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Előszó 
 

Hogyan lehetne megszeretni és megszerettetni a fizikát és általában a 
természettudományokat? Ezt a kérdést ma már nem csak a tanárok teszik fel 
maguknak, hanem lassan a műszaki és gazdasági szakemberek, sőt a politi-
kusok is. Mai világunk visszásságai közé tartozik az (is), hogy a csúcstech-
nológia felhasználásával készült eszközöket az emberiségnek egyre nagyobb 
hányada használja, de egyre kisebb hányada érti.  

Ahhoz, hogy a fejlődés fenntartható legyen, jól felkészült, mind a mű-
szaki-, mind a természettudományokban jártas új generációra van szükség. 
Ebben talán legnagyobb szerep éppen a fizikatanárra hárul. Neki kell a min-
dennapi jelenségeken keresztül a diákot a fizika rejtelmeibe becsalogatnia. A 
másik nagy lehetőség, mely a természettudományok tanítása során adódik, 
éppen a csoportos tevékenység. Az együtt dolgozás megtanulására (mely el-
engedhetetlen egy mai kutatócsoport számára), az osztályban való kísérlete-
zés a legalkalmasabb. 

Ebben a munkában reméljük, segít kis feladatgyűjteményünk, mely a 
Mindennapok fizikája verseny feladványainak egy részét tartalmazza, krono-
lógiai sorrendben. 

A Mindennapok fizikája (Mifiz) vetélkedő ötlete a kolozsvári középis-
kolákban magyarul tanító fizikatanárok fejéből pattant ki egy hagyományos 
fizikaverseny után. Akkor fogalmazódott meg bennük, hogy kellene egy 
másmilyen verseny, ahol nem csak a kiemelkedő matek- és elméleti fizikatu-
dással rendelkező diákok vehetnek részt, hanem lehetőséget kapnak azok is, 
akiknek jó a gyakorlati érzékük, akik szeretnek barkácsolni. Olyan versenyt 
álmodtak meg akkor, melyre a diákok első sorban szórakozni jönnek. Így 
született meg ez a csapatverseny, amely a diákok fizikatudásán kívül gyakor-
lati érzéket, kreativitást, kommunikációs és együttműködési készséget is fel-
tételez.  

A legelső MIFIZ versenyen (2001 márciusában) 60 csapat vett részt. 
Kezdetben csak városi szintű volt a vetélkedő, de hamarosan kinőtte magát, 
és népszerűsége egyre nő. Reméljük, vele együtt a fizikáé is. 

 
A szerkesztők 
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2004 

VI. osztály 

Kísérletek  

Rendelkezésetekre áll: 
• egy pohár homok, 
• mérőhenger, 

• derékszögű vonalzó, 
• „kockás” papírlap. 

1. A rendelkezésetekre álló eszközök segítségével határozzátok meg a ho-
mok sűrűségét! 

– Mit és hogyan mértetek? 
– Egészítsétek ki a táblázatot! 

A mérés 
sorszáma 

M 
tömeg 

V 
térfogat 

ρ 
sűrűség 

ρátlag 
sűrűség 

átlagértéke* 

g cm3 g/cm3 g/cm3 

1.     
2.    
3.    

*Az átlagérték az eredmények számtani közepe (úgy számítjuk ki, mint a félévi jegyek átlagát). 

2. Mekkora a tömege egy köbméter homoknak (ha ugyanolyan száraz, és 
ugyanolyan a minősége, mint a pohárban levő homoké)? Írjátok le a szá-
mítások menetét is! 

3. Az asztalra vagy földre kiöntött homok kúp alakban helyezkedik el. Az 
így kialakult kúp magasságának és az alapkör sugarának az aránya 
(ugyanolyan minőségű homok esetén) közel állandó érték. Határozzátok 
meg kísérletileg ezt az arányt (többször öntsétek ki a homokot az asztal-
ra, minden alkalommal újabb mérést végezve). A kapott eredményekkel 
egészítsétek ki a táblázatot! 

A mérés 
sorszáma 

H 
magasság 

R 
sugár 

H/R 
magasság/sugár 

(H/R)átlag 
magasság/sugár (átlag) 

mm mm   
1.     
2.    
3.    

4. A kúp térfogata arányos az R2
�H szorzattal. Ki lehetne-e számolni, hogy 

mekkora sugarú kört foglal el a vízszintes udvarban egy köbméter homok?  
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VII. osztály 

I. Kísérletek 

1. Eszközök:  
• vonalzó, • 5 grammos korong. 

A vonalzót az asztal szélén kiegyensúlyozva (a korong ne az asztal felett 
legyen), határozzátok meg a vonalzó tömegét! 
Útmutatás: A vonalzó teljes súlyának a támadáspontja a vonalzó súlypontja. 

2. Eszközök:  
• átlátszó, literes befőttes üveg, 
• gyertya, 

• papírlapok, 
• mérőléc. 

Készítsetek az üvegből hengeres lencsét, és úgy tartsátok a gyertya fényének 
útjába, hogy a sugarak merőlegesen essenek az üveg tengelyére. Az ablak 
vagy lámpa fényét takarjátok el! Az asztalra tett papírlapon fogjátok fel az 
összegyűjtött fénysugarakat, és minél messzebbre tett gyertyával határozzá-
tok meg a hengerlencse gyújtótávolságát! Hasonlítsátok össze a gyújtótávolsá-
got a henger átmérőjével! Hol helyezkednek el a hengerlencse fókuszpontjai? 

3. Eszközök: 
• mérőléc,  • másodpercmutatós karóra. 

Ismerve saját testednek tömegét és az iskola egyik lépcsőjét lejtőnek tekint-
ve, határozzátok meg a csapat minden tagjának maximális teljesítményét! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Miért nem kell félni attól, hogy a régi épületek ék alakú kövekből rakott 
boltíves ablakai beomlanak? 

2. A mohamedánok vallásos legendája szerint prófétájuk, Mohamed kopor-
sója minden támaszték nélkül lebegett egy helyben az ég és föld között. 
Hogyan lehetne ezt megvalósítani mágneses erő segítségével? 

3. Kétszeresen domború lencséket a víz alá merítve, meglepve tapasztaljuk, 
hogy az elvesztette nagyító képességét. Mi magyarázza a jelenséget? 

4. Középpontjában alátámasztott műanyagvonalzót kibillenthetünk egyen-
súlyi helyzetéből, ha a vonalzó egyik végéhez megdörzsölt műanyagtár-
gyat közelítünk. Mi a jelenség magyarázata? 

5. Egy széles utcán, amelyet sima házfalak határolnak, valaki egy fém tárgyat 
kalapál. Halljuk a kalapács éles, magas hangját és utána nem kis idővel a 
tompább, mélyebb visszhangot. Magyarázzátok meg a jelenségeket! 

6. Az indián harcos fülét a földre tapasztja, hogy a nagyon távol levő, szem-
mel nem láthatató lovas lódobogását idejében meghallja. Vajon miért 
nem hallható ez a hang levegőben? 
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7. Egyes gépkocsikat, üzleteket, irodákat olyan fémbevonatú ablaküveggel 
szerelnek fel, amely lehetetlenné teszi, hogy nappal egy külső személy 
belásson, viszont a bent levő személyek kilátnak. Hogyan lehetséges ez? 

8. Miért könnyebb elvágni a vastag kartonpapírt, ha az közelebb van az olló 
tengelyéhez? Miért nehéz, ha az olló szára rövid? 

9. Ha egy vonalzót vízszintesen fektetünk rá két mutatóujjunkra és azokat 
lassan közelítjük egymás felé, a vonalzó felváltva hol a jobb, hol a bal 
ujjunkon csúszik. Miért? 

10. Péter és Pál megterhelt csónakot szeretne a vízfolyás ellenében elhúzni, a 
parton haladva, két kötél segítségével úgy, hogy a legnagyobb hatást ér-
jék el a legkisebb erőfeszítéssel. Hogy célszerűbb: ha két hosszú kötelet 
használnak és így a két kötél közötti szög kicsi, vagy ha rövid kötelet 
használnak és a kötelek közötti szög nagy? 

X. osztály 

Kísérleti feladatok 
1. Sorosan és párhuzamosan kapcsolt fogyasztók tanulmányozása 
A dolgozat célja: a soros és párhuzamos kapcsolás főbb tulajdonságainak a 
kimutatása a rendelkezésre álló eszközök segítségével. 
Rendelkezésre álló eszközök:  

• két darab 7,5 Ω-os (R2) fogyasztó, 
• két kiségő foglalatban,  
• egy elem,  

• hat darab banándugós összekötő 
huzal,  

• két darab krokodilcsipeszes huzal.  
Követelmények:  

a) Tervezzetek olyan kapcsolási rajzot, amivel a sorosan és párhuza-
mosan kapcsolt fogyasztók főbb tulajdonságai kimutathatóak a kis-
égők segítségével! 

b) Pontosítsátok, hogy mi az eljárás lényege, melyik kiségő milyen sze-
repet játszik! 

c) Állítsátok össze a tervezett kapcsolást! 
d) Írjátok le, hogy mit tapasztaltatok! 
e) Írjátok le a módszer hiányosságait! 

2. Folyosókapcsoló 
A dolgozat célja: két kapcsoló segítségével olyan hálózat készítése, amellyel 
a folyosó mindkét végéről lehet fel-lekapcsolni a folyosót megvilágító egyet-
len égőt. 
Rendelkezésre álló eszközök:  

• egy elem, 
• egy kiségő foglalattal,  

• öt banándugós huzal, 
• két krokodilcsipeszes huzal. 
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Követelmények: 
a) Tervezzétek meg a kapcsolási rajzot! 
b) Állítsátok össze a kapcsolást és próbáljátok ki! 
c) Írjátok le, hogy mit tapasztaltatok! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Adott az ábrán látható kapcsolás. A 
reosztát csúszóérintkezőjét az M vagy 
az N pont irányába kell elmozdíta-
nunk, ha azt akarjuk, hogy a voltmérő 
által mutatott feszültség nőjön?  

2. Sorba kapcsoljuk a 12 V névleges fe-
szültségű és 5 W névleges teljesítmé-
nyű égőt a másik, ugyancsak 12 V 
névleges feszültségű, de 40 W névle-
ges teljesítményű égővel. A két sorba 
kapcsolt égő sarkaira 24 V feszült-
séget kapcsolunk. Melyik égő fog ha-
marabb kiégni. Miért? 

3. Keletkezik-e rövidzárlat, ha az ábrán 
látható kapcsolásban az M és N pon-
tokat összeérintjük? (Az égők egyfor-
mák!) 

2005 

VI. osztály 

Kérdések, feladatok 

1. Két autó indul el azonos időpontban, ugyanarról a helyről. Az egyik se-
bessége 60 km/h, a másik sebessége 80 km/h. Lehetséges-e hogy az aláb-
bi sebességgel távolodnak egymástól? 

a) 140 km/h  b) 20 km/h  c) 100 km/h 

2. Miért nem veszti el légkörét a Föld? 

3. Miért hűsít az úszómedence vize, ha éppen olyan meleg, mint a levegő? 

4. Miért siklik a korcsolya a jégen? 

5. Miért fárad el kevésbé a hosszútávfutó, ha vigyáz arra, hogy simán fus-
son, és ne ugráljon? 
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VII. osztály 

Kérdések, feladatok 

1. Ha egy fényes kanálba annak homorú oldala felől belenéztek, fejre állva 
látjátok magatokat. Megfordítva a kanalat, a domború oldala felől nézve 
egyenes állásban látjátok a képet, de úgy tűnik, hogy ugyanakkorának, 
mint az előbb. Magyarázzátok meg a jelenséget! 

2. Miért látszik az uborka a henger alakú uborkás üvegben nagyobbnak, 
mint amekkora valójában? 

3. Csabi és Zsombi bakalódnak. A dinamika hatás és ellenhatás törvényéből 
tudjuk, hogy amekkora erővel hat Csabi Zsombira ez utóbbi ugyanak-
kora, de ellentétes irányítású erővel visszahat az előbbire. Hogy lehet az, 
hogy az erősebb Csabi elrántja helyéről Zsombit? 

4. Sokszor – főleg nyáron – tapasztalhatjátok, hogy a csapvízzel megtöltött 
pohár külső része bepárásodik. Magyarázzátok meg a jelenséget! 

5. Miért igaz, hogy „a sötétben minden macska fekete”? 
6. Miért széles a szíja a hátizsáknak? 
7. Miért csillog jobban a fényezett test, mint az érdes felületű? 
8. Egy tiszta vizű patak széléről a víz mélysége 0,5 m-re becsülhető. A víz-

be lépő döbbenten állapítja meg, hogy a víz mélyebb, mint hitte. Magya-
rázzátok meg a jelenséget! A számításokat nem kell elvégezni. 

9. Miért párásodik be fürdéskor a fürdőszobában levő tükör? 

VIII. osztály 

Kérdések, feladatok 

1. Miért nem szabad zivataros időben a szabadban fürdeni? 
2. Valaki kiszáll az autójából, azonban amikor kívülről ráteszi a kezét a 

zárra, áramütést érez. Magyarázzátok meg a jelenséget! Mit kellene fel-
szerelni az autóra, hogy elkerüljétek ezt a jelenséget? 

IX. osztály 

Kérdések, feladatok 

1. Tóth doktor 15 percre sétálni viszi a kutyáját. A séta alatt egy botot dob 
el, amit a kutya elkap és visszahoz. Milyen irányba kell eldobnia a botot 
ahhoz, hogy a kutya minél nagyobb távolságot fusson be a séta alatt? 
Feltételezzük, hogy a sétálási idő alatt a kutya ugyanazzal az 5 m/s se-
bességgel mozog és a forduláshoz szükséges idő elhanyagolható. 



10 

2. A Világ legerősebb embere verseny tavalyi győztese egy kötélre felfűzött 
10 N súlyú tárgyat tartott a kezében a kötél két végénél fogva úgy, hogy 
a kötél szárai függőlegesek voltak. Mindkét szárban 5 N feszítőerő 
hatott. Mekkora lett volna a kötélben fellépő feszítőerő, ha a kötelet víz-
szintesen kifeszítve tartotta volna? Meg lehet-e ezt valósítani? Magyaráz-
zátok meg! 

3. Miért rúg hátra a puska elsütésekor? 
4. Miért válik magasabbá a sziréna hangja, ha közeledik felénk a mentőautó? 

X. osztály 

Kérdések, feladatok 

1. Mit gondoltok, zivataros időben miért jelent védelmet a villámmal szem-
ben a fémvázas gépkocsi? 

2. Miért nem szabad zivataros időben, különösen sós tóban, a szabadban 
fürdeni? 

3. A hálózati feszültség miért veszélyesebb a gyermekekre, mint például az 
idősebb felnőttekre? 

4. Zivataros időben kint tartózkodó embereknek nem tanácsos hosszú lépé-
sekkel szaladni. Mit gondoltok, miért? 

5. Zivataros időben kint tartózkodó emberek közül sokan azt állítják, hogy 
elérte őket a villám „szele”. Azt érezték ugyanis, hogy villámláskor raj-
tuk elektromos áram haladt át. (Egyébként emiatt egyesek meg is haltak 
anélkül, hogy a villám beléjük csapott volna!) Keressetek magyarázatot a 
jelenségre! 

6. Gyorsan kell kivasalnotok egy nadrágod. Rendelkezésetekre áll két azo-
nos feszültségre (220 V-ra) készült vasaló, amelyekről csak annyit tud-
tok, hogy az egyiknek nagyobb az ellenállása, mint a másiknak. Melyiket 
fogjátok használni? 

7. Két 1,5 V-os ceruzaelemet negatív pólusuktól fogva összeérintve, pozitív 
végződéseikre zseblámpa izzót kapcsoltak. Mi történik? Mi történik, ha 
az egyik elemet egy 4,5 V-os zseblámpa elemmel helyettesítik? Miért? 

8. Miért hűl le a levegő a nyári zápor után? 

XI. osztály 

Kérdések, feladatok 

1. Egy háziasszony kuktában főzi a krumplit. Hogy meggyorsítsa a kukta ki-
nyitását egy késsel felemeli a szelepet, míg a kukta jellegzetes pisszegése 



11 

megszűnik, és a tető kinyílik. Ellenőrzi a krumpli állapotát és megál-
lapítja, hogy ezt még tovább kellene főzni. Ismét lezárja a kuktát, de nem 
teheti vissza azonnal a melegítőre, mert közben csengetnek, ezért kimegy 
ajtót nyitni. Rövid idő múlva visszatér a konyhába és ismét ellenőrizni 
akarja a krumpli állapotát. Elvégzi azt a műveletet, amely lehetővé tenné 
a kukta nyitását. Legnagyobb meglepetésére a fedő csak azután esik le, 
miután a nehezéket újra megemeli. Azt tapasztalja, hogy az ismét 
pisszegni kezd, annak ellenére, hogy a rendszert nem melegítette. Sorol-
jatok föl néhány folyamatot, amelyek hozzájárultak a tapasztaltak kiala-
kulásához! 

2. A hűtőszekrény reklámjánál a TV-ben a következő látható: egy ember 
nyáron bundában ül a lakásában, krákog, köhög, s közben szedi az orvos-
ságot. Kiderül, hogy betegségének az oka az, hogy nyitva hagyta a cso-
dálatos hűtőgép ajtaját. Fizikai szempontból cáfoljátok meg a reklámot! 

3. Miért bosszankodik Mari néni, amikor a Himalája tetején a paszulylevest 
főzi? Miután kibosszankodta magát, eszébe jutnak a fizika órák. Hogyan 
segít végül is magán? 

4. A kuktagyártók a lusta háziasszonyokra is gondolnak, akik nem tisztítják 
meg a kuktát. Emiatt a nehezék beragadhat és nem nyitja a rendszert. A 
beragadás miatti bajok elkerülése érdekében egy kisebb bajlehetőséget 
választanak. A kuktában van egy kiolvadó biztosíték, amely a hőmérsék-
let bizonyos értékénél nyitottá teszi azt. Mit gondoltok, miért helyezik el 
azt a kukta fedőpántja alatt? 

5. Amikor a gázkályhán vizet forróra melegítünk, majd kioltjuk a lángot, az 
edény környékén rohamosan megnövekszik a pára. Magyarázzátok meg 
a jelenséget! 

6. Miért cikcakkos a villám útja? 

7. Miért nincs légkör a Holdon? 

2007 

VI. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésére álló eszközök: 
• egy zacskó rizs, 
• vonalzó, 
• egy palack víz, 

• milliméterpapír, 
• mérőhenger. 
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Feladat: Válasszatok a kikészített eszközök közül, és határozzátok meg egy 
rizsszem térfogatát! Írjátok le a kísérlet menetét! Soroljatok fel legalább 
három hibaforrást! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Egy megfigyelő azt állítja egy testről, hogy az mozog. Ugyanakkor egy 
másik megfigyelő ugyanarról a testről azt állítja, hogy a test nyugalom-
ban van. Lehetséges-e ez? Indokoljátok meg a választ! 

2. Miért esik le az érett alma a fáról, ha megrázzuk a fát? 

3. Miért úszik a fadarab a víz felszínén? 

4. Miért pattan vissza a falnak dobott labda? 

VII. osztály 

I. Kísérlet 

A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére:  
• 2 darab síktükör, 
• vonalzó, 

• szögmérő, 
• kréta. 

A kísérlet menete: 
a) Helyezzétek el a két tükröt egymásra merőlegesen, és helyezzetek el 

egy tárgyat (pl. kréta darabot) a két tükör által bezárt szög felező-
egyenese mentén! Ezen egyenes irányából figyeljétek meg a tárgyról 
a két tükörben keletkező képeket! Írjátok le, mit észleltetek? 

b) Szerkesszétek meg, a keletkező képeket! 
c) Mérjétek meg, milyen minimális távolságra kell a tárgyat elhelyezni a 

két tükör metszésvonalától ahhoz, hogy a keletkező képek száma 
minimális legyen! 

d) Hogyan változik ez a távolság, ha csökkentitek a két tükör által 
bezárt szöget? Mit figyelhettek meg, ha a két tükör által bezárt szög 
90o-nál nagyobb? 

e) Írjátok le megjegyzéseitek a feladattal kapcsolatosan a fenti kérdések 
alapján (hogyan dolgoztatok, mit tapasztaltatok)!  

f) Mit gondoltok, helyes-e az általatok kapott eredmény? Indokoljátok 
meg a választ! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Két elég nehéz, azonos súlyú képet függesztünk a falra, két azonos 
hosszúságú, ugyanolyan anyagú zsinegnek a segítségével, az ábrákon 
látható módon. Melyik zsinegnek nagyobb a terhelése, miért? 
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2. Mi történik egy kezdő sízővel, aki a lejtőn lefelé indulva függőleges álla-
potban próbálja tartani magát? Indokoljátok válaszotokat a sílécre ható 
erők segítségével! 

3. Soroljatok fel olyan színeket, amelyek nem fordulnak elő a prizmával 
előállított színképben! 

4. A tornászok ugrásaik végén lehetőleg leguggolás nélkül kell megállja-
nak. Indokoljátok fizikai törvények alapján, hogy ez az esztétikus mutat-
vány káros-e a szervezetre! Miért? 

5. Miért fáznak meg ujjaink hamarabb az ötujjas kesztyűben, mint a kétuj-
jasban? Miért készítik a fűtőtesteket bordázott felületűre és nem egye-
nesre? Miért kuporodnak össze a melegvérű állatok éjjel, alvás közben? 

III. Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget! 

Méretek, mértékek, nagyságrendek... 
Az ember nehezen fogja fel mindazt, ami kívül esik a „szokásos környe-

zeti paraméterein”. Ha valami túl kicsi, túl nagy, túl lassú, túl gyors, azt nem 
csak nem érzékelnünk, hanem felfognunk is nehéz.  

Emberi léptékben gondolkodva például az, évi 1 cm-es elmozdulással nem 
nagyon tudunk mit kezdeni. Pedig ez 1 millió év alatt már 1 kilométer, vagyis 
ilyen ütemben az emberré válás óta (1,9 millió éve) már egy a Vigyázónak 
(Vledeasa) megfelelő magasságú hegy emelkedhetett volna ki a „semmiből”.  

Ez a helyzet a szennyezőanyagokkal, a víz felhasználással, a szeméttel 
is. Ha valaki eldob egy 50 grammos üres műanyag palackot, az nem tűnik 
nagy dolognak. Ha azonban Románia minden tizedik lakosa eldob egyet 
naponta, az egy év alatt közel 40.000 tonna volna! Olyan természetesen 
hajítják ki a dohányosok a gépkocsi ablakán (gyakran égve!) a csikket. Ro-
mániában (sajnos) legalább minden harmadik felnőtt ember dohányzik. Nem 
tudom a pontos adatokat, de 5 millió dohányossal és napi 6 szál cigivel 
(vagyis napi hat csikkel) számolva biztosan nem tévedünk nagyot. Ez napi 30 
millió csikk. Legyen darabja 1/6 cm3. Ez napi 5 m3 vagyis évente 1825 m3! 
Azt hiszem 15 m3-es lehet egy kukás kocsi. Vagyis évente több mint 120 
kukás kocsinyi csikket „termelnek” a dohányosok! 

Ha mindenki meginná az egészséges életvitelhez szükséges napi két liter 
vizet az Románia összlakosságára számolva 15 millió köbméter víz évente. 
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Ez csak az ivóvíz, ennél nagyságrenddel többet használunk egyéb célra. Kép-
zeljük el ugyanezt Kína esetén, ők több mint 900 köbkilométer vizet isznak 
meg évente – fejenként napi 2 literrel számolva! Vagyis a kínaiak kevesebb, 
mint egy nap alatt kiinnák a Balatont!  

Ha valamit kidobunk, gondolatban mindig szorozzuk meg 6 milliárd-
dal!  

Az is elgondolkodtató, hogy milyen sokat kellene locsolni egy adott terü-
leten egy megfelelő csapadék szint biztosításához. Nézzünk egy 150 négy-
szögöl nagyságú (kb. 550 m2-es) telket, és számoljunk 10 mm csapadékkal 
(ami nem számít igazán nagy esőnek). Ehhez 5,5 m3 vizet kellene kilocsolni a 
területre. Az átlagos kerti szivattyúk a megadott „névleges” 2800 l/óra víz-
mennyiség felénél is kevesebbet teljesítenek szórófejjel, vagyis ehhez a 
mennyiséghez közel 4 óra hosszat kell locsolni! „Vezetékes vízből” már 
jelentős összegbe kerül ez a mennyiség.  

A http://www.freeweb.hu/hmika/Fizika.htm honlap alapján 

Válaszoljatok a következő kérdésekre: 
1. Soroljátok fel a szövegben szereplő összes mértékegységet! 

2. Mekkora területnek felel meg négyzetméterben egy négyszögöl (írjátok 
le számításaitokat is)? 

3. A szöveg alapján megközelítőleg milyen magas a Bánffyhunyad melletti 
Vigyázó hegycsúcs? 

4. Egészségünk megőrzése céljából mennyi vizet kellene innunk hetente 
(írjátok le számításaitokat is)? 

5. Ha egy kukáskocsi 6 m-es, milyen hosszú láncot alkotna a Románia la-
kossága által évente „termelt” cigarettacsikkekkel megtöltött kukásko-
csik sora (írjátok le számításaitokat is)? 

VIII. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésre álló eszközök:  
• 3 egyforma befőttesüveg, 
• 3 hőmérő, 
• mérőhenger, 
• 100 g-os vashenger, 

•  szobahőmérsékletű víz, 
•  forró víz, 
• óra. 

A mérés menete:  
Jegyezzétek le a szobahőmérsékletet! Mérjetek ki mindegyik üvegbe azonos 
hőmérsékletű és azonos mennyiségű (100 ml) forró vizet, és azonnal tegye-
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tek minden üvegbe egy-egy hőmérőt! Jegyezzétek le az üvegekben levő víz 
hőmérsékletét! A mérés kezdete után 2 perccel töltsetek az első üvegbe 
100 ml szobahőmérsékletű vizet, ugyanakkor helyezzétek be (óvatosan, a 
zsineg segítségével) a második üvegbe a vashengert, és újra jegyezzétek föl a 
hőmérsékleteket! Ettől kezdve 3 percenként jegyezzétek le a hőmérséklete-
ket! 30 perc múlva töltsetek a harmadik üvegbe is 100 ml szobahőmérsékletű 
vizet, majd még 15 percig jegyezzétek le 3 percenként a hőmérsékleteket. A 
mérés teljes ideje 50 perc. A mérések eredményeit a következő táblázatba 
vezessétek be: 

 1. sz. üveg 2. sz. üveg 3. sz. üveg 
Idő 
perc 

Hőmérséklet 
CO 

Hőmérséklet 
CO 

Hőmérséklet 
CO 

0    
2    
5    
…    

Ábrázoljátok a három üvegben lévő víz hőmérsékletét az idő függvényében! 
Milyen jelenségek okozzák az üvegekben lévő víz hőmérsékletének válto-
zását? Melyikben lesz a legnagyobb, és melyikben a legalacsonyabb a végső 
hőmérséklet? Miért?  

II. Kérdések, feladatok 

1. Miért van a trolibusznak két, a villamosnak csak egy felső vezetéke? Hol 
van az a másik vezeték, amelyen keresztül a villamos áramköre záródik? 

2. Ha alacsony a légnyomás, a meteorológusok rossz időt, esőt jósolnak. 
Miért? 

3. Hogy nevezzük a légnyomásmérő eszközt? 

4. Mennyit fizet Juliska havonta, ha a 100 W-os égővel felszerelt lámpát napi 
10 órán át égeti, tudva azt, hogy 1 kilowattóra ára 35 bani? (Tekintsük a 
hónapot 30 naposnak.) Milyen fizikai mennyiséget mér a villanyóra? 

IX. osztály 

Kísérlet. A léggömb „szabadesése” 

A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére:  
• mérőszalag, 
• léggömb, 

• óra. 
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A kísérlet menete: 
Különböző magasságokból engedjétek szabadon a lufit. Mérjétek meg a 
mozgás (esés) időtartamát, és a magasságot, ahonnan a lufit elengedtétek. 
Megjegyzés: az esés ideje rövid, ezért, hogy az eredmény pontosabb legyen, 
legalább 5-ször kell mérni. A mérés eredményeit az alábbi táblázatba vezes-
sétek be. 

A mérés 
sor-

száma 

Magasság 
H 

Az esés 
időtartama 

t 

Az 
időtartamok 

átlaga 
T 

A mozgás 
átlagsebessége 

V = H/T 

 m s s m/s 
1.a.     
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  
2.a.     
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  

Az eredmények grafikus ábrázolása: 
a) Ábrázoljátok grafikusan a magasságot az idő függvényében! 
b) Ábrázoljátok grafikusan az átlagsebességet a magasság függvényé-

ben! 

Az eredmények kiértékelése: 
– Milyen a grafikon, amit a mérésekből állítottatok össze? 
– Milyen a mozgás jellege? 
– Mivel magyarázható, hogy a mozgás pont ilyen? 
– Milyen hibalehetőségek adódtak a mérések során? 
– Milyen nagyra becsülitek a mérések során bekövetkezett hibákat? 
– Milyen nehézségek merültek fel a mérések során? 
   stb. 
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X. osztály 

I. Kísérlet 

Használt eszközök: 
• egy 4,5 V-os elem, 
• egy izzó (Vigyázat! Az izzót mindenképp be 

kell kötni az áramkörbe. Ellenállás szerepe 
van. Nélküle egyes részek kiégnek!), 

• két multiméter, 
• egy potenciométer, 
• egy fekete doboz, 
• 9 összekötőhuzal. 

A kísérlet leírása: 
Készítsétek el az ábrán látható kapcsolást! A potenciométer segítségével vál-
toztassátok a feszültséget, és mérjétek meg az ennek megfelelő áramerőssé-
get! Végezzetek minél több mérést! A fekete dobozt kössétek be fordítva is 
az áramkörbe! A mérési adatokat foglaljátok az alábbi táblázatba! 

Mérés sorszáma U I 
 V A 
1.    
2.    

 . . .   

Ábrázoljátok az áramerősséget a feszültség függvényében, a mellékelt milli-
méterpapíron! Értelmezzétek a kapott grafikont! Mit gondoltok, mi lehet a 
„fekete dobozban”?  

II. Kérdések, feladatok 

1. A magas hegyekben miért kell tovább főzni a tojást, mint a tenger szint-
jén, hogy kemény legyen? 

2. Azonos földrajzi szélességen, a tengerparton mindig enyhébbek a telek, 
mint a kontinensek belsejében. Miért? 

3. Nagyon ritkán havazik nagy hidegben. Havazás előtt általában megeny-
hül az idő. Miért? 

4. Tudjuk azt, hogy amikor a vezetőkben áram folyik, az elektronok átlagos 
haladási sebessége 4 cm/s nagyságrendű. Hogyan magyarázzátok, hogy 
amikor a villanykapcsolót bekapcsoljuk, a villanykörte azonnal világítani 
kezd? 

potencióméter 
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5. A gyártó egy lapos elemre azt írta, hogy 4,5 V. Ha az elemre egy fo-
gyasztót kapcsolunk, és megmérjük az áramforrás sarkain a feszültséget, 
azt tapasztaljuk, hogy csak 4,3 V. Miért? 

XI. osztály 

I. Kísérlet 

A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére: 
• gumikalapács, 
• hangvilla, 
• szívószál, 
• gumizsinór, 
• súly, 

• ragasztószalag, 
• fehér karton, 
• tintapatron, 
• fogpiszkáló, 
• állvány. 

1. Üssétek meg a hangvillát a gumikalapáccsal, és tegyétek a fületeket a 
hangvilla dobozára! Írjátok le, mit tapasztaltatok, és magyarázzátok meg 
a jelenséget! Gondolkozzatok el azon, hogy az adott kísérleti eszközök-
kel hogyan tehetnétek láthatóvá azt, amit az előbbiekben tapasztaltatok! 
Ha van rá ötletetek, használjátok fel a rendelkezésetekre álló kartonok 
egyikét, és írjátok fel a karton sarkára: „első kísérlet”. 

2. Vegyétek a súlyt a rákötött gumiszalagokkal együtt. A hosszabbik, egye-
dülálló szálat erősítsétek az állványhoz, a két, rövidebb szálat szorítsátok 
le az asztallapra. Húzzátok meg a súlyt függőleges irányba, és figyeljétek 
meg a mozgását! Gondolkozzatok el azon, hogy az adott kísérleti eszkö-
zökkel hogyan tehetnétek láthatóvá azt, amit az előbbiekben tapasztal-
tatok! Ha van rá ötletetek, használjátok fel a rendelkezésetekre álló karto-
nok egyikét és írjátok föl a karton sarkára: „második kísérlet”. 

3. Felfedeztetek-e valamilyen hasonlóságot a tanulmányozott két folyamat 
között? Ha igen, írjátok le a versenylapra, és indokoljátok meg a választ! 

2008 

VI. osztály 

I. Kísérletek 

1. Adottak a következő eszközök:  
• fekete doboz, 
• mérőhenger, 
• mérleg, 

• víz, 
• cérna és drót, 
• ívpapír. 
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Határozzátok meg a fekete doboz sűrűségét! Írjátok le a kísérlet menetét, a 
kapott eredményeket és az esetleges észrevételeiteket!  

2. Adottak a következő eszközök: 
• kartonlap, 
• gemkapocs, 
• gumiszalag, 
• olló, 

• vonalzó, 
• drót, 
• 2 különböző méretű test. 

Állapítsátok meg a rendelkezésetekre álló eszközökkel, hogy melyik test 
tömege nagyobb a másikénál! Hányszor nagyobb? Írjátok le a kísérlet 
menetét! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Egy kolozsváron élő jó kereskedő hallott valamit a hiradóban arról, hogy 
nem minden mérleg mér egyformán a Föld különböző földrajzi szé-
lességű pontjain. Aranyat árult, tehát áruja nagyértékű, de nem túl nehéz, 
és nem foglal túl sok helyet sem. Így arra gondolt, venne egy, a célnak 
megfelelő mérleget és útnak indulna. Mit ajánlanátok neki, milyen típusú 
mérleget vigyen magával, és merre induljon útnak, hogy ugyanaz az áru 
többnek (nehezebbnek) tűnjön, s így több pénzt kapjon érte? 

2. Miért tűnik hidegnek a víz a strandon, amikor belelépsz, s majd kis idő 
múltán egész kellemessé válik? Miért fáztok, amikor kijössztök a vízből, 
noha, amikor bementetek, melegetek volt? 

VII. osztály 

I. Kísérlet 

Adottak a következő eszközök: 
• két rugó, 
• egy dinamóméter, 
• állvány, 

• milliméterpapír, 
• vonalzó. 

1. Vizsgáljátok meg mindkét rugó esetében külön-külön a rugalmas alak-
változtató erő és a megnyúlás közötti összefüggést. Végezzétek el ugyan-
ezt a sorba kötött rugókkal is. Készítsetek táblázatot, és vezessétek be a 
mérés eredményeit! 

2. Ábrázoljátok milliméterpapíron a rugók megnyúlását az alakváltoztató 
erő függvényében. (Három grafikon szükséges.) 

3. Próbáljatok összefüggést találni a három rugalmassági állandó között!  
Megjegyzés: Használjátok a teremben levő mérleget! 
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II. Kérdések, feladatok 

1. Egyszerű kísérlettel meg lehet-e állapítani egy szemüvegről, hogy milyen 
lencsét (gyűjtőt vagy szórót) tartalmaz? 

2. Abból, hogy milyen lencséje van a szemüvegnek lehet-e következtetni a 
személy szemhibájára? Érveljetek! 

3. Mit nevezünk fókuszpontnak és hogyan lehetne meghatározni egy szem-
üveg gyűjtőlencséjének fókuszpontját? 

4. Miért tűnik vizesnek meleg nyári napokon az úttest? Érveljetek! 

5. Milyen irányítása van a lábunkra ható súrlódási erőnek járás közben? 

III. Bújócska  

Keresd meg az összekevert betűkben megbújó fogalmakat! 

ÁGURS, ÉNYFÖRTÉS, LDIAÓV, SZTAGSÁÓOLL, ÜMSZGVEE, 

VDLÖÓRITÁ, GAHN, ŐER, RGSAMLAU, SIÁSKRLA, TVROEK, 

NYRÁI, MPRELAAGROLAAMÁLZABSY, SAHTÁ, EELLHNSÁTA, 

SÁNYMO,   AACLPS,   ÁGRÓSICATIV ŐMZE,   JELŐT 

VIII. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésre álló eszközök:  
• egy vékony ceruzabél, 
• egy vastag ceruzabél, 
• digitális mérőműszer, 

• 3 összekötő kábel, 
• vonalzó. 

1. Vegyétek kezetekbe a vékonyabb ceruzabelet, és először mérjétek meg 
az ellenállását úgy, hogy a ceruzabélen a két csipesz érintse egymást, 
majd ugyanezt a mérést ismételjétek meg négyszer, és jegyezzétek le az 
értékeket. Legyen ez az érték R0. Utána helyezzétek az egyik csipeszt a 
másiktól 10 cm-re a ceruzabélen, és mérjétek meg ismét az ellenállást. 
Ismételjétek meg ezt a mérést is négyszer, és jegyezzétek le az értékeket, 
legyen ez R10. Felhasználva azt a tényt, hogy a ceruzabél anyagának faj-
lagos ellenállása 7,6 � 10-5 Ωm, a mérések eredményeit a következő táb-
lázatba foglalva, határozzátok meg a ceruzabél keresztmetszetét! 
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Mérés 
sorszáma 

R0 R10 ∆R = R10 – R0 l ρ S Sátlag 

 Ω Ω Ω m Ω m m² m² 
1.    0,1 7,6 x 10-5   
2.    0,1 7,6 x 10-5  
3.    0,1 7,6 x 10-5  
4.    0,1 7,6 x 10-5  
5.    0,1 7,6 x 10-5  

2. Vegyétek most a vastagabb ceruzabelet! Az előbbi eljáráshoz hasonlóan 
mérjétek meg az ellenállását úgy, hogy a két csipesz érintse egymást! Is-
mételjétek meg a mérést még négyszer, és jegyezzétek le az értékeket. 
Jelöljétek ezeket R’0-val. Tegyétek most az egyik csipeszt a másiktól 
10 cm távolságra, és mérjétek meg ismét az ellenállást! Ismételjétek meg 
még négyszer a mérést, és jegyezzétek le az értékeket. Jelöljétek ezeket 
R’10-zel. A ceruzabél átmérőjét bevezettük a táblázatba. A méréseitek 
eredményeit az alábbi táblázatba foglalva, számítsátok ki a ceruzabél faj-
lagos ellenállását! 

Mérés 
sorszáma 

R’0 R’10 l d S ρ ρátlag 

 Ω Ω m mm m2 Ωm Ωm 
1.   0,1 6    
2.   0,1 6   
3.   0,1 6   
4.   0,1 6   
5.   0,1 6   

Végül vegyétek jól szemügyre a vékony és a vastag ceruzabél színét (árnya-
latát), tapintását, keménységét (próbáljátok ki hagy-e nyomot a papíron), 
majd vessétek össze a vastag és vékony ceruzabél fajlagos ellenállásának ér-
tékeit. Írjátok le és magyarázzátok meg következtetéseiteket! 

II. Kérdések, feladatok 

A. Olvassátok el figyelmesen a szöveget, és válaszoljatok az alábbi kérdé-
sekre! 
Hőelem 

Egy vastagabb (kb. 1 mm átmérőjű) vas- és rézdrót végeit dörzspapírral 
csiszoljuk fényesre, azután csavarjuk össze a végeket (lásd ábra). 
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 Helyezzünk vékony cérnaszálon 
függő, jól megmágnesezett tűt a drótok 
közé (nyíl).  
 Melegítsük lánggal az egyik érint-
kezési helyet (hegesztést). Kitér a mág-
nestű! Áramot jelez! 
 Tehát ha két különböző fémet veze-
tőkörré egyesítünk, és az egyik érintke-
zési helyet melegítjük, akkor a vezető-
körben elektromos áram indul. Ezt hő-
elektromos áramnak nevezzük. 
 A keletkezett áram annál erősebb, minél nagyobb a hő
ség a melegített és a nem melegített (esetleg hűtött) érintkezési pontok között.
 Az áram erőssége (helyesebben az áramot létrehozó elektromotoros 
szültség nagysága) a hőmérséklet-különbségen kívül függ még az alkalmazott 
fémektől is. 
 Kísérletek és mérések alapján a fémeket úgynevezett hő
ba állították. Ilyen sor: vas (83); réz (72); nikkel (51); konstatán
 Válasszuk ki a sorból bármelyik két fémet. Ha érintkezési helyüket me
gítjük, akkor az a fém lesz a melegítés helyén negatív, amelyik a sorban 
előbb áll. A fentebb bemutatott esetben a vas a negatív, tehát a melegítés 
helyén a rézből folyik az áram a vas felé.  
 Mekkora feszültség keletkezik? Vonjuk ki egymásból a fémek mellett 
álló számokat: 83 – 72 = 11. Ez azt jelenti, hogy a két fém melegített és 
hidegen hagyott érintkezési helye között 11 µV feszültség keletkezik, ha a két 
pont között 1 

o
C a hőmérsékletkülönbség.” 

(Öveges József: Kísérletezzünk és gondolkozzunk. Gondolat K

1. Hogyan határozhatnátok meg a hőelektromos áramot? 

2. Milyen tényezők befolyásolják a hőelektromos feszültséget?

3. Megfigyelve a fémek hőelektromos sorát, ha a hegesztések két darab réz
nikkel párból állnak, határozzátok meg, melyik fém a negatív és melyik 
fém a pozitív pólus. 

4. Számítsátok ki, hogy a fentebb említett réz-nikkel fémhegesztés
milyen elektromotoros feszültséget lehetne előállítani, ha
hegesztések közül 20 °C-on, a másikat pedig gázlángban 1220
tartjuk. 

5. Mit gondoltok, mire lehetne használni az ily módon mű
gyakorlatban? 

sebb, minél nagyobb a hőmérsékletkülönb-
tött) érintkezési pontok között. 

elektromotoros fe-
különbségen kívül függ még az alkalmazott 

Kísérletek és mérések alapján a fémeket úgynevezett hőelektromos sor-
(51); konstatán (30). 

rintkezési helyüket mele-
jük, akkor az a fém lesz a melegítés helyén negatív, amelyik a sorban 
bb áll. A fentebb bemutatott esetben a vas a negatív, tehát a melegítés 

k ki egymásból a fémek mellett 
11. Ez azt jelenti, hogy a két fém melegített és 

µV feszültség keletkezik, ha a két 

Kiadó, Budapest, 1979) 

elektromos feszültséget? 

elektromos sorát, ha a hegesztések két darab réz-
meg, melyik fém a negatív és melyik 

fémhegesztés-párral, 
állítani, ha az egyiket a 

a másikat pedig gázlángban 1220 °C-on 

mire lehetne használni az ily módon működő hőelemet a 
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B. Az alábbi kapcsolási rajzon az ellenállások értéke R1 = 10
A voltmérő 3,3 V feszültséget mutat. 

a) Milyen értéket mutat az ampermérő? 
b) Milyen értéket fog mutatni a voltmé-

rő az R2 ellenállás kapcsaira kötve? 
c) Mekkora az áramkör kapocsfeszült-

sége? 
d) Mekkora az áramkör ellenállása, 

valamint az áramforrásé, ha az e.m.f. E = 11 V? 
Megjegyzés: A mérőműszerek ideálisak. 

IX. osztály 

I. Kísérlet 

Bevezetés: A kísérlet során vizsgáljuk a lejtőről kezdősebesség nélkül indu
ló, majd arról lerepülő pénzérme mozgását! Ügyeljünk arra, hogy az adott 
szögben beállított lejtőn csúszó pénzérme végig a lejtőn maradjon, a lejt
oldaléleivel párhuzamosan mozogjon, oldalra ne csússzon el!
Adatok: a pénzérme tömege m = 6 g, a kísérlet során legyen a lejt
út s = 40 cm. 
Eszközök:  

• állítható hajlásszögű lejtő,  
• pénzérme,  
• szögmérő,  

• mérőszalag,  
• milliméterpapír

1. Helyezzétek az érmét a lejtőre, és lecsúszás után mérjétek
ben megtett x vízszintes utat! A lejtő hajlásszögét változtatva mérjétek
meg, hogy hogyan függ az x út a lejtő hajlásszögétől! Eredményeiteket 
ábrázoljátok milliméterpapíron! 

2. Eddigi eredményeitek alapján határozzátok meg, hogy az egyes haj
szögek esetén mekkora mozgási energiával repül le az érme a lejt
Ábrázoljátok a mozgási energiát a hajlásszög függvényében!  

3. A mozgási energiák ismeretében határozzátok meg a csúszási súr
együtthatót a hajlásszög 40°-tól 60°-ig terjedő tartományában!  

II. Kérdések, feladatok  

1. Miért nem kell félni attól, hogy az épületek boltívei beomlanak? 

2. Amikor filmen robogó autót vagy vonatot látunk, úgy tűnik
kek egyáltalán nem, vagy csak alig forognak. Néha előfordul, hogy úgy 

10 Ω és R2 = 22 Ω. 

sebesség nélkül indu-
 pénzérme mozgását! Ügyeljünk arra, hogy az adott 

őn maradjon, a lejtő 
éleivel párhuzamosan mozogjon, oldalra ne csússzon el! 

a kísérlet során legyen a lejtőn megtett 

 
milliméterpapír. 

érjétek meg a levegő-
 hajlásszögét változtatva mérjétek 

ől! Eredményeiteket 

meg, hogy az egyes hajlás-
le az érme a lejtőről! 

a mozgási energiát a hajlásszög függvényében!   

meg a csúszási súrlódási 
 tartományában!   

Miért nem kell félni attól, hogy az épületek boltívei beomlanak?  

Amikor filmen robogó autót vagy vonatot látunk, úgy tűnik, hogy a kere-
nem, vagy csak alig forognak. Néha előfordul, hogy úgy 
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látszik, mintha a kerekek visszafelé forognának. Magyarázzátok meg a 
jelenséget! 

3. Az 5 m hosszú műugródeszka az egyik végén, illetve a végétől 1,5 m-re 
a tartókhoz van rögzítve. Mekkora és milyen irányítású erők hatnak a 
rögzítési pontokban, ha a deszka víz fölé nyúló szabad végén egy 60 kg-
os ember készülődik ugráshoz, ha a deszka súlyát elhanyagoljuk? (A 
megoldáshoz készítsetek rajzot!) 

4. Mekkorának kell lennie annak a síktükörnek, amelyben életnagyságban 
láthatjuk magunkat? 

5. A homorú tükör is, a gyűjtőlencse is valódi képet ad a tárgyakról, ha 
azok fókusztávolságnál távolabb helyezkednek el a tükörtől, illetve len-
csétől. Hogy lehet mégis az, hogy ez a kép nem jelenik meg a levegőben, 
hanem csak az odatett papírlapon vagy ernyőn? 

X. osztály 

I. Kísérlet 

A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére:  
• egy orvosi fecskendő,  
• pohár, 

• víz. 

A.  
a) Szívjatok fel az orvosi fecskendő hengerébe vizet a tűn keresztül! Figyel-
jétek meg, mi történik, ha lassan emelitek fel a dugattyút, majd ha gyorsan! 
Írjátok le, milyen fizikai folyamatok mennek végbe! 
b) A dugattyú gyors felemelése után hirtelen emeljétek ki a fecskendő tűjét a 
vízből! Írjátok le az ekkor lejátszódó folyamatokat! 
c) Dolgozzatok ki egy kísérleti módszert a hengerben levő levegő nyomásá-
nak meghatározására, abban az esetben, amikor a dugattyút hirtelen húzzátok 
fel és a levegő térfogata maximális! Írjátok le a mérési módszert, az eredmé-
nyeket foglaljátok táblázatba! Számítsatok mérési hibát, és nevezzétek meg 
ezen hibák forrásait! 

B. 
A vízzel telített orvosi fecskendő dugattyúját lassan mozgatva a tű végén ke-
letkező vízcseppeket egyenként csepegtessétek vissza a pohárba. Határozzá-
tok meg egyetlen vízcsepp térfogatát és a gömbnek tekintett vízcsepp suga-
rát! Írjátok le a mérési módszert, az eredményeket foglaljátok táblázatba! 
Hogyan tudnátok módosítani a vízcsepp méretét? 
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II. Kérdések, feladatok  

1. Lépcsőházak folyosóin gyakran úgy oldják meg a világítást, hogy bár-
mely emeleten fel lehet kapcsolni, és ki is lehet kapcsolni az áramkört. 
Képzeljetek el egy kétszintes épületet (földszint és első emelet), amely-
nek a lépcsőházában a fenti módon oldották meg az elektromos háló-
zatot! A hálózat tartalmaz két égőt, egy áramforrást és két kapcsolót. 
Szerkesszétek meg az áramkör kapcsolási rajzát! 

2. Tapasztalhattátok, hogy az izzószálas villanykörték általában a kapcsoló 
felkapcsolásakor égnek ki! Magyarázzátok meg, hogy miért! 

3. A veteményeskertekben tavasszal fontos teendő a talaj felásása. Mi a 
szerepe, milyen fizikai folyamatokat lehet ezáltal megelőzni? 

4. Tudjuk, hogy a globális felmelegedés a Föld jégsapkáinak elvékonyodá-
sát eredményezi. Hogyan járul hozzá ez a folyamat Földünk átlagos hő-
mérsékletéhez és miért?  

5. Miért fáznak meg ujjaink hamarabb az ötujjas kesztyűben, mint a kétuj-
jasban? Miért készítik a fűtőtesteket bordázott felületűre és nem egyenes-
re? Miért kuporodnak össze a melegvérű állatok éjjel, alvás közben? 

XI. osztály 

I. Kérdések, feladatok 

1. Egy soros RLC áramkört, U = 20V, szinuszosan váltakozó feszültséggel 
táplálunk. Az áramerősség a frekvencia függvényében a következőképpen 
változik: 

ν (Hz) 0 100 200 300 400 500 
I (mA) 0 12 609 25 521 39 059 53 604 69 627 
ν (Hz)  600 700 800   
I (mA)  87 745 108 819 134 102   

 

ν (Hz) 900 1 000 1 100 1 200 1 300 
I (mA) 165 531 206 286 261 994 343 631 475 566 
ν (Hz)  1 400 1 500 1 600 1 700 
I (mA)  722 318 1 283 073 1 990 891 1 214 019 

 

ν (Hz) 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 
I (mA) 753 796 542 110 425 017 351 256 300 590 
ν (Hz)  2 300 2 400 2 500 2 600 
I (mA)  263 612 235 398 213 129 213 129 



26 

Ábrázoljátok az áramerősséget a körfrekvencia függvényében! 
Határozzátok meg: 

a) a rezonanciafrekvenciát; 
b) az áramkör jósági (túlfeszültségi) tényezőjét; 
c) az áramkör ellenállását, kapacitását és induktivitását. 

2009 

VI. osztály 

I. Kérdések, feladatok 
1. Melyik állítás igaz és melyik hamis? Számításokkal indokoljátok és 

javítsátok ki a hibákat! 
 a) 13 600 kg/m3 =1360 kg/cm3 
 b) 200 N/m =20 N/cm 
 c) 50 m3 =500 l 

 d) 80 m/s = 288 km/h 
 e) 2,4 m2 = 2400 cm2 

2. Egy anyagról azt tudjuk, hogy 90 t tömegű részének térfogata 90 m3. A 
következő állítások közül erre az anyagra vonatkozóan melyik állítás 
helytálló és melyik nem? Számításokkal indokoljátok, és javítsátok ki a 
hibákat! 

 a) 10 000 kg térfogata 10 m3 
 b) 500 dm3 térfogatú anyag 

tömege 50 kg 

 c) Sűrűsége 1 g/cm3 
 d) Sűrűsége 9000 kg/m3 
 e) Ez az anyag biztosan nem a víz 

3. Két testvér, Anna és Béla egyszerre indulnak haza az iskolából. Béla ke-
rékpárral 20 km/h sebességgel 30 perc alatt ér haza. Anna 9 km-t 27 km/h 
átlagsebességgel haladó villamoson utazik, majd a maradék utat gyalog 
teszi meg 1 m/s sebességgel. Bizonyítsátok be, hogy igaz-e, vagy hamis: 

 a) Béla ér előbb haza; 
 b) Anna még a villamoson ül, mikor Béla hazaér; 
 c) Anna hosszabb ideig megy gyalog, mint villamossal; 
 d) Útközben elmennek egymás mellett; 
 e) Béla már több mint 5 perce otthon van, mikor Anna hazaér. 

4. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 
a) Miért van hajszálcsőben a hőmérők folyadékszála? 
b) Miért nem fáznak az eszkimók a jégkunyhóban? 
c) Miért készítik nagy tömegűre a kovácsüllőket? 
d) Miért van árapály? 
e) Miért nem találja el a puskagolyó azt az embert, aki hallja a repülő lö-

vedék sivítását? 
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5. „Gondolkodom, tehát vagyok” – mondotta az a híres francia tudós, 
akinek a vezetéknevét kapjátok, ha megoldjátok a következő rejtvényt és 
összeolvassátok a szürkével jelölt, függőleges oszlop betűit. Ez a mondat 
azóta szállóigévé vált. Latinul így szól: „Cogito, ergo sum”. 

1. Fizikai mennyiség.    2. Mozgásállapotot jellemző fizikai mennyiség.     
3. A tömeg és térfogat arányával jellemzett fizikai mennyiség.    4. Szuper-
szonikus repülőgép márka.    5. 1000 kg.    6. A tömeg mértékegysége.    7. A 
tehetetlenség mértéke.    8. Egy felület nagyságát jellemző fizikai mennyiség.    
9. 100 kg. 

    1    

  2        
3        

 4        
5      

6          

 7     
8        

 9     

I. Kísérlet     

Rendelkezésetekre álló eszközök: 
• ismeretlen sűrűségű, 

kisméretű test, 
• dinamométer;  
• víz, 
• mérőhenger, 

• a test felfüggesztéséhez 
szükséges fonal,  

• centiméteres beosztású 
vonalzó.  

– Mérjétek meg dinamométer segítségével az adott test súlyát, számítsátok ki 
az illető test tömegét (minél pontosabban), határozzátok meg ennek a testnek 
a térfogatát (minél pontosabban), és számítsátok ki a sűrűségét! 

– A kísérletben szereplő test segítségével számítsátok ki a dinamométer ru-
gójának a rugalmassági állandóját! 

Megjegyzés: A mérési eredményeket, a számításokat és a kapott értékeket 
gondosan, tisztán vessétek papírra!  
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VII. osztály 

I. Kérdések, feladatok 

A KERÉKPÁROZÁS FIZIKÁJA 

− Az alábbi ábra alapján azonosítsatok minél több kerékpáralkatrészt
amely egyszerű gépként működik! 

− Soroljátok föl és röviden értelmezzétek azokat a mechanikai elveket
amelyek szerepet játszanak kerékpározáskor! 

− Feltételezve, hogy a kerékpár és rajta ülő utasa mozgásban van, azono
sátok azokat a kölcsönhatásokat (és ezekből a kerékpárra ható 
amelyek szükségesek a kerékpár mozgásállapotának megváltoztatásához.

− Soroljátok fel az egyes alkatrészek között ható erőtípusokat

− Azonosítsátok azokat az alkatrészeket, amelyekre a kerékpáros közvetlen 
erőnyomatékot fejt ki kerékpározás közben! 

− Hogyan alakul a kerékpár, illetve utasának energiája a 
gyorsulás folyamatában egy vízszintes útszakaszon? 
 

 

kerékpáralkatrészt, 

mechanikai elveket, 

utasa mozgásban van, azonosít-
l a kerékpárra ható erőket), 

amelyek szükségesek a kerékpár mozgásállapotának megváltoztatásához. 

usokat! 

, amelyekre a kerékpáros közvetlen 

a fékezés, illetve a 
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Az alábbi ábrán egy kerékpár fékrendszerét láthtjátok. Ábrázoljátok a
oldali képen a fékezés folyamatában, a fékrendszer egyik oldalára ható 
erőket. Milyen típusú egyszerű gép azonosítható benne?  

II. Kísérlet 

1. A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésedre: 
• állvány, 
• két csiga, 
• zsineg, 

• egy ismeretlen tömeg
• kampó, 
• korongok. 

a) Állítsátok össze a rajzon látható összetett csigát!  
b) Mérjétek meg az ismeretlen test m tömegét! 
c) Ha ezt a testet a mozgócsigára függesztjük, akkor 
a rendszert a zsineg végére (B pontba) helyezett m1 
tömeggel lehet kiegyensúlyozni. Határozzátok meg 
az m1 értékét számítással, majd az m’ értékeket kí-
sérletileg! 
d) Hasonlítsátok össze az elméletileg és kísérletileg 
kapott értékeket! Ha nem egyeznek, magyarázzátok 
meg, mi lehet az eltérések oka! 
e) Ezután cseréljétek meg a test és a horog helyzetét 
(a test a zsineg végére, a B pontba, a horog pedig a 
mozgócsigára kerüljön, az A pontba). 
f) Határozzátok meg kísérletileg, hogy milyen m értékekre lesz a rendsz
egyensúlyban? 
g) Számítsátok ki az m2 elméleti értékét! 
h) Magyarázzátok meg, mi lehet az eltérések oka! 

Megjegyzés: A kampó tömege 5 g, a nagy korongoké 10 g, a kicsiké 5

Ábrázoljátok a jobb 
a fékrendszer egyik oldalára ható 

egy ismeretlen tömegű test, 

értékekre lesz a rendszer 

g, a kicsiké 5 g. 

A B 



30 

A kapott értékeket írjátok be az alábbi táblázatokba! 
Az ismeretlen test tömege: ...=m ... 
A test az A pontban, a mozgócsigán, a horog a B pontban a zsineg végén

Számított érték  
m1 

Mért érték 
m’ 

  

A test a B pontban a zsineg végén, a horog az A pontban, a mozgócsigán
található. 

Számított érték  
m2 

Mért érték 
m" 

  

2. A képen látható két villából és dugóból álló 
rendszer egy tűhegyen is egyensúlyban marad. 
Ellenőrizzétek, hogy így van-e, és magyarázzátok 
meg a jelenséget! 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. osztály 

 

I. Kísérlet 

Adottak a következő eszközök: 
• egy 4,5 V-os új áramforrás és egy ugyanolyan típusú, de használt áram

forrás, 
• egy multiméter, amit az ábrán látható beállítás szerint 

mérésre használtok. (Szigorúan tilos a mérőműszert más skála
tásra állítani!) 

• két ellenállás, 
• összekötő huzalok. 

pontban a zsineg végén van. 

pontban, a mozgócsigán 

rás és egy ugyanolyan típusú, de használt áram-

ábrán látható beállítás szerint csak feszültség-
szert más skálabeosz-
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1. Állítsátok össze a következő áram-
köröket, és jegyezzétek le a mérő-
műszer által mutatott értékeket! 
Milyen fizikai mennyiséget mér-
tetek a két esetben? Miért nem 
egyezik a két érték? (Használjátok 
az új elemet!) 

 

 

2. Állítsátok össze a következő áram-
kört, és jegyezzétek le a mérőmű-
szer által mutatott értéket! 

 
3. Számítsátok ki az új elem belső ellenállását és a fogyasztókon átfolyó 

áramerősségeket! 

4. Ismételjétek meg az 1. pontban leírt kísérletet a használt elemmel. Értel-
mezzétek a kapott eredményt, és számoljátok ki ennek az elemnek a 
belső ellenállását! Hasonlítsátok össze az új elem adataival, és próbálja-
tok magyarázatot keresni a különbségekre! 

5. Ismételjétek meg a kísérletet úgy, hogy a 150 Ω-os ellenállás helyett 
használjátok a 8 Ω-os ellenállást! 

6. Írjátok le észrevételeiteket, és adjatok magyarázatot a különbségekre! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Miért fázunk nyáron is, amikor kijövünk a strandon a 
vízből, még akkor is, ha a víz hőmérséklete kisebb 
volt, mint a levegő hőmérséklete? 

2. Hogy lehetne szerintetek erre a tengelyre ráerősíteni 
ezt az alkatrészt, hisz a belső átmérője, ha kicsivel is, 
de kisebb, mint a tengely átmérője és nem szabad 
belőle kicsiszolni vagy kivágni, kiesztergálni? 

 

III. Olvassátok el figyelmesen a következő szöveget: 

A Nautilus pompilius és a fizika 
A Nautilus pompilius, a csigaházas polip a lábasfejűek közé tartozik. A 

ma is élő, mintegy 20 centiméternyire növő, puhatestű, gyöngyházas 
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nautilusz ősei 550 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Nevezetessége, 
hogy az egyetlen a polipok közül, amely házat növeszt. És nagyon „érti” a 
fizikát (1. ábra). 

A csigáspolip a házát szigorú rend szerint építi, a lapos építmény loga-
ritmikus spirális módjára tekeredik (2. ábra). A házát szinte szakadatlanul 
építi, nagyobbítja, a már „kinőtt” helyiséget – kamrát – pedig lefalazza és 
gázzal tölti meg. Az állat a legkülső kamrában él, sajátos, jól záró izom-
gyűrűvel tapad a kamrafalhoz, így a gáz a kamrákból nem tud megszökni. A 
spirál kezdőpontjában lévő kamrához csatlakozó szifonján keresztül vala-
mennyi kamrával összeköttetést teremthet (3. ábra).  

 

 

 

7. ábra. Sötétkamra 

 
Élő tengeralattjáró 

Az állat a vízben lebeg, mert testének és a gázzal töltött kamráknak az 
együttes súlya éppen megegyezik a felhajtóerővel. Állandó pozícióját az 
biztosítja, hogy a nehézségi erő támadáspontja a felhajtóerő támadáspontja 
alatt van (4. ábra). Ha ebből a helyzetéből kibillenne, a két erő forgatónyo-
matéka – akárcsak egy ingát – azonnal visszalendíti eredeti helyzetébe. Ám 
nem leng sokáig, miként az inga, mert a víz ellenállása következtében a len-
gés gyorsan csillapodik, a kitérés exponenciálisan csökken. 

A csigaházas polip nagyon rövid idő alatt akár több száz méter mélyre 
is képes süllyedni, s onnan ugyanolyan gyorsan felemelkedni. A merüléshez 
sajátos automatikát használ. Mivel házának térfogata és vele együtt a felhaj-
tóerő is független a mélységtől, a függőleges helyváltoztatáshoz a tömegét 
változtatja meg. Süllyedéskor vizet enged kamráiba, éspedig annál több kam-
rát nyit meg a víz előtt, minél gyorsabban kíván süllyedni. (Ilyenkor megnő 
az állat átlagos sűrűsége, s a nehézségi erő a felhajtóerőnél nagyobbá válik.) 
Az állat felemelkedésekor az általa termelt gázzal a vizet a kamrák egy 
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részéből kiszorítja. (Ez esetben az átlagos sűrűsége csökken, s a felhajtóerő a 
nehézségi erőnél nagyobb lesz.) 

A csigaházban túlnyomás van, ha nem így volna, a polip gyöngyház 
háza a külső nyomás miatt összeroppanna (a túlnyomás néhány száz méter 
mélyen már igen jelentős, hiszen a nyomás 10 méterenként körülbelül 
100 000 pascallal – 1 atmoszférával – nő). A csigáspolip a gázt maga ter-
meli, s a gáz nyomását maga szabályozza. A tengeralattjárón, amely ponto-
san úgy merül le és emelkedik a felszínre, mint a csigáspolip, ezt bonyolult, 
összetett eszközökkel valósítják meg (5. ábra). 

 
Sugárhajtással halad, a szeme lyukkamera 

A polipok, a kalmárok és a tintahalak – mindannyian 
igen aktív vadászok – helyüket vízsugárhajtással változtatják 
ősidők óta. A testük nagy hányadát elfoglaló köpenyüregbe 
vizet szivattyúznak, s azt a tölcsérré alakult szervükön ke-
resztül kilövellik. Így – az impulzusmegmaradás törvényének 
megfelelően – a vízsugárral ellenkező irányba mozdulnak el 
(6. ábra). (A rakétahajtás elvét Ciolkovszkij a XIX. század-
ban fedezte fel: a rakétát az üzemanyag elégetésekor kelet-
kező gázok kiáramlásakor fellépő reakcióerő hajtja előre.) 
Lyukkamera, sötétkamra, camera obscura – szinonimák. A 

sötétkamra működése a fény egyenes vonalú terjedésének bizonyítéka 
(7. ábra). A külvilágban lévő tárgyakról egy piciny nyíláson át jut be a fény a 
kamrába. A lyukkal szemközti falon a tárgy fordított állású, fényes képe fi-
gyelhető meg. Minél kisebb a lyuk, annál élesebb a kép. Egy bizonyos lyuk-
méretnél azonban újra elmosódik a kép, ez a fény hullámtulajdonságával, a 
fényelhajlással magyarázható. A csigáspolip kehely alakú szeme is sötétkam-
raként működik (8. ábra). A látósejteket a környezettől a mély kehely és a 
viszonylag szűk nyílás csaknem tökéletesen elszigeteli. Így az állat ideghár-
tyáján ugyan éles, de nagyon fényszegény kép jelenik meg.  

Dr. Rajkovits Zsuzsanna (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 

 

1. Melyik híres ifjúsági regényben szerepel a Nautilus? Miért pont ezt a 
nevet kaphatta a tengeralattjáró? 

2. Milyen fizikai törvényeket „ismer” a Nautilus? 

3. Hogyan tudnátok egy nautilusz-modellt készíteni, mely vissza tudná adni 
a nautilusz mozgását a vízben? 

 
8. ábra. A 

csigáspolip 
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IX. osztály 

I. Kísérlet 

1. A papírlap „szabadesése” 
 
A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére:  

• 1 m hosszúságú fonal,  
• papírlap,  
• óra. 

 
A kísérlet menete: Különböző magasságokból szabadon kell engedni a 
sima, gyűrésmentes papírlapot. Elengedés előtt a papírlapot vízszintesen 
helyezzétek el! Mérjétek meg a mozgás (esés) időtartamát, és a magasságot 
ahonnan szabadon engedtétek a papírt! 
Vigyázat, az esés ideje rövid! Hogy az eredmény pontosabb legyen, legalább 
5-ször mérjétek le az esési időt, a lapot ugyanabból a magasságból elen-
gedve. 
A mérés eredményeit az alábbi táblázatba vezessétek be! 
 

A mérés 
sorszáma 

Magasság 
H 

Az esés 
időtartama 

t 

Az időtartamok 
átlaga 

T 

A mozgás 
átlagsebessége 

V = H/T 
 m s s m/s 

1.a.     
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  
…  

 
Fordítsátok el a papírlapot úgy, hogy a papírlap síkja a vízszintessel 30, 
45, 60, majd 90 fokos szöget zárjon be és ugyanabból a magasságból enged-
jétek szabadon. Mérjétek meg ezen esetekben az esési időt! Amikor a pa-
pírlapot a talajra merőlegesen tartjátok, két estet próbáljatok ki: a lap 
hosszabbik éle párhuzamos a talajjal, illetve a lap a rövidebbik éle párhuza-
mos a talajjal. Ezúttal is legyen gyűrődésmentes a papír! A mért értékeket 
vezessétek be a következő táblázatba:  
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A mérés 
sorszáma 

A papír 
vízszintessel 
bezárt szöge 

Az esés 
időtartama 

t 

Az időtartamok 
átlaga 

T 

A mozgás 
átlagsebessége 

V 
 fok s s m/s 

4.a. 30    
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  
5.a. 45    
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  
6.a. 60    
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  
7.a. 90 

(a hosszabbik 
él párhuzamos 

a talajjal) 

   
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  
8.a. 90 

(a rövidebbik 
él párhuzamos 

a talajjal) 

   
   b.  
   c.  
   d.  
   e.  

 
Az eredmények kiértékelése: 

– Mit vettetek észre az egyes esetekben? 
– Mivel magyarázhatók észrevételeitek? 
– Milyen hibalehetőségek adódtak a mérések során? 
– Milyen nagyra becsülitek a mérések során bekövetkezett hibákat? 
– Milyen nehézségek merültek fel a mérések során? 

II. Kérdések, feladatok 

1. Nagyon érzékeny mérlegen lemérjük egy levegővel felfújt léggömb tö-
megét. Ezután kiengedjük a levegőt, majd lemérjük az üres léggömb és a 
madzag tömegét. Mit tapasztalunk? Miért? 
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2. Marci és Misi a kolozsvári Deák Ferenc utcai kerékpáros sávon bicikliz-
nek egymással szembe azonos 18 km/h sebességgel. Az utca két végéről 
indulnak, a kettejük közötti távolság 350 m. Ugyanekkor indul egy légy, 
7,5 m/s állandó sebességgel repül az egyik gyerektől a másikig, majd 
visszafordul, mindaddig, amíg Marci és Misi egymással találkoznak. 
Mekkora utat repül be ezalatt a légy? 

3. Egy golyót egy körívnek megfelelő lejtőn szabadon gurítunk le. Hogyan 
változik a mozgás közben a test gyorsulása? Hát a sebessége? 

4. Egy billiárdasztalon, amelynek oldalai 2 m és 1,5 m egy golyót az asztal 
sarkából az oldalakhoz képest 45°-os szög alatt indítunk el 1,41 m/s se-
bességgel. Ha eltekintünk a súrlódástól, a golyó egyenletes mozgást vé-
gez. Az asztal melyik pontjában lesz a golyó 1 óra elteltével? Írjátok le 
indoklásotokat részletesen, rajzzal szemléltetve. 

5. Valószínűleg ti is próbálkoztatok már órátok számlapját tükröző felület-
ként felhasználva osztálytársatok szemébe világítani, amikor a terembe 
bevetülő napfény karórátokra esett. Hogyan lehetne ezt a módszert fel-
használni a Nap horizonthoz viszonyított látószögének meghatározásá-
hoz? Készítsetek ábrát módszeretek szemléltetéséhez! 

III. Kreativitás-szövegértés 

Írjatok verset a következő szavak felhasználásával (értékelési szempont a 
szavak értelem szerinti helyes használata és a kreativitás): 

Galilei, tribométer, szabadesés, távcső, egyensúly, lencse, fókusztávolság, 
Nap, dioptria, súrlódás. 

X. osztály 

I. Kísérlet 

A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére: 
• mérőhenger, 
• kaloriméter, 
• meleg víz, 

• hideg víz, 
• hőmérő, 
• óra. 

A feladvány a következő: 
„A paszulyleves igen forrón kerül a tányérra. Emberünk éhes, tehát szeretne 
minél hamarabb enni. Melyik esetben foghat hozzá hamarabb az étkezéshez: 
a. A levest egy darabig hűlni hagyja, majd beleteszi és elkavarja benne a 

hideg tejfölt, 
b. A levesbe először beleteszi a hideg tejfölt, elkavarja, majd még hűlni 

hagyja.” 
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A kísérletben a levest helyettesíti a meleg víz, a tejfölt a hideg víz. 

1. Végezzétek el az a és b kísérletsorozatot: 
a) A T1 hőmérsékletű, V1 térfogatú meleg vizet hűlni hagyjátok t ideig, 
majd hozzátöltötök V2 térfogatú, T2 hőmérsékletű hideg vizet. Jól össze-
kavarjátok és leolvassátok a Tvégső hőmérsékletet. 
b) A T1 hőmérsékletű, V1 térfogatú meleg vízhez hozzátöltötök V2 térfo-
gatú, T2 hőmérsékletű hideg vizet. Jól összekavarjátok, majd t ideig hűlni 
hagyjátok. Leolvassátok a Tvégső hőmérsékletet. 

2. A mérések adatait vezessétek be az alábbi táblázatokba: 
a. 
S.sz. T1 V1 T2 V2 Tvégső T 

 Co cm3 Co cm3 Co perc 
1.      3 
2.      3 
3.      3 

b. 
S.sz. T1 V1 T2 V2 Tvégső T 

 Co cm3 Co cm3 Co perc 
1.       
2.       
3.       

Ajánlás: A kísérlet minden ismétlésekor lehetőleg ugyanannyi legyen a T1, 
T2, V1, V2 és Tvégső értéke. 

3. Írjátok le észrevételeiteket a feladattal kapcsolatosan (hogyan dolgozta-
tok, mit tapasztaltatok). 

4. Mit gondoltok, helyes-e az általatok kapott eredmény? Indokoljátok a 
választ! Milyen hibaforrások lehetnek? Hány százalékra becsülitek (vagy 
számoljátok) a hibákat? 

II. Kérdések, feladatok 

1. A G = 444 N súlyú acélgömb, H magasságról szabadon esik. Amikor 
földet ér a sebessége v = 10 m/s. Közvetlenül ütközés után a sebessége 
v = 6 m/s. 
a) Milyen magasról kellett szabadon engedni a gömböt, hogy elérje ezt a 

sebességet? 
b) Mennyi volt a gömb gravitációs helyzeti energiája akkor, amikor elen-

gedték? 
c) Mennyi volt a gömb mozgási energiája közvetlenül az ütközés előtt? 
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d) Mennyi volt a gömb mozgási energiája közvetlenül az ütközés után? 
e) Mennyi volt a gömb gravitációs helyzeti energiája közvetlenül az üt-

közés után? 
f) Mennyi hő fejlődött az ütközés alatt? 
g) Az ütközéskor fejlődött hőmennyiség fele a gömböt melegítette. 

Mennyivel nőtt a gömb hőmérséklete? 
Adottak: g = 10 m/s, cacél = 460 J/kgK. A súrlódást a gömb és a levegő között 
elhanyagoljuk. 

2. XXXXX YYYY (1736–1819) jól kereső ács fia. … 1757-ben, Glasgowban 
az egyetem keretébe tartozó mechanikai üzemet nyithatott. 1763-ban 
kezdett egy, az egyetem tulajdonában lévő Newcomen-gép modelljének 
javításához. 1756-ban a kondenzációs gép megszületik. A centrifugál-
regulátor, valamint a hengerben lévő gőz nyomását regisztráló indikátor 
szintén YYYY találmánya. YYYY jelentősége kettős: a gőzgépnek ő adta 
mai alakját és ezzel azt a szerepet, amelyet az elkövetkezendő évszá-
zadban, az ipari forradalomban majd játszani fog, ugyanakkor feléb-
resztette az igényt, hogy a hatásfok növelésének lehetőségét tudományos 
alapon vizsgálják. Ezzel a termodinamika alapjainak lerakásához adott 
ösztönzést. 

(Részlet Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete című művéből.) 

a. Kinek a nevében helyettesítettük minden betűt X-szel és Y-nal? 

b. Ki az a neves fizikus, aki a hatásfok növelésének lehetőségét tanulmá-
nyozta? (SSSS ZZZZZZZ UUUUUUU WWWWWW , 1796–1832) 

c. Manapság a legtöbb gépkocsi LLLLLL vagy MMMM típusú motoro-
kat használ. Kiknek a nevét rejtik az L-ek és M-ek? 

XI. osztály 

I. Kísérlet: 

Szükséges eszközök: 
• egy állvány, 
• egy rugó, 
• súlyok (összesen 200g),  

• óra,  
• milliméterpapír.

A rugóra függesztett súlyok rezgéseit tanulmányozva, határozzátok meg a 
rugó rugalmassági állandóját! 

Tanulmányozzátok a rezgések periódusát a tömeg függvényében! A 
mérések eredményeit foglaljátok táblázatba.  

Ábrázoljátok grafikusan a rezgések periódusát a tömeg függvényében!  
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Hasonlítsátok össze a kísérleti eredményeket az elméleti görbével! Értel-
mezzétek a hasonlóságokat és különbségeket! Milyen következtetéseket von-
hattok le a kapott eredményekből? 

II. Kérdések, feladatok 

Egy félhullámú, a földtől elszigetelt antenna hossza 20 cm.  
a) Mekkora az antennával induktív csatolásban levő generátor rezgéseinek 

frekvenciája? 
b) Mekkora az antenna által sugárzott elektromágneses hullámok hullám-

hossza? 
c) Hogyan változik az antenna alapfrekvenciája, ha az antennával egy kon-

denzátort sorba kötünk? 
A fény sebessége c = 300 000 km/s.  

III. Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljatok a 
kérdésekre 

A zajszennyezés és az egészségre gyakorolt ártalmai 
Hangintenzitás, hangnyomásszint, hangerőérzet 

 
A hanghullámot nagyon kicsi periodikus nyomásváltozások jellemzik, 

melyekre a fülünk bonyolult módon reagál. A minimális nyomásváltozás, 
melyet fülünk már érzékel, kisebb, mint a légnyomás egymilliárdod (10–9) 
része. A hallhatóság alsó határa (amely szubjektív, nem állandó érték), kb. 
2·10–5 N/m2, 1000 Hz frekvencia esetén.  

Az emberi füllel érzékelhető legkisebb hangnyomás a hallásküszöb. A 
hallható hangok felső határa körülbelül az a hangnyomás, amely már fájdal-
mat okoz, ez a fájdalomküszöb. A két küszöbérték közötti hangerősség-tar-
tomány 12 nagyságrendnyi, azaz a leghalkabb, még éppen hallható hangnál 
1 billiószor erősebb a leghangosabb! 

Mivel a fülünket érő hangnyomásinger nagyon széles skálán mozog, 
kényelmesebb a hangnyomást logaritmikus skálán mérni, melyet decibel (dB) 
skálának nevezünk.  

A logaritmikus skála azért is megfelelőbb hangnyomásszint mérésére, 
mert a fülünk is logaritmikus módon reagál a hangerőre. Amint a hang egyre 
erősebbé válik, a hangintenzitás növekvő mértékű változása szükséges ahhoz, 
hogy egyforma a hangerőváltozást érzékeljünk.  

A dB skála 20 µPa-nál, a hallásküszöbnél kezdődik, ez a vonatkoztatási 
nyomás. Ezt 0 dB-lel jelöljük. Ha 20 µPa értéket tízzel szorozzuk, akkor a 
kiindulóponthoz 20 dB-t adunk hozzá. 
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Az alábbi grafikonon a hangnyomásszint és a hangintenzitás össze
gése látható. 

 

A hangintenzitás (hangerősség) a felületegységre eső hangteljesítmény, 
mértékegysége W/m2.  

A hangosság, szubjektív hangerősség mértékegysége a Bel. A decibel 
(dB) terminus a Bel egy tizedét jelenti. A Bel mértékegységét Alexander 
Graham Bellről nevezték el (ezért szerepel nagy B a dB rövi
a két hangintenzitás arányának tízes alapú logaritmusa: 

    LI = log I/I0 

Ebben az esetben Bel mértékegységben kapjuk meg a hanger
mely általában tört szám. Hogy kényelmesebb értéket (dB) kapjunk, tízzel 
kell szorozni.  

LI= 10 log I/I0 

ahol I0 a vonatkoztatási alap, a dB skála nulla pontja, a hallásküszöb, 
amelynek értéke 1000 Hz frekvenciás hang esetén 10–12W/m

Az abszolút hangintenzitás tízszeres növekedését úgy érzékeljük, mint a 
hangosság megkétszereződését.  

A hangosságérzet a hang frekvenciájától is függ, vagyis különböz
frekvenciájú, de azonos intenzitású hangot nem hallunk egyformán er
A fül kevésbé érzékeny az alacsony frekvenciákra, érzékenysége 3
között maximális, ami a hallócsatorna rezonanciájára vezethet

A zajszennyezés, korunk mindennapos betegsége 

 Korunk embere számára a zaj – annak minden okozójával együtt 
természetessé vált. Reggel cseng az óra, emberünk felkel, meghallgatja a 
híreket, a mikrohullámú sütőben reggelit készít, majd beül az autóba, ter
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hangnyomásszint és a hangintenzitás összefüg-

 
Hangintenzitás 

) a felületegységre eső hangteljesítmény, 

mértékegysége a Bel. A decibel 
(dB) terminus a Bel egy tizedét jelenti. A Bel mértékegységét Alexander 

l nevezték el (ezért szerepel nagy B a dB rövidítésben). A Bel 

Ebben az esetben Bel mértékegységben kapjuk meg a hangerősséget, 
mely általában tört szám. Hogy kényelmesebb értéket (dB) kapjunk, tízzel 

a vonatkoztatási alap, a dB skála nulla pontja, a hallásküszöb, 
W/m2. 

tízszeres növekedését úgy érzékeljük, mint a 

A hangosságérzet a hang frekvenciájától is függ, vagyis különböző 
hangot nem hallunk egyformán erősnek. 

A fül kevésbé érzékeny az alacsony frekvenciákra, érzékenysége 3-4 kHz 
között maximális, ami a hallócsatorna rezonanciájára vezethető vissza.  

annak minden okozójával együtt – 
szetessé vált. Reggel cseng az óra, emberünk felkel, meghallgatja a 

ben reggelit készít, majd beül az autóba, termé-
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szetesen vezetés közben a közlekedés lármáját túlharsogva működteti rádió-
ját, majd a zúgó klímaberendezésekkel temperált irodában leül zümmögő 
számítógépe elé, miközben gyakran csöng a telefon. Munkából hazafelé betér 
egy üzletközpontba, melynek minden helyiségében állandóan szól valamilyen 
háttérzene. Az egész napi stressz után otthon tompa fejfájással roskad le a 
képernyővel szemben elhelyezett fotelba, majd órákkal később eltámolyog 
aludni. A beállott csendben agya megpróbálja feldolgozni az egész nap so-
rán elszenvedett hangokat, mert másnap újra 16–18 órát zajban kell helytáll-
nia. Ezzel szemben, ha csend van, agyunk sokkal hatékonyabban tud működ-
ni, már csak a kevesebb inger miatt is. 
 A zajszennyezés káros hatásai sajnos nemcsak akkor jelentkeznek, ha 
valaki erős hanghatásoknak teszi ki magát, hanem akkor is, ha tartósan 
olyan környezetben él, ahol a zajszint magasabb a megengedettnél. Ez a 
határérték nappal 55, éjjel pedig 45 decibel. 
 Hosszabb időn át 85 decibel feletti zajban tartózkodva időszakos vagy 
akár maradandó halláskárosodás léphet fel – ez a zajszint egy átlagos pláza-
mozi hangerejének felel meg. Egy szabadtéri koncert 110–120 decibeles 
erővel dübörög, nem marad el mögötte az egyszemélyes, fülbe dugott koncert 
hangereje sem, de egy esti kávéház – zenével, gőzölős presszógéppel, feltörő 
kacajjal együtt – szintén meghaladhatja a 80 decibeles határt.  
 A 120–130 decibelt elérő erős hangoktól egyszeri behatásra is vissza-
fordíthatatlanul károsodhatnak a hallósejtek, de ha nap mint nap 85 decibel-
nyi értéknél nagyobb éri a fület, az is halláscsökkenést idéz elő. Ez utóbbi 
igen alattomosan működik, mert a halláscsökkenés mindig a 4000–6000 
hertz tájékán, a magas hangoknál kezd kialakulni, ami a beszédértést nem 
befolyásolja, tehát megvan rá az esély, hogy az áldozat észre sem veszi, csak 
amikor a frekvenciatartomány kiszélesedik, és a mélyebb hangokat – így a 
beszéd hangjait is – érinti.  
 A mai gyerekek sokak szerint elődeikhez képest jóval hangosabban 
beszélnek, és ennek természetesen az is oka lehet, hogy ha azt akarják, hogy 
mondanivalójuk eljusson a címzetthez, sokkal nagyobb külső zajt kell 
legyőzniük hangjukkal. Norvégiai adatok szerint a sorozás közben vizsgált 
fiatalok 25–30 százaléka halláskárosodott. 30 évvel ezelőtt ugyanez az érték 
5 százalék alatti volt. 

Érdemes külön szólni a walkman által okozott károkról is, amelyet 
némelyek divatból, mások egyszerűen a külső zaj legyőzése miatt hangosíta-
nak föl már-már a kívülállók számára is elviselhetetlen határig. Ennek is 
szerepe van sajnos abban, hogy a fiatalok halláskárosodása az elmúlt tíz 
évben számottevően nőtt, azaz beszűkült az érzékelő tartományuk, és bizo-
nyos hangokat már nem is hallanak. 
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 A zajártalom okozta süketülés visszafordíthatatlan folyamat, és sem 
gyógyszerrel, sem műtéti úton nem gyógyítható. A nagyothallás sokat ront az 
életminőségen: nehezíti a kommunikációt, a rádióhallgatást, a filmek élveze-
tét, balesetveszélyes a közlekedésben, végső soron az egyén elszigetelődé-
séhez vezethet. A tapasztalatok szerint a lassú hallásvesztés öngerjesztő fo-
lyamat: aki rosszabbul hall, hangosabbra állítja a rádiót, magnót, televíziót, 
amitől a helyzete nem javul, esetleg a szomszédja is megsüketül. 
 A zajártalomnak nincsenek azonnal látható, kézzelfogható jelei, és a 
valóban extrém eseteket (125 dB) leszámítva, nem fáj, nem vérzik. Pedig a 
lármát egész szervezetünk megsínyli, és a hanggal együtt járó rezgések miatt 
a füldugó sem segít. A magas zajszint melletti, így nem kellőképpen pihentető 
alvás önmagában is negatív egészségügyi változások egész sorához elegen-
dő: idegrendszeri bántalmakat okozhat, csökken miatta a koncentrálóképes-
ség, megnőhet a reakcióidő, állandó fáradtságot, alvási zavarokat idéz elő, 
ezen kívül elősegíti a magas vérnyomás, emésztési zavarok és még megannyi 
baj kialakulását. Egyes tanulmányok szerint a tartós zajártalom akár nyolc-
tíz évvel rövidítheti meg az ember életét. Az állandó, kellemetlen zaj az 
agresszivitás fokozódásához vezet, sőt a nagy hangerejű, ritmikus zene a 
tudatállapot pillanatnyi megváltozását idézi elő, a kábítószerhez hasonló 
hatást keltve (diszkókban, koncerteken). 

Legjelentősebb zajforrásaink 

 Egy ENSZ-felmérésben az áll, hogy a nagyvárosok vannak a legsúlyo-
sabb helyzetben: ma átlagosan harmincszor zajosabbak, mint a II. világhá-
ború előtt. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása című kiadvány 
úgy tudja, hogy az EU polgárainak 20 százaléka (kb. 80 millió ember) szen-
ved olyan elviselhetetlen zajszinttől, amely minden határértéken túl rombolja 
a környezetet, és további 170 millióan élnek és dolgoznak az úgynevezett 
szürkezónában, ahol nem az állandó, csak a napközbeni zajszint jelent ko-
moly gondot. 
 A zajok nyolcvan százalékáért a közlekedés a felelős. A hazai autóállo-
mány, főleg a teherautók sokkal hangosabbak a nyugati országokban közle-
kedő járműveknél. A nagyvárosokban az állandósult dugók miatt a zajcsúcs 
már nem nő, csak a magas zajszint időtartama emelkedik. Ahol nehéz-gép-
járművek járnak, ott nemcsak zaj-, hanem rezgésártalomról is beszélünk. 
Ebben az esetben hiábavaló a füldugó használata: a lármát – a hanggal 
együtt járó rezgések miatt – az egész szervezet megsínyli. 
 Egy EU-bizottsági jelentés szerint a 65 decibel feletti tartós zajártalom 
Európában nyolcvanmillió embert veszélyeztet. A 65 decibel feletti zajszint-
nek kitett népesség 90 százaléka a közúti közlekedésnek „köszönheti” lehetet-
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len körülményeit. A városi területeken a zajcsúcs már nem nő, de a magas 
zajszint időtartama emelkedik. Míg a múltban a 8-tól 18 óráig terjedő nap-
szak volt a kiugróan zajos, ma az éjszakai időszak is egyre elviselhetetle-
nebb. Az ország közlekedési zajhelyzetét is igen kedvezőtlenül befolyásolja az 
a tény, hogy a járműállomány nagy többsége korszerűtlen és lényegesen 
zajosabb, mint a Nyugat-Európában használatos járművek. A zajszennyezés 
a környezetvédelem mostohagyereke, miközben Földünkön évente egy 
decibellel nő a háttérzaj mértéke.  

Megoldáskeresés: zajtérkép, zöld könyv, bírság 

 „A zaj erőszakprobléma” – véli Szabó Erik, az ETK Zaj Munkacsoport-
jának képviselője, egyben a figyelemfelkeltő céllal szervezett Csend Napja 
ötletadója. Szabó szerint a zajszennyezés kérdése igen elhanyagolt területe a 
hivatalos környezetvédelem és a zöldek tevékenységének egyaránt, pedig 
mind közül ez a legsúlyosabb probléma. Az EU-ban a legfontosabb problé-
mának ismerve el a zajszennyezést, jelenleg komoly viták folynak a zajárta-
lom elleni teendők irányáról, kereteiről és eszközeiről. A zajcsökkentési 
program első lépéseként összeállították az Európai Bizottság zajra vonatkozó 
zöld könyvét, amelyben javaslatot tettek a zajkibocsátás felmérési módszerei-
nek összehangolására és az információk kölcsönös cseréjére. 
 Az EU számos, első pillantásra egymást kizáró elvárás között vergődik, 
ennek megfelelően zajpolitikája is szerteágazó képet mutat: egyrészt igyekez-
nek magát a zajkibocsátást csökkenteni, másrészt fikarcnyit sem csorbítani a 
szabadpiaci versenyt. A tervek szerint egyre több termék esetében követelik 
meg zajtanúsítvány kiállítását, de ennek elengedhetetlen feltétele az egységes 
termékjelzési és mérési rendszer kialakítása, ami szintén nem megy egyik 
napról a másikra. Az ipari technológiák fejlődésének ütemét figyelve joggal 
várhatnánk, hogy egyre halkabb, egyre csendesebb gépeket gyártsanak szá-
munkra. Szabó Erik úgy gondolja, elsősorban szemléletváltásra van szükség, 
addig hiába születnek jobbnál jobb műszaki megoldások.  
 A Zaj Munkacsoport éppen ezért tervezi egy független panasziroda és 
tanácsadó hálózat felállítását, ahol jogi és műszaki segítséget nyújtanának a 
hozzájuk fordulóknak. „Gyűjteni, rendszerezni, koordinálni és delegálni 
szeretnénk a problémákat. Bárki besétálhat majd hozzánk, hogy mit tegyen 
egy túl hangos szellőző, a zavaró kutyaugatás vagy egy zajos busz miatt” – 
körvonalazza terveiket Szabó Erik. Egy ehhez hasonló tanácsadó szolgálat 
olyan hétköznapi kérdésekben is felvilágosítást adhat, hogy milyen mérték-
ben szennyezzük környezetünket a cipőnk kopogásával, a gondatlanul kivá-
lasztott mobilcsörgéssel, a bekapcsolva hagyott számítógéppel, a rosszul 
kiegyensúlyozott centrifugával, és hogy illik-e bömbölő rádió mellett kocsit 
mosni vasárnap reggel. 
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Példák a környezetünkben található hangzások hangerőértékeire: 

Relatív szint SPL (dB)             Hang     
10.000.000� 140 Colt 45 pisztoly (8 m) 
 130 tűzoltósziréna (30 m) 
  fájdalomküszöb 
1.000.000� 120 felszálló sugárhajtású repülő (100 m) 
 115 rockkoncert (3 m) 
100.000� 100 harsona (3 m) 
 95 hangos klasszikus zenekar 
10.000� 80 repülőkabin 
 70 forgalmas nagyvárosi utca 
 65 átlagos párbeszéd 
1.000� 60–65 nagy iroda 
 45–55 étterem 
 50 autó (60 km/h) 
100� 40 nagyvárosi otthon (éjjel) 
 25–35 üres koncertterem 
 20–30 hangstúdió 
10� 20 levélzörgés 
 15–20 átlagos suttogás 
 10–15 halk suttogás 
referenciaszint 0 hallásküszöb 

Válaszoljatok a kérdésekre! 
1. Ha a hangérzet erőssége 20 dB-ről 60 dB-re nő, hányszorosára nőtt a 

hangerősség (hangintenzitás)? 
2. Milyen frekvenciájú hang esetében határozták meg a dB skála halláskü-

szöbét? Meg lehet-e határozni egyetlen, mindenkire vonatkozó halláskü-
szöböt? 

3. Mekkora a megengedett zajszint felső határértéke nappal és éjszaka? 
4. Milyen esetekben alakul ki halláskárosodás? 
5. Mi okozza a fiatalok leggyakoribb halláskárosodását? 
6. Hasonlítsátok össze Kolozsvár zajforrásait 1848-ban és 2009-ben! 
7. Milyen zajszintet kell elviselnie a nagyvárosi embernek, és milyen egész-

ségbeli károsodást okoz ez (a nagyothalláson kívül)? 
8. Mi akadályozza a zajvédelmi előírások rendszerének kidolgozását az 

EU-ban? 
9. Mit javasoltok környezetünk zajvédelme érdekében? 
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VI. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésetekre álló eszközök: 
• egy vonalzó,  
• egy mérleg termenként, 

• egy könyv. 

Határozzátok meg a rendelkezésetekre álló könyv lapjainak a vastagságát és 
sűrűségét! Írjátok le röviden, hogyan jártatok el! 
Az adatokat foglaljátok táblázatba!  
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II. Szövegértés 

Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre. 
Fényforrás minden anyag, amely a látható tartományban (380–700 nm 

hullámhosszúság) elektromágneses sugárzást bocsát ki. A fényforrások jel-
lemző adatainak meghatározását az anyagok fénytechnikai tulajdonságait és 
a megvilágítás mértékét fotometriai mennyiségekkel és egységekkel adjuk 
meg. A fényforrásból kiinduló, felületről visszaverődő vagy tárgyon áthaladó 
fényenergia szemünkbe jutva fényérzetet, illetve színérzetet okoz. Vannak ter-
mészetes és mesterséges fényforrások. A legfontosabb fényforrásunk a Nap. 
Mesterséges fényforrás hosszú ideig kizárólag a szabad láng volt. A fáklyán 
gyanta vagy szurok, a mécsben olaj, a gyertyában viasz égett. Később 
paraffin szolgáltatta az égés anyagát. Zárt dobozban egy irányban nyitott ab-
lakkal ellátott lámpát (laterna) már Leonardo da Vinci is tervezett. Az ezeknél 
tisztább és jobb megvilágítást adó fényforrások elterjesztését a központi 
elosztású világítógáz (1801), majd a petróleumlámpa (1859) föltalálása tette 
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lehetővé. A fejlődés következő lépése (a szerves energiahordozóktól való 
elszakadás) az izzólámpa föltalálása (1879) volt. A gázkisülésű lámpákban az 
elektródok közötti kisülés sugárzási energiáját részben közvetlenül, részben 
fényporok gerjesztésével használják világításra (kisnyomású fénycsövek, 
nagynyomású higanygőz-, nátrium-, xenonlámpa stb.). A fénycsöveknek ked-
vezőtlen stroboszkóp (villódzó) hatásuk van, amit a világítástechnikai tervezés 
során figyelembe kell venni. Az utóbbi időkben egyre nagyobb szerepe van a 
LED-nek, a lézernek. A fényforrások közé sorolhatók a nagy hőmérsékletű 
technológiai folyamatok (pl. hevítés, öntés, égés) is.  

1. Mit nevezünk fényforrásnak? 

2. Mi okozza a színérzetet? 

3. Sorold fel a szövegben megemlített fényforrásokat! 

4. Miből készültek a nyílt lángot használó fényforrások? 

5. Mikortól jelentek meg a jobb minőségű fényforrások? 

6. Melyik a legfontosabb fényforrásunk? 

VII. osztály 

I. Kísérlet 

Eszközök:  
• állvány,  
• vonalzó,  
• három, különböző méretű gumigyűrű,  
• horog,  
• homokzsákocskák, amelyeket nehezékként használhattok.  

Használjátok a teremben levő mérleget is! 

A kísérlet menete: 
Mérjétek meg mindhárom gumigyűrű hosszát! (Jelöljétek őket L1-gyel, L2-vel, 
L3 -mal.) 
Akasszátok a leghosszabb (L1) gumigyűrűt az állványra, és a horgot a gumi-
gyűrűre. Mérjétek meg a gumi megnyúlását különböző nehezékek esetén! Az 
adatokat foglaljátok az 1. táblázatba, és határozzátok meg a gumigyűrű ru-
galmassági állandóját! 
Megjegyzés: Tanácsos a megnyúlást minden esetben háromszor lemérni, és a 
táblázatba a három mérés átlagát beírni! 
  



47 

1. táblázat  L1=………… 

S. 
sz. 

A zsá-
kocska 
tömege 

A zsá-
kocska 
súlya 

Meg-
nyúlás 

 

Rugalmassági 
állandó 

 

A rugalmassági 
állandó 

középértéke 
 g N cm N/cm N/cm 

1      
2     
3     
4     
5     

Ábrázoljátok a megnyúlást a súly függvényében!  

Ismételjétek meg ezt a műveletet a közepes méretű (L2), majd a legrövidebb 
(L3) gumigyűrűvel is! A mérési eredményeket vezessétek be (az 1. táblázat-
hoz hasonló) 2. és 3. táblázatba! 

Az eddigi eredményeket vezessétek be a 4. táblázatba! Mit vesztek észre? 

4. táblázat 

Sorszám Gumigyűrű hossza 
Rugalmassági állandó 

N/cm 
   
   
   

II. Szövegértés 

Olvassátok el az alábbi szöveget, majd válaszoljatok a kérdésre! 

A közönséges fényképezési eljárásoknak van egy alapvető tökéletlensé-
ge, mégpedig az, hogy a térbeli tárgyakat síkban rögzíti. A térbeliség elvész. 
A kérdés tehát az, hogy lehet-e valamilyen módon rögzíteni a tárgy képét 
úgy, ahogy az, az agyunkban létrejön? Gábor Dénes Nobel díjas magyar fizi-
kus találta meg ennek a módját. Az általa kidolgozott módszer neve holográ-
fia (holográf = teljes kép).  

Jedlik Ányos két legnagyobb horderejű találmánya, az elektromos motor 
és a dinamó utóbb technikatörténeti mérföldkőnek bizonyult. Ezekkel a talál-
mányokkal a villamosság kora köszöntött be, amelyet az általános emberi 
történelem „Második ipari forradalom” fejezetcímen jegyez. Ő találta fel a 
szódavizet is! Legfontosabb eszközeire a Műszaki Múzeumban, írásos hagya-
tékára a Pannonhalmi Főkönyvtár Kézirattárában vigyáznak. Munkásságá-
ról a német Siemens Múzeum is megemlékezik. Emlékét több köztéri szobor 
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és emléktábla őrzi. Nevét innovációs díj, társaság, egyetemi kollégium, két 
középiskola és több utca viseli. 

Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert nyerte el, 
többek között a C-vitamin szerepének felismeréséért. Javaslatára a hexuron-
savat a skorbut elleni hatásra utalva aszkorbinsavnak nevezték el. Szegeden 
a paprikából kiinduló C-vitamin gyártás módszerét is kidolgozták. 

a) Mit talált fel Jedlik Ányos bencés szerzetes? 
b) Miért kapott Nobel-díjat Gábor Dénes fizikus? 
c) Melyik Nobel-díjas magyar tudós neve rejtőzik az alábbi betűsorban? 

GSEABLZNRÖYYGIRTTE 

III. Oldjátok meg a rejtvényt! 

1. Gyűjtőlencsét tartalmazó optikai eszköz. Órások, ékszerészek, bélyeggyűj-
tők használják. 
2. Eső után megjelenhet az égen. 

3. Mértékegysége: 
m

s
 vagy 

km

h
. 

4. Kifejezhető Pascalban, atmoszférában vagy torrban. 
5. Newtonban mérik. 
6. Erő mérésére használt eszköz. 

7. Mértékegysége 
3

kg

m
 vagy 

3

g

cm
. 

8. Az erő mértékegysége. 
9. Egyszerű gép. 
10. Ezzel az erővel vonzza a testet a Föld. 

    1             
  2               
    3             
    4             
     5            
                 
      6           
 7                
      8           
     9            
      10           
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VIII. osztály 

I. Kísérlet  

Rendelkezésre álló eszközök:  
• kétliteres pillepalack,  
• tálca,  
• két beosztásos vonalzó,  
• óra,  

• tű,  
• víz, 
• egy „kockás” lap a 

grafikonok elkészítéséhez. 
A kísérlet menete: Töltsétek meg a pillepalackot vízzel az elkeskenyedő 
részig, majd a tű segítségével készítsetek rajta egy lyukat kb. 10 cm-re az 
aljától. Helyezzétek el úgy a palackot, hogy a víz a tálcába folyjon. Mérjétek 
meg percenként a lyuk fölött lévő vízoszlop magasságát, illetve azt a távol-
ságot a pillepalacktól, ahol a vízsugár eléri a tálcát. A méréseket mindaddig 
végezzétek, amíg a víz kilövell a lyukon.  (A könnyebb mérés érdekében az 
egyik vonalzót helyezzétek a tálcába!) 

1. Feladat 

a) A kísérleti mérések eredményeit írjátok be egy táblázatba (a három osz-
lopba kerüljön be rendre az idő, magasság, távolság). Hány percig tudtá-
tok folytatni a mérést? 

b) Mit észleltetek, miután már nem spriccelt ki a víz? 
c) Ábrázoljátok grafikusan a vízoszlop magasságát az idő függvényében. 

Mit észleltek? Vajon egyenletes sebességgel folyik ki a víz a palackból?   
d) Ábrázoljátok grafikusan a kilövellési távolságot a magasság függvényé-

ben. Mit észleltek? Hogyan tudnátok magyarázni azt, hogy a magasság-
tól függően a víz, erősebben vagy gyengébben lövell ki a lyukon? 

Idő 
T 

Magasság 
h 

Távolság 
D 

Idő 
T 

Magasság 
h 

Távolság  
D 

s cm cm s cm cm 
      
      

2. A grafikon értelmezése 

Két áramkört állítottunk össze a következő módon: az első áramkörben 
egy ohmikus ellenállást, a másodikban egy égőt kapcsoltunk az áramforrásra. 
Változtatva az áramforrás feszültségét, megmértük úgy a fogyasztók sarkain 
a feszültséget, mint az áramerősséget az áramkörben.  

A mellékelt grafikonok az áramerősség változását mutatják a fogyasztók 
sarkain mért feszültség függvényében.  
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a) Rajzoljátok le a két áramkört! 
b) Határozzátok meg az első (I1) esetben a fogyasztó ellenállását
c) Miért változik az ellenállás a mérések során a második esetben (

II. Kérdések, feladatok 

1. Egy átlátszó félliteres edénybe főtt tojást teszünk, és tisz
rá. A vízbe két-három evőkanál sót teszünk, majd hagyjuk egy kis ideig 
feloldódni a vízben.  
a) Mi történik a tojással? Magyarázzátok meg a jelenséget!
b) Az alábbi három ábra közül melyik felel meg a tiszta víznek, és 

melyik a teljesen feloldott só állapotának? 
c) Mi a B. ábrán észlelhető jelenség létrejöttének feltétele?

                    
B A 

) esetben a fogyasztó ellenállását! 
a második esetben (I2)? 

 

tt tojást teszünk, és tiszta vizet öntünk 
kanál sót teszünk, majd hagyjuk egy kis ideig 

i történik a tojással? Magyarázzátok meg a jelenséget!  
Az alábbi három ábra közül melyik felel meg a tiszta víznek, és 

 jelenség létrejöttének feltétele? 

 
C 
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2. Télen akkor hűl le legjobban a levegő, ha csillagos az éjszaka. Miért?  

3. Miért létfontosságú az izzadás kemény, megerőltető tevékenység során? 

4. a) Javítsátok ki a hibákat az alábbi zárt áramkörökben. Minden égőnek 
világítania kell!    

   

          

b) Rajzoljátok le egy olyan áramkör kapcsolási rajzát, amelyben egy izzó 
és egy hősugárzó egymástól függetlenül működhet! 

c) Egy folyosót egy égő világít meg. A folyosó két végén egy-egy kap-
csoló található, amellyel ki- és be- lehet kapcsolni az égőt. Rajzoljátok le 
az áramkört! 

5. A fizikus mint detektív 
Az anyagok olvadás és forráspontja az illető anyagra jellemző mennyi-

ség. Ha meghatározzuk egy ismeretlen anyag forráspontját (normál légköri 
nyomáson), illetve olvadáspontját, táblázat segítségével azonosíthatjuk az 
anyagot.  

Egy ismeretlen anyagot melegítettünk, és bizonyos időközönként meg-
mértük a hőmérsékletét. A mérési adatok alapján grafikont készítünk.  
Vizsgáljátok meg a grafikont, és válaszoljatok a kérdésekre! 

a) Milyen fizikai mennyiséget ábrázolunk, minek a függvényében?  
b) A táblázat alapján határozzátok meg, milyen anyagra vonatkozik a 

grafikon! 
c) Milyen változások következnek be a grafikon különböző szakaszain?  

 

V 

V 

V 

A V 

A 
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Anyag 

Olvadás-
pont 

Forráspont Anyag 
Olvadás-

pont 
Forráspont 

 °C °C  °C °C 
Arany 
[Au] 

1064 2856 
Réz 
[Cu] 

1085 2562 

Cink 
[Zn] 

419,5 907,0 Hg(f) –38,84 356,68 

Ezüst 
[Ag] 

961,8 2162 
Szén 
[C] 

4492 3642 

Nikkel 
[Ni] 

1455 2913 
Szilícium 

[Si] 
1382 - 

Ólom 
[Pb] 

327.5 1749 
Titán  
[Ti] 

1668 3287 

Ón  
[Sn] 

231,9 2602 
Vas  
[Fe] 

1538 2861 

Platina 
[Pt] 

1768 3825 
Wolfram 

[W] 
3422 5555 

Higany 
[Hg] 

–38,84 356,68    

 
  

t (s) 

θ (C) 

327 

961 

1064 

1538 

2162 

3287 

2861 
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I. Fordítások „költői nyelvről” „fizikus nyelvre” és vissza 

1. Az alábbi verssorok József Attila Nézem a lámpát című verséből valók. 
Fordítsd át „fizikus nyelvre”, vagyis úgy magyarázd el a versben leírt 
jelenségeket, ahogy egy fizikalecke keretén belül tennéd! Mire utal a 
„csupa titok” kifejezés?  
 

Nézem a lámpát. Villamos lámpa. 
Fűti egy titkos, rejtett erő.  
Tompa árnyékból csillogó élet lesz,  
Ahogy belőle fény tör elő. 
 

Nézzétek, milyen megfoghatatlan,  
Csupa titok, csupa hatalom 
S mégis, fényével akkor pompázhat csak, 
Mikor én, az Ember, akarom! 

2. Az alábbi, tudományos igénnyel megírt mondatot fordítsd le a költészet 
nyelvére. Írj egy legalább négysoros verset, amely tartalmazza az alábbi 
szövegrészlet fontosabb gondolatait! 

Az emberi test sem működne elektromosság nélkül. A szív dobbanásait 
olyan gyenge elektromos jelek indítják meg és szabályozzák, amelyek a szív 
izmain megközelítőleg másodpercenként futnak át. Ezek a jelek a test szöve-
tein keresztül kijutnak a bőrfelületig, ahol megfelelő fémérzékelőkkel felfog-
hatók. Kétféleképpen tehetők láthatóvá: hullámzó jelként a képernyőn vagy 
írószerkezet közbeiktatásával, papírcsíkon (elektrokardiogramm vagy rö-
viden EKG). 

IX. osztály 

I. Kísérlet 

Vizsgáljátok az esését egy A4-es papírlapnak, ha vízszintesen tartva és köze-
pébe tízbanisokat helyezve szabadon leesik 60, 90, 120, 150 és 180 cm 
magasságból. Végezzétek el a mérést, ha a lapra egy, illetve két tízbanist 
helyeztek, illetve ha egy lap helyett két egymásra helyezett lapot használtok. 
(Egy A4-es ívlap méretei 21 cm � 30 cm, felületi sűrűsége 80 g/m2, a tíz-
banis tömege 4 g). 

a) A mérési eredményeket foglaljátok táblázatba! 
b) Jellemezzétek az esést! Milyen típusú a mozgás? Hogyan magyarázha-

tók az általatok mért esési idők közötti különbségek? 
c) Ábrázoljátok a pénzérmére ható erőket! 
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d) Az esési magasság függvényében ábrázoljátok az 1 lap – 1 pénzérem 
rendszer esési idejét! 

e) Ábrázoljátok az átlagsebességeket a magasság függvényében 2 lap – 1 
pénzérem esésekor! 

f) Számoljátok ki a 2 lap – 1 pénzéremből álló rendszer súlyát, átlagos se-
bességét és gyorsulását, amikor 180 cm magasból ejtjük! Határozzátok 
meg ebben az esetben a légellenállási erő nagyságát! 

II. Elméleti feladatok 

1. Ismerve a Föld tömegét MF = 6�1024 kg és a Föld Nap körüli pályájának 
sugarát d = 150 millió km meghatározható-e az egy év alatt a Nap által a 
Földön végzett mechanikai munka? Hogyan? Indokoljátok válaszotokat! 

2. Mi a feltétele annak, hogy a Föld légkörébe becsapódó meteorit egyenes 
vonalú pályát írjon le a légkörben? Vegyétek figyelembe a meteorit alak-
ját is!  

3. Három egyforma üveg egymás mellett vízszintesen lefektetve van elhe-
lyezve egy asztalra. Az egyik üveg üres, a második félig, míg a harmadik 
színültig van vízzel töltve, ledugaszolva. Ha a három üvegre felülről né-
zünk rá nagyítóként viselkedik. Melyiknek a legnagyobb a törőképes-
sége? Miért?  

4. Egy ház ablakán keresztül kinézve egyes esetekben saját tükörképünket 
láthatjuk. Milyen körülmények esetében észlelhetjük ezt és miért?  

5. Egy több ezer méter magasságban mozgó repülő árnyékot vetít a Földre. 
Mekkora ennek az árnyéknak a mérete a repülőhöz viszonyítva? 
Tárgyaljátok ezt különböző napszakokban! 

Ritka égi jelenség 

Olvassátok el az alábbi szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre! 

2009. július 14., kedd 
Melléknap 
Halo a Mátrában 

 Ritka, igen szép optikai jelenséget örökítettek meg december végén a 
Mátrában: melléknapot, ami a halojelenségek közé tartozik. Ilyenkor úgy 
tűnik, mintha több Nap lenne az égen. 
 A halo nevű légköri jelenségek túlnyomórészt magasszintű felhőkön 
(Cirrostratus, Cirrus, Cirrocumuls) alakulnak ki. Körülbelül 6 km-es magas-
ság felett a felhők csak jégkristályokból állnak. A Nap fénye ezeken az apró 
jégszemeken megtörik. 
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 A halojelenségek létrejöhetnek a légkörben alacsonyabban el
jégkristályokon. Egyik kedves – légköroptikában jártas – olvasónk felhívta a 
figyelmemet arra, hogy hóágyúk közelében is találkozhatunk ilyen jelen
séggel. Az alábbi kép feltehetőleg ilyen alkalommal készült. 
 A fénytörés következtében változatos formájú optikai jelenségek ala
hatnak ki. Melléknap esetén (ami a fenti felvételen is látható) a Nap mellett 
(optimális esetben mindkét oldalon), azzal egy magasságban szivárványszín
fényfolt látszik. A folt Nap felé eső oldala vöröses, az ellenkez
Amikor a teljes halo látszik, akkor a Napot a melléknapokkal összeköt
fényes fénykör is láthatóvá válik. A fényív ritka, de ebben az esetben látszik.
 Hold esetében is kialakulhat hasonló jelenség, csak ott a fényforrás a 
Hold. 
 A melléknapok mellett előfordulhat úgynevezett érintő ív, amikor a fent 
leírt melléknap fénykörét alul, illetve felül érintő fényív (vagy annak egy 
szakasza) jelenik meg az égen. 

(forrás: www.
 

(fotó: Tóth Zsuzsanna)

1. Mit értünk halojelenség alatt? 

2. Milyen magasságban találhatók a Cirrocumulus viharfelhő

3. Milyen fizikai jelenséggel magyarázható a halo jelenség? Írjátok le a 
fenti szöveg kiegészítéseként részletesen a jelenség magyarázatát!

A halojelenségek létrejöhetnek a légkörben alacsonyabban előforduló 
olvasónk felhívta a 

lkozhatunk ilyen jelen-

A fénytörés következtében változatos formájú optikai jelenségek alakul-
hatnak ki. Melléknap esetén (ami a fenti felvételen is látható) a Nap mellett 

ndkét oldalon), azzal egy magasságban szivárványszínű 
 oldala vöröses, az ellenkező kékes színű. 

Amikor a teljes halo látszik, akkor a Napot a melléknapokkal összekötő 
de ebben az esetben látszik. 

tt a fényforrás a 

ő ív, amikor a fent 
 fényív (vagy annak egy 

orrás: www.meteo21.hu) 

 
(fotó: Tóth Zsuzsanna) 

ocumulus viharfelhők? 

ható a halo jelenség? Írjátok le a 
szöveg kiegészítéseként részletesen a jelenség magyarázatát! 
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X. osztály 

I. Kísérlet 

A következő eszközök állnak a csapat rendelkezésére: 
• 1 db izzó (Rx), 
• 1 db ismert ellenállás (R, értéke az ellenálláson megtalálható), 
• 1 db állványra szerelt drót, amit két részre oszt a csúszóérintkező (R1, R2), 
• 1 db galvanométer.  

A kísérlet menete: 
Készítsétek el az ábrán látható 

kapcsolást. Változtassátok az R1 ellenál-
lás értékét, az l1 hosszúság változtatásá-
val. Öt különböző érték esetén mérjétek 
meg háromszor az A és B pont között a 
feszültséget (l1 rendre 5 cm, 15 cm, 
25 cm, 35 cm, 45 cm). A kapott adato-
kat foglaljátok az alábbi táblázatba! A 
hatodik mérésnél határozzátok meg azt 
a távolságot, ahol a galvanométer 0 értéket mutat! Ábrázoljátok grafikonon a 
feszültséget az l1 hosszúság függvényében. Értelmezzétek a kapott grafikont! 
 Wheatstone híd esetén tudjuk, hogy ha a G galvanométer 0 V potenciál-
különbséget jelez, akkor az A és B pontok potenciálja megegyezik. 

Felírhatjuk, hogy: 

1

1 2

22 1
x

x

l
R lR S R R

lR R l
S

ρ

ρ

⋅

= = ⇒ = ⋅

⋅

. Ezt a képletet felhasznál-

va határozzátok meg az izzó Rx ismeretlen ellenállását! 
A kísérlet elvégzéséhez szükséges galvanométert a használat előtt állít-

sátok a 20 V-os beosztásra, és ezen a kísérlet végéig ne változtassatok! A kí-
sérlet befejezése után a galvanométert ki kell kapcsolni!  

Mérés sorszáma l1 U Uátlag 
 cm V V 

1 5 
 

 
 
 

2 15 
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3 25 
 

 
 

 

4 35 
 

 
 
 

5 45 
 

 
 
 

6  0 0 

 
II. Feladat 

Válaszoljatok a kérdésekre néhány mondatban! 
1. Az előző feladatban található kapcsolás esetére számítsátok ki az áram-

kör minden ágában az áramerősségeket, amikor az R1 = 1 Ω és R2 = 4 Ω. 
2. Miért nem „kenődik” a hátsó szélvédőre az autóban keringő légy? 
3. Miért vörös a naplemente? 
4. Hogyan hőszigetel a hőszigetelő? 
5. Miért érdemes sós vízben főzni? 
6. Miért csak úszószemüveggel látunk tisztán a víz alatt? 
7. Milyen színűek lennének a tárgyak fény nélkül? 
8. Hogyan fejt ki erőt a lábunkra a padló? 
9. Hogyan szívja fel a papírtörölköző a vizet? 
10. Betörhet-e az ablaküveg a magas hangoktól?  

XI. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésre álló kísérleti eszközök: 
• állvány két függőleges rúddal,  
• szorítók, 
• ceruza,  
• drótdarab, 

• kartonlap,  
• zsineg,  
• nehezék,  
• vonalzó. 

A kartonpapír téglalap alakú, amelynek a középpontját O-val jelöltük. 
Ha van olyan órátok vagy telefonotok, amivel időt lehet mérni, használjátok 
azt, ha nincs, kérhettek egy stopperórát.  
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A kísérlet célja: a rezgőmozgás tanulmányozása 

A kísérlet menete 

1. A szorító, a ceruza, az állvány, a zsineg és a nehezék segítségével 
végezzétek el a következő kísérletet: a zsineg egyik végére erősítsétek fel a 
nehezéket, és mérjétek meg N1 számú lengés t1 időtartamát, különböző 
hosszúságok (3–19 cm) esetén. Minden mérést végezzetek el legalább 3-
szor! Az adatokat vezessétek be az 1. táblázatba! 

Ábrázoljátok grafikusan, milliméterpapíron a rezgések periódusát (T1), a 
felfüggesztési pont és a nehezék középpontja közötti távolság (L1) függvé-
nyében! (1. grafikon) 

2. A kartonlapon található 10-es számú lyukba fűzzétek be a drótot, és 
feszítsétek ki az állványra szerelt két rúd közé. Az állványt úgy fordítsátok, 
hogy a papír fényes fele legyen szemben veletek. A kartonlap AD oldalát 
emeljétek fel úgy, hogy vízszintes legyen. A D pontot engedjétek szabadon, 
és ezáltal lengésbe jön a kartonlap.  

Mérjétek meg, hány N2 lengés után áll le a rezgőmozgás, és mennyi t2 
ideig tartott. Mérjétek meg N3 számú lengés t3 időtartamát. Ezeket a 
méréseket ismételjétek meg többször is! 

A drótot oldjátok ki és fűzzétek át a következő lyukba. Ismételjétek meg 
az előzően leírt kísérletet a megváltozott feltételek között mind a 10 lyuk 
esetén! 

Az adatokat vezessétek be a 2. táblázatba! 
Ábrázoljátok grafikusan a megállásig végbement lengések számát! (N2) 

az O pont és a lyuk közötti távolság függvényében! (2-es grafikon) 
Ábrázoljátok grafikusan a rezgőmozgás csillapodásának időtartamát (t2) 

az O pont és a lyuk közötti távolság függvényében! (3-as grafikon) 
Ábrázoljátok grafikusan a rezgések periódusát (T3) az O pont és a lyuk 

közötti távolság (l2) függvényében! (4-es grafikon) 
Ábrázoljátok grafikusan a rezgések kezdeti helyzeti energiáját (Ehátlag) 

az O pont és a lyuk közötti távolság (L2) függvényében! (5-ös grafikon) 

Az eredmények kiértékelése 

a) Milyen érdekességet vesztek észre, ha összehasonlítjátok a 2-es grafi-
kont a 3-as grafikonnal? Mit gondoltok, mi a magyarázata? 

b) Milyen érdekességet vesztek észre, ha összehasonlítjátok az 1-es gra-
fikont a 4-es grafikonnal? Mit gondoltok, mi a magyarázata? 

c) Milyen érdekességet vesztek észre, ha összehasonlítjátok a 3-as grafi-
kont az 5-ös grafikonnal? Mit gondoltok, mi a magyarázata? 
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II. Feladat 

Valódi tekercs ohmikus ellenállása R = 100 Ω, induktivitása L = 9,55.10–3 H. 
a) Mekkora lesz a rajta átfolyó áram erőssége, ha a tekercset egy U = 12 V 

feszültségű egyenáramforrásra kapcsoljuk? 
b) Mekkora lesz az áram erőssége, ha a tekercset egy U = 12 V feszült-

ségű, ν = 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramforrásra kapcsoljuk?  

1. táblázat 
A kísérlet 
sorszáma 

L1 N1 t1 T1 T1átlag 

cm lengés s s s 
1      
2    
3    
4      
5    
6    
      
    
    

16      
17    
18    

2. táblázat 
S. 
sz. 

L2 N2 t2 T2 T2átlag N3 t3 T3 T3átlag h m Eh Ehátlag 

cm lengés s s s lengés s s s m kg J J 
1 1             
2         
3         
4 2            
5         
6         
7 3,5            
8         
9         

10 5            
11         
12         
13 6,8            
14         
15         
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16 9            
17         
18         
19 11            
20         
21         
22 13            
23         
24 15            
25         
26 17            
27         

2011 

VI. osztály 

I. Kísérlet 

A gipsz, kémiai nevén kalcium-szulfát, a nagy tömegekben előforduló ásvá-
nyok egyike. Az iparban fontos szerepe van. Ha a gipszporhoz vizet adunk és 
azzal összevegyítjük, rövid időn belül megszilárdul. 
A feladat a következő: 
1. Határozzátok meg a gipszpor sűrűségét tömeg- és térfogatmérés alapján! 

2. A gipsz és víz vegyítési aránya 1,5:1. Készítsetek keveréket és a 
megszilárdulás után határozzátok meg a kapott gipsztárgy sűrűségét! 

3. Fogalmazzátok meg észrevételeiteket a kapott tárgy sűrűségére vonatko-
zóan, figyelembe véve az összetevők sűrűségét és tömegarányát! 

Eszközök: 
• műanyag pohár, 
• műanyag kanál, 
• gipszpor, 
• víz, 
• papírlap (méréshez és tölcsérnek), 
• műanyag zacskó vagy kesztyű, 

• mérleg, 
• 100 ml-es mérőhenger, 
• 250 ml-es mérőhenger, 
• papírtörlő (a pancsolás nyomainak 

eltüntetésére). 

Anyag Tömeg Térfogat Sűrűség 
 g cm3 g/cm3 

Gipszpor    
Gipsztest    
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A kísérlet menete 
a) Mérjetek ki 90 g gipszport és papírtölcsér segítségével öntsétek be a 

kisebbik, belül száraz mérőhengerbe, hogy megtudjátok a térfogatát! 
(A térfogat leolvasása előtt a mérőhenger alját ütögessétek a tenyere-
tekhez azért, hogy a gipszpor minél tömörebben helyezkedjen el.) 

b) Számítsátok ki a gipszpor sűrűségét! 
c) Öntsétek a gipszport műanyag pohárba és adjatok hozzá annyi vizet, 

amennyit az 1,5:1 keverési tömegarány megkövetel! 
d) Az összetevőket kevergessétek, és amikor szilárdulni kezd, műanyag 

zacskóba fogva gyurmázzatok belőle egy akkora tárgyat, amekkora 
majd belefér a nagyobbik hengerbe! 

e) Várjatok pár percet, míg teljesen megszilárdul. Amíg szilárdul, dolgoz-
hattok az elméleti feladatokon. 

f) Mérjétek meg a gipsztárgy tömegét és térfogatát! A térfogatméréshez 
használjátok a nagyobbik mérőhengert, amelybe előzőleg vizet töltöt-
tetek, és amelybe beleengeditek a gipsztárgyat, hogy megtudjátok az 
általa kiszorított térfogatot. 

g) Számítsátok ki a gipsztárgy sűrűségét, majd válaszoljatok a harmadik 
pontban megfogalmazott kérdésre! 

II. Kérdések, feladatok 

1. Mekkora a súlya az ugrótoronyból elrugaszkodott 68 kg tömegű műug-
rónak, mielőtt a medence vizébe érne? 
a) 68 kg; b) 68 N; c) 680 N; d) nulla. 

2. Tajvanon a világ leggyorsabb liftje 60,48 km/h sebességgel halad. 
Mennyi idő alatt visz fel a 63. emeletre, ha egy emelet 4 m magas? 

3. Két testvér, Réka és Gergő egyszerre indul haza az iskolából. Gergő ke-
rékpárral, 20 km/h sebességgel 30 perc alatt ér haza, Réka 9 km-t a 
27 km/h átlagsebességgel haladó villamossal utazik, majd a maradék utat 
gyalog teszi meg, 1 m/s sebességgel. Az alábbi állítások közül melyik 
igaz és melyik hamis? 
a) Gergő ér haza előbb. 
b) Réka még a villamoson ül, mikor Gergő hazaér. 
c) Réka hosszabb ideig megy gyalog, mint villamossal. 
d) Útközben elmennek egymás mellett. 
e) Gergő már több mint 5 perce otthon van, mikor Réka hazaér. 

4. Egy anyagról azt tudjuk, hogy 90 t tömegű részének térfogata 90 m3. A 
következő állítások közül erre az anyagra vonatkozóan melyik igaz és 
melyik hamis? 
a) 10 000 kg térfogata 10 m3. 
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b) 500 dm3 térfogatú anyag tömege 50 kg. 
c) Az anyag sűrűsége 1 g/cm3. 
d) Az anyag sűrűsége 9000 kg/m3. 
e) Ez az anyag biztosan nem víz. 

5. A 6 m × 9 m alapterületű laboratóriumot négyzet alakú kerámialapokkal 
burkolnak úgy, hogy a lapok élei érintik egymást. Egyetlen kerámialap 
oldaléle 30 cm, vastagsága 1 cm és anyagának sűrűsége 2 g/cm3. Számít-
sátok ki a burkolathoz szükséges lapok számát! Mekkora súly terheli azt 
a teherautót, amely a szükséges mennyiségű kerámialapot szállítja? 

Megjegyzés: Pontokat csak abban az esetben lehet szerezni, ha a válaszokat 
meg is magyarázzátok! 

VII. osztály 

I. Kísérlet 

Eszközök:
• lejtő dörzspapírral (smirglivel), 
• hasáb dörzspapírral, 
• zsineg, 
• mérőszalag, 

• 5 és 10 grammos fémkorongok, 
• támaszték, amivel a lejtő szögét 

szabályozni lehet, 
• mérleg. 

Feladat: 
Határozzátok meg: 

a) a dörzspapír–dörzspapír közti 
súrlódási együtthatót a lejtőt 
használva; 
b) a lejtő hatásfokát. 
c) Mit javasoltok, hogyan javít-
hatnátok a lejtő hatásfokát? 

Röviden indokoljátok meg számítá-
saitokat! 

Útmutatás: 
Helyezzétek a hasábot a lejtőre. A 
zsineget vessétek át a csigán, egyik végét erősítsétek a hasábhoz (amelyen 
dörzspapír található), a másik végére helyezzétek el a horgot a koronggal. A 
horogra mindaddig helyezzetek újabb korongokat, amíg a hasáb elindul a 
lejtőn, egyenletesen felfele. Az előbbi eljárást ismételjétek meg különböző 
szögek esetén. Ajánlott értékek l = 1 m= 100 cm, a h legyen rendre 0 cm, 
20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm. A méréseket foglaljátok táblázatba! Minden 
mérést legalább háromszor ismételjetek meg!  

l 

 h 

d 
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II. Kérdések, feladatok 

1. Miért kék az ég? 
2. Mi nehezebb? Egy zsák tollú vagy egy zsák vas? A választ indokoljátok 

meg! 
3. Miért enyhül meg az idő havazás előtt? 
4. Milyen körülmények közt forrhat a víz 100 oC-tól különböző hőmérsék-

leten? 
5. Miért nem fagynak be fenékig a mélyebb tavak és folyók, még a leghide-

gebb telek idején sem? 
6. Hogyan lehetséges az, hogy vizenyős, lápos talajon a több tonnás, lánctal-

pas jármű könnyedén átmegy, anélkül, hogy elsüllyedne, míg egy egészen 
kisméretű személygépkocsi beragad? 

7. H. G. Wells A láthatatlan ember című regényének főhőse valóban látha-
tatlan? 

8. Egy regényben a főszereplő egy könnyű, vasból készült kocsival repül a 
Holdig úgy, hogy egy mágnest folyamatosan a feje fölé dob, és az maga 
után rántja a könnyű, vasból készült kocsit, vele együtt hősünket is. 
Lehet-e így repülni? 

9. Az Utazás a Holdba című Verne-regényben, a Gun klub tagjai egy óriási 
ágyú segítségével kilőtt lövedékben kialakított űrkabinban három bátor 
embert küldenek a Holdra. Eljuthatnak-e ily módon az emberek az űrbe? 

10. Münchhausen báró egyik kalandja során lovával együtt majdnem 
elsüllyedt a mocsárban. De a báró ebben a nehéz helyzetben is talált 
megoldást: hajánál fogva kirántotta magát és magával együtt lovát is a 
mocsárból. Lehetséges ez? 

III. Olvassátok el a következő szöveget, és válaszoljatok az utána követ-
kező kérdésekre! 

A fizika rövid története 

Az emberek az ókor óta próbálták megérteni az anyag viselkedését: miért 
esnek le az elengedett testek a földre, miért vannak a különféle anyagoknak 
különböző tulajdonságai, és így tovább. Ugyancsak misztikusak voltak szá-
mukra a Világegyetem jellemzői, például a Föld alakja, az égitestek, pl. a Nap 
és a Hold viselkedése. Sok, többségében helytelen elméletet állítottak fel. 
Nagymértékben filozófiai terminusokban fektették őket, és soha nem ellenőrizték 
őket szisztematikus kísérletekkel. Voltak azonban kivételek és anakronizmusok, 
például Arkhimédész, a nagy görög gondolkodó a mechanika és a hidrosztatika 
területén számos kvantitatív módon helyes következtetésre jutott.  
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A 17. század elején Galilei volt az úttörője a fizikai elméletek kísérletekkel 
való igazolásának, ami a tudományos módszer kulcsa. Galilei számos helyes 
képletet alkotott a dinamikában, különösképpen a tehetetlenség törvényében. 
1687-ben Newton publikálta Principia Mathematica c. művét (Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica = A természetfilozófia matematikai alapjai), 
amiben két átfogó és sikeres fizikai elméletét részletezte: Newton mozgástör-
vényeit, amiből a klasszikus mechanika fejlődött ki; és Newton gravitációs tör-
vényét, amiben az alapvető kölcsönhatást, a gravitációt írja le. Mindkét elmélet 
jól egyezett a kísérletekkel. A klasszikus mechanikát Lagrange, Hamilton és má-
sok terjesztették ki kimerítően, új formalizmusokat és elveket kifejlesztve. A gra-
vitációs törvény ösztönözte az asztrofizikát, ami a csillagászati jelenségeket fizi-
kai elvek segítségével írja le.  

A 18. századtól kezdődően Boyle, Young és mások fejlesztették a termodi-
namikát. 1733-ban Bernoulli statisztikus érvekkel kombinálva a klasszikus 
mechanikát, hogy termodinamikai eredményeket kapjon, elindította a statisz-
tikus fizika tudományát. 1798-ban Thompson demonstrálta a mechanikai mun-
ka hővé alakulását, 1847-ben pedig Joule felállította a mechanikai energiára és 
hőre együtt érvényes energiamegmaradás törvényét.  

Az elektromosság és mágnesség tulajdonságait Ohm, Faraday és mások 
vizsgálták. 1855-ben Maxwell egyesítette a két jelenséget az elektromágnesség 
elméletében, amit a Maxwell-egyenletek írnak le. Az elmélet jóslata szerint a 
fény elektromágneses hullám.  

1895-ben Röntgen felfedezte a röntgensugárzást, ami nagy frekvenciájú 
elektromágneses sugárzásnak bizonyult. A radioaktivitást Becquerel fedezte fel 
1896-ban, majd Pierre Curie és Marie Curie tanulmányozták tovább. Ez 
indította el a magfizika fejlődését.  

1897-ben Thomson felfedezte az elektront. 1904-ben ő javasolta az első 
modern atommodellt, az ún. mazsolás puding modellt. (Az atom létezését 1808-
ban Dalton javasolta.)  

1905-ben Albert Einstein megalkotta a speciális relativitáselméletet, ami a 
teret és időt az egységes téridőben egyesíti. A relativitáselmélet másféle 
formulákkal írja le a különböző vonatkoztatási rendszerek közötti transzfor-
mációt, mint a klasszikus mechanika, ami szükségessé tette a relativisztikus 
mechanika kifejlesztését a klasszikus mechanika helyett. Kis relatív sebesség-
különbségek esetén a két elmélet jóslatai megegyeznek. 1915-ben Einstein 
kiterjesztette elméletét a gravitáció magyarázatára is, megalkotva az általános 
relativitáselméletet, amely helyettesíti Newton gravitációelméletét. Kis tömegek 
és energia esetén a két elmélet jóslatai megegyeznek.  

1911-ben Rutherford szórási kísérletéből egy nagyon kompakt, kis méretű, 
nagy tömegű, pozitív töltésű atommag létére következtetett, amit ő protonnak 
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hívott. Később kiderült, hogy az atommag pozitív és semleges összetevőkből 
áll. Az atommag semleges összetevőit, a neutronokat Chadwick fedezte fel 
1932-ben és a pozitív összetevőket, nem az egész atommagot hívjuk protonnak.  

1900-tól kezdve Planck, Einstein, Bohr és mások kvantumelméleteket 
fejlesztettek ki a kísérleti eredmények megmagyarázására diszkrét energia-
szintek bevezetésével. 1925-ben Schrödinger és 1926-ban Heisenberg és Dirac 
megfogalmazták a kvantummechanikát, amely megmagyarázta a megelőző 
kvantumelméleteket. A kvantummechanikában a kísérletek kimenetele lénye-
güktől fogva valószínűségi, az elmélet ezen valószínűségek kiszámítását adja 
meg és sikeresen írja le az anyag viselkedését a kis távolságok skáláján.  

A kvantummechanika adja az elméleti eszközöket kondenzált anyagok fizi-
kája kezébe, ami a szilárd testek és folyadékok viselkedését írja le, ideértve az 
olyan jelenségeket, mint a szupravezetés és a félvezetők. A kondenzált anyagok 
fizikájának úttörői között van Bloch, aki 1928-ban az elektronoknak kristály-
struktúrákban való viselkedésének kvantummechanikai magyarázatát adta.  

A második világháború idején mindkét fél a magfizikára fektette a hang-
súlyt, hogy létrehozhassa az atombombát. A Heisenberg vezette német erőfe-
szítés nem járt sikerrel, de a szövetséges Manhattan-terv igen. Az Egyesült 
Államokban, a Chicagói Egyetemen Fermi csoportja 1942-ben létrehozta az 
első nukleáris láncreakciót, és 1945-ben az első nukleáris bombát felrobban-
tották Alamogordo mellett, Új-Mexikóban.  

A kvantumtérelméletet azért alkották meg, hogy a kvantummechanika 
összhangba kerüljön a speciális relativitáselmélettel. Modern formáját a késő 
1940-es években nyerte el Feynman, Tomonaga, Schwinger és Dyson munkás-
sága nyomán. Ők fogalmazták meg a kvantumelektrodinamikát, amely az 
elektromágneses kölcsönhatást írja le. A kvantumtérelmélet adja a modern ré-
szecskefizika kereteit, amely az elemi részecskéket és az alapvető kölcsönhatá-
sokat kutatja. 1954-ben Yang és Mills fejlesztette ki a mértékelméletek alapjait, 
ezek alkotják a standard modell vázát, amit az 1970-es években fejeztek be, és 
sikeresen írja le szinte az összes eddig felfedezett elemi részecskét.  

Az ENSZ 2005-öt a fizika világévének nyilvánította. 

1. Miben állt az ókori tudósok nagy tévedése, ha a természeti jelenségeket 
próbálták leírni? 

2. Ki volt az úttörője a fizikai elméletek kísérletekkel való igazolásának? 

3. Mit tartalmaz Newton alapműve? 

4. Ki talált egységes magyarázatot az elektromos és mágneses jelenségekre? 

5. Ki és mikor fedezte fel az elektront? 

6. Melyik évben alkotja meg Albert Einstein az általános relativitáselméletét? 
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7. Milyen kutatásokra fektettek nagy hangsúlyt a második világháború 
idején a szembeálló felek, és miért? 

8. Kik és mikor valósították meg először a nukleáris láncreakciót? 
9. Melyik modell írja le sikeresen az elemi részecskéket? 
10. Melyik évet nyilvánította az ENSZ a fizika világévének? 

VIII. osztály 

I. Kísérletek 

Figyelem, a kísérletek megismétlésére nincs lehetőség! A kísérletekre vonat-
kozó szövegrészt az elejétől a végéig nagyon alaposan tanulmányozzátok át! 

1. Kísérlet 
Rendelkezésre álló eszközök és anyagok: 

• kaloriméter,  
• műanyag pohár, 
• hőmérő, 

• jég,  
• meleg víz. 

A kísérlet menete: 
A jégből mérjetek le 25 g és 50 g közötti mennyiséget. (A jégdarabkák közötti 
vizet ne töltsétek a lemért jég közé.) Töltsétek be a kaloriméterbe és mérjétek 
meg a jég hőmérsékletét. Mérjetek ki gyorsan 80–120 ml közötti térfogatú 
meleg vizet. Mérjétek meg a víz hőmérsékletét, majd töltsétek a kaloriméterbe. 
Zárjátok be a kalorimétert és várjátok meg, hogy kialakuljon az egyensúlyi 
hőmérséklet. 

Töltsétek ki az alábbi táblázatot! 

A jég 
mennyisége 

mjég 

A jég 
hőmérséklete 

tjég 

A víz 
mennyisége 

mvíz 

A víz 
hőmérséklete 

tvíz 

Az 
egyensúlyi 

hőmérséklet 
tvégső 

g C° g C° C° 
     

Az első kísérletre vonatkozó kérdésekre a választ és a számításokat azután 
végezzétek el, miután beindítottátok a második kísérletet. 

Kérdések 
1. Milyen egy ideális kaloriméter? 
2. Számítsátok ki, hogy ideális viszonyok között mennyi lett volna a végső 

hőmérséklet! Adott a víz fajhője, cvíz = 4180 J/kgK és a jég olvadáshője, 
λjég = 333,7 kJ/kg. 
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3. Mivel magyarázható az eltérés a számított és a mért eredmény között? 

2. Kísérlet 
Rendelkezésre álló eszközök és anyagok: 

• 2 műanyag pohár,  
• 1 hőmérő,  

• jég,  
• meleg víz. 

A kísérlet menete: 
A maradék jeget és a maradék vizet használjátok. Az egyik pohárba te-

gyetek jeget, a másik pohárba lehetőleg ugyanannyi tömegű vizet. A két 
edényben felváltva mérjétek a hőmérsékletet, nagyjából egyforma időközön-
ként. Hőmérsékletmérés előtt a jeget is, a vizet is meg kell kavarni. Ha azt ta-
pasztaljátok, hogy a hőmérsékletváltozás gyors, akkor gyakrabban mérjetek. 
Ha a változás lassú, elég ritkábban mérni. A mérések eredményét az alábbi 
táblázatba vezessétek be! Javaslat: mjég legfennebb 100 g legyen. 

A mérés 
sorszáma 

Eltelt idő 
t 

A jég 
hőmérséklete 

T1 

A víz 
hőmérséklete 

T2 
 min Co Co 
    

A táblázat szükség esetén bővíthető, folytatható. 

1. A táblázatban szereplő adatokat ábrázoljátok ugyanabban a koordináta-
rendszerben. A függőleges tengelyen a hőmérsékletet, a vízszintes 
tengelyen az eltelt időt jelöljétek. 

2. Mit vesztek észre? 

3. Magyarázzátok meg, milyen folyamat játszódott le az egyik és a másik 
pohárban! 

4. Hogyan lehetne megváltoztatni a megfigyelt folyamatok sebességét, és 
milyen tényezők befolyásolják azt? 

II. Kérdések, feladatok 

1. Egy áramforrás e.m.f.-e E = 15 V, belső ellenállása r = 1 Ω. Az áramfor-
rás sarkaira egy 6 Ω-os és egy 8 Ω-os ellenállást kapcsolunk először so-
rosan, majd párhuzamosan. Mennyi az áramerősségek aránya (az áram-
kör főágában) a két esetben? 

2. Egy hölgy súlya 450 N. Tűsarkú cipőjének a tűsarkára áll. Becsüld meg, 
kb. mekkora nyomást gyakorol a talajra! A lánctalpas talajgyalu tömege 
4 tonna. A hölgy vagy a talajgyalu hat nagyobb nyomással a talajra? 
Miért? 



69 

3. a) Miért úszik a jég a vízen? 
b) Miért úszik a csónak a tavon? 
c) Miért süllyed le a kő a vízben? 
d) Hol könnyebb emelni (tartani és nem kinyomni a fejünk felé) az acél-

ból készült súlyzót, a mellig érő vízben, vagy a parton? Miért? 
e) Miért nehéz a felfújt focilabdát a víz alatt tartani? 

4. A villámlás után 6 másodperccel halljátok a dörgést. Milyen messze 
villámlott? 

IX. osztály 

I. Kísérlet 

A. Eszközök:  
• egy Berzelius-pohár, 
• víz,  
• karton,  

• lézer,  
• vonalzó. 

1. Töltsetek vizet az átlátszó pohárba és nézzetek a falain keresztül közelítve 
és távolítva a szemetektől a poharat! Mit vesztek észre? Milyen optikai esz-
köznek felel meg a pohár víz?  
2. Állítsátok a poharat bele a kivágott kartonba és húzzátok fel a kartont a 
pohárra, úgy hogy a karton ne hajoljon meg, de megálljon a poháron! A lézer 
segítségével állapítsátok meg a pohár víz fókusztávolságát és törőképességét! 
(A kartonon bejelölt két egyenes egymásra merőleges, és a pohár szimmet-
riatengelyében metszik egymást.) Írjátok le részletesen, hogy hogyan dolgoz-
tatok! 

B. Eszközök: 
• lézer,  
• téglatest alakú műanyag edény, 
• tiszta víz, illetve cukros víz 2 

címkézett üvegecskében,  
• ismeretlen anyag címkézetlen 

üvegecskében,  

• fényes, fehér zsírpapír,  
• nylonkesztyű,  
• 2 pohár,  
• szögmérő, derékszögű és 

egyenes vonalzó.  

1. Töltsetek vizet a téglatest alakú műanyag edénybe, és határozzátok meg 
a víz törésmutatóját és a határszöget (méréssel és számolással)! Írjátok le 
a kísérlet menetét! 

2. Töltsétek meg a téglatest alakú műanyag edényt a cukros vízzel, és hatá-
rozzátok meg a törésmutatóját! Írjátok le a kísérlet menetét, és hasonlít-
sátok össze a tiszta vízre kapott értékkel! 
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3. Vegyétek szemügyre az ismeretlen anyaggal telt üvegecskét, melyen 
nincs címke. Próbáljátok kitalálni, hogy mi található benne! Ezután óva-
tosan öntsétek ki belőle a folyadékot a pohárba, de nagyon óvatosan, las-
san, apránként, szinte cseppenként! Vigyázat! A hirtelen mozdulat árthat 
az üvegecske tartamának! Mit vesztek észre? 

4. Határozzátok meg az edényben maradt anyag törésmutatóját, kivéve azt a 
zsírpapír fényes felületére (nem kell irtózni tőle, ha nem lenne beáztatva, 
ráismernétek, biztos a kedvenc édességeitek egyike). Előre rajzoljátok 
meg a határfelületet és beesési merőlegest, majd illesszétek a határfelü-
letre a legegyenesebb oldalát az anyagnak! 

5. Magyarázzátok meg a törésmutatók ismeretében, hogyan lehetséges, 
hogy alig lehetett észrevenni az ismeretlen anyagot az üvegecskében! 

II. Olvassátok el a következő szöveget!  

A fénytörés csapdái 

Tiszta vizű tengerpartokon, csendes folyású patakoknál gyakran tapasz-
talhatjuk, hogy a víz sokkal sekélyebbnek látszik, mint amilyen a valóságban. 
Ennek az az oka, hogy a víz alatti tárgyakat, illetve a meder alját a fény töré-
sekor a vízből „laposabban” kilépő fénysugár meghosszabbításában, vagyis 
abban az irányban látjuk, amely irányból a fény a szemünkbe jutott. Ezért a 
vízbeli dolgok megemelkedni látszanak. Ha nem merőlegesen, hanem valami-
lyen szög alatt nézünk a vízbe, a tárgy „felemelkedése” annál nagyobb, 
minél laposabban látjuk a vízfelszínt. A jelenség azon túl, hogy érdekes, a 

szigonnyal halászó emberek és a vízbe lecsapó 
halászmadarak számára komoly irányzási 
problémákat is felvet. A madarak ezért legszí-
vesebben merőlegesen csapnak le, hiszen így a 
legkisebb a hibázás lehetősége. Kutatók megfi-
gyelték, hogy nagyobb beesési szög esetén a 
mozdulat közben folyamatosan korrigálják a 
mozgásukat, így érik el, hogy a célba találjanak.  

„Fordított irányban” vadászik a lövőhal 
(Toxotes jaculatrix), amely a felszín alól a 
szájával vizet lő a víz feletti leveleken üldögélő 
rovarokra, és a leesett rovarokat kapja el. A 
hal lehetőleg az áldozata alá úszik, és szinte a 
vízfelszínre merőlegesen céloz. Előtte azonban 
kis előre-hátra mozdulatokkal pontosítja a 
célzást. A lövőhal akcióban 
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A halak látása 

A halak páros és általában nagy, oldalállású fejlett hólyag
rendelkeznek, amelyek segítségével képesek a képlátásra. Mivel szemeik a fej 
két oldalán helyezkednek el, látótereik alig vagy egyáltalán nem fedik egy
mást. Előfordulnak azonban kicsi és felső állású szempárok
Ictaluridae). 

A szemek külön-külön is mozgathatók. Alakja a beérkező
lapított gömb. Felszínét porcokkal erősített ínhártya burkolja 
nak a szemmozgató izmok –, alatta pedig a szemet ellátó hajszálerek háló
tából álló érhártya található. Kívülről látható felületét az alig görbült, 
átlátszó szaruhártya alkotja, mögötte többnyire fehér gyűrű
szivárványhártya (írisz), melynek nyílása a pupilla. Ebben helyezkedik el a 
gömbölyű szemlencse, melyet a hozzákapcsolódó izmos sarlónyúlvány tart és 
mozgat. 

Halaink rövidlátók (élesen 1–2 méterre látnak). A pontyalkatúak csak 
1–5 centiméterre látnak élesen! A szem felépítése a szárazföldi gerin
hez hasonlít azzal a nagy különbséggel, hogy szemlencse dombo
halak nem képesek változtatni, csak az ideghártyához való távolságát. Ha a 
szemlencsét az úgynevezett sarló alakú nyúlvány idegrostjai hátrébb húz
így az ideghártyához közelítik, akkor a hal számára lehetővé válik, hogy akár 
10–12 méteres távolságba is elláthasson. Ez a távolság körülbelül a maxi
mum határ, de természetesen az egyes halfajok maximális „látótávolsága” 
változik. Ezt befolyásolja a környezet és az egyed szemének fejlettsége.

 
Emberi szem és hal-szem távolra 

fókuszálva 
Emberi szem és hal-

fókuszálva
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Bifokális szemű halak és más vízi élőlények 

A bifokális (kétfókuszú) szemüveget Benjamin Franklin (1706
híres amerikai tudós találta fel 1784-ben. Köztudott, hogy számos példáját 
ismerjük az olyan, az emberi igények kielégítésére tervezett optikai képalkotó 
rendszereknek, amelyek bizonyos mértékben utánozzák egyes állatok látó
rendszerét (pl. a napenergia gyűjtők/sűrítők, az optikai információt gy
továbbító távközlési berendezések, a fényenergiát átalakító fotodetektorok, a 
fotokémiai molekuláris számítógépek, vagy a látási elégtelenségekkel 
rendelkezők számára kifejlesztett optikai/vizuális protézisek), de a bifokális 
szemüvegek és kontaktlencsék nem tartoztak zek közé.  

Bár a számunkra is érzékelhető fény tartományában lát a négyszem
hal, szeme nem szokványos felépítésű. A feje tetején lévő szemgolyói ketté
tottak egy vízszintes vonallal. Így nem okoz gondot a halnak a víz és a leveg
határán keletkező fénytörés. Ha a víz színéhez közel lebeg, a sze
részével a levegőben repkedő rovarokat, míg szemei alsó felével a vízben él
ragadozókat kémleli. Mind a négy szemrészhez külön retina tartozik. A fel
re a vízből jövő, az alsóra a levegőből érkező fénysugarak vet
külön-külön értelmezi a vízből és a levegőből érkező ingereket.

A tudósok által Anablepstnek nevezett (négyszemű hal) 30 centiméter 
hosszú, cselleszerű hal a Mexikó déli része és Dél-Amerika északi része kö
zött található vizekben lelhető fel. A farkától a kopoltyújáig ebben a halban 

  
A négyszemű hal termé-

szetes környezetében 
A négyszemű hal 

szeme 
A négyszem

szerkezete
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nincs semmi különös, ami azonban a kopoltyúja felett van, az igazán bámu-
latba ejtő. 

A négyszemű halon kívül több vízi élőlény szeme bifokális, közülük a 
legrégebbi a trilobita. A legelső háromkaréjos ősrákok (trilobiták) alsó-
kambriumi (kb. 550 millió évvel ezelőtti) megjelenésükkor már viszonylag 
magasan szervezett, a tengerek vizében élő állatok voltak, és összetett sze-
mekkel rendelkeztek. A fosszilizáció során a trilobiták szeméből csak a kal-
cit-lencsék és a levedlett páncél szemek körüli részei maradtak fenn; a 
lencsék alatti képletek szerkezetéről szinte semmit sem tudunk. Ellentétben a 
négyszemű hallal, melynek a szem bifokalitását az ellipszoid szemlencséje és 
két pár retinája biztosítja, a trilobiták szemének bifokalitását a szemlencse 
kis dudorja biztosítja mely kíséretiesen hasonlít a bifokális szemüveglen-
csére.  

Természet Világa 127. évf. 12. sz. Horváth Gábor: Hogyan látnak az állatok? 

 

Az előbbiek alapján válaszoljatok a következő kérdésekre! 

1. Miért nehéz a halásznak vagy a ragadozó vízimadárnak a hal megcélzása? 

2. Miért csapnak le a ragadozó madarak szinte merőlegesen a víz felszínére? 

3. Miben különbözik a hal szemszerkezete az ember szemszerkezetétől? 

4. Hány szeme van a négyszemű halnak? 

5. Miért találunk bifokális szemlencsét csak a vízi állatok, kétéltűek körében? 

6. Mi a különbség a négyszemű hal és a trilobiták szeme között? 

7. Mi a közös Benjamin Franklin felfedezését élvező ember és a trilobiták 
között? 

8. Milyen fizikai felfedezések fűződnek Benjamin Franklin nevéhez? 

  
A trilobita kalcit szemlencséje Bifokális szemüveglencse 



74 

X. osztály 

I. Kísérlet 

Eszközök: 
• egy 1,5 V-os ceruzaelem, 
• egy kerámia ellenállás, 
• egy burkolatlan vezető huzal, 
• 4 db burkolt vezető huzal, 

• egy digitális multiméter 
(elektromos mérőeszköz), 

• milliméterpapír. 

Tennivalók: 
1. Értelmezzétek az ellenállás paramétereit. Indokoljátok meg, hogy mű-

ködtethető-e a névleges értékeknek megfelelően az elemről. (Például a 
15W6R7J jelzés 15 Watt és 6,7 Ω-ot jelent, a 2W20RJ pedig 2 Watt és 
20 Ω). 

2. Ellenőrizzétek (mérőműszer segítségével) az ellenállás értékét. Hány 
százalékban tér el a feltüntetett értéktől?  

3. Létesítsetek egyszerű áramkört az elemből és ellenállásból. Ábrázoljátok 
az áramkört! 

4. Határozzátok meg az elem belső ellenállását! Írjátok le az eljárást! 
VIGYÁZAT: NEM megengedett rövidzárlati áram mérése! 

5. Határozzátok meg a burkolatlan huzal fajlagos ellenállását anélkül, hogy 
az elemmel egy áramkörbe iktatnánk. A huzal átmérője 0,4 mm.  

6. A burkolatlan huzalból csúszóellenállást létesítve azt kössétek sorba az 
ismert ellenállással. A soros áramkör ekkor két ellenállást és az elemet 
tartalmazza. A burkolatlan huzal áramkörbe iktatott hossza legyen rendre 
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm.  

a) Készítsétek el a kapcsolási rajzot! 
b) Milliméterpapíron foglaljátok táblázatba a mérési eredményeket és 

ugyanide ábrázoljátok az áramerősséget az eredő külső ellenállás 
függvényében! 

c) Értelmezzétek a grafikont! 
d) Mekkora a külső áramkörnek leadható maximális teljesítmény? (A 

P = I2R összefüggésre támaszkodjatok) 
Útmutatás: 

•••• a burkolt huzalokkal kapcsoljátok össze az áramköri elemeket, lecsu-
paszított végeiket szorosan csavarjuk az áramköri elemek sarkaira (3-4 
egymás melletti szoros menet keletkezzen a csatlakozás helyén, így az 
érintkezés nem eredményez mérési hibát). NE görbítgessétek az ellen-
állások sarkait, mert letörhetnek! 
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•••• a mérőműszer legnagyobb skáláján kezdjük a mérést, csak akkor 
kapcsoljunk kisebb skálát, ha előzőleg meggyőződtünk, hogy a mért 
érték nagyon kicsi, nulla közeli. 

II. Kérdések, feladatok 

1. A vasaló, a hűtőszekrény „intelligens” kapcsolóval van felszerelve. 
(mely időközönként ki-be kapcsol). Értelmezzétek a kapcsoló működé-
sét! Milyen fizikai jelenségen alapszik e kapcsolók működése? 

2. Mi a szerepe a hűtőszekrénybe beépített kompresszornak a hűtés folya-
matában? 

3. Az űrsiklók felületét kerámia lapok fedik. Mi a szerepük és miért ez az 
anyag a legalkalmasabb erre? 

4. Régi falusi lakások fűtéséhez csempekályhát, viszont a templomok 
fűtésére öntöttvas kályhát használtak. Miért nem használtak ugyanolyan 
típusú kályhát mindkettőnél? 

5. A CERN-i gyorsító nagy intenzitású árammal (˜104 A) létesíti a gyorsító 
elektromágneses teret. E tekercseket cseppfolyós héliummal hűtik. A 
cseppfolyós hélium forráspontja 1 atm nyomáson 4,2 K. Miért kell 
ennyire hűteni a tekercseket? 

XI. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésre álló kísérleti eszközök:  
• állvány két függőleges rúddal,  
• drót,  

• kartonlap,  
• kronométer. 

A karton négyzet alakú, három lyuk van rajta fúrva, ezek az egyik saroktól 
rendre 2, 7, illetve 12 cm távolságra vannak. A lapon két vágásvonal van 
előkészítve a kísérlet második feléhez. A kartont, csak a kísérlet első 
felének elvégzése után szedjétek szét 2 darabra! 
A kísérlet menete: 
a) Fűzzétek át a drótot a kartonlapon rendre a három lyukon keresztül, majd  
mérjétek meg a lap lengéseinek periódusát. Minden mérést végezzetek el 
legalább 3-szor! 
Az adatokat vezessétek be az 1. táblázatba! 
b) Ábrázoljátok grafikusan a rezgések frekvenciáját, a felfüggesztési pont és 
a karton felső sarka közötti távolság függvényében! (1. grafikon) 
c) A kartonlapból válasszátok le a lap ¼-ét, a már előre megvágott vonalak 
mentén. Ismételjétek meg a fenti kísérletet ebben az esetben is! 
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Az adatokat vezessétek be az 2. táblázatba! 
Ábrázoljátok grafikusan a rezgések frekvenciáját, a felfüggesztési pont és a 
karton felső sarka közötti távolság függvényében! (2. grafikon) 

Az eredmények kiértékelése: 
Mit vesztek észre, ha összehasonlítjátok a két grafikont? Keressetek magya-
rázatot megfigyelésetekre! 

 
1. táblázat 

A kísérlet 
sorszáma 

L1 N1 t1 T1 T1átlag 

cm lengés s s s 
1      
2    
3    
4      
5    
6    
7      
8    
9    

 
2. táblázat 

A kísérlet 
sorszáma 

L1 N2 t2 T2 T2átlag 

cm lengés s s s 
10      
11    
12    
13      
14    
15    
16      
17    
18    

II. Kérdések, feladatok 

1. Jancsi és Juliska 3 km/óra sebességgel áteveztek a tavon. Mivel az idő 
borúsra fordult, azonnal elindultak visszafelé. Ugyanazon az útvonalon, 
de kétszer olyan gyorsan haladtak, mint jövet. Így az egész kirándulás 30 
percig tartott. Mekkora volt az átlagsebességük? 
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2. U-alakú üvegcső mindkét szárában azonos magasságban áll a víz. Az 
egyik szárba, a víz tetejére 3 cm-nyi olajat öntünk, ennek hatására a víz-
olaj határfelület 1 cm-t lesüllyed. Készíts rajzot a kiindulási állapotról és 
az olaj rátöltése utáni állapotról! Jelöld be a folyadékszinteket az U-alakú 
cső mindkét szárában! A kísérlet adatait felhasználva határozzátok meg, 
hogy az olaj sűrűsége hányad része a víz sűrűségének! 

3. Igaz-e, hogy amikor a hideg szobát befűtjük, a szobahőmérséklet nő 
ugyan, de a szobában maradó levegő összenergiája változatlan marad? 
Válaszotokat támasszátok alá számítással is! 

2012 

VI. osztály 

I. Kísérlet 

Adottak a következő eszközök:  
• mérőhenger, 
• víz, 

• cérna, 
• fémből készült test. 

A tanári asztalon találsz mérleget! 

a) Határozzátok meg a víz sűrűségét és a fémtest sűrűségét! Írjátok le a 
mérés menetét mindkét esetben, majd számoljátok ki a sűrűségeket! 
(A táblázatokat másoljátok át a vizsgalapra, és ott töltsétek ki!) 
 
A víz sűrűségének meghatározása: 

Üres mérőhenger 
tömege 

Mérőhenger + víz 
tömege 

Víz 
tömege 

Víz 
térfogata 

Víz 
sűrűsége 

g g g cm3 g/cm3 
     
 
A fémtest sűrűségének meghatározása: 

Víz térfogata 
Víz + fémtest 

térfogata 
Fémtest 
térfogata 

Fémtest 
tömege 

Fém sűrűsége 

cm3 cm3 cm3 g g/cm3 
     
 
b) Melyiknek nagyobb a tömege: 500 cm3 víznek vagy az 5 cm oldalélű, 
ugyanebből a fémből készült kockának? 
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II. Kérdések, feladatok 
1. A vitorláshal 3 másodperc alatt 90 m távolságot tesz meg. Mekkora az 

átlagsebessége m/s-ban, hát km/h-ban? 

2. Egy rugó végére egy 20 N súlyú testet akasztunk, és azt tapasztaljuk, 
hogy a rugó 4 cm-rel nyúlik meg. Az első test mellé felakasztunk egy 
második testet is a rugóra, így a rugó megnyúlása 10 cm lesz. Mekkora a 
második test súlya? Hát a tömege?(g = 10 N/kg) 

III. Szövegértés 

A hosszúságmérés története 
 A régi időkben még nem volt egységesen elfogadott mértékegység, az 
emberek pillanatnyi leleményességük alapján választottak mértéket.  
 Később egyes mértékek elterjedtek és bizonyos vidékeken vagy egy or-
szágon belül azokat használták. A hosszúság mértékegységének kiválasztása-
kor legtöbbször az emberi testrészeket vették alapul. Ilyen mértékegységek 
például az öl, láb, arasz, rőf, könyök, hüvelyk stb.  
 Később a tudósok igyekeztek úgy meghatározni a mértékegységeket, 
hogy azokat bármikor, a Föld bármely részén elő lehessen állítani. 
 Christian Huygens, holland fizikus az 1600-as években azt javasolta, 
hogy tekintsék egységnek az 1 másodperc lengésidejű fonálinga hosszát, 
hiszen az inga a világ bármely részén könnyen elkészíthető. Később kiderült, 
hogy az 1 másodperc lengésidejű inga hossza más és más kell legyen. 
 1791-ben a francia Akadémia javaslata alapján, a Föld, Párizson 
áthaladó délkörének negyvenmilliomod részét definiálták a hosszúság 
alapegységének, és ezt méternek nevezték el. 
 1983 óta a hosszúságegységet a fény légüres térben mért sebessége 
határozza meg, mert az független a mozgásállapottól, frekvenciától, térben 
és időben állandó. Egy méter az a távolság, melyet a fény 1/299792458 
másodperc alatt tesz meg. 

1. Sorold fel a szövegben említett, tanult fizikai mennyiségeket, add meg 
ezeknek a betűjelét és nemzetközi mértékegységét, illetve más, a min-
dennapi életben elterjedt mértékegységeket! 

Fizikai mennyiség Betűjele 
Nemzetközi 

mértékegysége 
Más 

mértékegységek 
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2. Milyen megtűrt (nem nemzetközi) mértékegységekről olvastál a szöveg-
ben. Mit gondolsz, miért volt szükséges egy, az egész világon egységes 
mértékegységrendszer bevezetése? 

3. Milyen hosszú a Föld – Párizson áthaladó – délköre? 

VII. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésetekre álló eszközök:  
• egy léc, 
• egy ceruza,  
• egy vonalzó, 

• egy nagyobb súly és egy 
kisebb súly. 

A mérés célja: az egyensúlyi helyzet megállapítása. 
A mérés menete: 
 A ceruzát helyezzétek a léc alá keresztben, a léc végétől L1 = 7 cm-re. 
 Helyezzétek a léc rövidebb végére a nagyobbik súlyt.  
 Keressétek meg a ceruza túloldalán azt a helyet, ahova elhelyezve a 
kisebbik súlyt a léc átbillen. 
 Mérjétek meg a ceruza és a kisebbik súly közötti távolságot. Ezt 
jelöljétek L2-vel, 
 Növeljétel L1-et úgy, hogy a ceruzát 0,5 cm-enként távolítjátok a léc 
végétől. 
 Keressétek meg az L2 új értékeit, majd töltsétek ki az alábbi táblázatot. 
 

A mérés sorszáma L1(cm) L2(cm) 
1.   
2.   
3.   
   

 Ábrázoljátok grafikusan L2-t az L1 függvényében (L1-et a vízszintes 
tengelyen és L2-t a függőleges tengelyen)! 

 
II. Kérdések, feladatok 
1. Jóska kirándulni megy Ferivel. Az erdő szélén Feri bever egy karót a 

földbe. Jóska előveszi az iránytűt és az ő vezetésével keleti irányban ha-
ladnak 2500 lépést. Pihenés után Feri vezet, északi irányba. Így haladnak 
2500 lépést. Merre menjenek és hány lépést, hogy egyenes vonalban ha-
ladva éppen az erdő szélén bevert karóhoz érjenek vissza? Úgy tekintjük, 
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hogy a lépések hossza mindig egyforma. Rajzold le méretarányosan a két 
fiú útját! 1 cm = 200 lépés kicsinyítést használj! 

2. Egy betonfolyosón Pisti állandó sebességgel, vízszintes irányban húz egy 
25 kg tömegű ládát. Ehhez 50 N erő szükséges. Rajzold le a ládára ható 
erőket! Mennyi a súrlódási együttható a láda és a beton között? 

VIII. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésre álló eszközök: 
• 5–8 méter hosszúságú vékony drót, 
•  multiméter, 

• mérőszalag (a katedrán a felü-
gyelőnél). 

A mérés célja: kideríteni hogyan függ az ellenállás a vezető hosszától és 
keresztmetszetétől, mennyi a vezető fajlagos ellenállása. 
A mérés menete:  
Ellenőrizzétek, hogy az egyik banándugó a VΩmA jelzésű, a másik a COM 
jelzésű dugaszba legyen illesztve. Állítsátok a multimétert a 200 Ω-os ská-
lára. A feltekert vezetőből tekerjétek le a szükséges hosszúságot. Mérjétek  
megb a vezetőszakasz hosszát, majd az ellenállását az ohmmérővel. 
Foglaljátok táblázatba az adatokat. Ábrázoljátok grafikusan (a táblázat alap-
ján) a vezető ellenállását a vezető hosszúságának a függvényében. 

A mérés 
sorszáma 

A vezető 
átmérője 

D 

A vezető 
keresztmetszete 

S 

A 
vezető 
hossza 

L 

A vezető 
ellenállása 

R 

A vezető 
fajlagos 

ellenállása 
ρ 

 mm mm2 m Ω Ωm 
1 0,5  0,3   
2   0,6   
3   1   
4   2   
5   3   
6   4   
7   5   
8   6   
9   7   
10   8   
      

Megjegyzés: Ha nincs elég helyed, kimehetsz a folyósóra mérni. 
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II. Kérdések, feladatok 

Ha az áramforrás sarkaira az R1 = 4 Ω-os ellenállást kapcsoljuk, az áram-
forrás kapocsfeszültsége 4 V. Ha az áramforrás sarkaira az R2 = 6 Ω-os 
ellenállást kapcsoljuk, az áramforrás kapocsfeszültsége 4,5 V. Számítsátok ki 
az áramforrás elektromotoros feszültségét és belső ellenállását 

III. Olvasd el figyelmesen az alábbi kijelentéseket! 

Az anyag atomokból épül fel, az atom atommagból és a körülötte 
keringő elektronokból áll. A Bohr-féle atommodell szerint a belső elektronok 
a hidrogén atommag körül 2190 km/s sebességgel keringnek.  

Ha egy fémből készült vezető két vége között elektromos feszültség 
van, akkor az elindítja az elektronok áramlását. Az 1 mm2 keresztmetszetű 
rézvezetékben bizonyos áramerősség esetén a szabad elektronok haladási se-
bessége (driftsebessége) alig 0,4 mm/s. 

A feszültségváltozásról azt tudjuk, hogy fénysebességgel terjed. A fény 
sebessége légüres térben c = 3×108 m/s. 

Az előbb olvasott szöveg alapján válaszolj a következő kérdésekre! 
a) Mennyi időre van szüksége egy elektronnak ahhoz, hogy a 

villanykapcsolótól a tőle 4 m-re levő lámpáig jusson? 
b) A tapasztalat azt mutatja, hogy a lámpa mégis a kapcsoló zárásának 

pillanatában világítani kezd. Hogyan magyarázod ezt? 

IX. osztály 

I. Kísérletek 

1. Kísérleti eszközök:  
• evőkanál,  • 30 vagy 50 cm-es vonalzó. 

Mérési utasítás:  
Az evőkanál domború felét magadfele tartva, távolítsad és közelítsed azt 

magadtól, mindaddig, amíg a lehető legélesebb képet látod. A kanálban látott 
képen vonalzó segítségével meg tudod mérni a fejed méretét. Használd a 
vonalzót a további mérésekhez is, melyeket szükségesnek tartasz ahhoz, 
hogy a kért adatokat kiszámolhasd!  

A kanál szemlátomást nem tekinthető gömbtükörnek. Végezd el a 
kísérletet a kanállal kétszer: egyszer a kanalat függőlegesen tartva, egyszer 
pedig vízszintesen tartva. Ha a fejed képéről így kapott két értéket átlagolod, 
akkor a gömbtükör képletével dolgozva már elfogadható lesz az eredmény. 

a) Mérjétek le a tükör tárgytávolságát. Ez a távolság megegyezik egy 
általad ismert távolsággal. Melyik az? 
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b) Számoljátok ki a kanál fókusztávolságát!  
c) Milyen típusú tükörnek felel meg így a kanál? Ha megfordítjátok

kanalat milyen típusú tükröt kaptok? 
d) A kapott kép torz. Mi a torzítás oka? 

2. Kísérleti eszközök: 
• fogselyemszál,  
• két kampó (egyenként 10 g-os),  
• 9 db 10 g-os korong,  

• egy csiga, mill
nalzó, kronométerként és szá
molni telefont hasz

Mérési utasítás:  
A fogselyemszál két végére alakítsatok ki egy

hurkot, majd vessétek át a csigán, és a két végére 
akasszátok fel a két kampót. Az egyik kampó érintkezzen 
a padlóval! A felső kampó alja legyen 1 m
Tanács: az állványt helyezzétek a pad szélére. 

Tegyetek egy korongot a felső kampóra
meg az esési idejét (<∆t>). Legalább 3 sikeres mérésb
átlagolatok). Vigyázzatok arra, hogy a fels
galmi helyzetből induljon, ekkortól mérjetek esési id

Rendre ismételjétek meg a méréseket
mindkét kampóra helyezzetek egy-egy újabb korongot. 
felső kampón mindig egy koronggal legyen több
mított gyorsulásokat (5 eset) vezessétek be a táblázatba! 

a) Ábrázoljátok a gyorsulást a lefele gyorsuló korongok számának 
függvényében, a kampó is egy korongnak tekinthető
szintén 10 g. 

N ={2, 3, 4, 5, 6},  aN = a(N). 

b) Ábrázoljátok az N függvényében az a(N).(2N+1) függvényt és 
értelmezzétek is a függvényt. A pontok koordinátái [N

Segítség: az átlagsebességet (vk) kiszámolva, (tudjuk, hogy a gyorsulás 
állandó), megkapjuk a sebességváltozást ∆v = 2vk 

h N <∆t> vk 
m  s m/s 

 2 (kampó + 1 korong)    
3    
4    
5    
6    

meg így a kanál? Ha megfordítjátok a 

liméterpapír, vo-
zó, kronométerként és szá-
ni telefont használhattok. 

szál két végére alakítsatok ki egy-egy 
csigán, és a két végére 

l a két kampót. Az egyik kampó érintkezzen 
 kampó alja legyen 1 m-re a padlótól! 

Tanács: az állványt helyezzétek a pad szélére.  
 kampóra, és mérjétek 

Legalább 3 sikeres mérésből 
arra, hogy a felső kampó nyu-

l induljon, ekkortól mérjetek esési időt  
re ismételjétek meg a méréseket úgy, hogy 

egy újabb korongot. A 
ón mindig egy koronggal legyen több! A szá-

mított gyorsulásokat (5 eset) vezessétek be a táblázatba!  
a) Ábrázoljátok a gyorsulást a lefele gyorsuló korongok számának 

a kampó is egy korongnak tekinthető, mivel tömege 

+1) függvényt és 
N; a(N).(2N+1)]. 

, hogy a gyorsulás 

∆v a 
m/s m/s2 
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II. Szövegértés 

A gyorsulási világbajnok 
A világ leggyorsabb szárazföldi emlős állata, a gepárd másképp öli meg 

zsákmányát, mint a többi macskaféle, amelyek legtöbbje a gerincoszlopot 
töri el egyetlen halálos harapással. A gepárd inkább a kutyafélékhez hason
lóan a zsákmány torkát ragadja meg, majd megfojtja. Ehhez a gyilkos m
lethez legalább hét-nyolc percig össze kell szorítania állait. A g
több 100 kilométeres sebességgel ront rá áldozatára. 

Afrika és Ázsia forró pusztáin messze a leggyorsabb állatfajt egy külön
legesen szép macskafaj képviseli. Ezeken a síkságokon számos olyan nagy 
testű emlős él, amely viszonylag nagy sebességet tud elérni. Még az orr
vú és az elefánt is – pedig ők a leglassúbbak – szükség esetén képes fel
sulni körülbelül óránként 40 kilométeres sebességre. A zebrák csúcs
sége 65, a gazelláké 80 km/óra körül mozog. A végtelen térségben, ah
kevés a fedezék, a gyorsaság dönt életről és halálról. Ebben pedig a gepárd 
a legjobb.  

A síkságok nagy testű ragadozóinak gyorsabban kell futniuk, mint zsák
mányaiknak, minthogy másképp nem jutnak élelemhez. Az oroszlánok és a 
hiénák a csapatmunkát is bevetik a siker érdekében, ám a gepárd egyedül a 
gyorsaságára támaszkodhat. Ez a csodálatos élőlény bármelyik szárazföldi 
emlősnél nagyobb gyorsaságot tud elérni, akár óránkénti 112 kilométeres se
bességgel is képes száguldani. Azonban nem ez a legmeghökkent
donsága: erre a sebességre nem egészen két másodperc alatt gyorsul fel, álló 
helyzetből. 

A gepárdok erősen különböző életmódjuk miatt a macskafélék család
jának megjelenésre is leginkább elütő képviselői lettek. Rövid, kicsi, szinte 
gömb alakú fej, rendkívül karcsú és szikár termet, vékony és hosszú lábak, 
visszahúzható karmok nélkül. Illetve hosszú, keskeny farok, valamint igen éles 
vágóélekkel felfegyverzett zápfogak, de rövid szemfogakkal leírható fogazat az, 
ami a gepárdokat valamennyi többi macskafélétől megkülönbözteti. 

s állata, a gepárd másképp öli meg 
le, amelyek legtöbbje a gerincoszlopot 

töri el egyetlen halálos harapással. A gepárd inkább a kutyafélékhez hason-
an a zsákmány torkát ragadja meg, majd megfojtja. Ehhez a gyilkos műve-

nyolc percig össze kell szorítania állait. A gyilkolás előtt 

Afrika és Ázsia forró pusztáin messze a leggyorsabb állatfajt egy külön-
gesen szép macskafaj képviseli. Ezeken a síkságokon számos olyan nagy 

sséget tud elérni. Még az orrszar-
szükség esetén képes felgyor-

sulni körülbelül óránként 40 kilométeres sebességre. A zebrák csúcssebes-
km/óra körül mozog. A végtelen térségben, ahol 

l és halálról. Ebben pedig a gepárd 

 ragadozóinak gyorsabban kell futniuk, mint zsák-
nyaiknak, minthogy másképp nem jutnak élelemhez. Az oroszlánok és a 

bevetik a siker érdekében, ám a gepárd egyedül a 
lény bármelyik szárazföldi 

snél nagyobb gyorsaságot tud elérni, akár óránkénti 112 kilométeres se-
ökkentőbb tulaj-

sága: erre a sebességre nem egészen két másodperc alatt gyorsul fel, álló 

 életmódjuk miatt a macskafélék család-
i lettek. Rövid, kicsi, szinte 

alakú fej, rendkívül karcsú és szikár termet, vékony és hosszú lábak, 
visszahúzható karmok nélkül. Illetve hosszú, keskeny farok, valamint igen éles 
vágóélekkel felfegyverzett zápfogak, de rövid szemfogakkal leírható fogazat az, 

bözteti.  
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Egész teste a gyorsaságát szolgálja. Amint már említettük, lábai hosszú-
ak, háta csaknem karikába görbülhet, ezért ugráshossza igen tekintélyes. 
Háta görbítésével hátsó lábait messze előrenyújtja, majd hátát kinyújtva 
testét előrelendíti, azaz futása lényegében ugrások sorozatából áll. Óriási 
sebességét azonban nem tudja sokáig fenntartani. Ehhez hatalmas mennyi-
ségű energiára lenne szüksége, amelyhez rengeteg oxigén kellene felvennie, 
minthogy erre azonban nem képes, nagyjából 500 méter után muszáj pihen-
nie, különben végzetessé válhat számára a zsákmány hajszája. Ha sikerrel 
jár vadászata, az evés előtt néhány perc szünetet tart, hogy kifújja magát. 
Ráadásul az áldozat megölése szintén sok energiát vesz igénybe. A gepárd 
másképp öli meg zsákmányát, mint a többi macskaféle, amelyek legtöbbje a 
gerincoszlopot töri el egyetlen halálos harapással. A gepárd inkább a kutya-
félékhez hasonlóan a zsákmány torkát ragadja meg, majd megfojtja. Ehhez a 
gyilkos művelethez legalább hét-nyolc percig össze kell szorítania állait. 

A kutyához nem csak az ölési módszerük hasonlít. Kúszása a farkaséra 
emlékeztet, gyorsulása az agárt juttatja eszünkbe, járása sem a macskafé-
lékre jellemző, ebben is inkább a kutyákra hasonlít. Sokan úgy tartják, hogy 
átmenetet képeznek a macska- és a kutyafélék között. Abban a macskákra 
hasonlít, hogy tud dorombolni, és ha feldühítik, hasonló módon fújtat. Az 
ember társaságát is hasonló módon tűri, könnyen idomítható. 

Nem is oly régen még nagy fényűzésnek számított a velük való vadászat. 
A gepárd egy viszonylag egyszerű idomítással legalább olyan pompás va-
dászállattá nevelhető, mint a sólyom. Még Európában is használták a 
gepárdot vadászatra, I. Lipót német császár a török szultántól kapott aján-
dékba két gepárdot, amelyeket gyakran igénybe is vett. A mongol fejedelmek 
nem ritkán ezer állattal indultak zsákmányt ejteni. A gepárddal való vadászat 
a sólymokéhoz hasonlít. Az állat fejére sapkát húznak, amelyet csak akkor 
vesznek le, ha a préda közelébe érnek. A ragadozó becserkészi áldozatát, 
elkapja és a nyakánál fogva a földre szorítja, ekkor megvárja gazdáját, aki 
elvágja a zsákmány nyakát, melynek vérét egy faedénybe felfogja, és a ge-
párdnak adja. A csörte végeztével a gepárd fejére visszakerül a sapka és 
akárcsak a kutyákat, pórázra kötve elvezetik. 

Rendszerint magányosan, vagy kölykeivel, ritkábban kis csapatban in-
dul táplálék után. Szükségleteinek 90 százalékát gazellákból fedezi, vadászati 
módszere is ezeknek az állatoknak az elejtéséhez alkalmazkodott. Addig 
üldözi a közepes termetű növényevőt, amíg olyan közel nem ér hozzá, hogy 
egy ütéssel a földre tudja dönteni. Olyan esetben, ha az áldozat újra lábra 
áll, a gepárd újra leüti, ezt egészen addig folytatja, míg a préda torkához 
nem fér. Sajnos az utóbbi időkben mind a gazellák, mind a gepárdok száma 
csökkenőben van. A gepárdot a veszélyeztetett fajok közé sorolják. 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kifc/0/14095/gepard.htm 
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Olvasd el alaposan a szöveget, majd kövesd az alábbi utasításokat! 
a) Az alábbi fejléc felhasználásával készítsetek táblázatot. Vezessétek be a 
táblázatba a szövegben szereplő állatok neveit a maximálisan elérhető sebes-
ségük szerint, növekvő sorrendben. 

Sorszám Állat neve 
Sebesség 

m/s 

b) Az alábbi fejléc felhasználásával készítsetek táblázatot! Vezessétek be a 
táblázatba a szövegben talált fizikai mennyiségeket, és mértékegységeket, 
majd töltsétek ki az üresen maradt szövegmezőket. 

Sorszám Fizikai mennyiség Mértékegység 

c) Számoljátok ki a gepárd gyorsulását, amivel a maximális sebességét eléri! 
d) A szövegbe hiba/hibák „csúsztak be”. Javítsátok ki a megtalált hibákat! 

XI. osztály 

I. Kísérlet 

Rendelkezésre álló eszközök: 
• ismert tömegű, 2 kampóval 

ellátott test, 
• 2 rugó, 

• állvány, 
• másodperc pontossággal mérő óra, 
• madzag. 

A kísérlet menete: 
a) Kössétek fel a testet az egyik rugóra, és függesszétek fel az állványra. 
Mérjétek meg a függőleges irányú rezgőmozgás periódusát. Hogyan 
jártok el, hogy a mérés pontos legyen? Számítsátok ki a rugó rugalmas-
sági állandóját! A mérési és számítási eredményeket foglaljátok táblázat-
ba. Ismételjétek meg ugyanezeket a méréseket és számításokat a másik 
rugóval! 
b) Az egyik rugóra felakasztott testnek az alsó kampójára akasszátok fel 
a másik rugót, amelynek az alsó végét úgy rögzítsétek, hogy a két rugóból 
álló rendszer, középen a testtel, függőleges irányba feszüljön (ha más 
lehetőség nincs, tartsátok kézzel a rugó alsó végét!). Mérjétek meg ebben 
az esetben is a függőleges kitérésű rezgés periódusát, és számítsátok ki a 
rendszer rugalmassági állandóját! A mérési és számítási eredményeket 
foglaljátok külön táblázatba! Értelmezzétek az eredményt! 
c) Az előbb összeállított rendszer esetén térítsétek ki a testet vízszintes 
irányba, és mérjétek meg a vízszintes irányú rezgés periódusát! Mitől 
függ ebben az esetben a rezgés periódusa? 
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II. Kérdések, feladatok 

1. Használhatnánk-e Galileo Galilei ingaóráját a Holdon? 

2. Egy zenekar szabadtéri koncertet ad. Miért hallatszik távolabbra a kürtök 
és a dobok hangja, mint a fuvoláké vagy klarinétoké? 

3. Főleg régebbi autóknál érezhető, hogy egy bizonyos sebesség elérésével 
a karosszéria berezeg. Mi a jelenség oka? 

4. Egy iskolai laboratóriumban a mellékelt kapcsolási rajz alapján összeállí-
tott berendezéssel méréseket végeztek a diákok. Mindkét áramforrás fe-
szültsége 18 V, és mindegyik fogyasztó ellenállása 150 Ω. Az ampermé-
rők belső ellenállása elhanyagolható. Melyik fogyasztók működnek, és 
mekkora erősségű áramot mutatnak az ampermérők, ha a 

a) K1 és a K2 kapcsoló is zárva van? 
b) K1 és a K2 kapcsoló is nyitva van? 
c) K1 kapcsoló nyitva, a K2 kapcsoló zárva van? 
d) K1 kapcsoló zárva, a K2 kapcsoló nyitva van? 

 Mindegyik esetben készítsd el az átalakított kapcsolási rajzot! 

 

III. Rejtvény: Egy kis fizikatörténet 

1. Galileit a világról alkotott nézetéért inkvizíció elé idézték. Elítélését és 
tanainak megtagadtatását a ………………… világképpel való leszámolásnak 
szánták bírái. 
2. Annak a mozgásnak a neve, melynek vizsgálatához a kísérleteket állítólag 
ő végezte a pisai ferde torony tetejéről. 
3. A mechanikának a mozgások okait leíró területe, melynek fejlődéséhez 
nagyban hozzájárult Galilei is az általa végzett kísérletek vizsgálatával, alap-
vető és messze előremutató elképzeléseivel. 
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4. A testek egyik alapvető tulajdonsága, mely a középkor emberét, így 
Galileit is erőteljesen foglalkoztatta. Így ír erről: „… bármely sebesség, 
amelyre egy mozgó test szert tesz, szilárdan megmarad mindaddig, amíg a 
gyorsítás vagy lassítás külső okait távol tartjuk, … ” 
5. Legfőbb csillagunkkal kapcsolatos, annak felszínén távcsővel megfigyel-
hető jelenség, melynek létezését Galilei is vizsgálta. 
6. A fizikai problémák elméleti tárgyalását segítő rokon tudományterület, 
melynek fejlesztését, eszközként való alkalmazását Galilei és Newton egya-
ránt fontosnak tartotta a dinamikai problémák megoldásában. 
7. Ő volt az első, aki a Hold felszínen látható fény-árnyék mintákból arra kö-
vetkeztetett, hogy nem tökéletes gömb alakú, hanem .................... borítják, 
amelyeknek meghatározta a magasságát is. 
8. Galilei csillagászati megfigyeléseit az általa készített távcsővel végezte. 
Az első távcső megépítése azonban nem az ő nevéhez fűződik. Milyen nem-
zetiségű volt a távcső feltalálója, melynek hírére maga is építésbe kezdett? 
9. A Vénusz .................. megfigyelése igazolta, hogy a bolygó a Nap körül 
kering, és ez erős érv volt a heliocentrikus világkép mellett. 
10. Galilei érdeme a csillagászatban az a döntő fontosságú megfigyelés-
sorozat volt, amelyet a Jupiter és a …………… holdjaival kapcsolatosan 
végzett. 

11. Galilei érveléseit az általa elvégzett kísérleteire, megfigyeléseire ala-
pozta. Egyik kedvenc eszköze az ………….. volt, melyet maga is készített, 
de működését és működésének törvényszerűségeit többször meg is figyelte a 
pisai katedrálisban. 
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12. „Galilei-féle …………..” néven ismert az az eszköz, melyet – hozzá 
hasonlóan – ma is használunk az egyenletesen változó mozgás tanulmányo-
zására, a dinamika egyik alaptörvényének igazolására. (Rövid magánhang-
zóval írva!) 
13. Galilei egykori pártfogóiról nevezte el az általa felfedezett Jupiter-
holdakat Medici ………………. . Ma is megtisztelik a tudomány nagy 
alakjait ilyen halhatatlanságot biztosító gesztussal. 

A kiemelt, függőleges oszlopban, Galilei 1610-ben kiadott Siderius Nuntius 
című könyvének magyar megfelelője olvasható. 
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