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1. Egyenes vonalú mozgás vizsgálata 

Igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó 

összefüggéseket a Mikola csőben lévő buborék mozgásának 

tanulmányozása alapján 

Eszközök: Mikola cső mérőlécen, stopperóra, 6cm magas ék 

A kísérlet leírása:  

 Tegye a 6 cm magas éket először a mérőléc végéhez. Figyelje meg a 
buborék mozgását, amint az a csőben mozog! A stopperóra és a mérőléc 
segítségével mérje meg, hogy mekkora utat tesz meg a buborék egy 
előre meghatározott időtartam alatt!  

Ismételje meg a mérést még kétszer, és minden alkalommal jegyezze fel az 

eredményt!  

 Utána mérje meg azt, hogy mennyi idő alatt tesz meg a buborék egy 
előre meghatározott utat! Ezt a mérést is ismételje meg még kétszer, 
eredményeit jegyezze fel!  

 Növelje meg a Mikola-cső dőlésének szögét kétszer, az ék helyzetének 
változtatásával.  

Végezze el az előző méréseket! 

Mit tud megállapítani a buborék mozgásáról? 

 



2. Newton törvényei 

Tanulmányozza a rugós ütközőkkel ellátott könnyen mozgó kiskocsik 

és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével a rugalmas ütközés 

jelenségét! 

 

Eszközök:sín, könnyen mozgó két kiskocsi, nehezékek 

A kísérlet leírása:  

 Tegye a kocsikat rugós ütközőkkel egymás felé a sínre! Az egyik kiskocsit 
meglökve ütköztesse a másik álló kocsinak. Ismételje meg fordítva is! 

 Utána tegyen az álló kocsira nehezéket, majd végezze el az ütközést az 
előbb említett módon! 

 Növelje meg a nehezékek számát! 
 

Mit tud megállapítani a kocsik mozgásáról? Mire kell figyelnie? 

 



3. A testek tehetetlenségének vizsgálata 

Tanulmányozza a pénz viselkedését, amikor a kártyalapot kirántja 

vagy kiüti alóla! 

 

Eszközök:pohár, pénzérme, kártyalap 

A kísérlet leírása:  

 Tegye a kártyalapot a pohár tetejére, majd erre a pénzérmét! Húzza ki a 
kártyalapot egy hirtelen mozdulattal! Ismételje meg másik érmékkel is!  

 Utána hirtelen mozdulattal pöckölje ki a kártyalapot az érme alól! 
Ismételje meg másik érmével is! 

 Ismertesse a pénzérmére ható erőket! 
 

Mit tud megállapítani az érmék mozgásáról? Mire kell figyelnie a kártya 

sebességének megválasztásakor?  

 



4. Periodikus mozgások 

Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra 

rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének függését a test 

tömegétől! 

Eszközök:Bunsen állvány, rugó, több ismert tömegű súly, stopperóra, 

milliméterpapír 

A kísérlet leírása:  

 Mérje meg a rugóra akasztott ismert súly kis kitérítése esetén tíz rezgés 
idejét!  

 Utána ismételje meg a mérést a többi súllyal is!  

 Jegyezze fel a mért értékeket! 

 Készítse el a periódusidő – tömeg grafikont! 
 
Mit tud megállapítani a rezgésidő tömegfüggéséről? 

 



5. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyensúlyi helyzetek, 

egyszerű gépek 

Merev test egyensúlyának vizsgálata kétkarú emelővel! Az egyszerű 

gépek működésének alapelve, a forgatónyomaték. 

Eszközök:Bunsen állvány, lyuksorral ellátott merev rúd, ismert súlyok, erőmérő, 

csiga, hengerkerék, ék, 

A kísérlet leírása:  

 Akasszon az egyik oldali egyik lyukba súlyokat, majd a kétkarú emelő 
másik oldalán az erőmérő segítségével állítsa vízszintes állásba a rudat!  

 Utána változtassa meg a súlyok helyét, és ismét állítsa vízszintes 
helyzetbe az emelőt!  

 Jegyezze fel a súlyok helyzetét a forgásponttól és az erőmérővel mért 
értékeket! 

 Válasszon az egyszerű gépek közül még egyet, és magyarázza el, miért 
használjuk! 

 
Mit tud megállapítani a mért erőről és a súlyok forgásponttól mért 

távolságáról? 

 



6. Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral 

 

Az arkhimédészi hengerpár segítségével mérje meg a vízbe merülő testre 

ható felhajtóerő nagyságát! 

 

Eszközök:Arkhimédészi hengerpár (egy rugós erőmérőre akasztható üres 

henger, valamint egy abba szorosan illeszkedő, az üres henger aljára akasztható 

tömör henger); érzékeny rugós erőmérő; főzőpohár. 

A kísérlet leírása:  

Mérje meg az üres henger és az aljára akasztott tömör henger súlyát a levegőn 

rugós erőmérővel! Ismételje meg a mérést úgy, hogy a tömör henger teljes 

egészében vízbe lóg! Ezek után töltsön vizet az üres hengerbe úgy, hogy az 

csordultig megteljen, s ismételje meg a mérést így is! Írja fel mindhárom 

esetben a rugós erőmérő által mért értékeket! 

 

 

 



7.  A hőtágulás bemutatása 

A felfüggesztett fémgolyó éppen átfér a fémgyűrűn(Gravesande 

készülék). Melegítse a fémgolyót, vizsgálja meg, hogy ekkor is átfér–e 

a gyűrűn! Mi történik akkor, ha a gyűrűt is melegíti? Vizsgálja meg a 

gyűrű és a golyó átmérőjének viszonyát lehűlés közben! 

Eszközök:Gravesande készülék, Bunsen- égő, hideg víz, bimetall szalag 

A kísérlet leírása:  

 Győződjön meg arról, hogy a golyó átfér a gyűrűn!  

 Melegítse 1 percig a golyót, majd próbálja meg a gyűrűn átfér-e! Utána 
melegítse a gyűrűt, és próbálkozzon!  

 Ezek után hűtse le a gyűrűt a lehetőség szerinti leghidegebbre, majd 
helyezze rá a meleg golyót! 

 Hagyja fokozatosan lehűlni! 

 Próbálja a bimetall szalagot meggörbíteni! 
 

Mit tud megállapítani a rézgolyó méretéről a hőmérséklet függvényében? Mit 

lehet mondani ugyanekkor a lyukról?  

 



8. A lecsapódás jelensége – gázok nyomása 

A lombikból kevés víz forralásával hajtsa ki a levegőt! A lombikot 

ezután zárja le egy léggömbbel, majd a lombikban rekedt vízgőzt 

hűtéssel csapassa le! Így a lombikban leesik a nyomás a léggömb a 

lombikba beszívódik 

Eszközök:hőálló lombik, léggömb, háromláb, Bunsen égő, hideg víz, kesztyű 

A kísérlet leírása:  

 A lombik aljára tegyen kevés vizet és forralja fel! 

 Melegítse 1 percig, majd amikor már jól füstöl, vegye le és zárja el 
léggömbbel a lombik száját!  

 Ezek után hűtse le a lombikot. Figyelje meg mi történik a léggömbbel! 

 Mi történne, ha a léggömb helyett egy főtt tojással zárnánk le a lombik 
száját? 

 
Magyarázza el a kísérletben bemutatott jelenséget! Mi történne a léggömbbel, 

ha ismét melegíteni kezdené a lombikot? 

 



9. A Boyle – Mariotte törvény szemléltetése 

Elzárt gázt összenyomva tanulmányozza a gáz térfogata és nyomása 

közti összefüggést állandó hőmérsékleten! 

Eszközök:orvosi fecskendő 

A kísérlet leírása:  

 A fecskendő dugattyúját húzza ki a legutolsó térfogatjelzésig, majd ujját 
szorítsa a fecskendő csőrére olyan erősen, hogy légmentesen elzárja azt! 

 Nyomja erősen befelé a dugattyút anélkül, hogy a fecskendő csőrén 
kiengedné a levegőt! Mit tapasztal?  

 Mekkora térfogatúra sikerült összenyomnia? 

 A dugattyún a nyomást fenntartva hirtelen engedje el a fecskendő 
csőrét! Mi lehet a hanghatás oka? 

 Kezdje el elölről, de most a dugattyút engedje el és a befogást tartsa! Mi 
történik? 

 A dugattyúval kevés levegőt zárjon el, majd próbálja kifelé húzni! Mit 
tapasztal? 

 
Magyarázza el a kísérletben bemutatott jelenséget! Milyen kapcsolatot 

állapíthat meg a nyomás és a térfogat között? 

 



10. A testek elektromos állapota 

Különböző anyagok segítségével tanulmányozza a sztatikus 

elektromos töltés és a töltésmegosztás jelenségét! 

Eszközök:szívószálak, ebonitrúd, üvegrúd, szőrme, műszálas rongy, 

selyempapír, elektroszkópok, pillepalack, dobozos üdítős doboz 

A kísérlet leírása:  

 Mutassa ki a dörzsöléssel szétválasztott töltéseket! 

 Igazolja a kétféle töltés létét! Válasszon több lehetőséget! 

 Mi történik, ha a megdörzsölt tárgyat az elektroszkóphoz közelíti? 
Figyelje az elektroszkóp fegyverzeteit, ha elveszi a megdörzsölt tárgyat! 

 Ismételje a kísérletet másik tárgy megdörzsölésével, illetve mással 
dörzsölésével! 

 Mutassa be a megdörzsölt szívószálakkal is a kétféle töltést! 

 Az üdítős dobozt közelítse elektromos állapotba hozott tárggyal, mit 
tapasztal? 

 
Magyarázza el a kísérletekben bemutatott jelenségeket! Mit nevez elektromos 

megosztásnak? 

 



11. Soros és párhuzamos kapcsolás 

Egy áramforrás és két izzó segítségével állítson össze soros illetve 

párhuzamos kapcsolást! Vizsgálja meg a feszültségeket! 

Eszközök:Calderonika elektromos építő, LED-ek elem, rézvezeték ragasztó, 

mérőműszerek 

A kísérlet leírása:  

 Készítsen kapcsolási rajzot a soros és a párhuzamos kapcsolásokról! 

 A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze mindkét áramkört! 

 Mérje meg a fogyasztókra eső feszültségeket és a fogyasztókon átfolyó 
áram erősségét mindkét kapcsolás esetén! 

 Figyelje meg az izzók fényerejét mindkét esetben! 

 



12. Elektromágneses indukció 

Légmagos tekercs és mágnesek segítségével tanulmányozza az 

elektromágneses indukció jelenségét! 

Eszközök:Demonstrációs középállású mérőműszer, 300, 600, 1200 menetes 

vasmag nélküli tekercsek, rúd-mágnesek, vezetékek 

A kísérlet leírása:  

 Csatlakoztassa a tekercs két kivezetését az árammérőhöz!  

 Dugjon be egy mágnest a tekercs hossztengelye mentén a tekercsbe! 

 Hagyja mozdulatlanul, majd húzza ki a mágnest lehetőleg ugyanakkora 
sebességgel, mint amivel bele dugta! 

 Ismételje meg az ellenkező pólus bedugásával is! Sőt két mágnes 
összefogásával is! 

 
Mit tapasztalt? Mit mutatott a mérőműszer? 

 



13. A homorú tükör képalkotása 

Homorú tükörben vizsgálja néhány tárgy képét! Tapasztalatai alapján 

jellemezze a homorú tükör képalkotását mind gyakorlati, mind 

elméleti szempontból! 

Eszközök:Homorú tükör, gyertya, miraszkóp, dobókocka 

A kísérlet leírása:  

 A miraszkópba tegye bele a dobókockát, vagy a cukorkát, majd tegye rá a 
tetejét. Nézzen kissé oldalról!  

 Mit tapasztal? 

 A homorú borotválkozós tükör segítségével állítsa elő a gyertya képét! 

 Készítsen vázlatos ábrát a képalkotásról! 
 
Mit kell a keletkezett képről elmondania? Milyen kép keletkezhet a homorú 

tükörben? 

 

 



14. Színképek és atomszerkezet Bohr-modell 

 

Az ábra alapján mutassa be Bohr atommodelljének jellemzőit a 

hidrogénatom esetében! Értelmezze a hidrogén vonalas színképét a 

Bohr – modell alapján! 

Eszközök:ábra 

 

 

  



15. Az atommag összetétele, magátalakulások 

 

Az ábra alapján elemezze és értelmezze a feltüntetett bomlási sort 

 

Eszközök:ábra 

 

A kísérlet leírása:  

 

 

 

Mit jelölnek a számok a grafikon vízszintes, illetve függőleges tengelyén? Mi a 

kiindulási elem, és mi a végső stabil bomlástermék? Milyen bomlásnak felelnek 

meg a különböző irányú nyilak? Hogyan változnak a jellemző adatok ezen 

bomlások során? Hány bomlás történik az egyik és hány a másik fajtából? 



16. A gravitációs mező  -  gravitációs kölcsönhatás 

 

A fonálinga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs 

gyorsulás értékét! 

Eszközök:fonálinga, kisméretű nehezék, stopperóra, mérőszalag, állvány 

 

A kísérlet leírása:  

 

 A fonálingát rögzítse az állványra, majd mérje meg a zsinór hosszát és 
jegyezze le!  

 Kis kitérítéssel hozza az ingát lengésbe!  

 Tíz lengés idejét stopperrel lemérve határozza meg az inga 
periódusidejét! Mérését ismételje meg még legalább négyszer! 

 A mérést végezze el úgy is, hogy az inga hosszát megváltoztatja – az új 
hosszal történő mérést is legalább ötször végezze el!  

 

Mit állapíthat meg az inga lengésideje és hossza között? Számítson g-t! 

 



17. Kepler törvényeinek bemutatása bolygópálya - 

szimulációval – gravitációs kölcsönhatás 

 

Az animáció segítségével mutassa be és értelmezze Kepler törvényeit 

 

Eszközök:számítógép, Kepler törvény animáció 

 

A kísérlet leírása:  

Feladat: 

A csatolt program segítségével mutassa be és értelmezze Kepler törvényeit! 

http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.swf 

 

 

http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.swf


18. A fényvisszaverődés és a fénytörés jelensége 

Üvegkádban lévő vízben haladó fénysugár útjának megfigyelése. Az 

optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe kilépő fény 

sugármenetének megfigyelése. Különböző alakú fénytörő közegek 

viselkedése. 

Eszközök:Üvegkád, tükrök, fénytörő közegek, fényforrás 

A kísérlet leírása:  

 Bocsásson fénysugarat a kád vízbe különböző irányokból, vizsgálja illetve 
figyelje meg a sugármenetet!  

 Mit tapasztal? 

 A különböző alakú fénytörő közegek közül válasszon kettőt, vizsgálja meg 
hogyan halad át rajta a fénysugár! 

 Készítsen ábrát a sugármenetekről! 
 

 



19. A hang 

Mutassa be, hogy a hangot kibocsátó test rezgőmozgást végez, illetve 

a rezgő test hangot kelt! Állapítsa meg a hang terjedési sebességét! 

Eszközök:Műanyag csövek, öt literes befőttesüveg, ismert frekvenciájú 

hangvilla, mérőszalag, síp két húros monochord 

A kísérlet leírása:  

 Keltsen hangokat a rendelkezésére álló eszközök segítségével!  

 A rezonancia ismeretében határozza meg a cső hosszát, melyben jól 
hallja a hangvilla hangját! A befőttesüvegbe öntsön vizet és dugja bele a 
csövet. A kiálló csőhöz tartsa oda a rezgő hangvillát. Mérje meg azt a 
hosszot, amikor erősebben hallja a hangot! 

 A mérést legalább kétszer végezze el! 
 
Számítsa ki a hang terjedési sebességét a mért hossz, mint negyed hullámhossz 

és az ismert 440Hz frekvencia ismeretében! 

 



20. Az elektromágneses hullámok 

Erős fény útjába az optikai padon egy prizma kerül. Hogyan halad a 

fény a prizmán át? A szivárvány színei. 

Eszközök:optikai pad, prizmák, ernyő, fényforrás 

A kísérlet leírása:  

 Bocsásson fénysugarat a prizmán át! Figyelje meg a fehér fény színekre 
bontását!  

 Mit tapasztal? 

 A különböző méretű és törőszögű prizmákkal is végezze el a fehér fény 
felbontását! 

 Készítsen ábrát a sugármenetről! 

 Próbálkozhat a napfény útjába tett prizmákkal is! 
 
Melyik színt hogyan töri meg a prizma? 

 


