
I. Mechanika (30%) 

1. Newton törvényei  

Rugalmas ütközés tanulmányozása rugós ütközőkkel 

ellátott kiskocsik segítségével – elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós 

ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű 

asztal vagy sín. 

A kísérlet leírása: 

Mindkét kocsira helyezzen ugyanakkora nehezéket, majd az egyik kocsit 

meglökve ütköztesse azt az álló helyzetű másiknak! Ismételje meg a kísérletet a 

két kocsi szerepét felcserélve! Változtassa aszimmetrikusra a két kocsi 

terhelését, először a könnyebb kocsit lökje a nehezebbnek, majd fordítva: a 

nehezebbet a könnyebbnek! 

Mit tapasztal? Értelmezze a jelenséget! 

2. Periodikus mozgások  

Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése – 

elvégzendő kísérlet 

Eszközök: 

Bunsen-állványra rögzített rugó, 3 ismert tömeg, 

stopperóra. 

  

 

A kísérlet leírása: 

Rögzítse az egyik súlyt az állványról lelógó rugóra, majd függőleges irányban 

kissé kitérítve óvatosan hozza rezgésbe! Ügyeljen arra, hogy a test a mozgás 

során ne ütközzön az asztalhoz, illetve hogy a rugó ne lazuljon el teljesen! A 

rezgőmozgást végző test egyik szélső helyzetét alapul véve határozza meg a 



mozgás tíz teljes periódusának idejét, és ennek segítségével határozza meg a 

periódusidőt! A mérés eredményét jegyezze le, majd ismételje meg a kísérletet 

a többi súllyal is! A mérési eredményeket, valamint a kiszámított periódusidőket 

rögzítse táblázatban, majd ábrázolja a milliméterpapíron egy periódusidő-tömeg 

grafikonon! Tegyen kvalitatív megállapítást a rezgésidő tömegfüggésére! 

 

3. Munka, mechanikai energia  

Adott tömegű test homokba történő ejtése 

különböző magasságokból, a homokban hagyott 

nyomok értelmezése– elvégzendő kísérlet 

Eszközök: 

ismert tömegű test, homok, vonalzó/mérőszalag 

 

A kísérlet leírása: 

Mérje meg erőmérővel a kiadott testek súlyát! 

Számítsa ki a testek helyzeti energiáját 20 cm, 30 cm, 40 cm magasba történő 

emelés után! 

Ejtse le a legkisebb testet 20, 30, 40 cm magasságból a homokba! Figyelje meg a 

test homokban hagyott nyomát! 

Értelmezze tapasztalatait! 

 

4. Cartesius-búvár  

Úszás, lebegés, elmerülés bemutatása Cartesius-búvár segítségével – 

elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Nagyméretű (1,5–2,5 literes) műanyag flakon kupakkal; üvegből 

készült szemcseppentő vagy kisebb kémcső, oldalán 0,5 cm-es 

skálaosztással. 
                                                           http://taneszkozok.hu/termek/cartesius_buvar.htm 



A kísérlet leírása: 

Ha a flakont oldalirányban összenyomja, a búvár lesüllyed a flakon aljára. 

Figyelje meg, hogy hogyan változik a vízszint a kémcsőben a flakon 

összenyomásakor! Jegyezze fel a kémcsőbe szorult levegőoszlop hosszát akkor, 

amikor a búvár a felszínen lebeg, illetve akkor, amikor a flakon aljára süllyed! 
                                                                                                                                                                                                                                                            

5. A merev testek egyensúlya. Egyszerű gépek   

Merev test egyensúlyának vizsgálata három, azonos síkban levő erőmérővel - 

elvégzendő kísérlet 

Eszközök: 

Rajztábla, rajzlap, rajzszegek (legalább 4 db). Egy 

vékony (kb. 0,3 cm vastag) lapból kivágott 

szabálytalan alakú idom, amelynek a kerülete 

mentén elszórva 8-10 lyuk van, három rugós 

erőmérő, 5-6 db gombostű, cérna, vonalzó, 

mérőszalag. 

                                                                                                                                                            A kép forrása: 

                                                                                                                                                          www.mozaik.info.hu/Homepage/ftp/MS-2627S_01-20.pdf 

A kísérlet leírása:  

Vizsgálja meg egy merev test egyensúlyának feltételeit három, azonos síkban levő 

erőmérővel!  

A tapasztaltakból vonja le az egyensúlyra vonatkozó következtetéseket, és 

általánosítsa azokat! 

 

  



6. A mechanikai hullámok kísérleti vizsgálata, fajtái és jellemzői 

Hosszú csavarrugón longitudinális és transzverzális hullám bemutatása– 

elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Csavarrugó, amelynek hossza legalább 1 m, meneteinek 

átmérője pedig 8–10 cm. 

 

A kísérlet leírása:  

 

Hozzon létre hosszú csavarrugón longitudinális és 

transzverzális hullámot, különböztesse meg és 

hasonlítsa össze azokat!  

 

II. Hőtan (15%) 

7. Szilárd anyagok, folyadékok és gázok hőtágulásának bemutatása  

Mutassa be a Gravesande-karika nevű kísérleti készlettel, hogy a testek 

melegítés hatására kitágulnak, hűtésre összehúzódnak! 

Különböző halmazállapotú anyagok hőtágulásának vizsgálata – elvégzendő kísérlet  

 

Eszközök: 

Gravesande-karika , bimetall-szalag, iskolai 

alkoholos bothőmérő, borszeszégő, gyufa. 

 

A kísérlet leírása:  

a) Mutassa be a Gravesande-karika nevű kísérleti készlettel, hogy a testek 

melegítés hatására kitágulnak, hűtésre összehúzódnak! 

b) Melegítse a bimetall-szalagot borszeszlánggal a lemez egyik, majd másik 

oldalán! Mit tapasztal? Értelmezze a látottakat! 

c) Fogja ujjai közé a hőmérő folyadéktartályát, esetleg enyhén dörzsölje! 

Mit tapasztal? Értelmezze a hőmérő működését! 

 



8. Halmazállapot-változások  

A lecsapódás jelensége – a gázok nyomása  

Eszközök:  

Hőálló lombik; léggömb; vízmelegítésre alkalmas eszköz (vas háromláb, 

azbesztlap, facsipesz stb.); hideg víz egy edényben, hűtés céljára; védőkesztyű. 

 

A kísérlet leírása:  

A lombik aljára tegyen egy kevés vizet, és forralja fel! Fél perc forrás után 

vegye le a lombikot a tűzről, és feszítsen a szájára egy léggömböt úgy, hogy a 

léggömb kilógjon a lombikból! A lombikot hagyja lehűlni (hideg vízzel hűtse le)! 

Figyelje meg, mi történik a léggömbbel! Magyarázza a kísérletben bemutatott 

jelenséget! 

 

 

 

 

 

9. Gázok állapotváltozásai  

Orvosi fecskendő, kerékpárpumpa működésének 

vizsgálata és értelmezése 

Eszközök:  

pumpa, tű nélküli orvosi fecskendő. 

 

A kísérlet leírása: 

A fecskendő dugattyúját húzza ki a legutolsó 

térfogatjelzésig, majd szorítsa ujját 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 

tudta összepréselni a levegőt? 

A dugattyún a nyomást fenntartva hirtelen engedje el a fecskendő csőrét!  



Halk hangot hallhat a fecskendőből. Mi lehet a hanghatás oka? Húzza ki ismét a 

dugattyút a felső állásba, fogja be ismét a fecskendő csőrét, és nyomja be 

erősen a dugattyút! A fecskendő csőrét továbbra is befogva engedje el a 

dugattyút! Mi történik?  

Végezze el a kísérletet úgy is, hogy az összenyomott fecskendő csőrét befogja, 

ezután kifelé húzza a dugattyút, majd ebből a helyzetből engedi el! Mi tapasztal? 

 

III. Elektromágnesség (20%) 

10. Elektromos töltés, elektromos mező 

Az elektroszkóp működésének vizsgálata – elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Elektroszkóp, ebonit- vagy műanyag rúd, 

dörzsölésére szőrme vagy műszálas textil, üvegrúd, 

dörzsölésére bőr vagy száraz újságpapír. 

 

A kísérlet leírása: 

a) A megdörzsölt ebonitrúddal töltse fel az elektroszkópot! Értelmezze az 

elektroszkóp működését! 

b) Megdörzsölt ebonitrúddal töltse fel ismét az elektroszkópot, majd közelítsen 

hozzá először a megdörzsölt ebonitrúddal, majd egy megdörzsölt üvegrúddal! Mit 

tapasztal? Értelmezze a jelenséget! 

11. Az elektromos áram 

Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két zseblámpaizzó 

segítségével – elvégzendő kísérlet  

Eszközök:  

Laposelem (vagy helyettesítő áramforrás), két 

egyforma zsebizzó foglalatban, kapcsoló, 

vezetékek, feszültségmérő műszer. 



A kísérlet leírása: 

Tervezzen áramkört (készítsen kapcsolási rajzot) az izzók soros, ill. párhuzamos 

kapcsolásával! 

A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze mindkét áramkört, és mérje a 

fogyasztókra eső feszültségeket! 

Értelmezze a mérési eredmények alapján az izzók eltérő fényerejét a két 

kapcsolásban! 

  

12. Időben állandó mágneses mező 

Rúdmágnes, illetve patkómágnes mágneses mezőjének bemutatása - elvégzendő 

kísérlet 

Eszközök: 

rúdmágnes, patkómágnes, vasreszelék, üveglap 

A kísérlet leírása: 

A rúdmágnest, illetve a patkómágnest tegye az asztalra. Helyezzen rá üveglapot, 

majd az üveglapra szórjon vasreszeléket! A vasreszelék elrendeződését az 

üveglap kocogtatásával segítheti. Értelmezze a látottakat! 

13. A mozgási indukció 

Mozgási indukció vizsgálata vasmag nélküli tekercs és rúdmágnesek segítségével 

– elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Középállású demonstrációs feszültségmérő, vasmag 

nélküli tekercs (pl. 300, 600 vagy 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 (10%) 

14. Geometriai fénytan – optikai eszközök  

Üveglencse fókusztávolságának megmérése – elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Üveglencse, papírlap, papír-ernyő, gyertya, 

mérőszalag. 

 

A kísérlet leírása: 

Helyezze a gyertyát az optikai pad tartójára, és gyújtsa meg! Helyezze el az 

optikai padon a papírernyőt, az ernyő és a gyertya közé pedig a lencsét! 

Mozgassa addig a lencsét és az ernyőt, amíg a lángnak éles képe jelenik meg az 

ernyőn! Mérje le ekkor a kép- és tárgytávolságot, és a leképezési törvény 

segítségével határozza meg a lencse fókusztávolságát! A mérés eredményét 

felhasználva határozza meg a kiadott üveglencse dioptriaértékét 



15. Elektromágneses rezgések és hullámok 

Eszközök: 

A3 méretű fekete fotókarton lap, közepén 3 cm hosszú, 2-3 mm széles réssel, 

optikai háromszög-prizma (üveg vagy műanyag). 

A kísérlet leírása: 

A kartonlapot helyezze az asztalra és fordítsa úgy, hogy a résen át a világos ablak 

vagy izzólámpa fénye átjöjjön! Nézze a rést a szeme elé fogott prizmán keresztül! 

Figyelje meg és magyarázza meg a jelenséget! 

 

V. Atomfizika, magfizika (15%) 

16. A modern fizika születése  A fényelektromos jelenség  

Ultraibolya fény cinklemezre gyakorolt hatásának tanulmányozása –  

letölthető film  

Eszközök: szemléltető ábra a kísérlet elemzéséhez, kapcsolási rajz, grafikon, 

szemléltető ábra. 
 

 

 

 

 
                                                         www.mozaik.info.hu/Homepage/ftp/MS-2627S_01-20.pdf 

A kísérlet leírása (letölthető filmen): 

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! Figyelje meg, mit jelez az elektroszkóp 

mutatója! 

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy az elektroszkópot a bőrrel dörzsölt 

üvegrúd segítségével tölti fel! 
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17. Az atommag összetétele, radioaktivitás  

Bomlási sort bemutató grafikon elemzése – grafikonelemzés  

Eszközök:  

Sugárzások szétválasztását szemléltető ábra, N–t grafikon, bomlási sor A–Z 

grafikonja. 

 

 

 

                     

 

                                                         www.mozaik.info.hu/Homepage/ftp/MS-2627S_01-20.pdf 

Szempontok az elemzéshez: 

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

kiinduló 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? 

18. Sugárzások – sugárvédelem  

A háttérsugárzás forrásait bemutató kördiagram elemzése – grafikonelemzés  

Feladat: 

Vizsgálja meg és értelmezze az alábbi diagramot! Fejtse 

ki a sugárzások – sugárvédelem témakörét a megadott 

szempontok alapján, a diagram elemzését felhasználva! 

Szempontok az elemzéshez: 

Ismertesse az aktivitás fogalmát! Mutassa be röviden a 

radioaktív sugárzások fajtáit és azok biológiai hatását! 

Ismertesse az elnyelt sugárdózis, valamint a 

dózisegyenérték fogalmát, adja meg mértékegységét! 

Mondjon példát a táplálék eredetű sugárterhelésre! Mi a 

kozmikus háttérsugárzás forrása?  



Mi az oka a természetes talajsugárzásnak, illetve az építőanyagokból származó 

sugárzásnak?  

VI. Gravitáció, csillagászat (10%) 

19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás  

A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének 

mérésével – elvégzendő kísérlet  

Eszközök: 

Fonálinga, stopperóra, mérőszalag. 

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 20 

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. A bolygók mozgása 

A Merkúr és a Vénusz összehasonlítása 

 

Feladat: 

Az alábbi táblázatban szereplő adatok segítségével elemezze a Merkúr és a 

Vénusz közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat!  



 

 

  

A Vénusz  A Merkúr felszíne 

 

A feladat leírása: 

Tanulmányozza a Merkúrra és a Vénuszra vonatkozó adatokat! Mit jelentenek a 

táblázatban megadott fogalmak? Hasonlítsa össze az adatokat a két bolygó 

esetében, és értelmezze az eltérések okát a táblázatban található adatok 

felhasználásával!  

 

 

 

 

 

 

  Merkúr Vénusz 

1. Közepes naptávolság 57,9 millió km 108,2 millió km 

2. Tömeg 0,055 földtömeg 0,815 földtömeg 

3. Egyenlítői átmérő 4 878 km 12 102 km 

4. Sűrűség 5,427 g/cm³ 5,204 g/cm³ 

5. Felszíni gravitációs gyorsulás 3,701 m/s² 8,87 m/s² 

6. Szökési sebesség 4,25 km/s 10,36 km/s 

7. Legmagasabb hőmérséklet 430 °C 470 °C 

8. Legalacsonyabb hőmérséklet −170 °C 420 °C 

9. Légköri nyomás a felszínen ~ 0 Pa ~ 9 000 000 Pa 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm


 


