
1. Feladat: 

A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú 

egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést! 

Eszközök:  

Mikola-cső; dönthető állvány; befogó; stopperóra; mérőszalag 

 

A kísérlet leírása: 

Rögzítse a Mikola-csövet a befogó segítségével az állványhoz, és állítsa pl. 20°-os 

dőlésszögre! Figyelje meg a buborék mozgását, amint az a csőben mozog! A stopperóra és a 

mérőszalag segítségével mérje meg, hogy mekkora utat tesz meg a buborék egy előre 

meghatározott időtartam (pl. 2s vagy 3 s) 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 (pl. 40 cm-t)! Ezt a mérést is ismételje meg 

még kétszer, eredményeit jegyezze fel!  

Utána növelje meg a Mikola-cső dőlésének szögét 45°-osra és az új elrendezésben ismét 

mérje meg háromszor, hogy adott idő alatt mennyit mozdul el a buborék, vagy azt, hogy adott 

távolságot mennyi idő alatt tesz meg! 

  



2. Feladat:  

Rugós ütközőkkel ellátott, könnyen mozgó kiskocsik ütköztetésével tanulmányozza a 

rugalmas ütközés jelenségét! 

Eszközök: 

Két egyforma, tűcsapágyas kiskocsi rugós ütközővel, a kocsikra rögzíthető nehezékek, sima 

felületű asztal vagy alumínium gördítő sín. 

 

A kísérlet leírása: 

A vízszintes, sima asztalra, illetve sínre helyezett kocsikat rugós ütközőikkel egymás felé 

nézve ütköztesse egymással! Első esetben a két kocsi tömege legyen egyforma, és az egyik 

kiskocsi az ütközést megelőzően legyen nyugalomban! Figyelje meg, hogyan mozognak a 

kocsik közvetlenül az ütközés után! Ismételje meg a kísérletet úgy is, hogy a kocsik szerepét 

felcseréli! A második esetben rögzítsen annyi nehezéket az egyik kiskocsira, hogy annak 

tömege lényegesen meghaladja a másik kocsiét! Végezze el a két kocsi rugalmas ütköztetését 

úgy, hogy a kisebb tömegű kocsi fusson neki a kezdetben álló, nagyobb tömegűnek, majd 

ismételje meg a kísérletet úgy is, hogy az ütközés előtt a kisebb tömegű kocsi legyen 

nyugalomban! 

  



3. Feladat: 

Vizsgálja meg a kiáramló víz által megforgatott palack mozgását, mutasson rá a palack 

mozgását meghatározó dinamikai okokra! 

Eszközök:  

Fonálon függő műanyag palack, melynek alsó részében két, hajlítható, vastag szívószál van 

beragasztva, vödör, víz. 

 

A kísérlet leírása: 

A vödör vizébe merítve töltse meg a palackot vízzel! Emelje ki a palackot kevéssel a víz színe 

fölé, és a fonálon tartva figyelje meg, hogyan viselkedik a palack, miközben kifolyik belőle a 

víz! Végezzen megfigyeléseket az 1. ábrán látható három esetben, a szívószálakat a rajzoknak 

megfelelő állásban behajlítva! 

 

  



4. Feladat: 

Egy pohár száját befedő kartonlapra helyezzen egy pénzérmét, majd rántsa vagy pöckölje ki a 

lapot úgy, hogy az érme a pohárba hulljon! 

Eszközök: 

Pohár, kartonlap (kártyalap), pénzérme. 

 

A kísérlet leírása: 

A kártyalapot gyors mozdulattal rántsa vagy pöckölje ki az érme alól (1. ábra)! Az érmére 

ható erők vizsgálatával magyarázza meg a kísérletben bemutatott jelenséget! Indokolja meg, 

miért kell gyorsan végrehajtani az eljárást ahhoz, hogy az érme a pohárba hulljon! 

 

  



5. Feladat: 

Vizsgálja meg, hogyan függ a csavarrugóra akasztott test rezgésének periódusideje a test 

tömegének nagyságától! 

Eszközök: 

állvány, szorítódió, tartórúd, rugó, 5-6 ismert tömegű nehezék vagy súlysorozat, stopperóra, 

milliméterpapír 

 

A kísérlet leírása: 

A tartóállvány összeállítását követően függessze fel a rugót, majd szabad végére 

akassza fel az egyik nehezéket (1. ábra)! A nehezéket egyensúlyi állapotából kis 

mértékben térítse ki, azaz húzza lefelé, majd engedje el! A rezgőmozgást végző 

test egyik szélső helyzetét alapul véve, stopperórával mérje meg tíz teljes rezgés 

idejét, majd számítsa ki a periódusidőt! Ismételje meg a mérést még legalább 

négy alkalommal, a rezgő test tömegét a nehezékek felhasználásával 

megváltoztatva! Eredményeit foglalja táblázatba, majd készítse el 

milliméterpapírra a periódusidőnek a rezgő test tömegétől való függését 

ábrázoló grafikont! 

 

  



6. Feladat: 

Egy üreges fémhenger, és a belső térfogatával egyező térfogatú tömör fémhenger 

(arkhimédészi hengerpár) felhasználásával igazolja Arkhimédész törvényét! 

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: 

A kísérlet első lépésében függessze az erőmérőre az üreges, és az aljára 

akasztott tömör hengert! Olvassa le a levegőben lévő hengerek 

egyensúlyban tartásához az erőmérő által kifejtett erőt! Második lépésben 

merítse a tömör hengert teljesen vízbe (1. ábra), és ismét olvassa le az 

erőmérőt! A harmadik lépésben töltse meg az üreges hengert színültig 

vízzel (közben a tömör henger mindvégig legyen víz alá merítve!), és 

ismét olvassa le az erőmérőt! Jegyezze fel, és hasonlítsa össze a három 

esetben mért erőértékeket! 

 

  



7. Feladat: 

Vizsgálja meg a hőtágulás jelenségének különböző megnyilvánulásait! 

Eszközök: 

Gravesande-készlet, Bunsen-égő vagy borszeszégő, olvadó jég edényben 

 

A kísérlet leírása: 

Ellenőrizze, hogy a szobahőmérsékletű golyó átfér-e a gyűrűn! 

1. lépésben melegítse néhány percig a golyót, és vizsgálja meg, ezután is átfér-e a gyűrűn! 

2. lépésben a gyűrűt melegítse, és így végezze el a vizsgálatot! Helyezze a gyűrűt az olvadó 

jégbe! Néhány perc múlva tegye rá a karikára a szobahőmérsékletű golyót, és hagyja 

fokozatosan lehűlni! Figyelje meg, mi történik! 

  



8. Feladat: 

Vizsgálja meg, hogyan függ az orvosi fecskendőbe zárt, állandó hőmérsékletű levegő 

nyomása a térfogatának nagyságától! 

Eszközök:  

műanyag orvosi fecskendő 

 

A kísérlet leírása: 

Nyitott tűcsonk mellett húzza ki a fecskendő dugattyúját a legutolsó térfogatjelzésig! Ujját 

rászorítva a tűcsonkra zárja le légmentesen a fecskendőt, majd nyomja erősen befelé a 

dugattyút! Érzékelje, hogyan változik összenyomás közben a dugattyúra kifejtett ereje! 

Olvassa le, mekkora az a legkisebb térfogat, amekkorára össze tudja nyomni a fecskendőben 

lévő levegőt! 

A legkisebb térfogat elérése után hirtelen emelje el a tűcsonk elől az ujját, és figyelje meg az 

ekkor felhangzó halk „szisszenést"! Mi okozhatta ezt a hangot? 

Húzza ki ismét a dugattyút a legutolsó térfogatjelzésig, fogja be ismét a tűcsonkot, és nyomja 

be erősen a dugattyút! A legkisebb térfogat elérése után hirtelen engedje el a dugattyút, és 

figyelje meg, mi történik vele! 

Végül nyomja be teljesen a dugattyút a nyitott fecskendő végéig, zárja le ujjával a csőcsonkot, 

húzza kifelé a dugattyút, majd hirtelen engedje el! Figyelje a dugattyú mozgását! Foglalja 

össze a kísérletek során gyűjtött tapasztalatait! 

 

  



9. Feladat: 

Vizsgálja meg, hogyan alakul át egy szilárd, illetve egy folyékony halmazállapotú anyag gáz 

halmazállapotúvá! 

Eszközök: 

borszeszégő, kémcső, kémcsőfogó, vizes papírzsebkendő, könnyen szublimáló kristályos 

anyag (jód), műanyag orvosi fecskendő, langyos víz 

 

A kísérlet leírása 

a) A kémcső aljára szórjon néhány jód kristály-szemcsét, és a kémcső felső végébe - nem túl 

szorosan - dugja bele a hideg vízzel benedvesített papírzsebkendőt! A fogó segítségével 

tartsa ferde helyzetben a borszeszégő lángja fölé a kémcsövet, és melegítse az alsó végét! 

Figyelje meg a jódkristályok, illetve a papírzsebkendő környezetében bekövetkező 

változásokat! 

b) A műanyag orvosi fecskendőbe szívjon fel langyos vizet körülbelül a teljes térfogat 

negyedrészéig! A tűtartó csonkot fölfelé tartva óvatosan nyomja ki a víz feletti levegőt a 

dugattyúval, majd szorosan fogja be ujjával a fecskendő nyílását! Hirtelen, erőteljes 

mozdulattal húzza kifelé a dugattyút, közben figyelje, mi történik a fecskendőben lévő 

vízzel! Tapasztalatait jegyezze fel! 

 

  



10. Feladat: 

Elektromos állapotban lévő test mezejével térítsen ki egy iránytűt, majd igazolja, hogy a 

tapasztalt kölcsönhatás nem mágneses jellegű! Mutassa meg, hogy fémes vezetővel le lehet 

árnyékolni az elektrosztatikus mezőt, szigetelő anyaggal viszont nem! 

Eszközök: 

iránytű, tűtartó állvány, alumíniumból készült tű, a tűtartó állványra helyezett iránytűt 

kényelmesen befedő főzőpohár, a főzőpohár palástjára éppen ráhúzható alumíniumhenger 

(vagy alufóliából készített borítás), PVC-rúd, posztó vagy szőrme. 

 

A kísérlet leírása: 

A szőrmével megdörzsölt PVC-rudat a tűtartó állványon lévő iránytűhöz közelítve igazolja, 

hogy a rúd elektromos mezeje kitéríti az iránytűt! Az iránytűt az alumíniumtűre cserélve 

ismételje meg az előző kísérletet! Mit tapasztal? Helyezze vissza az iránytűt az állványra, és 

fedje le a főzőpohárral! Közelítsen a pohárhoz a megdörzsölt PVC-rúddal, és közben figyelje 

az iránytű helyzetét! Végül borítsa be az üvegpohár külső palástját alumíniumfóliával, vagy 

húzza a pohárra az alumínium hengert! Ismét közelítsen a pohárhoz a megdörzsölt PVC-

rúddal, és közben figyelje az iránytű helyzetét! Megfigyelései eredményét jegyezze le! 

 

  



11. Feladat: 

Kapcsoljon egy áramforrásra két zseblámpaizzót sorosan, illetve párhuzamosan! Vizsgálja 

meg a kialakuló feszültség-, illetve áramviszonyokat, valamint hasonlítsa össze az izzók 

világításának fényerejét! 

Eszközök: 

4,5 V-os zsebtelep (vagy egyenáramú tápegység), két egyforma zsebizzó foglalatban, 

kapcsoló, röpzsinórok, egy feszültség- és egy áramerősség-mérő műszer (vagy két digitális 

multiméter) 

 

A kísérlet leírása: 

Készítse el az összeállítandó áramkörök kapcsolási rajzait! Az egyik áramkörben az izzók 

legyenek sorosan, a másikban párhuzamosan kapcsolva egymással! A rajzokat felhasználva 

állítsa össze előbb a sorosan kapcsolt, majd a párhuzamosan kapcsolt fogyasztókat tartalmazó 

áramköröket! Mindkét áramkör esetében mérje meg a fogyasztókra eső feszültségeket és a 

fogyasztókon átfolyó áram erősségét! Eredményeit foglalja táblázatokba! Hasonlítsa össze az 

izzók világításának fényerejét egy-egy áramkörön belül, illetve a két áramkört összevetve! 

 

  



12. Feladat: 

Készítsen galvánelemet citrom, acélszög és rézdarab segítségével! Vizsgálja az elem 

működésének jellemzőit soros kapcsolás esetén, illetve fogyasztóra kapcsolva! Mérje meg az 

elem feszültségét és az áram erősségét az áramkörben! 

Eszközök: 

Acél- vagy vasszög; rézpénz vagy rézdarab; krokodilcsipesz; drótok; érzékeny multiméter; 

két citrom. (A vasat alumínium, a rezet nikkel is helyettesítheti.) 

 
 

 

A kísérlet leírása: 

Az ábrának megfelelően készítse el a citromelemet! Mérje meg a kapott feszültséget egy, 

illetve két sorba kapcsolt elem esetében! Mérje meg a mérőműszeren keresztülfolyó áram 

erősségét! Működtessen a teleppel valamilyen elektromos eszközt, pl. LED-izzót! 

 

  



13. Feladat: 

Feszültségmérőre kötött tekercs belsejébe toljon be egy mágnesrudat, majd húzza ki belőle! 

Vizsgálja meg ezt a folyamatot a különböző feltételek módosításával! 

Eszközök: 

középáltású feszültségmérő (mV-mérő), különböző menetszámú, vasmag nélküli tekercsek, 2 

db rúdmágnes, vezetékek 

 

A kísérlet leírása: 

Csatlakoztassa a voltmérőt a tekercs két kivezetésére! Dugjon bele egy mágnest a tekercsbe! 

Egy ideig tartsa mozdulatlanul a 

mágnest a tekercsben, majd húzza ki 

körülbelül ugyanakkora sebességgel, 

mint amekkorával bedugta! Az egész 

műveletsor közben figyelje a 

feszültségmérő műszer mutatójának 

kitérését! Ismételje meg a kísérletet a 

mágnesrúd fordított polaritással 

történő betolásával, illetve 

kihúzásával! Vizsgálja meg, milyen 

következménnyel jár, ha a 

mágnesrudat gyorsabban mozgatja! Két mágnesrudat azonos pólusaikkal összefogva, együtt 

mozgatva ismételje meg a kísérleteket! Vizsgálja meg a kísérletsorozat kimenetelét nagyobb 

menetszámú tekerccsel is! Röviden foglalja össze tapasztalatait!  

 

  



14. Feladat: 

Helyezze el az égő gyertyát a homorú tükörtől különböző távolságokban! Vizsgálja meg, 

milyen tulajdonságú ernyőn felfogható, illetve látszólagos képeket tud előállítani! Eredményei 

alapján jellemezze a homorú tükör képalkotását! 

Eszközök: 

homorú tükör, gyertya tartóban, állítható magasságú asztalka (vagy megfelelő magasságú 

fahasáb a mécses alátámasztására), gyufa, ernyő (fehér papírlap), mérőszalag 

 
 

A kísérlet leírása: 

Állítsa elő a homorú tükör segítségével a gyertya kicsinyített és nagyított képét is az ernyőn! 

Mérje le az egyes esetekhez tartozó kép- és tárgytávolságokat! Próbálja olyan távolságban 

elhelyezni a gyertyát a tükörtől, hogy egyenes állású képet láthasson!  

 

  



15. Feladat: 

Mérje meg a kiadott üveglencse fókusztávolságát, és adja meg a dioptriaértékét! 

Eszközök: 

üveg gyűjtőlencse tartóban, gyertya (vagy mécses), optikai pad tárgyasztalkával, megfelelő 

lovasokkal, ernyő, mérőszalag 

 

A kísérlet leírása: 

Helyezze az optikai pádra (vagy az asztalra) a tárgyasztalra (alátétre) helyezett gyertyát, a 

tartóba foglalt optikai lencsét és az ernyőt! 

Gyújtsa meg a gyertyát! Miután a megfelelő 

magasság- és oldalirányú beállításokat elvégezte, 

állítsa elő az ernyőn a gyertyaláng éles képét! 

Mérje le a tárgy- és képtávolságot, majd 

határozza meg a lencse fókusztávolságát és 

dioptriáját! Végezzen több mérést! 

 

  



16. Feladat: 

A hidrogénatomra vonatkozó mellékelt ábra alapján mutassa be Bohr atommodelljének 

legfontosabb jellemzőit! Értelmezze a hidrogén színképének látható tartományában kialakuló 

vonalak hullámhosszának értékeit a modell alapján! 

Eszközök: 

 
1. ábra 

 

 

  

Látható tartomány 

+ 



17. Feladat: 

Az ábra alapján ismertesse a radioaktív bomlási sor fogalmát! Elemezze a megadott 

szempontok szerint az ábrán látható bomlási sorozatot! 

Eszközök: 

 
1. ábra 

 

  



18. Feladat 

GeoGebra szimuláció futtatása 

https://www.geogebra.org/m/CDZ5hKFD 

A szimuláció során először minta nélkül végezzen „mérést”, azaz indítsa el a szimulációt a 

„start” gomb megnyomásával! Ekkor a háttérsugárzás adatsorát kapja meg. A mérést 30 

másodperces leolvasásokkal végezze 5 percen át! Utána nyomja meg a „minta elhelyezése” 

gombot! Ismételje meg az 5 perces méréssorozatot így is, 30 másodperces leolvasásokkal! 

Számítsa ki és ábrázolja a háttérsugárzás levonása után az egymást követő 30 másodperces 

szakaszokban lezajló bomlások számát! Becsülje meg a felezési időt! 

 

  

https://www.geogebra.org/m/CDZ5hKFD


19. Feladat: 

Fonálingával határozza meg a mérés helyén a gravitációs gyorsulás értékét! 

Eszközök: 

fonálinga, stopperóra, mérőszalag, állvány, szorítódió, tartórúd 

 

A kísérlet leírása: 

Mérje meg az állványra akasztott fonálinga felfüggesztési pontjának az ingatest 

középpontjától mért távolságát! Az ingát kis kitérítés után engedje el, majd a stopperórát 

elindítva mérje meg 10 teljes lengés időtartamát! Számítsa ki a lengésidőt! Ismételje meg az 

eljárást legalább még négy alkalommal! Hajtsa végre a lengésidő mérését úgy is, hogy egy 

másik ingahosszat állít be! Ekkor is legalább öt mérést végezzen! 

 

  



20. Feladat: 

Az alábbi táblázatot tanulmányozva és értelmezve mutasson rá a Merkúr és a Vénusz bolygók 

jellemzői között mutatkozó eltérésekre, hasonlóságokra, illetve - ahol ez lehetséges - azok 

forrásaira! 

Eszközök: 

 

 

 


