
MECHANIKA 

1. Az egyenes vonalú mozgások 

Feladat: 

A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az 

egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést! 

Kísérleti eszközök:  
Állítható hajlásszögű Mikola-cső, Bunsen állvány, stopperóra, mérőszalag, kréta. 

Kísérlet leírása: 

Két szöghelyzetben igazolja az út – idő összefüggést! 

Ábrázolja az út – idő függvényt! 
 

 



2. Periodikus mozgások 

Feladat: 

Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése 
 

Kísérleti eszközök:  
Bunsen-állványra rögzített rugó; legalább öt, ismert tömegű súly vagy súlysorozat, 

stopperóra, milliméterpapír. 

Kísérlet leírása: 

Mérje meg öt különböző tömeg esetén a tömeg - rezgésidő kapcsolatát! Ábrázolja 

milliméterpapíron a rezgésidő - tömeg függvénykapcsolatot! 

 

 
  



3. Newton törvények 
 

Feladat: 

A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével 

tanulmányozza a rugalmas ütközés jelenségét!  

Kísérleti eszközök:  
Két egyforma, könnyen mozgó kiskocsi rugós ütközőkkel, kocsikra rögzíthető 

nehezékek, sín. 
 

A kísérlet leírása: 

A kocsikat helyezze sima felületű vízszintes sínre úgy, hogy a rugós ütközők egymás felé 

nézzenek! A két kocsira rögzítsen egyforma tömegű nehezékeket, és az egyik kocsit 

meglökve ütköztesse azt a másik, kezdetben álló kocsival! Figyelje meg, hogy a kocsik 

hogyan mozognak közvetlenül az ütközés után! Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a kocsik 

szerepét felcseréli! Változtassa meg a kocsikra rögzített tömegeket úgy, hogy az egyik kocsi 

lényegesen nagyobb tömegű legyen a másik kocsinál! Végezze el az ütközési kísérletet úgy, 

hogy a kisebb tömegű kocsit löki neki a kezdetben álló, nagyobb tömegűnek! Ismételje meg a 

kísérletet úgy is, hogy a nagyobb tömegű kocsit löki neki a kezdetben álló, kisebb 

tömegűnek! 



4. Munka, mechanikai energia 
 

Feladat: 

Mechanikai energiák egymásba alakulásának tanulmányozása lejtőn leguruló 

test segítségével 
 

Kísérleti eszközök:  
Erőmérő, kiskocsi, nehezékek, sín, szalagrugó (a kiskocsis mechanikai készletek része), 

mérőszalag vagy kellően hosszú vonalzó 

A kísérlet leírása: 

Kis hajlásszögű (5°-20°) lejtőként elhelyezett sín végére rögzítünk a sínnel párhuzamosan 

szalagrugót. A kiskocsit három különböző magasságból engedje el! Mérje meg az indítási 

magasságot és a visszalökődés magasságát! A nehezékek segítségével változtassa a kiskocsi 

tömegét! Számítsa ki a helyzeti energiák különbségét három különböző tömeg esetén! 
 

 
 
 



5. Merev test egyensúlya - egyszerű gépek  
 

Feladat: 

Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével tanulmányozza a 

merev testre ható forgatónyomatékokat és az egyszerű emelők működési elvét! 
 

Kísérleti eszközök: 

Karos mérleg, erőmérők, súlysorozat, mérőszalag vagy vonalzó 

A kísérlet leírása: 

Egy egyensúlyban levő karos mérleg egyik oldalára akasszon fel több, ismert értékű súlyból 

álló egységet és jegyezze fel a távolságot a rögzítési pont és a kar forgástengelye között! 

Helyezze el az erőmérőt a mérleg másik karján a forgástengelytől ugyanakkora távolságra, 

egyensúlyozza ki a mérleget függőleges irányú erővel és a mért erőértéket jegyezze le! 

Változtassa meg legalább 3 esetben az erőmérő helyét, (ezek között legyen olyan, amely a 

mérleg súly felőli karján van, és olyan is, ami a másik karján), jegyezze fel az egyensúlyi 

állapotokban mért erőértékeket és a forgástengelytől mért távolságokat! Készítsen értelmező 

rajzot, mely az elvégzett méréseknél a mért erőértékek arányait és irányait magyarázza! 

 



6. Folyadékok sztatikája 
 

Feladat: 

Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral 
 

Kísérleti 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 

Kísérlet leírása: 

Mérje meg a hengerpár súlyát levegőben, majd az alsó hengert helyezze vízbe! Jegyezze fel 

az így kapott értéket! Öntsön vizet a hengerbe és mérje meg az összeállítás súlyát! 
 

 



II. Hőtan 

7. Hőtágulás 
 

Feladat: 

Szilárd anyagok, folyadékok és gázok hőtágulásának bemutatása és 

vizsgálata 

Kísérleti eszközök: 

Bimetall-szalag, iskolai alkoholos bothőmérő, állványba fogott, „üres” gömblombik, 

üvegcsővel átfúrt gumidugóval lezárva, vizeskád, borszeszégő vagy gázégő, gyufa. 

Kísérletek leírása: 

a) Gyújtsa meg a borszeszégőt (gázégőt), és melegítse a bimetall-szalagot a lemez egyik 

oldalán! Figyelje meg, hogy miként változik a bimetall-szalag alakja a melegítés hatására! 

Hagyja lehűlni a szalagot! Mi történik az alakjával? Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a 

borszeszégővel (gázégővel) a szalag másik oldalát melegíti! Mit tapasztal? 

b) Fogja ujjai közé az alkoholos hőmérő folyadéktartályát, esetleg enyhén dörzsölje! Hogyan 

változik a hőmérő által mutatott hőmérsékletérték? 

c) Fordítsa az üres lombikot a kivezetőcsővel lefelé, és merítse a kivezetőcsövet víz alá! 

Melegítse a kezével a lombik hasát! Mit tapasztal?  



8. Halmazállapot változások 
 

Feladat: 

Jég olvadáshőjének  meghatározása 
 

Kísérleti eszközök:  
Ismert hőkapacitású kaloriméter, bothőmérő, mérőhenger, 0

o
C hőmérsékletű jég, víz 

Kísérlet leírása: 

Öntsön a kaloriméterbe kb. 100 ml vizet, kicsit várjon, majd mérje meg a hőmérsékletet! 

Helyezzen 2-3 jégkockát az edénybe, zárja le, mérje folyamatosan a keverék hőmérsékletét! 

Várjon, amíg kialakul a közös hőmérséklet! Jegyezze fel ezt az értéket, mérje vissza a vizet, 

és számítsa ki a jég tömegét! Határozza meg a jég olvadáshőjét! 

  



9. Gázok állapotváltozásai 
 

Feladat: 

A Boyle-Mariotte törvény igazolása Melde cső segítségével 
 

Kísérleti eszközök:  
Melde cső, vonalzó, tálca 

A kísérlet leírása: 

Vonalzó segítségével mérje meg a Melde csőben lévő levegőt elzáró higanyszál hosszát! 

Kezdetben állítsa a csövet függőleges helyzetbe úgy, hogy a nyitott vége felül legyen, és 

mérje meg a csőbe bezárt levegő hosszát! Végezze el a mérést a cső vízszintes helyzetében, 

és abban az esetben is, amikor a cső függőlegesen áll, de nyitott végével lefelé! Számolással 

igazolja a Boyle-Mariotte törvényt! (A higany sűrűségéhez használja a Négyjegyű 

Függvénytáblázatot, a teremben levő levegő nyomása 10
5
 Pa-nak tekinthető!) 

  



III. Elektromágnesség 

10. Testek elektromos állapota 

Feladat: 

Sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás elvének tanulmányozása 

különböző anyagok segítségével 
 

Kísérleti eszközök:  
Két elektroszkóp, ebonit- vagy műanyag rúd, ezek dörzsölésére szőrme, üvegrúd, ennek 

dörzsölésére bőr. 

A kísérlet leírása: 

a) Dörzsölje meg az ebonitrudat a szőrmével és közelítse az egyik elektroszkóphoz úgy, hogy 

ne érjen hozzá az elektroszkóp fegyverzetéhez! Mit tapasztal? Mi történik akkor, ha a töltött 

rudat eltávolítja az elektroszkóptól? Ismételje meg a kísérletet bőrrel vagy papírral dörzsölt 

üvegrúddal! Mit tapasztal?  

b) Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a megdörzsölt ebonitrudat érintse hozzá az egyik 

elektroszkóphoz! Mi történik az elektroszkóp lemezkéivel? Dörzsölje meg az üvegrudat a 

bőrrel vagy papírral, és érintse hozzá a másik elektroszkóphoz! Mi történik az elektroszkóp 

lemezkéivel? Érintse össze vagy kösse össze vezetővel a két elektroszkópot! Mi történik? 
 

 
 



11. Soros és párhuzamos kapcsolás 
 

Feladat: 

Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két 

zseblámpaizzó segítségével 

Kísérleti eszközök: 

4,5V-os zsebtelep (vagy helyettesítő áramforrás), két egyforma zsebizzó foglalatban, 

kapcsoló; vezetékek, feszültségmérő műszer, áramerősség-mérő műszer (digitális 

multiméter). 

A kísérlet leírása: 

Készítsen kapcsolási rajzot egy-egy olyan áramkörről, amelyben két izzó sorosan, illetve 

párhuzamosan van kapcsolva!  

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. Egyenes vezető mágneses terének vizsgálata 
 

Feladat: 
 

Egyenes vezetőben indítson áramot! Az árammal átjárt vezető egyenes 

szakaszának környezetében vizsgálja a vezető mágneses terének szerkezetét 

egy iránytű segítségével! 

Kísérleti eszközök:  
Áramforrás, vezető, iránytű, állvány. 

A kísérlet leírása: 

Egy árammal átjárt egyenes vezetőt feszítünk ki egy iránytű környezetében. Először a vezető 

iránya észak-déli legyen, másodszor kelet-nyugati! Figyelje meg mindkét esetben az iránytű 

viselkedését! Végezze el a kísérletet fordított áramiránnyal is! 



13. Mozgási indukció, nyugalmi indukció 
 

Feladat: 
 

Légmagos tekercs és mágnesek segítségével tanulmányozza az 

elektromágneses indukció jelenségét! 

Kísérleti eszközök:  
Középállású demonstrációs áramerősség-mérő, különböző menetszámú, vasmag nélküli 

tekercsek (például 300, 600 és 1200 menetes), 2 db rúdmágnes, vezetékek. 

A kísérlet leírása: 

Csatlakoztassa a tekercs két kivezetését az árammérőhöz! Dugjon be egy mágnest a tekercs 

hossztengelye mentén a tekercsbe! Hagyja mozdulatlanul a mágnest a tekercsben, majd húzza 

ki a mágnest körülbelül ugyanakkora sebességgel, mint amekkorával bedugta! Figyelje 

közben az áramerősségség-mérő műszer kitérését!  

Ismételje meg a kísérletet fordított polaritású mágnessel is! 

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy gyorsabban (vagy lassabban) mozgatja a mágnest! 

Ezután fogja össze a két mágnest és a kettőt együtt mozgatva ismételje meg a kísérleteket! 

Ismételje meg a kísérletet kisebb és nagyobb menetszámú tekerccsel is!  

Röviden foglalja össze tapasztalatait! 
 
 



IV. Optika 

14. Geometriai fénytan – optikai eszközök 
 

Feladat: 
 

Üveglencse fókusztávolságának és dioptria értékének meghatározása 

Kísérleti eszközök:  
Ismeretlen fókusztávolságú üveglencse, ernyő, gyertya, mérőszalag, optikai pad. 

A kísérlet leírása: 

A megadott eszközök segítségével állítson elő éles képet az ernyőn. 

Mérje le a képtávolságot illetve a tárgy távolságot és a leképezési törvény segítségével 

számítsa ki a lencse fókusztávolságát! Határozza meg a lencse dioptria értékét is!  



15. A fény hullámtermészete 
 

Feladat: 

Hullámhossz mérése optikai ráccsal. A fénypolarizáció jelenségének 

tanulmányozása polárszűrők segítségével.  

Kísérleti eszközök:  
Optikai pad, ernyő, optikai rács, fényforrás, mérőszalag, polárszűrők. 

A kísérlet leírása: 

Az optikai sín végére rögzítsen széles ernyőt, az ismert rácsállandójú optikai rácsot helyezzen 

a sínen mozgatható lovasba tett diatartóba, majd a rácsot világítsa át lézerfénnyel! Mérje le a 

kísérleti összeállításon az optikai rács és az ernyő távolságát, valamint az ernyőn az első 

elhajlási maximum és a direkt sugár foltjának távolságát! A mért hosszúságadatok és az 

optikai rács megadott rácsállandóját felhasználva határozza meg a lézerfény hullámhosszát! 

Ismert polarizációs irányú polárszűrőre helyezze rá a másik polárszűrőt! A felső szűrőt lassan 

körbeforgatva figyelje meg, hogyan változik a két szűrőn átjutó fény intenzitása! Értelmezze 

a látottakat! 

  



V. Atomfizika, magfizika 

16. A fényelektromos jelenség 
 

Feladat: 

Világítson meg egy elektromos töltésekkel ellátott cinklemezt kvarclámpa 

fényével! Vizsgálja meg, hogyan hat a cinklemez töltéseire az UV-forrás 

fénye! 

Kísérleti eszközök:  
Elektroszkóp, cinklemez, szigetelő állvány, vezető krokodilcsipesszel, üveg- és műanyag 

rúd, a dörzsöléshez bőr, illetve szőrme, UV-fényforrás. 

A kísérlet leírása: 

A cinklemezt rögzítse szigetelő állványhoz, majd kösse össze az elektroszkóppal! A műanyag 

rúd segítségével töltse fel a cinklemezt negatív töltésekkel, majd bocsásson rá ultraibolya 

sugárzást! Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy az elektroszkópot a bőrrel dörzsölt üvegrúd 

segítségével tölti fel! Figyelje meg, hogyan jelez az elektroszkóp mutatója az egyes 

esetekben!  



 

17. Az atommag összetétele, radioaktivitás 
 

Feladat: 
 

Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! 



18. Az atomenergia felhasználása 
 

Feladat: 

Az atomerőmű bemutatása – ábraelemzés  



VI. Gravitáció, csillagászat 

19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás 
 

Feladat: 

A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga 

lengésidejének mérésével 
 

Kísérleti eszközök:  
Fonálinga: legalább 30-40 cm hosszú fonálon kisméretű nehezék, stopperóra, 

mérőszalag, Bunsen állvány. 

A kísérlet leírása: 

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

kitérítéssel hozza az ingát lengésbe! Ügyeljen arra, hogy az inga maximális kitérése 10 foknál 

ne legyen nagyobb! 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!   



 

20. Csillagászat – távcső készítés 
 

Feladat: 
 

Két gyűjtőlencse segítségével építsen Kepler-távcsövet, és végezze el vele egy 

távoli tárgy megfigyelését! Állítson össze távcsövet az optikai készlet 

segítségével is! 

Kísérleti eszközök:  
Optikai pad lovasokkal, két ismert, hosszabb fókusztávolságú gyűjtőlencse, 

mérőszalag, optikai játékkészlet. 

 
 


