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I. Mechanika  
 
1. Newton törvényei 

 A test tehetetlenségének vizsgálata, hatás-ellenhatás törvényének szemléltetése     

 – elvégzendő kísérlet 

 

2. Egyenes vonalú egyenletesen változó  mozgás 

Nehézségi gyorsulás értékének meghatározása Audacity akusztikai mérőprogrammal 

– elvégzendő kísérlet 

 

3.  Munka, mechanikai energia 

Mechanikai energiák egymásba alakulásának tanulmányozása lejtőn guruló kettős kúp 

segítségével   – elvégzendő kísérlet 

 

 4. Szilárd test folyadékban 

 Arkhimédész törvényének igazolása arkhimédészi hengerpárral    – elvégzendő kísérlet 

 

5. Merev test egyensúlya, egyszerű gépek 

A merev testre ható forgatónyomatékok és az egyszerű emelők működési elvének 

tanulmányozása erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével  – elvégzendő 

kísérlet 

 

6.  Lendület, lendület-megmaradás 

A Segner-kerék forgásának vizsgálata   – elvégzendő kísérlet 

 

II. Hőtan  

7. Hőtágulás 

A hőtágulás bemutatása – golyó és lyuk hőtágulása, bimetall-szalag  – elvégzendő kísérlet 

 

8.  Halmazállapot-változások 

Szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulásának 

tanulmányozása  – elvégzendő kísérlet 

 

9. Gázok állapotjelzői, állapotegyenlete, állapotváltozásai 



A lecsapódás jelensége – gázok nyomása; nyomáscsökkenés  fémdobozban vízgőz 

lecsapatásával   – elvégzendő kísérlet 

 

 

III. Elektromágnesség  
 
10. Elektromos mező 
Elektrosztatikus megosztás és árnyékolás   – elvégzendő kísérlet 
 
11. Egyenáram 
Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két zseblámpaizzó 
segítségével   – elvégzendő kísérlet 
 
 
12. Elektromágneses hullámok 
Az elektromágneses hullámok leárnyékolásának demonstrálása két mobiltelefon segítségével  
– elvégzendő kísérlet 
 
 
13. Az elektromágneses indukció 
Rézcsőbe, illetve plexicsőbe ejtett neodímium mágnes és vashenger mozgásának vizsgálata  
– elvégzendő kísérlet 
 
 
 
 

IV. Optika  

14. Geometriai optika, vékony lencsék 
Üveglencse fókusztávolságának mérése – elvégzendő kísérlet 
 
 
15.   A fény mint elektromágneses hullám 
A  fény hullámtulajdonságának demonstrálása, a  fényelhajlás jelenségének tanulmányozása  
optikai ráccsal – elvégzendő kísérlet 
 
 
 
 
V. Atomfizika, magfizika  

16. A fényelektromos jelenség 

Infravörös fény napelemes autóra gyakorolt hatásának tanulmányozása – elvégzendő 

kísérlet 

17. Az atommag 

Rutherford szórási kísérletének bemutatása a 



https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-

scattering_hu.html   szimulációval 

18. Radioaktív sugárzások 

Bomlási sort bemutató grafikon elemzése 

 

 

 
VI. Gravitáció, csillagászat  
 
19.  A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás 
A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének mérésével  – 
elvégzendő kísérlet 
 
20. Naprendszer 
Kepler törvényeinek bemutatása a http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.swf 
bolygópálya-szimulációval 
 

 

 
1. Newton törvényei 

  

Feladat: 

Helyezzen a pohár szájára kártyalapot  és a lapra egy pénzérmét!  

Lassan mozgassa a papírlapot, figyelje meg az érme mozgását!  

Majd rántsa ki hirtelen a kártyalapot a pénz alól! Figyelje meg az érme mozgását! 

Két erőmérő segítségével szemléltesse a Newton III. törvényét! 

Szükséges eszközök: pohár, azt lefedő kartonlap; egy pénzérme, két erőmérő. 

A kísérlet leírása: 
A kártyalap gyors mozdulattal kipöckölhető vagy kirántható a pénz alól úgy, hogy az az 
edénybe belehull. A pénzérmére ható erők részletes vizsgálatával magyarázza a kísérletben 
bemutatott jelenséget! Magyarázza a kártya sebességének szerepét! 
Egymásba akasztott erőmérővel szemléltesse Newton III. törvényét! 
 

 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_hu.html
http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.swf


 

 

2. Egyenes vonalú egyenletesen változó  mozgás 

 

Feladat:     Mérje meg a különböző magasságokból leeső acélgolyó esési idejét Audacity 

számítógépes mérőprogrammal! A magasságok és az esési idők alapján határozza meg a 

nehézségi gyorsulás értékét! 

Szükséges eszközök:  acél golyó, két különböző magasságú asztal, mérőszalag, számítógép 

Audacity akusztikai mérőprogrammal, mikrofon. 

A kísérlet leírása:  
A lemért magasságú asztallapon gurítsa el a golyót úgy, hogy az a lapról a talajra essen! A  
golyó jellegzetes hanggal gurul. Amikor a golyó a lap szélét elhagyva esni kezd, a hang 
megszűnik, végül a talajra leérkező golyó hangosan koppan. Készítsen hangfelvételt az 
Audacity program segítségével a golyó mozgását kísérő hangokról! A hangfelvétel 
grafikonján mérje meg a golyó eséséhez tartozó időszakaszt (a guruló golyó hangja és a 
koppanás közötti csendes tartományt) századmásodperces pontossággal! A mérést végezze 
el háromszor,  2 különböző magasságból indítva a golyót! A mért magasság- és időadatokat, 
illetve a mért időtartamok négyzetét foglalja táblázatba, majd ezek alapján számolja ki sorról 
sorra a gyorsulás értékét! 
Adja meg a kapott eredmények átlagát! 

 

 

 

3.  Munka, mechanikai energia   

 

Feladat: 

Lejtőn guruló kettőskúp segítségével tanulmányozza a mechanikai energiák egymásba 

alakulását! 

Szükséges eszközök: kettőskúp, lejtő. 

A kísérlet leírása:  
Kis hajlásszögű  lejtőként elhelyezett, felfelé szélesedő ék aljára  helyezze el a kettőskúpot.  

Figyelje meg az elengedett kettős kúp mozgását!  



 

 

 

 4. Szilárd test folyadékban 

 

Feladat:   Az arkhimédészi hengerpár segítségével határozza meg a vízbe merülő testre ható 

felhajtóerő nagyságát, igazolja Arkhimédész törvényét! 

Szükséges eszközök: Arkhimédészi hengerpár (egy rugós erőmérőre akasztható üres 

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

henger), rugós erőmérő, víz, befőttesüveg, pohár. 

A kísérlet leírása: 

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

erőmérővel! Ismételje meg a mérést úgy, hogy a tömör henger teljes egészében vízbe lóg! 

Ezek után töltsön vizet az üres hengerbe úgy, hogy az csordultig megteljen, s ismételje meg a 

mérést így is! Írja fel mindhárom esetben a rugós erőmérő által mért értékeket!  

 

 

 

5. Merev test egyensúlya, egyszerű gépek 

 

Feladat: 

Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható 

forgatónyomatékokat és az egyszerű emelők működési elvét! 

Szükséges eszközök: karos mérleg; erőmérő; felfüggeszthető, ismert tömegű testek; 

vonalzó. 

A kísérlet leírása: 

Egy egyensúlyban lévő karos mérleg egyik oldalára akassza fel az ismert tömegű testet, és 

jegyezze fel  a rögzítési pont és a kar forgástengelye közötti távolságot! Rögzítse az erőmérőt 

a mérleg másik karján, a forgástengelytől ugyanekkora távolságra! Egyensúlyozza ki a 



mérleget függőleges irányú erővel, és a mért erőértéket jegyezze le! Változtassa meg az 

erőmérő rögzítési helyét (pl. a forgástengelytől fele- vagy kétszer akkora távolságra, mint az 

első esetben), és ismét egyensúlyozza ki!  A mért erőértéket és a forgástengelytől való 

távolságot ismét jegyezze fel! 

Készítsen értelmező rajzot, amely az elvégzett mérés esetében a mért erőértékek arányait és 

irányait magyarázza!  

 

 

6.  Lendület, lendület-megmaradás 

 

Feladat:  

Vizsgálja és értelmezze a forgó Segner-kerék mozgásának mechanizmusát, dinamikai okait! 

Szükséges eszközök: Segner-kerék, víz. 

A kísérlet leírása: 
Öntsön vizet a Segner-kerékbe!  
 Figyelje meg, hogyan viselkedik a berendezés, miközben kifolyik a víz! 

 

 
 

 

 

7. Hőtágulás 



Feladat:    A felfüggesztett fémgolyó éppen átfér a fémgyűrűn (Gravesande-készülék). 

Melegítse borszeszégővel a fémgolyót, vizsgálja meg, hogy ekkor is átfér-e a gyűrűn! Mi 

történik akkor, ha a gyűrűt is melegíti? Vizsgálja meg a gyűrű és a golyó átmérőjének 

viszonyát lehűlés közben!            Vizsgálja meg a bimetall-szalag hőtágulását! 

Szükséges eszközök: Gravesande-készülék, bimetall-szalag, borszeszégő, gyufa, hideg 

víz. 

A kísérlet leírása:   Győződjön meg arról, hogy a golyó szobahőmérsékleten átfér a gyűrűn! 
Melegítse fel a golyót, és vizsgálja meg, átfér-e a gyűrűn! Melegítse fel a gyűrűt, és így 
végezze el a vizsgálatot! Hűtse le a gyűrűt, majd tegye rá a golyót, s hagyja fokozatosan 
lehűlni! 
Gyújtsa meg a borszeszégőt, és melegítse a bimetall-szalagot! Figyelje meg, hogy miként 
változik a bimetall-szalag alakja a melegítés hatására! Hűtse le a szalagot! Mi történik az 
alakjával?  

 

 

 

 

 

8.  Halmazállapot-változások 

Szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulásának 

tanulmányozása   

Feladat:   Tanulmányozza szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz 

halmazállapotúvá történő átalakulását, illetve folyadék halmazállapotú anyag szilárd 

halmazállapotúvá történő átalakulását! 

Szükséges eszközök: szódásszifon fej, széndioxidos patron, posztó, orvosi műanyag 

fecskendő, meleg víz, kézmelegítő zselé. 

A kísérlet leírása: A posztóra szorított szódásszifon fejbe csavarjon széndioxidos patront. 

Figyelje meg a posztón zajló folyamatot! 

A műanyag orvosi fecskendőbe szívjon kb. negyed-ötöd részig meleg vizet, majd a fecskendő 

csőrét fölfelé tartva a víz feletti levegőt a dugattyúval óvatosan nyomja ki! Ujjával 

légmentesen fogja be a fecskendő csőrének nyílását! Húzza hirtelen mozdulattal kifelé a 

dugattyút! Figyelje meg, hogy mi történik eközben a fecskendőben lévő vízzel! Mit tapasztal? 

Préselje össze a kézmelegítő zselét! Figyelje meg a változást!  



 

 

 

9. Gázok állapotjelzői, állapotegyenlete, állapotváltozásai 

 

Feladat: 
A  fémdobozból  kevés víz forralásával hajtsa ki a levegőt! A fémdobozban  rekedt vízgőzt 
hűtse le! Tanulmányozza a változásokat! 

 
Szükséges eszközök: fémdoboz, csipesz, borszeszégő, gyufa, hideg víz üvegtálban. 
 

A kísérlet leírása: 
A fémdoboz aljára tegyen egy kevés vizet, és forralja fel! Fél perc forrás után vegye le a 
fémdobozt  a tűzről!  A fémdobozt lefelé fordítva mártsa hideg vízbe! Figyelje meg, mi 
történik a fémdobozzal! Magyarázza meg  a kísérletben bemutatott jelenséget! 

 
 

 

 

 
10. Elektromos mező 
 
Feladat: 
Egy iránytűt elektromos tér segítségével térítsen ki! Alumínium segítségével igazolja, hogy a 
jelenségnek nincs köze a mágnességhez! Mutassa meg, hogy az üveg nem árnyékolja le az 
elektromos teret, az alumíniumborítás viszont igen. Üdítős dobozzal  mutassa be az 
elektromos megosztás jelenségét! 
 
Szükséges eszközök: iránytű,  függőleges tengelyre helyezett alumínium, iránytűt  befedő 

pohár, alumíniumhenger, üdítős doboz,  PVC henger, szőrme. 

 

A kísérlet leírása: 



Dörzsölje meg a PVC hengert és mutassa meg, hogy a keletkező elektromos tér kitéríti az 

iránytűt! A függőleges tengelyre helyezett  alumíniummal igazolja, hogy a kitérésnek nincs 

köze a mágnességhez! Az iránytűt üvegpohárral lefedve mutassa meg, hogy a  üveg fala nem 

árnyékolja le az elektromos teret! Az iránytűt az alumínium hengerbe helyezve igazolja, hogy 

az alumínium henger leárnyékolja az elektromos teret! Üdítős dobozzal mutassa be az 

elektromos megosztás jelenségét! 

 

 
11. Egyenáram 
 
Feladat: 

Egy áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével tanulmányozza a soros, illetve a 

párhuzamos kapcsolás feszültség- és teljesítményviszonyait! 

Szükséges eszközök: 4,5V-os zsebtelep, két egyforma zsebizzó foglalatban, kapcsoló, 

vezetékek, feszültségmérő műszer, áramerősség-mérő műszer. 

A kísérlet leírása: 

Készítsen kapcsolási rajzot két olyan áramkörről, amelyben a két izzó sorosan, illetve 

párhuzamosan van kapcsolva!  

A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze mindkét áramkört! Mérje meg a fogyasztókra 

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

Figyelje meg az izzók fényerejét mindkét esetben!   

 

 
 
 
12. Elektromágneses hullámok 
 



Feladat: 

Két mobiltelefon, alufólia és papír felhasználásával  demonstrálja az elektromágneses 

hullámok leárnyékolását! 

Szükséges eszközök: 2 mobiltelefon, alufólia, papír. 

A kísérlet leírása:  Az egyik mobiltelefonról hívja fel a másikat! 

 Csomagolja be a felhívott telefont előbb papírba, majd alufóliába! 

 Ismételje meg a hívást mindkét esetben! 

 

 
 
13. Az elektromágneses indukció 
 
Feladat: 

Tanulmányozza rézcsőbe illetve plexicsőbe ejtett neodímium mágnes és vashenger 

mozgását! 

Szükséges eszközök: rézcső, plexicső; tekercs, krokodilcsipesz csatlakozású 

mérőzsinórra, LED jelzőlámpa, vashenger, neodímium mágnes. 

A kísérlet leírása: 

Ejtsen plexicsőbe vashengert, majd mágnest! Hasonlítsa össze a mozgásukat! 

Ejtsen rézcsőbe  vashengert, majd mágnest! Hasonlítsa össze a mozgásukat! 

Rögzítse két helyen  a  plexicsövön, illetve a rézcsövön is a tekercsből és LED lámpából álló 

áramkört! Ejtsen a csövekbe vashengert, majd mágnest,  figyelje meg a LED lámpát! 

 

 
 
 

 



14. Geometriai optika, vékony lencsék 
 

Feladat: 

Mérje meg  üveglencse fókusztávolságát és határozza meg dioptriaértékét! 

Szükséges eszközök: üveglencse, ernyő, mérőszalag, fényforrás, optikai pad. 

A kísérlet leírása: 

 Helyezze el az optikai padon a papírernyőt, az ernyő és a fényforrás közé pedig a lencsét! 

Mozgassa addig a lencsét és az ernyőt, amíg a fényforrás éles képe jelenik meg az ernyőn! 

Mérje le ekkor a kép- és tárgytávolságot, és a leképezési törvény segítségével határozza meg 

a lencse fókusztávolságát! 

A mérés eredményét felhasználva határozza meg a kiadott üveglencse dioptriaértékét! 

 

 
 
15.   A fény mint elektromágneses hullám 
 
Feladat: 

Demonstrálja a fény hullámtulajdonságát! Tanulmányozza  a fényelhajlás jelenségét optikai 

ráccsal! 

Szükséges eszközök: lézerfényforrás, optikai rácsok, gyertya, gyufa, CD lemez. 

A kísérlet leírása: 

A lézerfény útjába helyezzen különféle optikai rácsokat! Figyelje meg, hogyan  változik a 

falon  a fényjelenség! Közeledjen a falhoz, majd távolodjon tőle, ekkor milyen változásokat 

észlel?  Irányítsa a fénysugarat a CD-re! Ekkor mit tapasztal? Helyezze fel a lézerfényforrásra 

a végét, forgassa el, tekintse  meg a fényjelenség változását! 

Optikai rácson keresztül  figyelje meg a gyertya fényét! 

A lézerfényt csak a kísérlet idejére tartsa bekapcsolva. A kísérletezés közben ügyeljen arra, 

hogy a lézer fénye ne jusson sem a saját, sem mások szemébe!  



 

 
 
16. A fényelektromos jelenség 

Feladat: 

Tanulmányozza az infravörös fény napelemes autóra gyakorolt hatását!  

Szükséges eszközök: infralámpa, napelemes autó. 

A kísérlet leírása: 

Infravörös fénnyel világítsa meg a napelemes autót! Figyelje meg a fény autóra gyakorolt 

hatását! 

 

 

17. Az atommag 

Feladat:    Az alábbi szimuláció segítségével végezze el  Rutherford szórási kísérletét! 

Mutassa be az 𝛼 részecskék a vékony aranyfólián való áthaladását! Ismertesse a  szórási kísérletek 

során szerzett tapasztaltakat!  A  kísérletek eredményét Rutherford hogyan értelmezte, milyen 

következtéseket vont le  az atom belső szerkezetére vonatkozóan? 

Szükséges eszközök számítógép, projektor, Phet szimulácó  

https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-

scattering_hu.html 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_hu.html


A feladat leírása: 

Mutassa be a  szimuláció segítségével  Rutherford szórási kísérletét! 

Ismertesse a kísérlet eszközeit! Milyen sugárforrást használtak? Miért helyezték az egész berendezést 

légritkított térbe?  Milyen eredményt  vártak a kísérlettől   a  Thomson-féle atommodell alapján?  

Jellemezze az alfa-részecskék mozgását! Melyek a szórási kísérlet tapasztalatai? Mivel magyarázható 

a néhány alfa-részecske visszapattanása az aranyfóliáról? A  tapasztalatainkból milyen 

következtetések vonhatók le? 

 

 

18. Radioaktív sugárzások 

 

Feladat:   Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! 

Szükséges grafikon: egy bomlási sort bemutató grafikon. 

 

Szempontok az elemzéshez: 

Mutassa be a mellékelt ábra alapján, hogyan alakul ki egy radioaktív bomlási sor! 

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

 Mi a kiinduló elem és mi a végső (stabil) bomlástermék?  

Milyen bomlásnak felelnek meg a különböző irányú nyilak, hogyan változnak a jellemző 

adatok ezen bomlások során? 

 Hány bomlás történik az egyik és hány a másik fajtából? 

 

 
19.  A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás 
 
Feladat: 



Fonálinga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét! 

Szükséges eszközök: kisméretű, felfüggeszthető golyó, fonál, stopperóra, mérőszalag, 

állvány. 

A kísérlet leírása:  A fonálingát rögzítse az állványra, majd mérje meg a zsinór hosszát és 

jegyezze le! Kis kitérítéssel hozza az ingát lengésbe! Ügyeljen arra, hogy az inga maximális 

kitérése 20 foknál ne legyen nagyobb! Tíz lengés idejét stopperrel lemérve határozza meg az 

inga periódusidejét! Mérését ismételje meg még legalább négyszer! A mérést végezze el úgy 

is, hogy az inga hosszát megváltoztatja – az új hosszal történő mérést is legalább ötször 

végezze el!  

 

 
20. Naprendszer 
 

Feladat: 

A csatolt program segítségével mutassa be és értelmezze Kepler törvényeit! 

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

Szükséges eszközök: számítógép, Kepler törvényeit animáló program, (az angol program 

kezeléséhez magyar nyelvű útmutató). 

. 

 

A feladat leírása:    Elsőként a pályaadatok 

megválasztásával mutasson be egy körpályán, egy gyengén elnyúlt ellipszispályán, valamint 

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


egy erősen elnyúlt ellipszispályán keringő égitestet! Az animáció segítségével állapítsa meg, 

hogy a Naprendszer melyik bolygója mozog a legelnyúltabb, és melyik a körpályához 

leginkább közelítő pályán! 

Szemléltesse a területi sebességek állandóságára vonatkozó összefüggést a program 

segítségével az előző két objektum esetén!  

A program segítségével hasonlítsa össze kvalitatív módon a keringési időket és a fél 

nagytengelyek hosszát azonos vonzócentrum körül keringő objektumok esetében! Mutassa 

meg a két mennyiség között fennálló összefüggést! 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


