes szakaszok megtétele alatt megtesz! 

f) Mérje le ezeket a távolságokat (x) és írja a táblázatba! 

Milyen mozgást végez a vízcsepp vízszintes irányban? Indokolja a válaszát 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.11 – EGYENLETES FORGÓMOZGÁS VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Lemezjátszó 

 Papírkorongok ( 

2-3 db, a 
lemezjátszó 

korongjával 
megegyező 
méretűek) 

 Csepegtető 

 Állvány befogóval 

 Megfestett víz 

 Vonalzó 

 Szögmérő 

 Stopper 

  

Kísérleti összeállítás 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a lemezjátszó korongjának forgómozgása egyenletes. 

A forgómozgás akkor egyenletes, ha egyenlő idők alatt egyenlő a test 

szögelfordulása. 

Kísérletünkben a lemezjátszó korongjának forgómozgását vizsgáljuk. A 
korongra helyezett papírlapra egyenlő időközönként színezett vizet 
csepegtetünk. A vízcseppek elhelyezkedésének vizsgálatával igazolható, hogy a 
lemezjátszó korongjának forgómozgása egyenletes, és forgásának 
szögsebessége kiszámolható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) a) Állítsa be a csepegtetőt, és mérje meg, milyen időközönként 
cseppennek a vízcseppek! A pontosabb mérés érdekében tíz csepp idejét 
mérje, és abból számoljon! 

 

10·Δt = ................................  
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Δ t =....................................  

b) Helyezze a lemezjátszót a csepegtető alá úgy, hogy a korong széléhez közel 

essenek a cseppek! Indítsa el a lemezjátszót, majd a csepegtetőt! Legalább 
egy kört forduljon a korong! A kísérletet addig folytathatja, amíg a cseppek 
sorrendjét meg tudja különböztetni. 

2) a) Kösse össze a cseppeket a korong középpontjával! Mérje az egymás utáni 
cseppekhez vezető sugarak közötti szögeket (két egymás utáni csepp közti 

szögelfordulás nagyságát) (Δφ)! Az adatokat rögzítse táblázatban! 

 

időköz 1. 2. 3. 4. 5. 

szögelfordulás 

Δφ (°) 

     

 
b) A kapott eredmények alapján igazolható-e, hogy a lemezjátszó korongjának 
forgómozgása egyenletes? Válaszát indokolja! 

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

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

c) Az ωmért=Δφ/Δt összefüggést felhasználva határozza meg a lemezjátszó 
korongjának szögsebességét (ωmért)! (Δt a két vízcsepp esése között eltelt idő. 

A Δφ értékénél számoljon a mért szögelfordulások átlagával!) 

 

 

 

 

 

ωmért=……………………………. 

d) Hasonlítsa össze a kapott eredményt a lemezjátszó megadott 
fordulatszámából (n) számolt szögsebesség-értékkel! Használja az 
ωszámolt=2π·n összefüggést! 

n=…………………. 

 

 

 

ωszámolt= 
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F9.12 – KÖRPÁLYÁN MOZGÓ TESTEK KERÜLETI SEBESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Lemezjátszó 

 Kis tömegű test 

 Stopperóra 

 Mérőszalag 

 

Lemezjátszó 
avx.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az egyenletes körmozgást végző test sebessége függ a körpálya 

sugarától és a körmozgás periódusidejétől. 

Letakart fordulatszámmérővel rendelkező lemezjátszó korongjára kis tömegű 
testet helyezünk. Mérve a körmozgás periódusidejét és a test középponttól 
való távolságát (a körpályájának a sugarát), a mért adatokból meghatározható 
a körmozgás kerületi sebessége. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Rögzítsen a lemezjátszó korongjára kis tömegű teste, és mérje meg a test 
középponttól való távolságát (a körpálya sugarát, r )! 

2) a) Mérje meg a körmozgás periódusidejét! A pontosabb mérés érdekében 
mérje 5 teljes körülfordulás idejét, és abból számoljon! A kapott adatot írja a 
táblázatba (T)! 

b) Ismételje meg a mérést még négyszer! 

3) Végezze el a kísérletet még két különböző nagyságú sugár esetén! 
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r(m) T1(s) T2 (s) T3(s) T4(s) T5 s) 

      

      

      

 
4) A mért adatok alapján határozza meg a körmozgás kerület sebességét 
mindhárom sugár esetében! (A mért periódusidőket átlagolja, és a kapott 
átlaggal számoljon!) 

 

 

 

 

 

 

r(m) Tátlag(s) v(m/s) 

   

   

   

 

5) Milyen arányosság van a kerületi sebesség és a körpálya sugara között? 
Indokolja a válaszát! 

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

 ...............................................................................................................  
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A NEWTONI MECHANIKA I. 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- A tehetetlenséggel kapcsolatos jelenségek értelmezése (13. kísérlet) 

- Az erő fogalmának megismerése és mozgásállapot-változtató 
hatásának vizsgálata (14-18. kísérletek) 

- A kölcsönhatás és lendület-megmaradás törvényének alkalmazása a 
gyakorlatban (19-20. kísérletek) 
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F9 13 – NEWTON I. TÖRVÉNYÉNEK DEMONSTRÁLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Légpárnás sín 

 Légfújó a légpárnás 

sínhez 

 Lovas 

 Stopper  

 4-5 db dominó (esetleg 
kis műanyag- vagy 

falapok) 

 Állvány  

 Súly (50 g), alján, tetején 

hurok 

 Cérna (30 cm) 

 

 
Lovasok légpárnás sínhez 

 almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az inercia-rendszerben lévő testek mozgására teljesül Newton I. 
törvénye. 

Newton I. törvénye kimondja, hogy minden (inercia-rendszerben lévő) test 
megtartja nyugalmi állapotát, vagy megmarad az egyenes vonalú egyenletes 

mozgás állapotában mindaddig, míg más test (vagy mező) mozgásállapotának 
megváltoztatására nem kényszeríti. 

E törvény demonstrálására három kísérletet végzünk: 

1) Elsőként vizsgáljuk egy légpárnás sínhez tartozó lovas mozgását először 
sima, majd légpárnás sínen. 

2) Második kísérletünkben a légpárnás sínen mozgó lovas tetején levő dominók 
viselkedését vizsgáljuk akkor, amikor a lovas akadálynak ütközve megáll. 

3) Végül egy vékony cérnára kötött súlyt fellógatunk, és az aljára ugyanolyan 
cérnát rögzítünk. Az alsó cérnát először lassan húzzuk, majd hírtelen 
megrántjuk, és figyeljük, hogy melyik cérna szakad el.  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Jelöljön ki a légpárnás sín mindkét végétől 20 cm-re egy-egy 30 cm-es 

szakaszt! 
a) Helyezzen egy lovast a sínre! Lökje meg a lovast, és mérje a lovas által a 
kijelölt távolságok megtételéhez szükséges időket (t1 és t2). Végezze el 
háromszor a mérést! Az adatokat rögzítse a táblázatban! 

 
Mit tapasztalt? 

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

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

b) Helyezzen egy lovast a sínre! Kapcsolja be a légfújót, majd lökje meg a 
lovast, és mérje a lovas által a kijelölt távolságok megtételéhez szükséges 
időket (t1 és t2). Végezze el háromszor a mérést! Az adatokat rögzítse a 
táblázatban! 

 
Mit tapasztalt? 

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

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

c) Magyarázza a tapasztalatokat Newton I. törvényének felhasználásával! 

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

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

2) a) Helyezzen egy lovast a légpárnás sínre! Tegyen a lovas tetejére néhány 
élére állított dominót! Kapcsolja be a légfújót, majd hírtelen lökje meg a lovast! 

Mi történik a dominókkal? 

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

Sínen 1. mérés 2. mérés 3. mérés 

t1    

t2    

Légpárnás sínen 1. mérés 2. mérés 3. mérés 

t1    

t2    
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b) Helyezzen egy lovast a sínre! Kapcsolja be a légfújót, majd óvatosan 
gyorsítsa fel a lovast (hogy a dominók állva maradjanak)! Mi történik a 

dominókkal, ha a lovas a sín végi ütközőnek megy? 

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

c) Magyarázza a tapasztalatokat Newton I. törvényének felhasználásával! 

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

3) Állítsa össze az állványt! Egy 10 cm-es cérnaszál segítségével függessze 
fel az 50 g-os súlyt, és az áljára erősítsen egy szintén 10 cm-es cérnaszálat! 

a) Az aljára erősített cérnaszálat hirtelen, nagy erővel megrántva próbálja 

gyorsítani a súlyt! Melyik cérnaszál szakad el? 

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

Pótolja az elszakadt cérnát! 
b) Az aljára erősített cérnaszálat lassan, egyre nagyobb erővel húzva próbálja 

gyorsítani a súlyt! Melyik cérnaszál szakad el? 

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

c) Magyarázza a tapasztalatokat Newton I. törvényének felhasználásával! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.14 – DINAMOMÉTER KALIBRÁLÁSA 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Spirálrugó (min. 1N-ig 

terhelhető) 

 Súlyok (25 g, 50 g, 100 g) 

 Műanyag vonalzó rá rögzített 

papírcsíkkal 

 Vonalzó 

 Ismeretlen súlyú test 

akasztóval 

 Mérleg 

 

 

 
Spirálrugó 
almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a spirálrugóra (kis megnyúlások esetén) teljesül a Hooke-törvény. 

A kísérlet során saját magunk készítünk dinamométert, ami nem más, mint 

egy skálával ellátott, felfüggesztett csavarrugó. 

A dinamométer kalibrálásához felhasználjuk, hogy a spirálrugóra (kis 
megnyúlások esetén) teljesül a Hooke-törvény: egy rugalmas test 
alakváltozása arányos azzal az erővel, mely az alakváltozást okozza.  

A kalibráláshoz a rugó nyújtatlan hosszát, illetve ismert tömegű súlyok által 
okozott megnyúlásait vesszük fel alappontokként, majd a kapott dinamométert 
használjuk egy ismeretlen súlyú test tömegének meghatározására.. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Rögzítse az állványt az asztalhoz! 

b) Rögzítse az állvány vízszintes rúdjához a műanyag vonalzóra erősített 
papírcsíkot, és mellé a rugót úgy, hogy szabadon lógjon!  

2) Kalibrálja a dinamométert: 

a) Jelölje be a lapon a rugó terheletlen hosszát! Ez lesz a 0N-hoz tartozó jel. 
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b) Akasszon a rugóra egy 25 g tömegű súlyt, és jelölje be a papírlapon rugó 
hosszát! 

c) Számítsa ki a rugóra akasztott test súlyát (azaz a húzóerőt: F)! A kapott 
eredményt írja a táblázatba! (Számolás előtt a tömeget váltsa kg-ba!) 

Tömeg 25g 50g 75g 100g 

F (N)     

x (m)     

 
d) Mérje le a b) pontban kapott jelnek a 0N-os jeltől való távolságát (azaz a 
rugó megnyúlását: x)! A kapott eredményt írja a táblázatba! 

e) Végezze el a mérést 50g, 75g, és 100g tömegű súlyt akasztva a rugóra! 

3) a) Számítsa ki a rugóra akasztott testek súlyának és a rugó 
megnyúlásának hányadosát minden súly esetén! Az eredményeket írja a 
táblázatba!  

Mit tapasztalt? 

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

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

b) Az adatok alapján milyen arányosság van a rugóra ható erő és a rugó 

megnyúlása között? 

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

4) Mérje meg az ismeretlen tömegű test súlyát az előző feladatban kalibrált 
dinamométer segítségével, majd határozza meg a test tömegét: 

a) Akassza a testet a rugóra, és jelölje meg a papíron a rugó hosszát! 

b) Mérje le az előző pontban kapott jel 0N-os jelzéstől való távolságát (x)! 
Mérje le a 0N-os jel és a 100 g-os súlyhoz tartozó jel távolságát (l)! A kapott 
adatokat rögzítse a táblázatban! 

Mérés Értékek 

l (m) 

 

 

x (m) 

 

 

G 
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c) Számolja ki a test súlyát (G) az alábbi képlet segítségével: 

gF
l

x
G 100 , ahol F100g a 100 g-os test súlya. Az eredményt írja a táblázatba! 

 

 

 

 

 

d) Számítsa ki az ismeretlen test tömegét! 

 

 

 

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

 

5) a) Mérje meg mérleggel a test tömegét! 

 

m’= ...................................  

b) Hasonlítsa össze az itt mért eredményt az előzőleg számolt értékkel! Mi 

okozhat eltérést? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.15 – NEWTON II. TÖRVÉNYÉNEK BEMUTATÁSA  

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Légpárnás sín 

 Légfújó a légpárnás 

sínhez 

 Lovasok (150 g és 2 db 

300 g) 

 Kiegészítő súlyok a 
lovasokhoz (50 g) 

 Stopper  

 Csiga 

 Zsinór 

 Súlyok akasztóval: 10g, 

20g, 30g, 40g, 50g 

 

 
Lovasok légpárnás sínen 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a gyorsuló mozgást végző testekre teljesül Newton II. törvénye. 

Newton II. törvénye szerint egy pontszerű test a gyorsulása egyenesen 
arányos a rá ható erők (gyorsulással azonos irányú) F eredőjével, és 
fordítottan arányos a test m tömegével. 

E törvény bemutatására két kísérletet végzünk. Mindkét kísérletnél légpárnás sín 
lovasát gyorsítjuk csigán átvetett zsinórral hozzá erősített nehezékek 
segítségével: 

Az első kísérletnél a zsinór végére erősített nehezékek tömegét változtatva 
vizsgáljuk a lovas gyorsulását. 

A második kísérletnél a nehezék tömege állandó, és a lovas tömegét 
változtatjuk. 

Mérjük a lovas által az adott út megtételéhez szükséges időket, és ebből a lovas 
gyorsulása számítható. A kapott gyorsulásértékeket felhasználva vizsgáljuk a 
törvény teljesülését. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

A kísérleti elrendezést az ábra mutatja 

mozaweb.hu 
 

1) Vizsgálja meg a lovas gyorsulásának a gyorsító erőtől való függését a 
gyorsító súlyok tömegének változtatásával: 

a) Mérje meg a kijelölt szakasz hosszát!  

s=…………………… m 

Akassza a légpárnás sínen lévő, 150 g tömegű lovashoz erősített zsinór másik 
végére a 10 g-os súlyt! Helyezze a lovast a kijelölt szakasz elejére! 

b) Kapcsolja be a légfújót! A lovas elengedésének pillanatában indítsa el a 
stoppert, és mérje a kijelölt s út megtételéhez szükséges időt (t1)! Végezze el 

háromszor a mérést, és számolja ki az idők átlagát (t)! Az adatokat rögzítse a 
táblázatban! 

gyorsító-
súly 

tömege 

F (N) t1 (s) t2 (s) t3 (s) t (s) a 
(m/s2) 

10 g       

20 g       

30 g       

40 g       

50 g       

 

c) Végezze el a mérést 20 g, 30 g, 40 g és 50 g tömegű gyorsító súlyokkal is! 

d) Számítsa ki a gyorsító erőket (a gyorsító súlyok súlyát, F), és írja a 
táblázatba!  
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e) Számítsa ki az átlagidők felhasználásával a kiskocsi gyorsulását az egyes 
gyorsító-súlyok esetén, felhasználva, hogy a lovas mozgása egyenes vonalú 

egyenletesen gyorsuló mozgás! Írja az eredményt a táblázatba! 

 

 

 

 

 

f) Ábrázolja a kapott gyorsulásokat az erő függvényében! 

 

Milyen görbére illeszkednek a pontok? 

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

Milyen arányosság van a gyorsulás és a gyorsító erő között? 

 ...............................................................................................................  
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2) Vizsgálja meg a lovas gyorsulásának a lovas tömegétől való függését 
állandó gyorsító erő esetén: 

a) Akassza a légpárnás sínen lévő, 150 g tömegű lovashoz erősített zsinór 
másik végére az 50 g-os súlyt! Helyezze a lovast a kijelölt szakasz elejére! 

b) Kapcsolja be a légfújót! A lovas elengedésének pillanatában indítsa el a 
stoppert, és mérje a kijelölt s út megtételéhez szükséges időt (t1)! Végezze el 
háromszor a mérést, és számolja ki az idők átlagát (t)! Az adatokat rögzítse a 
táblázatban! 

 

c) Végezze el a mérést 200 g, 300 g, 450 g és 600 g tömegű lovassal is! 
(Használja a lovasokhoz a kiegészítő súlyokat!) 

d) Számítsa ki az átlagidők felhasználásával a kiskocsi gyorsulását az egyes 

lovasok esetén, felhasználva, hogy a lovas mozgása egyenes vonalú 
egyenletesen gyorsuló mozgás! Írja az eredményt a táblázatba! 

 

 

 

 

 

e) Számítsa ki a lovas tömegének és gyorsulásának szorzatát az egyes 
lovasok esetén! Írja az eredményt a táblázatba! 

Mit tapasztal? 

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

Milyen összefüggés van a lovas tömege és gyorsulása között? 

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

lovas 

tömege 
(m) 

t1 (s) t2 (s) t3 (s) t (s) a 

(m/s2) 

m·a 

150 g       

200 g       

300 g       

450 g       

600 g       
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F9.16 – TEHETETLEN ÉS SÚLYOS TÖMEG  

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Laprugós oszcillátor 3 db 

ismert tömegű súllyal 

 Ismeretlen tömegű test 

 Dinamométer 

 Stopper 

 
A laprugós oszcillátor elemeit tartalmazó 

készlet 
almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a test tehetetlen és súlyos tömege egymással ekvivalens, teljesen 
azonos tömegértékű. 

A fizikában a tömeget kétféle módon definiál(hat)juk: 

 Egy test gyorsítása során fellépő tehetetlenségének mértéke a test 
tehetetlen tömege 

 Egy testet a gravitációs kölcsönhatásban jellemző tömeg a test súlyos 
tömege 

A legtöbb tömegmérő módszer a test súlyának (közvetve a rá ható gravitációs 
erőnek) a mérésén alapul. A laprugós oszcillátor segítségével (a rá ható 
gravitációs erőtől függetlenül) a test gyorsítással szembeni tehetetlenségét 
mérhetjük. A laprugós oszcillátor egy rezgő rendszer. Ismert tömegek 
rezgésidejét mérve „kalibráljuk” a laprugós oszcillátort, majd az ismeretlen 

tömegű test rezgésidejéből meghatározható a keresett tömeg (felhasználva, 
hogy a rezgésidő egyenesen arányos a rezgő test tömegével). 

Mérjük meg egy ismeretlen tömegű test tehetetlen tömegét laprugós 
oszcillátorral, majd súlyos tömegét dinamométerrel, és hasonlítsuk össze a 
kapott eredményeket! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Kalibrálja a laprugós oszcillátort: 

a) Hozza vízszintes rezgésbe az oszcillátort, és mérje le 10 teljes rezgés 
idejét (10·T)! Ismételje meg a mérést még kétszer, és a három mérés 
eredményét átlagolja (10·Tátl)! A kapott eredményeket rögzítse a táblázatban! 
(Ebben a mérésben m=0) 

b) Az előző mérést végezze el úgy, hogy egy, két, majd három súlyt helyez 
az oszcillátorra! Az eredményeket írja a táblázatba (ahol m a mérleg 

tartószerkezetén levő súlyok össztömegét jelöli)! 

 

m(g) 10·T1 (s) 10·T2 (s) 10·T3 (s) 10·Tátl 

(s) 

T (s) 

0      

      

      

      

ismeretlen      

 

c) Számolja ki a táblázatban szereplő 10·Tátl értékek felhasználásával egy 
rezgés idejét (T) minden tömeg esetén, és írja a táblázatba!! 

d) Ábrázolja koordináta-rendszerben az egy rezgés idejét (T) a laprugós 
oszcillátoron lévő tömeg (m) függvényében! Illesszen egyenest a kapott 
pontokra! Ez lesz a „kalibrációs görbe”. 
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2) Határozza meg az ismeretlen tömegű test tehetetlen tömegét: 

a) Helyezze a laprugós oszcillátorra az ismeretlen tömegű testet! Hozza 
vízszintes rezgésbe az oszcillátort, és mérje le 10 teljes rezgés idejét (10·T)! 
Ismételje meg a mérést még kétszer, és a három mérés eredményét átlagolja 
(10·Tátl)! A kapott eredményeket rögzítse a táblázatban! 

b) Számolja ki az ismeretlen tömegű test egy rezgésének idejét (T), és írja 
a táblázatba, majd a kapott eredményt felhasználva az előző „kalibrációs 

grafikonról” olvassa le az ismeretlen test tehetetlen tömegét (mt)! 

mt=……………………… 

3) Határozza meg az ismeretlen tömegű test súlyos tömegét: 

a) Akassza az ismeretlen tömegű testet a dinamométerre, és mérje meg a 
test súlyát! 

G=……………………… 

b) Számítsa ki a mért súlyból a test súlyos tömegét (ms)! 

ms=……………………. 
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4) A mindennapi életben is sokszor emlegetett relativitáselmélet 
(pontosabban az általános relativitáselmélet) egyik alapfeltevése az, hogy a 

súlyos tömeg és tehetetlen tömeg megegyezik egymással. 

5) Eötvös Lóránd már a XVIII. és a XIX. század fordulóján sokat foglalkozott 
a tömeg kettős jellegének problémájával. Nagyon sok kísérletet végzett arra 
nézve, hogy megállapítsa a tehetetlen-tömeg, és a gravitáló, azaz súlyos-
tömeg közötti különbséget. Az általa készített inga segítségével állapította 
meg, 200 milliomod szintű pontossággal, hogy a kétféle tömeg egymással 
ekvivalens, teljesen azonos tömegértékű. 

Hasonlítsa össze az előző mérések során kapott mt és ms értékeket. Ha (a fenti 
feltevésektől eltérően) nem azonos értékek, mi lehet az eltérés oka? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.17 – ERŐK FELBONTÁSA KOMPONENSEKRE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Faléc támasztékkal 

 2 db dinamométer 

 Kiskocsi 

 

 
Kiskocsi 
almus.hu 

 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A lejtőre helyezett kiskocsira ható gravitációs erővektor két, 

egymásra merőleges komponensre bontható. 

Fizikai problémák megoldása során gyakran szembesülünk azzal a feladattal, 
hogy az erővektort két megadott irányú vektor összegeként célszerű 
kifejeznünk. Ha sikerül két adott irányú vektor összegeként előállítani az 
erővektort, akkor azt mondjuk, hogy az erőt komponensekre bontottuk. 

Kísérletünkben a kiskocsira ható gravitációs erővektor lejtővel párhuzamos és 

lejtőre merőleges komponensének nagyságát mérjük. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) Rajzolja be az alábbi ábrába a lejtőn levő, dinamométerekre függesztett 
kiskocsira ható erőket!  

 

http://pixabay.com/hu/photos 

http://pixabay.com/hu/photos
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Mivel a kiskocsi nyugalomban van, se lejtőirányban, se arra merőlegesen nem 
mozog, a rá ható erők kiegyenlítik egymást. Így a súlyerő lejtővel párhuzamos 

összetevőjének nagysága megegyezik az A jelű dinamométer által kifejtett 

húzóerővel, iránya vele ellentétes. 

Ha megmérjük a B jelű dinamométer által kifejtett tartóerőt, megkapjuk a 
súlyerő lejtőre merőleges komponensének nagyságát, iránya a vizsgált erőével 
ellentétes. 

2) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Állítsa össze az állványt! 

b) Rögzítse az állvány és a támaszték segítségével a falapot úgy, hogy az 
egyik vége az asztalon nyugodjon, és a vízszintessel kb. 30-40°-os szöget 
zárjon be! (ld. a fenti ábrát!) 

3) Mérje meg a súlyra ható gravitációs erővektor lejtővel párhuzamos és 
lejtőre merőleges komponenseinek nagyságát: 

a) Mérje le a lejtő hajlásszögét (α), és írja a táblázatba! 

b)  Rögzítsen a lejtő tetején egy dinamométert (A), és akassza rá a kiskocsit 

úgy, hogy az a lejtőn nyugodjon! Olvassa le a dinamométer által kifejtett 
húzóerő nagyságát (FA), és írja a táblázatba! 

 

Hajlásszög 
(α) 

    

FA (N)     

FB(N)     

 

c) Akassza a másik dinamométert (B) a kiskocsira! Állítsa a lejtőre 
merőlegesen a dinamométert, és emelje meg annyira a kiskocsit, hogy az már 
éppen ne érjen a lejtőhöz! Olvassa le a dinamométer által kifejtett tartóerő 
nagyságát (FB), és írja a táblázatba! 

4) a) Végezze el a mérést még további három hajlásszög esetén is! 

b) Figyelje meg, hogyan változik a gravitációs erővektor két komponensének 
nagysága a hajlásszög növelésével! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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F9.18 – TAPADÁSI SÚRLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ MEGHATÁROZÁSA  

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Fahasáb akasztóval, kiegészítő 

súllyal 

 Falap 

 Fonál 

 Csiga, asztalhoz rögzíthető 

tartón 

 Fonálra erősíthető tartály 

 Víz mérőedényben 

 Mérleg 

 

 

Fahasáb akasztóval 
http://pixabay.com/hu/photos 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a tapadási súrlódási erő maximuma függ a felületeket összenyomó 

erőtől. 

Az asztalon vízszintesen húzott fahasábot négy erőhatás éri: a nehézségi erő 
(Fn), az ezzel ellentétes kényszererő, a húzóerő (Fh) és a súrlódási erő (Fs). 
Amíg a hasáb nyugalomban van, a tapadási súrlódási erő mindig egyenlő 
nagyságú, de ellentétes irányú a húzóerővel, annak nagyságával együtt 
változik a nagysága.  

Azt a fizikai mennyiséget, amely megmutatja, hogy a tapadási súrlódási erő 
maximuma hányszorosa a felületeket összenyomó erőnek (jelen esetben a 
nehézségi erőnek), tapadási súrlódási együtthatónak nevezzük. Jele: μ0. 

A tapadási súrlódási erő maximumát keressük, ezért azt a húzóerőt kell 
meghatározni, amely esetében a hasáb még éppen nem csúszik meg az 
asztalon. A mért húzóerő és a hasáb súlyának ismeretében a tapadási 

súrlódási együttható (μ0) meghatározható. 

 

 

 

 

 

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

 
1) Rajzolja be az alábbi ábrába a kísérlet során fellépő erőket!  

 

 

2) Mérje meg a fahasáb tömegét (ha van, akkor a kiegészítő súllyal együtt) 

(m)! 

m=…………………… 

3) Állítsa össze a kísérleti elrendezést az ábra alapján: 

 

a) Tegye az asztalra a deszkát, és rá a fahasábot (a súllyal együtt)! 

b) Rögzítse az asztal egyik végéhez a csigát! 

c) Kösse a fonál egyik végét a fahasábhoz. A fonalat a csigán átvetve 

akassza a másik végére a tartályt! 

4) Végezze el a kísérletet! 

a) Öntsön lassan vizet a mérőhengerből a fonál végére akasztott tartályba 
addig, míg a fahasáb éppen elindul! 

b) Mérje le a tartály és a hasáb elindulásakor éppen benne lévő víz együttes 
súlyát! (Fv) 

 

Fv= ...............................  

5) Határozza meg a tapadási súrlódási együttható értékét: 
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a) Számítsa ki a hasábra (ha van, akkor a kiegészítő súllyal együtt) ható 
nehézségi erő nagyságát (Fn)!  

 

 

 

Fn= ....................................  

b) Mekkora a fahasábra ható húzóerő (Fh)? 

 

Fh= ....................................  

c) Mekkora a testre ható tapadási súrlódási erő maximuma (Fs)? 

 

Fs= ....................................  

d) Számítsa ki a tapadási súrlódási együtthatót (μ0), felhasználva, hogy  

Fs= μ0·Fn! 

 

 

 

 

μ0= ....................................  
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F9.19 – RUGALMAS ÉS RUGALMATLAN ÜTKÖZÉSEK LÉGPÁRNÁN 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Légpárnás sín 

 Légfújó a légpárnás 

sínhez 

 Azonos tömegű lovasok 

rugalmas ütközéshez 

alkalmas kiegészítőkkel 

 Azonos tömegű lovasok 

rugalmatlan ütközéshez 
alkalmas kiegészítőkkel 

 Tömegek a lovasokra  

 Stopper  

 

 
Légpárnás sín lovasokkal 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: rugalmas és rugalmatlan ütközések esetén teljesül a lendület-

megmaradás törvénye. 

Légpárnás sín használatával a súrlódás kiküszöbölésével vizsgálhatjuk a 
lovasok ütközését.  

Elsőként a (tökéletesen) rugalmatlan ütközést vizsgáljuk azonos és eltérő 

tömegű lovasok esetén.  

A második kísérletben a (tökéletesen) rugalmas ütközést vizsgáljuk azonos és 
eltérő tömegű lovasok esetén.  

Légpárnás sínen futó lovasok ütközés előtti és utáni sebességét meghatározva 
vizsgáljuk rugalmas és rugalmatlan ütközések esetén a lendület-megmaradás 
törvényének teljesülését! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1) a) Jelöljön ki a légpárnás sín mindkét végétől 20 cm-re egy-egy s=30 cm-
es szakaszt! E szakaszok megtételéhez szükséges időt mérve fogja tudni 
meghatározni a lovasok sebességét. 
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b) Mérje meg a lovas tömegét (m)! 

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

2) Vizsgálja a lovasok (tökéletesen) rugalmatlan ütközését: 
a) Helyezze az egyik lovast a sín közepére, egyet az egyik végére! Kapcsolja 
be a légfújót, majd lökje meg a sín végén lévő lovast, és mérje a kijelölt 
szakasz megtételéhez szükséges időt (t1)! A mozgó lovas az állónak ütközve 
hozzáragad, és együtt mozognak tovább. Mérje meg a lovasok által a kijelölt 

második szakasz megtételéhez szükséges időt (t2)!  

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

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

A mért idők felhasználásával számítsa ki a meglökött lovas ütközés előtti, és a 

két lovas ütközés utáni közös sebességét! 
 
 
 
 

v1= ....................................  

v2= ....................................  

Számítsa ki a tömegek és a sebességek arányát! Mit tapasztal? 

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

Számítsa ki a lovasok ütközés előtti lendületeinek összegét (I1) és az ütközés 
utáni lendületek összegét (I2)!  

 
 
 
 
 

I1= ....................................  

I2= ....................................  

 
Mit tapasztalt? 

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

b) Helyezze az egyik lovast a sín közepére, a másikat az egyik végére! A sín 
végén levő lovasra erősítsen az üres lovas tömegével megegyező tömegű 
súlyt! Kapcsolja be a légfújót, majd lökje meg a sín végén lévő lovast, és mérje 
a kijelölt szakasz megtételéhez szükséges időt (t1)! A mozgó lovas az állónak 
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ütközve hozzáragad, és együtt mozognak tovább. Mérje meg a lovasok által a 
kijelölt második szakasz megtételéhez szükséges időt (t2)!  

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

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

A mért idők felhasználásával számítsa ki a meglökött lovas ütközés előtti, és a 
két lovas ütközés utáni közös sebességét! 
 

 
 
 

v1= ........................................  

v2= ........................................  

Számítsa ki a tömegek és a sebességek arányát! Mit tapasztal? 

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

Számítsa ki a lovasok ütközés előtti lendületeinek összegét (I1) és az ütközés 
utáni lendületek összegét (I2)!  

 

 
 

 
I1= ........................................  

I2= ........................................  

Mit tapasztalt? 

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

3) Vizsgálja a lovasok (tökéletesen) rugalmas ütközését: 
Cserélje le a lovasokon a kiegészítőket! 

 
a) Helyezze az egyik lovast a sín közepére, a másikat az egyik végére! 

Kapcsolja be a légfújót, majd lökje meg a sín végén lévő lovast! A mozgó lovas 
rugalmasan ütközik az állóval. Figyelje meg a további mozgásukat! Mit 

tapasztal? 

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

Indítsa el újból a lovast, és mérje a lovasok által a kijelölt szakaszok 
megtételéhez szükséges időket (t1 és t2)!  
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t1= ...............................  

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

Mit mondhatunk a t1 és t2 időkről? 

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

A mért idők felhasználásával számítsa ki a meglökött lovas ütközés előtti, és a 
kezdetben álló lovas ütközés utáni sebességét! 

 
 
 

v1= ...............................  

v2= ...............................  

Mit tapasztalt? 

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

b) Helyezze az egyik lovast a sín közepére, a másikat a sín egyik végére!  
c) A sín végén levő lovasra erősítsen az üres lovas tömegével megegyező 
tömegű súlyt! Kapcsolja be a légfújót, majd lökje meg a sín végén lévő lovast! 

A mozgó lovas rugalmasan ütközik az állóval. Figyelje meg a további 
mozgásukat! Mit tapasztal? 

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

Indítsa el újból a lovast, és mérje a lovasok által a kijelölt szakaszok 

megtételéhez szükséges időket (t1, az ütközés előtti, t2a és t2m az ütközés utáni 
idők)!  

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

t2a= ..............................  

t2m= .............................  

A mért idők felhasználásával számítsa ki a meglökött lovas ütközés előtti, és a 

kezdetben álló lovas ütközés utáni sebességét! 
 
 
 
 

v1= ...............................  

v2a=. .............................   
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v2m= .............................  

Számítsa ki minden mérésnél a lovasok ütközés előtti lendületeinek összegét 

(I1) és az ütközés utáni (I2) lendületek összegét!  
 
 
 
 

I1= ...............................  

I2= ...............................  

 

Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  
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F9.20 – KÍSÉRLETEK LENDÜLET-MEGMARADÁSRA KISKOCSIKKAL 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 3 db azonos tömegű könnyen 
gördülő kiskocsi 

 Rugó (ajánlott kör alakú 

lemezrugó) 

 Nehezebb golyó 

 Cérna 

 Gyufa 

 2 db ütköző (pl. fakocka vagy 

könyv) 

 Mérőszalag 

 Lufi 

 Egylyukú gumidugó, bele 

illesztett rövid csővel (vagy 
szívószállal) 

 Ragasztószalag 

 

 

 
Kiskocsi lemezrugóval 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: zárt rendszerek esetén teljesül a lendület-megmaradás törvénye. 

A lendület-megmaradás törvényének demonstrálására végzünk kísérleteket: 

1) Könnyen mozgó kiskocsira rögzített, összenyomott rugóval lövünk ki 

golyót, és vizsgáljuk a golyó és a kocsi további mozgását. 

2) Két azonos, illetve különböző tömegű kiskocsit lövünk szét az egyik 
kiskocsira rögzített, összenyomott rugóval, és vizsgáljuk a kiskocsik további 
mozgását. 

3) Kiskocsira rögzített, felfújt lufi száját elengedjük, és vizsgáljuk a kiskocsi 
további mozgását. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Nyomja össze a rugót, és vékony fonállal rögzítse ebben a helyzetben! 

Erősítse az összenyomott rugót az egyik kiskocsira! Tegyen a rugó elé a 
kocsira egy golyót! (A kísérleti elrendezést az ábra mutatja.) 

 

Égesse el a fonalat! Mit történt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) Nyomja össze a rugót, és vékony fonallal rögzítse ebben a helyzetben! 

Erősítse az összenyomott rugót az egyik kiskocsira, kifelé! Tegyen a rugó elé 
az asztalra egy másik kiskocsit! (A kísérleti elrendezést az ábra mutatja.) 

 

 

Égesse el a fonalat! Mit történt? 

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

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a kiskocsiktól egyenlő távol helyezzen el 

az asztalon egy-egy ütközőt, és figyelje, mikor érik el azokat a kiskocsik! 

Mit tapasztalt? 

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

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

3) Nyomja össze a rugót, és vékony fonállal rögzítse ebben a helyzetben! 

Erősítse az összenyomott rugót az egyik kiskocsira, kifelé! Két másik kiskocsit 
erősítsen egymás tetejére, és tegye az így elkészült dupla súlyú kiskocsit a 
rugó elé az asztalra! A kiskocsiktól egyenlő távol helyezzen el az asztalon egy-
egy ütközőt. (A kísérleti elrendezést az ábra mutatja.) 

 

Égesse el a fonalat! Mit történt? 

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

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a dupla súlyú kiskocsitól fele olyan távol 
helyezze el az asztalon az ütközőt, és figyelje, mikor érik el azokat a kiskocsik! 

Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

4) Húzza rá a lufi száját a csővel ellátott gumidugóra, és ragasztószalaggal 
erősítse a lufit a kiskocsira! (A kísérleti elrendezést az ábra mutatja.) 

 

Fújja fel e csövön át a lufit, és engedje el! Mi történik? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

Egyenletes mozgás: Egyenes vonalú, egyenletes mozgás: azokat a 

mozgásokat, amelyeknél a pontszerű test pályája egyenes; és a test egyenlő 
idők alatt egyenlő utakat fut be, bármely rövid időszakot vizsgálunk is, egyenes 
vonalú, egyenletes mozgásnak nevezünk. 

Egyenletesen gyorsuló mozgás: Egyenes vonalú, egyenletesen változó 
mozgás: azok a mozgások, amelyeknél a pontszerű test pályája egyenes, a 

gyorsulás állandó nagyságú, és iránya a sebesség irányának egyenesébe esik, 
egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgásoknak nevezzük. 

Gyorsulás: A gyorsulás az a fizikai mennyiség, amely megmutatja, hogy egy 
testnek milyen gyorsan változik a sebessége. 

Hatás-ellenhatás törvénye: (Newton III. törvénye) Két test 
kölcsönhatásakor mindkét test erővel hat a másikra, ezek az erők egyenlő 

nagyságúak és ellentétes irányúak. A két erőt erőnek és ellenerőnek nevezzük. 

Hook-törvény: Valamely huzal megnyúlása egyenesen arányos a húzóerővel 
és a huzal hosszával, továbbá fordítottan arányos a keresztmetszeti felület 
nagyságával. 

Lendület: A pontszerű test tömegének és sebességének szorzatával 

meghatározott mennyiséget lendületnek nevezzük. 

Lendület-megmaradás törvénye: Pontszerű test esetén: ha a testre ható 
erők eredője nulla, akkor a test lendülete állandó. 

Nehézségi gyorsulás: A gravitációs tömegvonzás által létrehozott gyorsulás. 
Egy adott helyen bármely testre ugyanaz az értéke. Értéke függ a földrajzi 
szélességtől és tengerszint feletti magasságoktól. 

Newton I. törvénye: (Más néven tehetetlenség törvénye) minden test 
nyugalomban van, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez mindaddig, 
amíg más test vagy mező mozgásállapotát meg nem változtatja. 

Newton II. törvénye: Egy test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható 
erővel. 

Periódusidő: Az egy kör megtételéhez szükséges időt periódusidőnek 
nevezzük. 

Rezgésidő: Egy teljes rezgés megtételéhez szükséges idő. 

Rugóállandó: Azt a fizikai mennyiséget, amely megmutatja, hogy mekkora 
erő szükséges egy rugó egységnyi megnyújtásához, rugóállandónak nevezzük. 

Sebesség: A pillanatnyi sebesség vagy röviden sebesség az a mennyiség, 
amely megmutatja, hogy egy test adott pillanatban milyen gyorsan mozog. 

Súly: Egy test súlya az az erő, amellyel a test a felfüggesztését húzza, vagy az 
alátámasztását nyomja. 

Szabadesés: A kezdősebesség nélkül leeső test mozgását szabadesésnek 
nevezzük. 

Tehetetlen tömeg: A testek tehetetlenségét meghatározó fizikai mennyiséget 
a testek tehetetlen tömegének vagy röviden tömegnek nevezzük. 
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Vízszintes hajítás: A vízszintesen hajított test mozgása összetehető egy 
vízszintes egyenes menti egyenletes mozgásból és a függőleges irányú 

szabadesésből. Pályája parabola. 
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