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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 három témakörhöz kapcsolódnak: 

A newtoni mechanika II. 

- a dinamika alaptörvényein keresztül vizsgáljuk a merev testek 
egyensúlyának feltételeit és a deformálható testek viselkedését 
erőhatás esetén 

Munka-Energia-Teljesítmény 

- vizsgáljuk néhány erő munkáját, illetve energiaátalakulásokat néhány 
mozgásnál  

 

Folyadékok és gázok mechanikája 

- a folyadékok és gázok súlyából származó erők és a molekulák közti 
erők hatását, a folyadékok és gázok mozgása közben fellépő 
jelenségeket vizsgáljuk 
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A NEWTONI MECHANIKA II. 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- Kiterjedt test egyensúlya feltételeinek megismerése és alkalmazása 
(21-25. kísérletek) 

- Deformálható testek alakváltozásának megfigyelése változó 
erőhatás esetén (26. kísérlet) 
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F9.21 – EGYOLDALÚ EMELŐ EGYENSÚLYA 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Akasztókkal és tengellyel 
ellátott emelőrúd 

 Dinamométer (1N) 

 Súlyok akasztóval (25 g, 

50 g, 100 g) 

 

 

 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

3bscientific.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az egyoldalú emelő egyensúlyának feltétele, hogy a rá ható erők 
forgatónyomatékának eredője 0. 

Egyoldalú emelőről beszélünk, ha a teher és a tartóerő az emelő ugyanazon 
oldalán van a tengelyhez képest.  

A kísérleti összeállítást a fenti ábra mutatja. Kísérletünkben a közepén rögzített 

emelőrúd egyoldalú emelőnek tekinthető a fenti definíció alapján. Ilyen 
rögzítésnél az emelőrúd súlyának forgatónyomatéka 0. 

Méréseink alapján fogalmazzunk meg állítást az emelő egyensúlyának 

feltételére! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

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

erőkarjait! 

 

3bscientific.hu 

2) Állítsa össze a kísérleti eszközt! (ld. a fenti ábra!) 

3) a) Akassza a dinamométert az emelőrúdon lévő legszélső lyukba! Akassza 
az 50 g-os súlyt a mérleg közepétől sorban 1 lyuknyi távolságra, ugyanazon az 
oldalon, ahol a dinamométerrel tartja az emelőrudat!  

 

b) Emelje vízszintes helyzetbe az emelőrudat a dinamométerrel, és olvassa le 
a dinamométer által kifejtett erőt! Rögzítse a mért erőt (F), és a súly tengelytől 
való távolságát (x) a táblázatban! 

 

50 g-os súlynál 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

x  
 

    

F (N) 
 

    

MG      

MF      

M     

 

c) Végezze el e mérést úgy, hogy sorban 2, 3, illetve 4 lyuknyi távolságra 
helyezi a súlyt a tengelytől! 

d) Számítsa ki az 50 g-os test súlyát! Ügyeljen a mértékegységekre! 

G=………………………. N 
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4) a) Végezze el az előző mérést úgy, hogy a tengelytől 3 lyuknyi távolságra 
helyez sorban 25 g, 50 g, 75 g és 100 g súlyt, és méri a tartóerőt! Rögzítse a 

mért erőt (F), és a súly tömegét (m) a táblázatban! 

 

b)  Számítsa ki a m tömegű nehezékek súlyát (G) és írja a táblázatba! 
Ügyeljen a mértékegységekre! 

 

 

 

 

5) a)Mindkét méréssorozat esetén számítsa ki minden esetben a G súlyerő és 
az F erő forgatónyomatékát (MG és MF), majd az eredő forgatónyomatékot (M)! 

b) Mit tapasztal? 

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

Egészítse ki a mondatot! 

Az egyoldalú emelő egyensúlyának feltétele,  ................................................  

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

 

3 lyuknyi 
távolságra 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

m 
 

    

G (N) 
 

    

F (N)     

MG      

MF      

M     
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F9.22– KÉTOLDALÚ EMELŐ EGYENSÚLYA 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Akasztókkal és tengellyel 
ellátott emelőrúd 

 Dinamométer (1N) 

 Súlyok akasztóval (25 g, 50 g, 

100 g) 

 

 

 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

 3bscientific.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a kétoldalú emelő egyensúlyának feltétele, hogy a rá ható erők 

forgatónyomatékának eredője 0. 

Kétoldalú emelőről beszélünk, ha a teher és a tartóerő az emelő ellentétes 
oldalán van a tengelyhez képest.  

A kísérleti összeállítást a fenti ábra mutatja.  

Méréseink alapján fogalmazzunk meg állítást az emelő egyensúlyának 
feltételére! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

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

erőkarjait!  

 

3bscientific.hu 

2) Állítsa össze a kísérleti eszközt (ld. a fenti ábrát!) 

3) a) Akassza a dinamométert az emelőrúdon lévő legszélső lyukba! Akassza 
az 50 g-os súlyt a mérleg közepétől sorban 1 lyuknyi távolságra, a 

dinamométerrel ellentétes oldalon!  

b) Húzza vízszintes helyzetbe az az emelőrudat a dinamométerrel, és olvassa 
le a dinamométer által kifejtett erőt! Rögzítse a mért erőt (F), és a súly 
tengelytől való távolságát (x) a táblázatban! 

50 g-os 
súlynál 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

x  
 

    

F (N) 
 

    

MG      

MF      

M     

 

c) Végezze el e mérést úgy, hogy sorban 2, 3, illetve 4 lyuknyi távolságra 
helyezi a súlyt a tengelytől! 

d) Számítsa ki az 50 g-os test súlyát! Ügyeljen a mértékegységekre! 

G=………………………. N 
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4) a) Végezze el az előző mérést úgy, hogy a tengelytől 3 lyuknyi távolságra 
helyez sorban 25 g, 50 g, 75 g és 100 g súlyt, és méri a tartóerőt! Rögzítse a 

mért erőt (F), és a súly tömegét (m) a táblázatban! 

 

 

 

 

3 lyuknyi 
távolságra 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

m 
 

    

G (N) 
 

    

F (N)     

MG      

MF      

M     

 

b)  Számítsa ki a m tömegű nehezékek súlyát (G) és írja a táblázatba! 

Ügyeljen a mértékegységekre! 

 

 

 

 

 

5) a) Mindkét méréssorozat esetén számítsa ki minden esetben a G súlyerő 

és az F erő forgatónyomatékát (MG és MF), majd az eredő forgatónyomatékot 
(M)! 

b) Mit tapasztal? 

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

Egészítse ki a mondatot! 

A kétoldalú emelő egyensúlyának feltétele,  ..................................................  

 ...............................................................................................................  
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F9.23 – SÚLYMÉRÉS EGYOLDALÚ EMELŐVEL 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Akasztókkal és tengellyel 
ellátott emelőrúd 

 Dinamométer (1N) 

 Ismeretlen súlyú test 

akasztóval 

 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

3bscientific.hu 
 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az egyoldalú emelő egyensúlyának feltételét felhasználva 
kiszámítható az emelőre akasztott test súlya. 

A kísérleti összeállítást a fenti ábra mutatja.  

Az emelőrúd egyik végét az állványra rögzítjük, másikat dinamométerrel 
vízszintes helyzetben tartjuk.  

A mérés menete:  

Az ismeretlen súlyú testet az emelőrúdra akasztva leolvasható a dinamométer 
által kifejtett tartóerő. A kapott adatok felhasználásával számítható ki az 

ismeretlen súlyú test tömege. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

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

erőkarjait! (Ne feledkezzen meg a mérlegkar súlyáról sem!) 

 

3bscientific.hu 

2) a) Mérje meg az emelőrúd tömegét, és határozza meg a súlyát! 

mkar= .......................................  

Gkar= .......................................  

b) Mérje meg a dinamométer tengelytől való távolságát (az általa kifejtett 
tartóerő erőkarja)! 

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

3) Helyezze az ismeretlen súlyú testet az emelőrúd négy különböző pontjára! 

Minden helyzetben végezze el az alábbi lépéseket: 

a) Olvassa le a test távolságát a forgástengelytől, és a távolságot rögzítse a 
táblázatban (x)!  

b) Olvassa le a dinamométer által jelzett erőt, és írja be a táblázatba (F)! 

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

 
x (m) 

 

    

 

F (N) 

 

    

 

4) A mérések során az emelőrúd egyensúlyban van, a rá ható 
forgatónyomatékok eredője 0.  

a) Írja fel az emelőrúdra (mint egykarú emelőre) ható forgatónyomatékok 
eredőjét! 
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b) Felhasználva, hogy a mérések során a forgatónyomatékok eredője 0, 
fejezze ki az egyenletből az F erőt! 

 

 

 

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

 

6) a) Olvassa le az egyenes meredekségét (a)!  

 

a= ...........................................  
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b) A kapott meredekséget felhasználva adja meg az ismeretlen tömegű test 
súlyát (Gsúly) és tömegét (m)! 

 

Gsúly= .......................................  

 

 

m= ..........................................  
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F9.24 – ERŐK CSIGÁK ÉS KÖZÖNSÉGES CSIGARENDSZER ESETÉN 

Tervezett időtartam: 40perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Állócsigák 

 Mozgócsigák 

 Madzag 

 Súlyok: 25 g, 50 g 

 Dinamométer 1N 

 

  
Álló- és mozgócsiga 

 almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az álló csiga csak a szükségesés erő irányát, a mozgó csiga a 
nagyságát is megváltoztatja. 

Kísérletünkben egy állócsiga, egy mozgó csiga esetén vizsgáljuk a csiga 
szerepét, mérve az adott súly egyensúlyban tartásához szükséges erőt az 
adott csigánál. Majd egy illetve két állócsigát tartalmazó közönséges csigasor 
kísérleti vizsgálata után általánosítunk n db mozgó csigát tartalmazó csigasor 

szerepének meghatározásához. 

(Közönséges csigasor: n db állócsigát és n db mozgócsigát tartalmazó 
csigarendszer) 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Állítsa össze az állványt! 

2) Mérje meg a 25 g-os és 50 g-os test súlyát (G), majd a kettőét együtt! Az 
adatokat írja a táblázatba! 

m 25 g 50 g 75 g 

G    

Fálló    

Fmozgó    

F1    

F2    
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3) a) Rögzítsen az állványra egy álló csigát! A csigán átvetett madzag egyik 
végére akasszon sorban 25 g, 50 g és 75 g tömegű súlyt, a másikra a 

dinamométert! (A kísérleti elrendezést a következő ábra mutatja.) 

b) Rajzolja be az ábrába a fellépő erőket! 

  

3bscientific.hu 

c) Tartsa a dinamométerrel egyensúlyban a súlyokat! Olvassa le a 
dinamométer által jelzett erőt az egyes súlyoknál (Fálló)! Az adatokat írja a 

táblázatba! 

d) Hasonlítsa össze az egyes testek súlyát és az adott testnél mért Fálló erőt! 
Mit tapasztal? 

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

e) Mire alkalmas az álló csiga? 

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

4) a) Rögzítse az állványhoz a madzag egyik végét, a másik végét tartsa meg 
dinamométerrel! Helyezze a madzagra a csigát, és akasszon sorban 25 g, 50 g 
és 75 g tömegű súlyt a csigára! (A kísérleti elrendezést a következő ábra 
mutatja.) 
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b) Rajzolja be az ábrába a fellépő erőket! 

  

3bscientific.hu 

c) Tartsa a dinamométerrel egyensúlyban a súlyokat! Olvassa le a 
dinamométer által jelzett erőt az egyes súlyoknál (Fmozgó)! Az adatokat írja a 
táblázatba! 

d) Hasonlítsa össze az egyes testek súlyát és az adott testnél mért Fmozgó erőt! 

Mit tapasztal? 

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

e) Mire alkalmas a mozgó csiga? 

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

5) a) Rögzítse az állványhoz a madzag egyik végét, a másik végét vesse át 
egy állványra rögzített álló csigán, és dinamométerrel tartsa meg! Helyezzen a 
madzagra egy mozgó csigát, és akasszon a csigára sorban 25 g, 50 g és 75 g 

tömegű súlyt! (A kísérleti elrendezést a következő ábra mutatja.) 
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b) Rajzolja be az ábrába a fellépő erőket! 

 

3bscientific.hu 

c) Tartsa a dinamométerrel egyensúlyban a súlyokat! Olvassa le a 
dinamométer által jelzett erőt az egyes súlyoknál (F1)! Az adatokat írja a 
táblázatba! 

d) Hasonlítsa össze az egyes testek súlyát és az adott testnél mért F1 erőt! Mit 
tapasztal? 

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

6) a) Állítsa össze az előző feladat elrendezését, két álló és két mozgó csigán 
átvezetve a madzagot! Az alábbi ábra egy lehetséges elrendezést mutat. 

 

3bscientific.hu 



 
 

21 
 

b) Akasszon a madzagra sorban 25 g, 50 g és 75 g tömegű súlyt! Tartsa a 
dinamométerrel egyensúlyban a súlyokat! Olvassa le a dinamométer által 

jelzett erőt az egyes súlyoknál (F2)! Az adatokat írja a táblázatba! 

c) Hasonlítsa össze az egyes testek súlyát és az adott testnél mért F2 erőt! Mit 
tapasztal? 

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

d) Vajon mekkora lenne adott nehezék súlyához képest a dinamométer által 
jelzett F erő három álló és három mozgó csigából álló csigasor, illetve n darab 
álló és mozgó csigából álló csigasor esetén? 

 ...............................................................................................................  
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F9.25 – ERŐK KETTŐS CSIGA ESETÉN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Kettős csiga (csigarendszer) 

 Madzag 

 Súlyok: 25 g, 50 g, 100 g 

 Dinamométerek: 1N, 2N 

 

 
Kettős csiga (csigarendszer) 

 almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a kisebb sugarú hengeren lévő test súlyát egyensúlyban tartó, 
nagyobb sugarú hengerre csévélt kötél végén ható tartóerő nagysága függ a 
csigák sugarától. 

A kettős csiga két közös tengelyű, különböző sugarú csiga. A kettős csiga 
esetén a teher a kisebb sugarú hengerre csévélt kötél végén függ, és ezt 
tartjuk egyensúlyban a nagyobb sugarú kerékre csévélt kötél segítségével. 

Kísérletünk során azt vizsgáljuk, milyen összefüggés van a kisebb sugarú 

hengeren lévő test súlya, és az azt egyensúlyban tartó, nagyobb sugarú 
hengerre csévélt kötél végén ható tartóerő között. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Állítsa össze az állványt! 

b) Tekercseljen kb. 2-3 menetnyit a madzagból mindkét csigára. A kisebb 
sugarú csigáról lelógó madzag végére akassza majd a súlyokat, a másik oldalra 
a dinamométert!  

2) Mérje meg a 25 g-os, 50 g-os és 100 g-os nehezékek súlyát (G), és töltse 

ki a táblázat megfelelő sorát! 

M 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g 

G       

F       
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3) a) Akassza a dinamométert a nagyobb sugarú csigáról lelógó madzag 
végére!  

b) Helyezze a 25 g tömegű nehezéket a kisebb sugarú csigáról lelógó madzag 
végére! Tartsa egyensúlyban a hengerkereket a dinamométerrel, és olvassa le 
az ehhez szükséges erőt (F)! A kapott értéket rögzítse a táblázatban! 

c) Végezze el a mérést sorban, a táblázatban szereplő tömegekkel! A kapott 
értékeket rögzítse a táblázatban! 

4) a) Ábrázolja az F erő értékét a G súly függvényében! 

 

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

 

m= ...............................................  
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5) a) Rajzolja be az ábrába a fellépő erőket, és azok erőkarját! 

 

3bscientific.hu 

b) Írja fel a kettős csigára ható erők forgatónyomatékának eredőjét! 

 

c) Felhasználva, hogy a forgatónyomatékok eredője 0 (hiszen a csiga 

nyugalomban van) fejezze ki az F erőt G függvényében! 

 

 

 

A kapott egyenletet és az előző pontban ábrázolt egyenes meredekségét 
felhasználva határozza meg a kettős csiga két sugarának arányát! 

r/R= .............................................  

d) Mérje meg a két csiga sugarát! 

A nagyobbik csiga sugara: R= ...........................................  

A kisebbik csiga sugara: r= ..............................................  

Számítsa ki a két sugár arányát! 

r/R= ...............................................  

e) Hasonlítsa össze a kétféle módon kapott r/R értéket! Mi lehet az eltérés oka? 

 ...............................................................................................................  
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F9.26 – A HOOKE-TÖRVÉNY ÉRVÉNYESSÉGE - GUMISZÁL MEGNYÚLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 
 

 Állvány  

 Mérőszalag 

 Gumiszalag 

 Súlyok: 4 db 25 g-os, 1 db 50 

g-os, 1 db 100 g-os 

 

 

 
Az ábrán a kísérleti összeállítás látható 

3bscientific.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

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

A kísérlet során a kalapgumi megnyúlását mérjük a húzóerő növelése közben, 
és ez alapján vizsgáljuk a Hooke-törvény teljesülését. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Állítsa össze az állványt! 

b) Rögzítse a gumit az állványon úgy, hogy szabadon lógjon.  

c) Mérje meg a gumi nyújtatlan hosszát (l0)! (Egész kis erővel meg lehet 

húzni, hogy kiegyenesedjen.) 

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

2) a) Sorban egymás után akasszon a gumira a táblázatban szereplő 
össztömegű súlyt, és mérje meg a gumi hosszát (l)!  

b) Számítsa ki minden megnyúláshoz a rugóra ható húzóerőt! (A rugóra ható 
húzóerő minden esetben a ráakasztott nehezékek összsúlya: F=m·g.) Rögzítse 
az adatokat a táblázatban! 
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tömeg 

(g) 
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

F (N)           

l (cm)           

Δl 
(cm) 

          

 

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

 

4) Ábrázolja a gumi megnyúlását a terhelőerő függvényében! 

 

5) a) Mit tapasztal? Igaz-e, hogy egy egyenesre illeszkednek-e a pontok? 

 ...............................................................................................................  
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b) Jellemezze röviden a gumi nyújtás közbeni viselkedését! 

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

c) Teljesül-e minden rugalmas anyag megnyúlására a Hooke-törvény? 

 ...............................................................................................................  
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MUNKA-ENERGIA-TELJESÍTMÉNY 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- A mechanikai energiafajták és változásaik, az energiamegmaradás 
törvényének gyakorlati alkalmazása (27-29. kísérletek) 

- Egyszerű gépek munkavégzése (30. kísérlet) 
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F9.27 – A MECHANIKAI ENERGIA MEGMARADÁSÁNAK DEMONSTRÁLÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Segner vízturbina 

 Lejtő 

 Kiskocsi 

 Rugó 

 Gumilabda 

 Kamera, számítógép, projektor 

 

Segner vízturbina 

3bscientific.hu 

 

Kiskocsi lejtőn 

 fizkapu.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a mechanikai energiák összege zárt rendszerben állandó. 

A mechanikai energia megmaradásának tétele kimondja, hogy zárt 
rendszerben, amelyben csak konzervatív erők (pl. nehézségi erő, rugalmas erő 
stb.) érvényesülnek, a mechanikai energiák összege állandó.  

E törvény demonstrálására négy kísérletet végzünk: 

Az első kísérletben a Segner kerék, a másodikban lejtőn leguruló kiskocsi, a 
harmadikban rugó által kilőtt kiskocsi, a negyediknél a lepattanó gumilabda 
esetén vizsgáljuk az energiaátalakulásokat.. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Töltsön vizet a Segner vízturbinába és emelje fel a tetején lévő 
felfüggesztés segítségével! 

a) Mit tapasztalt? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

b) Milyen energiaátalakulás történt? 

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

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

2) Tegye a kiskocsit a lejtő tetejére és engedje el! 

a) Mit tapasztalt? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

b) Milyen energiaátalakulás történt? 

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

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

3) Nyomja össze a rugót, majd tegye a kiskocsi mögé! Engedje el a rugót! 

a) Mit tapasztalt? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

b) Milyen energiaátalakulás történt? 

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

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

4) a) Ejtsen le egy gumilabdát! Mit tapasztalt? Milyen energiaátalakulás 
történt? 

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

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

Az energiaátalakulások szemléletesebbé tehetők, ha a mozgást lassítva nézzük. 

a) Állítsa be a kamerát, hogy élesen rögzítse a labda földre érkezését! 

b) Indítsa el a felvételt! Ejtse le a labdát! Állítsa le a felvételt! 

c) Nézze meg lassítva (kikockázva) a filmet! 

d) Mit tapasztalt? Milyen energiaátalakulás történt? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.28 –A SÚRLÓDÁSI ERŐ MUNKÁJÁNAK MÉRÉSE 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Fémlap (lejtőnek) 
legalább, 1 m hosszú 

 Velúrcsík (vagy más 
anyagcsík) a lejtőre 

 Támaszték (pl. 
fakocka) 

 Fahasáb 

 Fotokapuk megfelelő 
adatbegyűjtő és 
értékelő eszközökkel a 

pillanatnyi sebesség 
meghatározásához 

 Mérőszalag 

 Mérleg 

 

 

Fahasáb fémlapon 

3bscientific.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: különböző érintkező felületek esetén eltérő a súrlódási erő munkája. 

A lejtő tetején lévő fahasábnak helyzeti energiája van. A lejtőn való lecsúszás 
során ez alakul át mozgási energiává és a súrlódási erő munkájává. 

Kísérletünkben meghatározzuk a kiindulási pontban a test helyzeti energiáját, 
majd a lejtő alján a hasáb mozgási energiáját (mérve a megtett utat és a 
mozgás idejét). 

A helyzeti és mozgási energia ismeretében meghatározhatjuk a súrlódási erő 
munkáját. 

A kísérletet két különböző felületen elvégezve összehasonlítjuk a súrlódási erők 
által végzett munkát a két felület esetén. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Mérje meg a fahasáb tömegét (m)! 

m= ......................................  
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2) Végezze el a kísérletet (a mért adatokat a táblázatban rögzítse): 

a) Helyezze a testet a fémlap egyik végétől 90 cm-re! Jelölje be a fahasáb 

helyét a fémlapon! A Fémlap másik végét helyezze a támasztékra! 

b)  Lassan emelje a fémlap fahasáb felőli végét addig a helyzetig, amíg a 
rátett fahasáb még éppen nyugalomban marad! 

c) Mérje meg ebben a helyzetben a fahasáb magasságát a lejtő aljához 
viszonyítva (h)! A kapott értéket rögzítse a táblázatban! 

d) Kis lökéssel indítsa el a testet, és mérje meg a test sebességét a lejtő 
alján (v)! A kapott értéket rögzítse a táblázatban! 

 

3) Végezze el a számításokat (a számolt adatokat a táblázatban rögzítse): 

a) Számítsa ki a fahasáb helyzeti energiáját (Eh) a lejtő tetején! 

 

 

 

b) Számítsa ki a fahasáb mozgási energiáját a lejtő alján (Em)! 

 

 

 

c) Számítsa ki a súrlódási erő munkáját (Ws)! 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

h (m) v 
(m/s) 

Eh (J) Em (J) Ws (J) 

     

h (m) v 
(m/s) 

Eh (J) Em (J) Ws (J) 
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5) Melyik felület esetén nagyobb a súrlódási erő munkája?  

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

 ...............................................................................................................  
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F9.29 – ENERGIAMEGMARADÁS ÉS A JOJÓ 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Jojó 

 Mérőszalag 

 Mérleg 

 Stopper 

 
Jojó 

reklamajandek.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a jojó esetén csak jó közelítéssel teljesül a mechanikai energia 
megmaradásának törvénye. 

A jojót elengedve eleinte lassan, majd egyre gyorsabban pörögve halad lefelé, 
mozgásának legalsó pontján visszafordulva feltekeredik. A jojó kezdeti helyzeti 

energiája alakul mozgási és forgási energiává, majd vissza. 

Kísérletünkben a jojó tömegét, sugarát, zsinegének hosszát, és 

letekeredésének idejét mérve azt vizsgáljuk, hogy mennyire teljesül a jojó 
esetén a mechanikai energia megmaradásának törvénye. 

A jojó forgási energiájának kiszámítása: 2

2

1
 fE , ahol Ɵ a jojó 

tehetetlenségi nyomatéka. 

Ahogy a test a tömeg a testre ható gyorsítóerő hatásával szembeni 
tehetetlensége a testnek, úgy a tehetetlenségi nyomaték (Ɵ) a testek 

szögsebesség-változással szembeni tehetetlenségének mértéke. A test 
tehetetlen tömegéről tudjuk, hogy állandó, azonban egy test tehetetlenségi 
nyomatéka függ az alakjától, és a forgástengely helyétől. A jojó (mint 
középpontja körül forgó korong) tehetetlenségi nyomatékának kiszámítása: 

2

2

1
rm  . 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Mérje meg a jojó tömegét (m) és korongjának átmérőjét (d), és számítsa 

ki a korong sugarát (r)! 

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

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

r= ................................................  

2) a) Mérje meg a jojóra feltekert zsineg hosszúságát (h)! 

h= ................................................  

b) Tekerje fel ismét a zsineget a jojó tengelyére, majd rögzítse a zsineg szabad 

végét!  

c) Engedje el a jojót és mérje meg a zsineg teljes letekeredéséhez szükséges 
időt (t1)! Végezze el még kétszer a mérést (t2 és t3), és a mért idők átlagával 

számoljon (t)! Az adatokat írja a táblázatba! 

t1 t2 t3 t 

    

3) A korong legalsó helyzetét választva a helyzeti energia nulla szintjének 

számítsa ki a jojó kiinduló helyzetben meglévő összenergiáját (azaz a helyzeti 
energiáját (Eh))! 

 

 

 

Eh= ..........................................  

4) Számítsa ki a korong összenergiáját a legalsó helyzetben: 

a) Határozza meg a korong mozgási energiáját a legalsó helyzetben: 

Számítsa ki a korong sebességét a legalsó pontban, felhasználva, hogy a h út 
megtétele alatti t időben egyenletesen gyorsult! 

 

 

v= ...........................................  

Számítsa ki a mozgási energiát (Em)! 
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Em= .........................................  

 

b) Határozza meg a korong forgási energiáját a legalsó helyzetben: 

Számítsa ki a korong tehetetlenségi nyomatékát (θ)! 

 

 

Ɵ= ......................................  

Számítsa ki a korong szögsebességét (ω), feltételezve, hogy a korong tisztán 
gördül a zsinegen! 

 

 

ω= ......................................  

Számítsa ki a forgási energiát (Ef)! 

 

 

Ef= ......................................  

c) Számítsa ki az összenergiát a legalsó helyzetben! 

 

 

Em+Ef= ................................  

5) a) Hány százaléka a legalsó helyzetben számolt összenergia a jojó kiinduló 
helyzetben lévő összenergiájának? 

 

 

 

 

 

b) Mi lehet az eltérés oka? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.30 - MUNKAVÉGZÉS CSIGÁKKAL 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Kettős csiga  

 Állócsigák 

 Mozgócsigák 

 Madzag 

 Súly, 50 g, 

 Dinamométer, 1N 

 Vonalzó 

  
Álló- és mozgócsiga 

 almus.hu 

 
Kettős csiga (csigarendszer) 

 almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a csigák használatával nem nyerhető energia. 

A mozgó csiga, vagy mozgó csigát tartalmazó csigarendszerek (hétköznapi 

szóhasználattal élve) megkönnyítik munkánkat. Könnyebbé teszik a nehéz 
súlyok felemelését azáltal, hogy felezik (negyedelik, …) a súly felemeléséhez 
szükséges erőt. Vajon fizikai értelemben véve is kevesebb munkát végzünk, 
azaz energiát nyerünk a csigák használatával? Ennek járunk most utána: 

Mérve a kifejtett erőt (F) és az erő támadáspontjának (kötél és dinamométer 
közös pontjának) elmozdulását (s) kiszámolható a végzett munka (W). 
Vizsgáljuk az 50 g-os súly 5 cm-rel történő megemelésekor végzett munkát 
csigák és kettős csiga használata esetén! 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Állítsa össze az állványt! 
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2) Akassza az 50 g súlyú testet a dinamométerre, és emelje egyenletes 
sebességgel függőlegesen felfelé! Olvassa le az emelés közben kifejtett erőt 

(F)! Számítsa ki, hogy mennyi munkát végzett (W), amíg a súlyt 5 cm-el 

magasabbra emelte (itt az erő támadáspontjának elmozdulása megegyezik a 
súlyéval, azaz 5 cm)! Ügyeljen a mértékegységekre! Az adatokat írja a 
táblázatba! 

 

 

3) a) Állítsa össze az ábrán látható, egy mozgó csigát 
tartalmazó kísérleti elrendezést! 

b) Mérje meg a súlynak és az erő támadáspontjának 
asztallaptól való távolságát! 

Emelje egyenletesen a súlyt a dinamométer felfelé 
mozgatásával 5 cm-el feljebb! Olvassa le az emelés 
során kifejtett erőt (F), és mérje meg, mennyit mozdult 
el az erő támadáspontja eközben (s)! A kapott értékeket 
rögzítse a táblázatban! 

 

 

4) a) Állítsa össze az ábrán látható, egy álló és egy mozgó 
csigát tartalmazó kísérleti elrendezést! 

b) Mérje meg a súlynak és az erő támadáspontjának 
asztallaptól való távolságát! 

Emelje egyenletesen a súlyt a dinamométer lefelé 
mozgatásával 5 cm-el feljebb! Olvassa 

le az emelés során kifejtett erőt (F), és 
mérje meg, mennyit mozdult el az erő támadáspontja 

eközben (s)! A kapott értékeket rögzítse a táblázatban! 

 

5) a) Állítsa össze az ábrán látható, két álló és két mozgó 
csigát tartalmazó kísérleti elrendezést! 

b) Mérje meg a súlynak és az erő támadáspontjának 

asztallaptól való távolságát! 

 1 2 3 4 5 

s (m) 0,05     

F (N)      

W (J)      
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Emelje egyenletesen a súlyt a dinamométer lefelé mozgatásával 5 cm-el 
feljebb! Olvassa le az emelés során kifejtett erőt (F), és 

mérje meg, mennyit mozdult el az erő támadáspontja 

eközben (s)! A kapott értékeket rögzítse a táblázatban! 

 

6) a) Állítsa össze az ábrán látható, kettő csigát tartalmazó 
kísérleti elrendezést! 

b) Mérje meg a súlynak és az erő támadáspontjának 
asztallaptól való távolságát! 

Emelje egyenletesen a súlyt a dinamométer lefelé 
mozgatásával 5 cm-el feljebb! Olvassa le az emelés során 
kifejtett erőt (F), és mérje meg, mennyit mozdult el az erő 
támadáspontja eközben (s)! A kapott értékeket rögzítse a 

táblázatban! 

 

7) a) Számítsa ki az utolsó négy mérés esetén is az erő által végzett munkát! A 

kapott eredményeket írja a táblázatba! 

 

 

 

 

b) Hasonlítsa össze a kapott értékeket! Mit tapasztal? 

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

c) A tapasztalatok alapján mondhatjuk-e, hogy fizikai értelemben véve 
kevesebb munkát végzünk, azaz energiát nyerünk a csigák használatával? 
Válaszát indokolja! 

 ...............................................................................................................  
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FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA 

 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- Kísérletek a légnyomás fogalmának megismeréséhez (31. kísérlet) 

- A hidrosztatikai nyomás értelmezése, és a hidrosztatikai ismeretek (pl. 
Pascal-törvény, felhajtóerő) alkalmazása a gyakorlatban (32-37. 
kísérletek) 

- A felületi feszültség fogalmának és a felületi jelenségek szerepének 

megismerése 38. kísérlet) 

- A légnyomás jelenségének megismerése, és Bernoulli törvényének 

gyakorlati alkalmazása (39-40. kísérletek) 
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F9.31 – KÍSÉRLETEK A LÉGNYOMÁS BEMUTATÁSÁRA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vákuumharang 

 Magdeburgi féltekék 

 Vákuumszivattyú 

 Lufi 

 Üvegpohár 

 Papírlap 

 Üvegkád 

 2 db egymásba csúsztatható 
kémcső 

 Víz 

 

Vákuumharang 

almus.hu 

 

Egymásba csúsztatható kémcsövek 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a felettünk lévő levegő súlya mindenütt jelen van a Földön 
(légnyomás). 

Földünket körülvevő levegő kis sűrűségű a folyadékokhoz, szilárd anyagokhoz 
képest. Ugyanakkor a légkör hatalmas gázmennyiséget jelent, így ennek a 
levegőóceánnak a súlya mégis jelentős. A légkörnek is létezik tehát a súlyából 
származó nyomása, ez a légnyomás. 

Néhány egyszerű kísérletet végzünk el a légnyomás nagyságának 
bemutatására. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) „Önfelfújó lufi”: 

a) Fújjon a lufiba egy kevés levegőt és kösse be a száját! 

b) Tegye a lufit a vákuumharang alá és indítsa el a vákuumszivattyút! Mit 
tapasztal?  

 ...............................................................................................................  
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Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c) Engedje vissza a levegőt a vákuumharangba! Mit tapasztal? 

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

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

2) A magdeburgi féltekék: 

a) Illessze össze a két félgömböt! 

b) Kösse rá a vákuumszivattyút és indítsa el! 

c) Próbálja széthúzni a két félgömböt! Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) Kísérlet vizespohárral: 

a) Egy poharat töltsön meg csordultig vízzel, és tegyen rá egy papírlapot! 

b) Hirtelen, a kezét a papírlapon tartva fordítsa meg a poharat! 

c) Engedje el a papírlapot. Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

d) Most merítse bele az üvegkádba a poharat és próbálja meg szájával lefelé 
kiemelni a vízből! Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

1  „Megbolondult kémcső”: 
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a) Töltse meg vízzel a vastagabb kémcsövet!  

b) Tolja be félig az üres kémcsövet a zárt végével a vízzel teli kémcsőbe! 

c) Állítsa fejre a kémcsöveket, hogy az üres kémcső nyitott szájával a föld 
felé nézzen! Mit tapasztalt?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.32 – KÍSÉRLETEK PASCAL-TÖRVÉNYRE 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 

 Eszköz az egyenletes 
nyomáseloszlás demonstrálására 
(vizibuzogány) 

 Számítógép, projektor a film 

vetítéséhez  
Bolognai üvegcsepp 

forum.index.hu 

 
Vizibuzogány 
3bscientific.hu 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: zárt térben lévő folyadékban vagy gázban a külső erő okozta 
nyomás minden irányban gyengítetlenül tovaterjed.  

Pascal törvénye szerint zárt térben lévő folyadékban vagy gázban a külső erő 

okozta nyomás minden irányban gyengítetlenül tovaterjed. E törvényt 
demonstráljuk a következő három kísérletben. 

Először egy bolognai üvegcseppel végzett kísérletet nézünk meg. Második 
kísérletként a vizibuzogánnyal mutatjuk be szemléletesen a törvényt, végül a 
jelenség egy gyakorlati alkalmazását, a hidraulikus emelőt vizsgáljuk. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Nézze meg a bolognai üvegcseppel végzett kísérletet bemutató filmet 
(http://fizikatanar.ektf.hu/hu/html_files/kiserletek/kiserletek_videon.html)! 

a) Miért van feszültség az üvegcseppben? 

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

 ...............................................................................................................  
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b) Mi történik az üres pohárban, ha széttörjük a cseppet? 

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

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

c) Mi történik a vízzel teli pohárban, ha széttörjük a cseppet? Magyarázza 
meg a kísérletet! 

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

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

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

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

2) Végezze el a kísérletet a vizibuzogánnyal (A vizibuzogány egy üvegtartály, 
melyen különböző irányokba álló kivezető csövek vannak.) 

a) Töltse meg vízzel a vizibuzogányt! ( A vizibuzogány egy üvegtartály, 
melyen különböző irányokba álló kivezető csövek vannak.) 

b) Nyomja be a dugattyút! Mit tapasztalt? 

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

c) Rajzolja le a jelenséget! 

 

 

 

 

 

 

 

d) Magyarázza meg a jelenséget Pascal törvénye alapján!! 

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

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

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

 ...............................................................................................................  
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F9.33 – ARCHIMÉDESZ TÖRVÉNYE 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Arkhimédészi hengerpár 

 Dinamométer 

 Víz 

 2 főzőpohár 

 Mérőpohár 

 Kétkarú mérleg súlyokkal 

 Fonálra akasztott test 

 

Arkhimédészi hengerpár 

taneszkozforgalmazokft.hu 

 

A második kísérlet elrendezése 

Forrás: metal.elte.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, 

amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. 

Az arkhimédészi hengerpár a felhajtóerő nagyságának bemutatására szolgáló 
eszköz, két, egymás alatt elhelyezett hengerből áll. Az alsó henger tömör, a 
felső felül nyitott és űrtartalma megegyezik az alsó henger térfogatával. A 
hengerpárt rugós erőmérőre akasztva megfigyelhető, hogyan változik a 

hengereket tartó erő, fokozatosan vízbe merítve a hengerpárt. 

Az Arkhimédész-törvény bemutatható az egymásba illeszkedő hengerpár nélkül 
is. A kétkarú mérleg egyik tányérjára teszünk egy vízzel teli edényt, a másikba 
pedig egy üres edényt. Kiegyensúlyozzuk a mérleget, ezután belelógatunk a 
vízzel teli edénybe egy testet. A test vízbe merülése után felboruló egyensúlyt 
az üres edénybe töltött vízzel állítjuk helyre. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 
1 Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral: 

a) Akassza az arkhimédészi hengerpárt a dinamométerre! Olvassa le a 

hengerpár súlyát! 

F1 = ............................  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Felhajt%C3%B3er%C5%91_(hidrosztatika)


 
 

47 
 

b) Mártsa egy vízzel telt edénybe az alul elhelyezkedő tömör hengert úgy, 
hogy a víz teljesen ellepje! Olvassa le a dinamométer által jelzett erőt! 

F2 = ............................  

c) Töltse fel csordultig vízzel a felső üres hengert, ügyelve arra, hogy közben 
továbbra is csak az alsó tömör henger merüljön a vízbe, azt viszont lepje el! 
Olvassa le a dinamométer által jelzett erőt! 

F3 = ............................  

d) Hasonlítsa össze a mért erőket! Mit tapasztal? 

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

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

e) Adjon magyarázatot a kísérleti tapasztalatra Arkhimédész törvénye 
alapján! 

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

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

2 Arkhimédész-törvényének bemutatása kétkarú mérleggel: 

a) A mérleg egyik táljára tegyen egy vízzel félig töltött edényt! 

b) A másik tányérba tegyen egy üres edényt és súlyokkal egyensúlyozza ki a 
mérleget! 

c) Lógassa a vízzel félig töltött edénybe a fonálon függő testet! 

d) Töltsön a mérőhengerbe vizet a legfelső jelzésig! Öntsön a mérőhengerből 
annyi vizet az üres edénybe, hogy az egyensúly visszaálljon!  

e) Emelje ki a vízből a testet, és lógassa a mérőhengerbe úgy, hogy a víz 

teljesen ellepje! Meddig emelkedett a vízszint a hengerben? 

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

f) Adjon magyarázatot a kísérleti tapasztalatra Arkhimédész törvénye 
alapján! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.34 – KÍSÉRLETEK A FELHAJTÓERŐVEL 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vákuumharang 

 Baroszkóp (Archimédesz-mérleg) 

 Vákuumpumpa 

 Üvegpohár 

 Olaj 

 Víz 

 Nagyszemű só 

 

Archimédesz-mérleg 

almus.hu 

 

Vákuumharang 

almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat. 

Ha strandlabdát a víz alá akarunk nyomni, érezzük, hogy nagy erőt fejt ki a 

kezünkre. A hőlégballon felszáll, pedig a ballon és a kosár anyaga nehezebb, 
mint a levegő. Ezek a jelenségek a felhajtóerővel magyarázhatóak. 

Nézzünk két különös kísérletet, amelyekre szintén a felhajtóerő ad 
magyarázatot: 

Az első kísérletnél kiegyensúlyozott Archimédesz-mérleget teszünk vákuum-
harang alá, és figyeljük, mi történik a mérleggel vákuumban. 

A második kísérletben vízre rétegzett olajat sózunk meg, és figyeljük, mi 

történik. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Kísérlet Archimédesz-mérleggel: 

a) Állítsa össze az Archimédesz-mérleget, és a súly forgatásával állítsa 
vízszintesre a mérleg rúdját! 

b) Tegye a mérleget a vákuumharang alá!  

c) Szívja ki a levegőt a vákuumharang alól a vákuumpumpával!  

Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

d) Engedje vissza fokozatosan a levegőt a vákuumharang alá!  

Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

e) Miért van polisztirol gömb a mérleg egyik szárán? 

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

2) a) Tegyen az üvegpohárba vizet, majd öntsön a tetejére olajat! 

b) Sózza meg az olajat! 

c) Mi történik? 

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

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

e) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.35 – ÚSZÁS, LEBEGÉS ÉS ELMERÜLÉS BEMUTATÁSA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Burgonyakocka 

 Mérőpohár 

 Víz edényben 

 Sós víz 

 Keverőpálca 

 Műanyag doboz 

 Só 

 Kiskanál 

 

Mérőpohár  

almus.hu 

 

Műanyag doboz 

almus.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Egy test  

  úszik a folyadékban, ha átlagos sűrűsége kisebb a folyadék 
sűrűségénél 

  lebeg, ha átlagos sűrűsége a folyadék sűrűségével megegyezik 

  elmerül, ha átlagos sűrűsége nagyobb a folyadék sűrűségénél 

Első kísérletben a folyadék sűrűségét, a másodikban a test sűrűségét 
változtatva figyeljük a fenti jelenségek bekövetkezését. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Úszás, lebegés és elmerülés bemutatása a folyadék sűrűségének 
változtatásával: 

a) Öntsön az üvegtálba kb. 300 cm3 tiszta vizet, majd tegye bele a 
burgonyadarabot! Mi történik? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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b) A sós vizet kis adagokban, csurgatva öntse a burgonyát tartalmazó 
mérőpohárba, közben a keverőpálcával állandóan kevergetve az oldatot! Mi 

történik? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

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

c) Végezze el a kísérletet „fordított irányban” is: Adagoljon tiszta vizet a 
mérőpohárba! Mi történik? 

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

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

2) Úszás, lebegés és elmerülés bemutatása a test sűrűségének 

változtatásával: 

a) Tegye az üres műanyag dobozt az üvegtálba! Mit tapasztal? 

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

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

b) Tegyen egy kiskanálnyi sót a dobozba! Zárja be a dobozt és tegye az 
üvegkádba! Mit tapasztal? 

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

c) Tegyen újabb és újabb kanál sót a dobozba mindaddig, amíg meg nem 
telik! Minden kanál só után tegye a dobozt a vízbe! Mit tapasztal? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.36 – CARTESIUS-BÚVÁR MŰKÖDÉSE 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Ásványvizes palack 

 Kémcső 

 Szigetelőszalag 

 Víz 

 Lámpa melegítéshez 

  
Cartesius-búvár 

taneszkozcentrum.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A folyadékba merülő testre ható felhajtóerő függ a folyadék vagy a 

test sűrűségétől. 

A Cartesius-búvár nevű kísérlet Descartes-ról kapta a nevét (Descartes 
nevének latinos változata Cartesius). A búvár lényegében egy vízbe merülő, 
üreges test, amelyben annyi levegő van, hogy a test éppen ússzon. Ha az 

egész rendszerben változtatjuk a nyomást, akkor a búvár elkezd mozogni a 
hengerben. 

Kísérletünkben készítünk egy Cartesius búvárt, és megvizsgáljuk milyen 
mozgást végez a búvár, ha növeljük, vagy csökkentjük a víz nyomását, ha 
melegítjük a búvárt, vagy ha rácsapunk az asztalra.  

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Készítse el a Cartesius búvárt: 

a) Töltse vízzel színültig a palackot!  

b) Öntsön a kémcsőbe kétharmad részénél kissé feljebb vizet, majd a kémcső 

száját befogva fordítsa meg azt, és merítse a palack vizébe! Ha szükséges, 
akkor a kémcső alsó, nyitott végénél néhány szigetelőszalag csíkot tekerjen a 
kémcsőre, így kiegyensúlyozhatja 

c) Pótolja az esetleg kifolyt vizet, színültig töltve a palackot, és csavarja rá a 
kupakot a palackra! 

Mi történik?  

 ...............................................................................................................  
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Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) A búvár viselkedése a nyomásváltozás hatására: 

a) Nyomja meg a palack közepét!  

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

b) Engedje el a palackot!  

Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c) Nyomja meg erősen a palack közepét úgy, hogy a búvár az edény aljára 
merüljön, majd vegye le a kupakot!  

Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) Csapjon egy nagyot az asztalra, amikor a búvár a palack alján van! Mit 

tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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4) Csavarja vissza a kupakot és küldje a búvárt a palack aljára a palack 
benyomásával! Irányítsa a lámpát a búvárra a palackban!  

Mit tapasztal?  

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.37 – SŰRŰSÉGMÉRÉS ARCHIMÉDESZ TÖRVÉNYE ALAPJÁN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Dinamométer 

 Ismeretlen sűrűségű hengeres 
test 

 Főzőpohár 

 Víz 

 Ismeretlen sűrűségű folyadék 

 Mérleg 

 Vonalzó 

  

       Dinamométer 

          almus.hu 

 

   

Hengeres test      Főzőpohár 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, melynek nagysága 

egyenlő a test által kiszorított folyadék súlyával.  

Ezt felhasználva határozzuk meg az ismeretlen anyagú test és a folyadék 
sűrűségét: 

Ha ismerjük a test súlyát a levegőben (Fl), és ismert sűrűségű folyadékban, 
például vízben (Fv), akkor a testre ható felhajtóerőből a test sűrűsége 

kiszámolható.  

Az adott sűrűségű szilárd testet ismeretlen sűrűségű folyadékba merítve, és 
megmérve a test súlyát ebben a folyadékban, Archimédesz törvényét 
felhasználva meghatározható a folyadék sűrűsége. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 
 

1) Szilárd test sűrűségének meghatározása:  

a) Függessze a testet a dinamométerre, és mérje meg a test súlyát! 

 

Fl=………………………. 
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b) Öntsön a főzőpohárba vizet, majd merítse az erőmérőre függesztett testet 
vízbe úgy, hogy a víz a testet teljesen ellepje! Olvassa le a dinamométer által 

mért erőt! 

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

c) Az előző két erő felhasználásával számítsa ki (a vízben) a testre ható 
felhajtóerőt (Ff)!  

 

 

 

Ff= ...............................  

 

d) Archimédesz törvénye alapján számítsa ki a felhajtóerő ismeretében a test 
térfogatát (V)! (A víz sűrűsége ƍv=1g/cm3) 

 

 

 

V= ................................  

e) A test súlyát és térfogatát felhasználva számítsa ki a test sűrűségét (ƍ)! 

 

 

 

ƍ= ................................  

f) Ellenőrizze a mérés pontosságát:  

Mérje meg a test tömegét (m) a mérlegen! 

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

 

Mérje meg a test átmérőjét (d), magasságát (h), és számítsa ki a térfogatát 

(V)! 

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

h= ................................  

V= ................................  
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A mért adatokból számítsa ki a test sűrűségét (ƍ)! 

 

 

 

 

 

ƍ= ................................  

g) Hasonlítsa össze a két méréssel kapott sűrűséget! Mi lehet az eltérés oka? 

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

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

2) Folyadék sűrűségének meghatározása:  

a) Merítse a dinamométerre függesztett testet az ismeretlen sűrűségű 
folyadékba úgy, hogy a folyadék a testet teljesen ellepje! Olvassa le a test 
súlyát! 

Fx= ...............................  

b) Az előző mérési eredményeket is felhasználva (Fl, V) számítsa ki a 
folyadék sűrűségét (ƍx): 

Számítsa ki (az ismeretlen folyadékban) a testre ható felhajtóerőt (Ff)!  

 

 

 

Ff= ...............................  

Ismerve a test V térfogatát, Archimédesz törvénye alapján számítsa ki az 
ismeretlen folyadék sűrűségét (ƍx)! 

 

 

 

ƍx= ...............................  
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F9.38 – KÍSÉRLETEK FELÜLETI FESZÜLTSÉGRE 

Tervezett időtartam: 20 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 
 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Víz üvegtálban 

 Vékony hajlított drótból készült 
gyűrű 

 Dinamométer 

 Gémkapocs 

 Hintőpor 

 Mosogatószer 

 Alufólia 

 

 

 

Drótgyűrű 

labor.revai.hu  

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a felületi feszültség nagysága függ a folyadék minőségétől. 

A folyadékok felületi feszültségének oka a folyadék részecskéi között fellépő 
kohéziós erő.  

A felületi feszültség következtében a vízfelszínen fellépő jelenségeket 

vizsgáljuk az első két kísérletben: gémkapcsot „úsztatunk” a vízen, majd 

drótból készült gyűrű kiemelésekor vizsgáljuk a vízfelszínnél fellépő erőket. 

A harmadik kísérletben két különböző folyadék felületi feszültségének 
különbségét mutatjuk be hintőporral. 
 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Gémkapocs „úsztatása”: 

a) Óvatosan fektesse az üvegtálban lévő víz felszínére a gemkapcsot! Mit 
tapasztal? 

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

b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

c) Milyen a vízfelszín alakja a gemkapocs alatt? 

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

2) Felületi hártya kiszakítása: 
a) Akassza a drótkeretet az erőmérőre, majd merítse a vízbe! 
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b) Lassan egyenletesen húzza felfelé a drótkeretet az erőmérővel! Figyelje 
meg a húzóerő nagyságát, amikor a víz felszínéhez ér a drótkeret! Hogyan 

változik a húzóerő, amikor a drótkeretet kiemeljük a vízből? 

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

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

3) Mosószer szétterülése a vízen: 

a) Szórja meg a víz felszínét hintőporral!  

b) Cseppentsen ezután egy csepp mosószert a hintőporos felületre! Mit 
tapasztal?  

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

c) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

4) Mosószeres "hajó": 

a) Hajtogasson össze 4 réteg alufóliát, majd vágjon ki belőle kb. 5 
centiméteres hajóformát az ábra szerint!  

 

szaboimre0725.eoldal.hu 

b) Helyezze a víz felszínére a hajót, és cseppentsen egy csepp mosószert az 
A-val jelölt helyre! Mit tapasztalt?  

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

c) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

d) Ismételje meg a kísérletet! Milyen változást tapasztal a kishajó 
sebességében?  

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

Miért változik meg a kishajó sebessége? 

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

 ...............................................................................................................  
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F9.39 – BAROMÉTER KÉSZÍTÉSE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 
  

 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Vákuumharang 

 Vákuumszivattyú 

 Lombik 

 Egylyukú gumidugó 

 Átlátszó műanyagcső 

 Színezett víz 

 Üvegpohár 

 Lufi 

 Pohár 

 Ragasztószalag 

 10x5 cm-es deszka 

 Szívószál 

 3x10 cm-es kartonlap 

 Befőttes gumi 

 

 

Goethe barométer 

interduna.hu 

 

Vákuumharang 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a külső légnyomás változása befolyásolja a barométerben lévő 

vízoszlop magasságát. 

A barométer a légnyomás változását jelző készülék. Kísérletünkben kétféle 
barométert készítünk, az első a kereskedelmi forgalomba is kapható Goethe 
barométer lesz, amit lombikból és átlátszó műanyag csőből készítünk. Ennek 
működését vákuumharang alatt vizsgáljuk.  

A második saját készítésű barométerrel több napon keresztül is figyelhetjük a 
légnyomás változásait. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 
1) Készítse el a Goethe barométert: 

a) Töltse a lombikot félig színezett vízzel!  
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b) Zárja le a lombikot egylyukú gumidugóval! 

c) Szívjon fel a műanyag csőbe színezett vizet (kb. a feléig), és szúrja át a 

csövet a gumidugón! 

d) Állítsa fejre a lombikot és rögzítse egy befőttesgumival a műanyag csövet 

a lombikhoz! 

2) a) Tegye a fejre állított lombikot a vákuumharangba! 

b) Szivattyúzzon ki egy kis levegőt a harangból! 

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget 

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

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

c) Szivattyúzzon ki még egy kis levegőt a harangból! 

Mit tapasztal? 

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

d) Engedje vissza lassan a levegőt a harangba! 

Mit tapasztal? 

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

3) Készítsen barométert: 

 

almus.hu 

a) Húzzon a pohár szájára egy lufit, (lásd az ábrát).  

b) Erősítse a lufit a befőttes gumival a pohárhoz! 

c) Ragassza a lufi tetejére a szívószálat, és a végét vágja ferdére.  

d) Ragassza fel a kartonlapot az ábrán látható módon a deszkára, és kalibrálja 
(vonalazza) be! 

Figyelje meg a légnyomás változását több napon keresztül! 
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F9.40 – KÍSÉRLETEK BERNOULLI TÖRVÉNYÉRE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 
 
A kísérlethez szükséges eszközök 

 Tölcsér 

 Pingponglabda 

 2 db tartórúd 

 2 db papírlap, 5x15 cm-es 

 Rajzlapcsík 8x10 cm-es 

 A5-ös méretű rajzlap 

 Ragasztószalag 

 Gyertya, gyufa 

 Kis méretű acéltest 

 

Tölcsér 

almus.hu 

 

Gyertya 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: ha az áramló folyadék vagy gáz sebessége nő, a nyomása 
lecsökken.  

Ez Bernoulli törvénye. 

Ebben a kísérletben öt jelenséget vizsgálunk, melyek ezzel a törvénnyel 
magyarázhatóak. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

1) Tölcsér-labda kísérlet: 

a) Szájával lefelé fordított tölcsérbe a csőtorkolat közelében tartson 
pingponglabdát! 

b) Fújjon erőteljesen a tölcsér csövébe, és közben engedje el a labdát! Mit 
tapasztal? 

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

 ...............................................................................................................  
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c) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) Két síklap között áramló levegő: 

a) A 2 db 5x15 cm-es papírlap mindegyikét rögzítse rövidebb oldalával egy-
egy tartórúdra! 

b) Tartsa a két tartórudat egymással párhuzamosan, egymástól kb. 5 cm-re 

úgy, hogy a papírlapok függőlegesen lógjanak!  

c) Fújjon a lapok közé! Mit tapasztal? 

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

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

d) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) Lehasaló papírlap: 

a) A rajzlapból kivágott 8x10 cm-es papírcsík mindkét végén hajtson be egy 
2 cm-es csíkot lábnak, és kaput formálva állítsa ezekre a lábakra a papírcsíkot!  

b) Fújjon át erősen a papír alatt! Mit tapasztal? 

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

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

c) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

4) Gyertyaláng áramló levegőben: 

a) Állítson a vízszintesen tartott tölcsér elé égő gyertyát úgy, hogy lángja a 

tölcsér alsó pereménél legyen!  

b) Fújjon gyengén a tölcsér csövébe! Mit tapasztal? 

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

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

c) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

5) Kísérletek Magnus-hatásra: 

a) Egy könyvet emeljen az egyik kezével magasra, és tartsa ferdén, hogy 
lejtő legyen! A másik kezével tegye a lejtő felső részére a kisméretű testet és 
engedje el! Mi történik? 

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

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

b) A5-ös méretű rajzlapot, a hosszabbik oldala mentén összetekerve hajtsa 
cső alakúra! A papírcső átmérője 2-2,5 cm legyen! A cső oldalán a szabadon 

maradó papírszélt ragassza le!  

c) Tegye most a papírhengert a lejtőre, és engedje el! Mit tapasztal? 

Egyformán esik a két test? 

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

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

d) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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



 
 

65 
 

 

FOGALOMTÁR 

A mechanikai energia megmaradásának törvénye: Zárt rendszer összes 
mechanikai energiája állandó. 

Álló csiga: Az állócsiga olyan egyszerű gép, mely az erő irányának 
megváltoztatására alkalmas. 

Bernoulli törvénye: Ha az áramló folyadék vagy gáz sebessége nő, nyomása 
lecsökken. 

Egyoldalú emelő: A legegyszerűbb emelő típusú egyszerű gép az emelőrúd. 

Ha az emelőrúd a végén van megtámasztva és így a végpontja körül tudjuk 
elforgatni, akkor egyoldalú emelőről beszélünk. 

Energia: Egy test vagy mező állapotváltoztató képességének mértékét 

energiának nevezzük. 

Felületi feszültség: A felületi feszültségből származó erőnek és a határvonal 
hosszának a hányadosa a folyadékra jellemző állandó. 

Fordulatszám: A test által megtett fordulatok számának és az ehhez 

szükséges időnek a hányadosát fordulatszámnak nevezzük. 

Forgási energia: A forgómozgást végző test mozgási energiáját forgási 
energiának nevezzük. 

Helyzeti energia: A helyzeti energia a munkával egyenlő, amit a gravitációs 
mező ellenében kell végezni, miközben az m tömegű testet h magasságba 
emeljük. 

Kétoldalú emelő: Kétoldalú emelőről beszélünk, ha a teher és az erő az emelő 
különböző oldalán található. 

Közönséges csigasor: Álló- és mozgócsigákból, valamint az ezeket 
összekapcsoló láncból vagy kötélből álló emelőszerkezetet csigasornak 
nevezzük. 

Légnyomás: A levegő súlyából származó nyomást nevezzük légnyomásnak. 

Mozgó csiga: Csigát úgy is lehet használni, hogy a csiga forgástengelyére 

akasztjuk a terhet, a csigán átvetett kötél egyik végét magasan rögzítjük, a 
másik végét pedig emeljük. Ilyenkor mozgócsigát alkalmazunk. 

Munka: Állandó erő esetén munkának nevezzük az erő nagyságának és az erő 
irányában történő elmozdulás nagyságának a szorzatával meghatározott 
mennyiséget. 
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