
Kísérletek: 

 

1. Mikola-cső segítségével végezzen méréseket az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

sebességének meghatározására! Mi okozhat pontatlanságot? Mitől függ a sebesség nagysága? 

 

2. A rendelkezésére álló eszközök segítségével bizonyítsa be, hogy az inga lengésidejének a 

négyzete egyenesen arányos az inga hosszával (T2l)! Ábrázolja a lengésidők négyzeteit a 

fonálhossz függvényében! 

 

Eszközök: állvány az inga felfüggesztésére, 4 különböző hosszúságú fonál, 1 felakasztható 

test, mérőszalag, stopperóra.  

 

3. Hozzon létre két fajta mechanikai hullámot a rendelkezésre álló eszközök segítségével! 

Milyen jelenséggel lehet megkülönböztetni a kétféle hullámot? 

 

Eszközök: Csavarrugó, amelynek hossza legalább 1 m, meneteinek átmérője pedig 8–10 cm. 

 

4. A rendelkezésre álló eszközökkel mérje meg a hang levegőbeli terjedési sebességét! Milyen 

tényezők okozhatnak mérési hibát? Ismertesse az elvégzett mérés, illetve számítás elméleti 

hátterét!  

Eszközök: Üveghenger (cső), edény vízzel, hangvilla, vonalzó. 

5. A rendelkezésre álló eszközökkel szemléltesse a hőtágulás jelenségét! 

Eszközök: golyó fémgyűrűvel, borszeszégő 

6. Kísérlet: Tanulmányozza a mellékelt eszközök (orvosi fecskendő, kerékpárpumpa) 

működését. 

Értelmezze az eszközök működési alapelvét a gáztörvények alapján! 

Eszközök: ábrák; pumpa, orvosi fecskendő, kísérleti összeállítások ábrái, p–V diagram. 

7. Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközzel valósítson meg adiabatikusnak tekinthető állapotváltozást! 

Értelmezze a kísérlet során tapasztalt jelenséget! 

Eszközök: szén-dioxiddal töltött szifonpatron, hegyes tárgy (pl. ár vagy kötőtű), szemléltető ábrák. 

9. Kísérlet: Állapítsa meg különböző összedörzsölt testekről, hogy milyen előjelű elektromos töltésük 

van! A rendelkezésre álló eszközökön kívül felhasználhatja, hogy a papírral megdörzsölt üvegrúd 

pozitív töltésű. Adjon magyarázatot az eljárásra! 

Eszközök: üvegrúd, száraz papír, elektroszkóp, szőrme, bőr, műanyag test. 

10. Kísérlet: Készítsen kapcsolási rajzot, majd eszerint állítson össze az adott fogyasztó 

áramerősségének 

mérésére alkalmas áramkört! 

Növelje 1,5 V-onként 6 V-ig a feszültséget, és határozza meg a fogyasztón átfolyó áram 

erősségének és feszültségének kapcsolatát! 

Eszközök: változtatható feszültségforrás, fogyasztó, árammérő műszer, vezetékek, kapcsoló, 

szerelőtábla. 

11. Készítsen egy-egy kapcsolási rajzot két fogyasztó egyenáramú áramkörbeli soros, illetve 

párhuzamos 

kapcsolásáról! 

Eszközök: telep; egy ismert és egy ismeretlen ellenállású fogyasztó, feszültség- és árammérő 

műszer, vezetékek, kapcsoló, szerelőtábla. 

12. Kísérlet: Közelítsen mágnesrudat tekercshez, majd távolítsa a mágnesrudat! Értelmezze 

tapasztalatait! 

Eszközök: Tekercs, középállású műszer, vezetékek, mágnesrúd; ábra. 



13.  Kísérlet: Rajztáblára erősített 

rajzlapon rajzoljon két egymásra 

merőleges egyenest, majd helyezzen 

el üveghasábot az ábra szerint! 

Szúrjon egymás után gombostűket 

az O, majd egy A és egy B pontba 

úgy, hogy az A pontból az O pont 

felé nézve a három gombostűt egy 

egyenesben lássuk! 

Határozza meg az üveg 

törésmutatóját! 

Adjon magyarázatot az eljárásra! 

Lehetne-e ezzel a hasábbal teljes 

visszaverődést szemléltetni? 

Mennyi lenne a határszög? 

Eszközök: rajztábla; rajzlap; 

ceruza; derékszögű vonalzó; 

szögmérő; gombostűk; üveghasáb párhuzamos határoló lapokkal. 

14. Hogyan terjed és milyen típusú hullám a fény? Ez utóbbi hogyan mutatható meg?  A 

megadott eszköz segítségével hogyan lehet ezt bemutatni? Ismertesse a jelenséget! 

Eszközök: Kettétört napszemüveg, optikai rács, fénycső a teremben, grafikon 

15. Magyarázza el a megadott eszköz felépítését, és értelmezze a készülék által előállított 

képet, annak változásait! Fogalmazza meg az ebből adódó törvényt!  

Eszközök: Elektroninterferencia bemutatására szolgáló berendezés. 


