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Mechanika 
 

3. alkalom (5.-6. óra) 
A szabadesés úttörvénye, sebességtörvénye 

 
Időkeret Tevékenység Tanári tevékenység Megjegyzések 
0-1’ 
(1’) 

Órakezdés, az óra címének felírása 
 

  

1-5’ 
(4’) 

Hogyan esik a leejtett tárgy? Mit jelent az, hogy hogyan? Az 
eddig ismert fizikai mennyiségekkel próbáljuk meg leírni. A 
sebességfogalmat már ismerjük. Állandó sebességgel esnek-e a 
tárgyak, amely sebesség egyenesen arányos a tömegükkel 
(Arisztotelész világképe) vagy gyorsulva esnek a testek (Galilei 
világképe  

Ismerteti a két logikusnak tűnő 
elméletet 

Élőben ejtési kísérleteket kell elvégezni, de 
webkamerával sem lehetetlen. 
Ejtsünk különböző tömegű tárgyakat kis 
magasságból, az arisztotelészi világkép 
megkérdőjelezéséhez ejtsük le ugyanazt a 
papírlapot élével majd lapjával.  

4-7’ 
(3’) 

A kétféle világképhez készült kétféle ejtőzsinórral végezzünk 
valódi vagy virtuális kísérletet. 
A kísérletet kiértékelve 

Levezeti, hogy az arisztotelészi 
világképből az következik, hogy 
az egyenletes ejtőzsinór esési 
időközei megegyeznek, míg a 
négyzetes ejtőzsinór időközei 
növekednek. Míg a Galilei-féle 
világképből az következik, hogy 
az egyenletes zsinór esési idei 
rövidülnek a növekvő sebesség 
miatt, míg a négyzetes zsinórnál 
egyenlő időközöket kapunk. 

https://ovegeslabor.piarista.hu/etananyag/ejt
ozsinorok-szabadeses-bemutatasa-39-kiserlet 



7’-10’ 
(5’) 

Egészítsük ki a Galilei-féle esési törvényt, miszerint minden test 
gyorsulva esik, ráadásul az esési idők függetlenek a test méretétől 
és anyagi minőségétől. 

Elmeséli az anekdotát a ferde 
toronyról, azt is elmesélve, hogy 
nem igaz, egy képet mutatva 
Galilei laborjáról, állítható 
szögű lejtőről 

 

 
10’-15’ 
(5’) 

Tollpihe és kalapács/bowlinggolyó esésének vizsgálata 
vákuumban  

 https://www.youtube.com/watch?v=E43-
CfukEgs&t 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVfhzt
mK9zI 

15’-18’ 
(3’) 

Annak megmagyarázása, hogyha tudjuk, hogy minden egyes test 
mérettől és anyagi minőségtől függetlenül pontosan ugyanúgy 
esik, akkor elég egy szabadesést megvizsgálni és onnantól 
ismerjük az összes többit. 

Tanári magyarázat Arról érdemes mesélni, hogy vannak olyan 
természeti törvények, amik nagyon eltérően 
viselkednek különböző testek esetén, ezért a 
vizsgálatuk során a kísérletet sok különböző 
testtel meg kell ismételni, a gravitáció viszont 
univerzális (súlyos és tehetetlen tömeg 
egyenlőségén érdekes elgondolkozni) 

18’-25’ 
(7’) 

Az ejtőzsinór távolságai alapján írjuk fel a négyzetes úttörvényt 
(s~t2) 

Távolságadatból összefüggés 
megsejtetése, majd grafikus 
ábrázolása (parabola és a 
másodfokú fv. kapcsolata) 

https://ovegeslabor.piarista.hu/etananyag/ejt
ozsinorok-szabadeses-bemutatasa-39-kiserlet 



25’-30’ 
(3’) 

Az s~t2 egyenes arányosságból csináljunk egyenletet (s=k*t2) és 
egy darab nagyon precíz mérés alapján határozzuk meg k értékét! 
A számok a videón 1:30 és 2:00 között olvashatóak le. 

k =
𝑠

𝑡2
=

0,41

0,2878
= 4,9 ≈ 5

𝑚

𝑠2
 

Tanári magyarázat  https://www.youtube.com/watch?v=sLHVz
2otyLg 
 
A videó helyettesíthető Trackerrel 

30’-35’ 
(5’) 

Az s=5*t2 képlet alapján és a pillanatnyi sebesség definíció 
alapján  
 
𝑣 =

∆𝑠

∆𝑡
 kiszámítása  

(1) t=2,9s és 3s között 
(2) t=2,99s és 3s között 
(3) t=2,999s és 3s között => v=30 m/s 

A diákok maguk számolnak, 
majd közös ellenőrzés. A tanár 
pedig utal arra, hogy ha ∆𝑡 
nagyon kicsi, akkor a sebesség 
egzaktul 30 m/s. 

 

𝑣1 =
∆𝑠

∆𝑡
=

45 − 42,05

0,1
= 29,5 

𝑚

𝑠
 

𝑣2 =
∆𝑠

∆𝑡
=

45 − 44,7005

0,01
= 29,95 

𝑚

𝑠
 

𝑣3 =
∆𝑠

∆𝑡
=

45 − 44,970005

0,001
= 29,995 

𝑚

𝑠
 

35’-37’ 
(2’) 

Az előző számítási feladatot általánosítsuk úgy, hogy 𝑣 
kiszámítása t és 𝑡 +∆𝑡 között v=10*t 

A tanár felírja az összefüggést 𝑣𝑝𝑖𝑙𝑙 = 10𝑡 

37’-40’ 
(3’) 

Határozzuk meg a szabadon eső test gyorsulását 0 és t időpillanat 
között a gyorsulás definíciója alapján:  

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

10𝑡

𝑡
= 10

𝑚

𝑠2
 

Tanári magyarázat A gyorsulás bevezettük és definiáltuk a 
kinematikai alapfogalmak között 

40’-45’ 
(5’) 

Az így kapott 10
𝑚

𝑠2 természetesen csak közelítő érték, k 
meghatározásakor kerekítettük, de igazából azt a mérést precízen 
elvégezve pontosan meghatározhatjuk a nehézségi gyorsulás 
értékét, amit innentől g-vel fogunk jelölni és vagy a kerekített 
10

𝑚

𝑠2 értéket, vagy a pontosabb 9,81 𝑚
𝑠2 értéket fogjuk használni. 

Érdemes megjegyezni, hogy ezt a gyorsulást csökkenti a Föld 
forgása, így az egyenlítőn valamivel kisebb a sarkokon valamivel 
nagyobb. 

Tanári magyarázat Ez a szimuláció megmutatja, hogy a Föld 
adott pontjain mennyi a g értéke:  
https://www.vascak.cz/data/android/physics
atschool/template.php?f=gp_tihove_zrychle
ni&l=hu 
 

 

45’-50’ 
(5’) 

A tanár felírja a szabadon eső testek előzőekben levezetett 3 
kinematikai egyenletét kiegészítve azzal, hogy 10 helyett a-t írunk 
5 helyett pedig a/2-t. 
 

Felírja a három összefüggést 𝑠 =
𝑔

2
𝑡2 

𝑣 = 𝑔𝑡 
𝑎 = 𝑔 = á𝑙𝑙 

50’-80’ 
(30’) 

Feladatmegoldás Tanári vezetéssel megoldott 
feladatok. 

 



 1. Mekkora sebességgel esik le egy 1€-s pénzérme, amit az 
Eiffel torony legtetejéről ejtünk le?  

 A torony legteteje kb. 320 m magas és ugyan 
onnan nehéz leejteni egy érmét, mivel az a 
rádióantenna teteje, de érdemes azzal a 
magassággal számolni, mert úgy szép egész 
számot kapunk.  
(80 m/s) 

 2. Mennyi idő alatt ér földet egy alma, ami 2 m magasból 
esik le? 

 (0,632 s) 

 3. 120 m magasból szabadon eső test útját osszuk fel három 
olyan szakaszra, amelyeket a test egyenlő időtartamok 
alatt tesz meg! 

 A megoldást érdemes azzal kezdeni, hogy 
miért rossz a 40-40-40 felosztás, illetve 
visszautalni az ejtőzsinórra. 
(13,3 m, 40 m, 66,7 m) 

 4. Egy 7,5 m hosszú zsineg egyik végére és ettől a végtől 3 
m-re egy-egy követ erősítettünk. A zsineg másik végét 
megfogva, majd elengedve, a köveket egy hídról a 
folyóba ejtjük. A két kő csobbanása között 0,15 s időt 
mértünk. Milyen magasan van a híd a víz felett? 

 (26 m) 

80’-90’ 
(10’) 

Órazáró Kahoot! 
 
https://create.kahoot.it/creator/e541256b-74b3-4bce-965b-
b325b37ad884 
 
A gyerekek bejelentkező felülete: http://www.kahoot.it 

 http://www.kahoot.com 

 
Házi feladatok a következő órára: 

1. Egy toronyugró leugrik a 27 m magas toronyból. Mennyi ideje van bemutatni a gyakorlatát? Mekkora sebességgel fog vízbe csapódni? 
2. Az előző feladatban szereplő műugrónak 1 másodpercig tart, hogy a gyakorlata végén felvegye a biztonságos pózt a becsapódáshoz. Milyen 

magasságban kezdje meg ezt a befejező manővert? 
3. Szabadon eső test az esés utolsó másodpercében kétszer akkora utat tesz meg, mint az utolsó előtti másodpercben. Milyen magasról esett a test? 



t 

v 

t 

at 
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3. óra 
Egyenletesen változó mozgások, kezdősebességgel, kezdősebesség nélkül 

Időkeret Tevékenység Tanári tevékenység Megjegyzések 
0-5’ 
(5’) 

Órakezdés, házi feladat megbeszélése? Megoldások ismertetése  

5-6’ 
(1’) 

Az óra címének felírása 
 

  

6-8’ 
(4’) 

Elevenítsük fel az előző órán felírt törvényeit és általánosítsuk 
úgy, hogy minden g helyére a-t írunk. 

Általánosítunk, de merüljön fel 
bennünk a kérdés, hogy 
biztosan működnek ezek a 
képletek nem csak 
szabadesésnél, hanem általános 
gyorsuló mozgás esetén is. 

𝑠 =
𝑎

2
𝑡2 

𝑣 = 𝑎𝑡 
𝑎 = á𝑙𝑙 

8-20’ 
(12’) 

Igazoljuk, hogy egy álló helyzetből induló állandó a gyorsulással 
induló test t idő alatt 𝑎𝑡 sebességet szerez és 𝑎

2
𝑡2utat tesz meg. 

• A sebességképlet igazolásához újfent a gyorsulás 
definícióját használjuk. 𝑎 = ∆𝑣

∆𝑡
 képletbe írjuk be, hogy  

∆𝑣 = 𝑣 − 0 = 𝑣  ∆𝑡 = 𝑡 
• Az útképlet igazolásához görbe alatti területet 

használunk, ehhez megrajzoljuk egy egyenletesen 
gyorsuló test sebesség idő diagramját az előbb felírt 
sebességképlet alapján 

Fontos visszautalni az 
egyenletes mozgásnál tanult 
ismeretre, miszerint a sebesség-
idő diagram görbe alatti 
területe a test által megtett úttal 
egyenlő. 

 

20’-22’ 
(2’) 

A sebesség-idő diagram után rajzoljuk fel az út-idő diagramot. Kérdezi a diákokat és felrajzolja 
a félparabolát. 

Azt, hogy milyen alakú az út idő diagram 
kérdezzük a diákoktól tudni fogják vagy a 
fizikaórai emlékeiből, de ha nem akkor 
utaljunk arra, hogy valami egyenlő valaminek 
a négyzetével, ekkor biztos lesz olyan, aki 
bemondja, hogy parabola 

22’-35’ 
(13’) 

Feladatok megoldása videók alapján   

𝑎

2
𝑡2 



 1. Mennyi lehet az autó átlaggyorsulása 0-ról 100-ra és 100-
ról 200-ra? Mennyi utat tesz meg a 0-100 közben? 
Próbáljuk meg esetleg megbecsülni a videó alapján, hogy 
valós-e a távolság (használhatjuk az autópálya felfestést). 

 https://www.youtube.com/watch?v=YoWIx
R6reiQ 

 2. Mennyi a repülőgép gyorsulása és mennyi utat tesz meg 
felszállás közben? 

Érdemes kiemelni, hogy a 
telemetria sebesség-idő 
grafikonján látszik, hogy 
egyenletesen gyorsul a gép. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UeVe
GyRMcc 

35’-40’ 
(5’) 

Egy számolási feladat, amihez kell egy kis trükk   

 3. Nyílt pályán álló helyzetből induló, egyenletesen 
gyorsuló vonat 72 km/ h sebességet ér el 500 m út 
megtétele alatt. 

A feladat szövege után vegyük 
észre a képleteink egyike sem 
elég ahhoz, hogy megoldjuk a 
feladatot. 

Mutassunk be két megoldási módszert is! 
• Átlagsebességes módszer. 0-ról 20 

m/s-ra az átlag 10 m/s. 500 m-t 50 s 
alatt tehetünk meg az átlagsebesség 
definíciója alapján. 

• Rendezzük a két egyenletet, mint 
egyenletrendszert: 

𝑠 =
𝑎

2
𝑡2 

𝑣 = 𝑎𝑡 → 𝑡 =
𝑣

𝑎
 

𝑠 =
𝑎

2
𝑡2 =

𝑎

2

𝑣2

𝑎2
=
𝑣2

2𝑎
→ 𝑣 = √2𝑎𝑠 

 
40’-50’ 
(10’) 

Vezessük le a kezdősebességgel rendelkező egyenletesen gyorsuló 
testek mozgását leíró sebesség-idő és út-idő összefüggéseket. 
Ehhez végezzünk el egy olyan gondolatkísérletet, amiben egy test 
egy v0 sebességgel haladó futószalagon haladva gyorsulni kezd a 
gyorsulással 

• A test sebessége megkapható úgy, hogy a gyorsulásából 
származó sebességéhez hozzáadjuk a futószalag 
sebességét: 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

Táblarajzot készít a 
gondolatkísérletről és levezeti az 
összefüggéseket. 

Vegyük észre, hogy lényegében a Galilei 
transzformációt alkalmaztuk két egymáshoz 
képest egyenletes sebességgel haladó 
vonatkoztatási rendszer között. 
 

𝑠 = 𝑣0𝑡 +
𝑎

2
𝑡2 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 
𝑎 = á𝑙𝑙 



• A test által megtett út a futószalag által t idő alatt 
megtett út (v0t) és a gyorsuló test által megtett út (𝑎

2
𝑡2) 

összege: 𝑠 = 𝑣0 +
𝑎

2
𝑡2 

  
50’-80’ 
(30’) 

Gyakorlófeladatok kezdősebességes gyorsuló mozgásokhoz   

 1. Egy autó egyenletesen gyorsulva 54 km/h-ról 72 km/h-ra 
növeli a sebességét. A jármű gyorsulása 2,5 m/s2. 
a) Mennyi ideig gyorsult az autó? 
b) Mekkora utat tett meg a gyorsítás során? 

 Az idő kiszámítása után az utat a gyorsulásos 
és az átlagsebességes módon is érdemes 
kiszámolni. 

 2. Egy gépkocsi 90 km/h sebességről -8 m/s2 lassulással fékez 
a) Mennyi idő telik el a megállásig? 
b) Mekkora a fékút? 

 Érdemes kiszámolni kezdősebességes 
lassulásként és az időt megfordítva 
kezdősebesség nélküli gyorsulásként is. 

 3. Egy gépkocsi 72,5 m utat tesz meg, miközben a sebességét 10 
m/s-ról 19 m/s-ra növeli. 
a) Mennyi ideig gyorsult a jármű? 
b) Mekkora volt a gyorsulása? 

 Átlagsebességgel érdemes számolni. 

𝑠 =
𝑣0 + 𝑣

2
𝑡 

 4. 90 km/ h sebességgel haladó gépkocsi 40 m-en keresztül 
egyenletesen csökkenti a sebességét -2 m/s2 lassulással. Mekkora 
az autó sebessége a lassítás végén? 

  

80’-90’ 
(10’) 

Órazáró Kahoot! 
 
https://create.kahoot.it/creator/9828e3e7-218d-4c4d-a1f2-
b5edeff01b15 
 
A gyerekek bejelentkező felülete: http://www.kahoot.it 

 http://www.kahoot.com 

 
Házi feladatok a következő órára: 

1. Álló helyzetből induló, egyenletesen gyorsuló test a 8. s-ban 60 cm utat tesz meg. Mekkora utat tesz meg a 9. s-ban? 
2. Egyenletesen lassuló mozgással haladó jármű sebessége 200 m út megtétele után harmadára csökken. A megállásig mekkora utat tesz még meg a 

jármű? (grafikus arányosságos trükk) 



3. Egyenletesen lassuló személyautó 7 s alatt 98 m-t, az ezt követő 2 s-ban pedig 10 m utat tesz meg. Mekkora volt a jármű kezdősebessége? 
Mekkora a végsebessége? Mekkora a gyorsulása? 

4. 1. Egyenes vonalú pályán állandó gyorsulással mozgó test sebessége 216 m út megtétele után a kezdeti érték ötszörösére nőtt, s eközben 120 s telt 
el.a) Mekkora volt a test kezdősebessége? b) Mekkora volt a test gyorsulása? 
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5. óra 
Vegyes feladatok változó mozgásra és függőleges hajítás 

Időkeret Tevékenység Tanári tevékenység Megjegyzések 
0-5’ 
(5’) 

Házi feladat ellenőrzése   

5’-30’ 
(25’) 

   

 1. A Bajza utca és Hősök tere állomások között a kis 
földalatti 446 m utat tesz meg. Ezt a távolságot a 
szerelvény 50 s alatt teszi meg úgy, hogy 20 s-on 
keresztül egyenletesen gyorsít, azután állandó sebességgel 
halad, majd 19 s-on keresztül lassít a megállásig. 
Mekkora a szerelvény sebessége, amikor egyenletesen 
halad? 

 Grafikon+trapéz területe 

 2. Egy gépkocsi 2,8 m/s2 állandó gyorsulással indul, majd 
egyenletesen halad tovább, és 5 s alatt összesen 29,4 m 
utat tesz meg. Mennyi ideig gyorsult? 

  

 3. Egy addig álló autó éppen akkor indul el 1,4 m/s2 gyorsulással, 
amikor egy busz halad el mellette egyenletesen, 12 m/s 
sebességgel. 
a) Mennyi idő múlva előzi meg az autó a buszt? 
b) Készítsd el a mozgások út-idő grafikonjait közös koordináta-
rendszerben! 

  

 3. A grafikon egy egyenes pályán mozgó test sebességét 
mutatja az idő függvényében. 

 
a) Mekkora a test átlagsebessége? 
b) Mekkora a test elmozdulása? 

  



c) Készítsd el a mozgás gyorsulás-idő és hely-idő 

grafikonjait!  
30’-40’ 
(10’) 

Hajítások definiálása (nem 0 kezdősebességgel rendelkező 
mozgások, melyek gyorsulása �⃗�) és csoportosítása (függőleges 
felfele és lefele hajítás, vízszintes, ferde).  

Mind a négy fajta hajításra 
rajzol egy példát, megrajzol egy-
egy pályát, a pálya több pontján 
berajzolja a sebességvektort és a 
gyorsulásvektort. Megbeszélik a 
pályák alakját. 

Érdemes lehet megemlíteni, hogy a parabola 
pályát egyrészt befolyásolhatja a légellenállás 
másrészt, a nagyon messzire elhajított tárgyak 
(ballisztikus rakéták) esetén már számít a Föld 
görbülete, így nem parabola, hanem ellipszis 
alakú pályán haladnak. Érdemes lehet 
megemlíteni, hogy a még nagyobb sebességgel 
elhajított testek már nem esnek vissza, hanem 
Földkörüli pályára állnak. 

40’-45’ 
(5’) 

Függőleges felfele hajítás összefüggéseinek felírása a szabadesés és 
a kezdősebességgel rendelkező, egyenletesen gyorsuló mozgás 
összefüggéseit használva. 

Bemutatja, hogy ez csak egy 
speciális esete egy már 
korábban megismert 
mozgásnak. Fontos kiemelni, 
hogy úgy vesszük fel a 
koordinátarendszerünket, hogy 
lefelé mutat a pozitív irány. 

𝑠 = 𝑣0𝑡 +
𝑔

2
𝑡2 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔𝑡 
𝑎 = 𝑔 = á𝑙𝑙 

40’-45’ 
(5’) 

1 m magasról földhöz vágunk egy krétát 5 m/s kezdősebességgel. 
Mennyi idő alatt és mekkora sebességgel ér földet?  

  



45’-50’ 
(5’) 

Egy léghajó 12 m/s sebességgel süllyed. A léghajóról leejtett 
homokzsák 8 s múlva ér földet. Milyen magasan volt a léghajó a 
homokzsák kiejtésekor és mekkora sebességgel érkezik a 
homokzsák a földre? 

 Utaljunk a Galilei-transzformációra, amikor 
külső vonatkozási rendszerből nézzük a testet 

40’-50’ 
(10’) 

Függőleges felfele hajítás összefüggéseinek felírása. 
𝑣0 = 𝑣𝑣𝑖𝑠𝑠𝑧𝑎 = 𝑔𝑡𝑒𝑠 
𝑡𝑒𝑚 = 𝑡𝑒𝑠 =

𝑣0
𝑔

 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝑔

2
𝑡𝑒𝑠
2 =

𝑔

2

𝑣0
2

𝑔2
=
𝑣0
2

2𝑔
 

ℎ = 𝑣0𝑡 −
𝑔

2
𝑡2 

Felbontjuk a mozgást egy 
emelkedési és esési szakaszra. 
A lefelé hajítással ellentétben itt 
felfelé vesszük fel a 
koordinátarendszer pozitív 
irányát. 

Az emelkedésnél utalhatunk a folyamat 
megfordíthatóságára, amiből következik, 
hogy a két szakasz ugyanannyi ideig tart és a 
visszatérési sebesség megegyezik a 
kezdősebességgel. 
Az első 3 sor szépen logikusan összefügg, a 
negyedik egyenlet ugyan logikus, hiszen a 
fölfelé mutató 𝑣0𝑡 tagból ki kell vonni a lefelé 
mutató 𝑔

2
𝑡2 tagot, de azért vannak nem 

triviális részletek, például az, hogy ez most 
nem a megtett utat adja meg, hanem a test 
elmozdulását. Ezt persze lehet igazolni, de 
talán lehet, hogy csak kimondani érdemes. 

50’-80’ 
(5’) 

Feladatok megoldása függőleges felfelé hajítás témakörében   

 Maximum milyen magasra lehet felrúgni egy teljes erőből 
függőlegesen felfelé rúgott focilabdát? 

 A kezdősebesség becsléséhez érdemes 
megnézni, hogy egy profi focista mekkora 
sebességgel tud ellőni egy labdát (kb. 200 
km/h) tehát egy átlag embert nyugodtan 
becsülhetünk 80-100 km/h-val vagy valahol 
20-30 m/s között 

 Egy követ függőlegesen felfelé hajítunk 50 m/s kezdősebességgel. 
Milyen magasan van 8 s múlva, és hány méter utat tesz meg 
ezalatt? Mekkora a sebessége ebben a pillanatban? 
 

  

 A talaj fölött 12 m magasságból kavicsot dobunk függőlegesen 
fölfelé 4 m/s kezdősebességgel. 
a) Mennyi idő múlva éri el a kavics a talajt? 

  



b) Milyen magasságban lesz a test az elhajítás után 1,2 s múlva? 
 Függőlegesen felfele elhajítunk egy testet 15 m/s sebességgel. 

Mennyi idő elteltével lesz a test 10 m magasan? Mennyi ekkor a 
sebessége? 

 Figyeljünk oda, hogy két megoldást kapunk 
és mind a kettőnek van értelme. Viszont 
érdemes, hogy a sebességek nagysága 
megegyezik, csak az előjelük nem. 

80’-90’ 
(10’) 

Órazáró Kahoot! 
 
https://create.kahoot.it/creator/03ab28e6-7969-4aeb-9a52-
c44d6801782c 
 
A gyerekek bejelentkező felülete: http://www.kahoot.it 

 http://www.kahoot.com 

 
Házi feladat: 
Nézd meg az alábbi videót és próbáld meg megbecsülni mekkora sebességgel indult felfelé az ember. Vajon túl lehet-e élni egy ilyen indulást? 
 



Mechanika 
 

6. óra 
Hajítások: vízszintes, ferde. 

Időkeret Tevékenység Tanári tevékenység Megjegyzések 
0-5’ 
(5’) 

Házi feladat ellenőrzése   

5’-13’ 
(8’) 

Általános bevezető a kétdimenziós mozgások leírásához, az 
elmozdulás, sebesség és gyorsulásvektorok felbontása két 
komponensre. 
Rajzoljunk egy általános parabolapályát (élőben dobjunk is el 
nyugodtan egy tárgyat előtte) és a pálya egyes pontjain próbáljuk 
meg meghatározni az elmozdulásvektort, sebességvektort. 
Rajzoljuk be a sebességvektorokat a pálya 1-2 pontján is és 
bontsuk fel komponenseire, de itt még ne akarjunk összefüggést 
megfogalmazni közöttük. 

 Érdemes kiemelni, hogy ez a kétféle hajítás a 
legelső olyan mozgásunk, amik során a 
mozgást jellemző mennyiségeket már nem 
lehet 1-1 előjeles számmal mérni. Vektorokra 
van szükségünk. Fontos viszont kiemelni, 
hogy vektorokkal nehéz számolni, összeadni, 
kivonni könnyű, de pl szorozni már nem, mi 
pedig számokkal szeretnénk számolni, 
számokat szeretnénk beírni az egyenleteinkbe, 
ezért felbontjuk a vektorokat 
komponenseikre. 

13’-18’ 
(5’) 

Megnézzük és értelmezzük az alábbi videót: 
https://www.youtube.com/watch?v=CDf_0fPbNos 
(ez menőbb, de rosszabb felbontás: 
https://www.youtube.com/watch?v=KacTRPL1MtE ) 
 
Az értelmezést követően megegyezünk abban, hogy a függőleges 
és vízszintes komponenseire a mozgásnak külön egyenleteket 
írhatunk fel, x,y,vx,vy,ax,ay  

Elmondja, hogy a kilőtt labda 
sebességének van egy vízszintes 
és egy függőleges komponense, 
a vízszintes a meglökésből a 
függőleges a kilövésből 
származik. 

 

18’-20’ 
(2’) 

Kezdjük a két mozgás közül az egyszerűbbel, írjuk fel, hogy 
vízszintes hajítás és rajzoljuk meg a pályáját, próbáljuk meg 
berajzolni a sebességvektorokat és felbontani komponenseire, 
hamar rájövünk, hogy ez nehezebb, mint gondoltuk ugyanis az 
érintő csak a sebesség irányát adja meg a nagyságát nem tudjuk 
meghatározni 

Érintőket rajzol a 
félparabolához 

 



20’-25’ 
(5’) 

Ahhoz, hogy ismerjük a sebességvektorok nagyságát 
folyamatában kell megfigyelnünk a mozgást, ehhez 
stroboszkópikus felvételt nézünk előbb videón, majd a képen. 
Érdemes a képre rárajzolni és bejelölni az elmozdulásvektorok 
vízszintes és függőleges komponenseit.  
 
Jól láthatóan míg a vízszintes távolságok állandóak voltak egy-
egy pillanatfelvétel között, a függőlges távolságok nőttek, tehát 
úgy kell megrajzolnunk, a sebességvektorokat, hogy azok 
vízszintes komponenseik egyenlőek legyenek, itt is azt látjuk, 
hogy a függőleges komponensek az idő előrehaladtával egyre 
nőnek. 

  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ0pt
u9koYk 
 

 
25’-30’ 
(5’) 

Az előzőek alapján jogosan élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy a 
vízszintes hajítás az egy egyenletes és egy gyorsuló mozgás 
együttese, míg vízszintesen egyenletesen halad, függőlegesen 
gyorsul, de vajon mennyi a gyorsulása? Természetesen 
megmérhetnénk stopperral, mérőszalaggal, de inkább 
hasonlítsuk össze a szabadeséssel! 

Megállapítja, hogy a vízszintes 
hajítás függőleges komponense 
szabadesés 

https://www.youtube.com/watch?v=zMF4
CD7i3hg  

 
30’-35’ 
(10’) 

A mozgást leíró egyenletetek Felírja az összefüggéseket 𝑎𝑥 = 0 
𝑣𝑥 = 𝑣0 = á𝑙𝑙 

𝑥 = 𝑣0𝑡 
𝑎𝑦 = 𝑔 
𝑣𝑦 = 𝑔𝑡 

𝑦 =
𝑔

2
𝑡2 

35’-50’ 
(15’) 

Mekkora sebességgel hajítsunk el egy testet 20 m magasból, hogy 
30 m messzire elrepüljön? 

  



 Egy repülőgép vízszintes irányban halad a cél felé 320 m 
magasságban, 540 km/h sebességgel. 
a) A cél előtt mekkora távolságban kell a bombát kioldani, hogy 
az célba találjon? 
b) Mekkora sebességgel, és mekkora szögben csapódik a 
bomba a talajba? 

  

 1 m magasról mekkora sebességgel kell vízszintesen elhajítani egy 
testet, hogy 8 m/s sebességgel érjen földet? 

  

40’-50’ 
(10’) 

Ferde hajítás bevezetése, hajítsunk el élőben egy tárgyat rajzoljuk 
meg a pálya parabolaalakját, rajzoljuk meg a kiindulási pontban a 
görbe érintőjét (v0 iránya) és vegyük észre, hogy a görbe pontjai 
úgy távolodnak el v0 egyenestől, mint amit a szabadesés négyzetes 
úttörvényéből sejtünk, tehát a sejtésünk az, hogy a ferde hajítás 
egy a vízszintessel α szöget bezáró egyenes vonalú egyenletes 
mozgás és egy szabadesés szuperpozíciója. Ennek az állításnak az 
igazolásához nézzük meg a videót. 

 https://www.youtube.com/watch?v=MkKE
wrshYWs 

50’-55’ 
(5’) 

A számolás megkönnyítéséhez bontsuk fel a mozgást vízszintes 
és függőleges komponensekre, így a ferde hajítást 
megközelíthetjük úgy is, mint egy függőleges hajítás és egy 
vízszintes irányú egyenes vonalú egyenletes mozgás 
szuperpozíciója. 

 𝑎𝑥 = 0 
𝑣𝑥 = 𝑣0 cos 𝛼 = á𝑙𝑙 
𝑥 = 𝑣0 cos(𝛼) 𝑡 

𝑎𝑦 = 𝑔 
𝑣𝑦 = 𝑣0 sin 𝛼 −𝑔𝑡 

𝑦 = 𝑣0 sin(𝛼)𝑡 −
𝑔

2
𝑡2 

55’-60’ 
(5’) 

Az x(t), y(t) egyenletrendszert megoldva (x-ből t-t kifejezettük és 
y-ba behelyettesítjük) megkapjuk a hajítás pályaegyenletét, amit 
ábrázolva igazolhatjuk, hogy a pálya alakja parabola. 

 𝑦 = 𝑥tg𝛼 −
𝑔

2𝑣0
2 cos2 𝛼

𝑥2 

 40°-os szögben elhajítunk egy testet 15 m/s kezdősebességgel. 

a) Milyen magasra emelkedik a test? 

b) Mennyi ideig tart a mozgás? 

c) Mekkora a hajítás távolsága? 

d) 1,5 s múlva milyen távolságban van a test az 

elhajítás helyéhez viszonyítva? 

  



e) Az indítástól számítva mennyi idő múlva lesz a test 

3 m magasan? 

f) Mekkora és milyen irányú a test sebessége, amikor 

3 m-es magasságban van? 

 
 Mekkora kezdősebességgel kell a labdát 45° -os szögben 

elhajítani, hogy a 7,2 m vízszintes távolságban és az 

elhajítás helye fölött 3,6 m magasságban lévő célt 

eltaláljuk? 

 

 pályaegyenlettel könnyű 

  

Milyen szögben kell elhajítani egy testet, hogy ugyanolyan 

magasra emelkedjék, mint amilyen távol ér vissza az 

elhajítás szintjére? 

  

80’-90’ 
(10’) 

Órazáró Kahoot! 
 
https://create.kahoot.it/creator/03ab28e6-7969-4aeb-9a52-
c44d6801782c 
 
A gyerekek bejelentkező felülete: http://www.kahoot.it 

 http://www.kahoot.com 

 
Házi feladat: 
 
 

1. Egy repülőgép vízszintes irányban halad a cél felé 320 m magasságban, 540 km/h sebességgel. 

a) A cél előtt mekkora távolságban kell a bombát kioldani, hogy az célba találjon? 

b) Mekkora sebességgel, és mekkora szögben csapódik a bomba a talajba? 

 

2. 1 m magasról mekkora sebességgel kell vízszintesen elhajítani egy testet, hogy 8 m/s sebességgel érjen földet? 

 

3. Egy 30° hajlásszögű lejtő tetejéről 3 m/s sebességgel vízszintesen elhajított test hol éri el lejtőt? 

 



13.  Puskával egy 200 m távol, 50 m magas domb tetején lévő célt akarunk eltalálni. A lövedék 200 m/s sebességgel hagyja el a csövet. A 

vízszinteshez képest milyen szögben kell beállítani a csövet? 

 



7. alkalom (13-14. óra) 
Newton törvények 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-8’ Vizsgáljunk meg egy feladatot a Newton törvények segítségével (egyelőre impulzus 

nélkül) 
Egy 60 kg tömegű ember görkorcsolyán állva eldob egy 4 kg tömegű medicinlabdát 6 m/s 
sebességgel. Mekkora sebességgel indul el hátrafelé az ember, ha tudjuk, hogy a dobás 
időtartama 0,5 s? 
Megoldás: 
A medicinlabda gyorsulása: 12 m/s2 
Newton II alapján a medicinlabdára ható erő: 48 N 
Newton III alapján az emberre eközben szintén 48 N hat 
Newton II alapján az ember gyorsulása 0,8 m/s2 

Az ember sebessége: 0,4 m/s 

 

8’-15’ Ismét számoljuk végig az előző feladatot azzal a különbséggel, hogy a dobás időtartama 
0,1 s legyen: 
Megoldás: 
A medicinlabda gyorsulása: 60 m/s2 
Newton II alapján a medicinlabdára ható erő: 240 N 
Newton III alapján az emberre eközben szintén 240 N hat 
Newton II alapján az ember gyorsulása 4 m/s2 

Az ember sebessége: 0,4 m/s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vegyük észre, hogy ugyan jóval nagyobb erőt kell kifejtenünk a kezünkkel a gyorsabb 
dobómozdulat miatt, de a végeredmény nem változott. Általában igaz, hogy az ember 
sebessége nem függ attól, hogy mekkora erőt fejt ki, csak attól, hogy mekkora sebességgel 
dobja el a labdát, de az is látszik, hogy a 15x akkora tömegű ember sebessége a végén 15x 
kisebb lesz, tehát a tömeg és a sebesség fordítottan arányosak egymással. 
A fordított arányosságból következik, hogy a szorzatuk állandó, tehát 𝑚𝑣 = á𝑙𝑙 
Ez a gondolat adja a motivációt ahhoz, hogy van értelme bevezetni az 𝐼 =

𝑚𝑣 mennyiséget, amit impulzusnak vagy lendületnek szoktunk nevezni. 

Fontos kiemelni, hogy az 𝑚𝑣 = á𝑙𝑙 még 
nagyon nem az impulzusmegmaradás törvénye, 
csak egy összefüggés, amit ebben a konkrét 
feladatban felírhatunk és motivációul szolgál, 
hogy miért vezessük be ezt a mennyiséget. 

15’-28’ Általánosítsuk az előző feladatot, amennyire csak lehet annyira, hogy m1 és m2 tömegű 
testek Δt ideig kölcsönhatnak egymással. Vegyük észre, hogy így tényleg semmi megkötést 
nem tettünk, minden kölcsönhatás leírható ilyen módon, az így kapott végkövetkeztetés 
általános érvényű lesz: 
 
Newton III miatt a két testre ugyanakkora erő hat: 

𝐹1 = 𝐹2 
Írjuk fel Newton II-t mindkét testre, majd a gyorsulás definícióját is használjuk fel: 

𝑚1𝑎1 = 𝑚2𝑎2 

𝑚1

∆𝑣1

∆𝑡1
= 𝑚2

∆𝑣2

∆𝑡2
 

Vegyük észre, hogy Newton III minden pillanatban igaz, tehát mindkét testre pontosan 
ugyanazokban a pillanatban kell hatnia az erőnek így a két test gyorsulásainak időtartamai 
megegyeznek:  ∆𝑡1 = ∆𝑡2 = ∆𝑡 

𝑚1

∆𝑣1

∆𝑡
= 𝑚2

∆𝑣2

∆𝑡
 

∆𝑡-vel felszorozva kapunk egy nagyon fontos összefüggést: 
𝑚1∆𝑣1 = 𝑚2∆𝑣2 

 



A két oldalon a két test sebességváltozása van megszorozva a tömegével, ami a testek 
impulzusváltozásával egyenlő (már ha feltételezzük, hogy a testek tömege a kölcsönhatás 
során nem változik, az érdekes, hogy a végképlet úgy is jó, de azt nem bizonyítjuk). 
Eszerint két test kölcsönhatása során mindig igaz, hogy: 

∆𝐼1 = ∆𝐼2 
Tehát két test kölcsönhatása során az impulzusváltozásuk megegyezik, az egyik „átad” 
impulzust a másiknak, amennyivel az egyiknek csökken a másiknak annyival nő 
 
Összességében végiggondolhatjuk, hogy ha két test helyett több van, akkor is rendszer 
összes kölcsönhatására igaz, hogy a benne részt vevő testeknek ugyanannyival változik az 
impulzusa, tehát kimondhatjuk az impulzusmegamaradás törvényét.  
 
Fontos kiemelni, hogy Newton II törvénye sem pontosan 𝐹 = 𝑚𝑎, hanem 𝐹 =

∆𝐼

∆𝑡
 a két 

képlet pontosan ugyanazt jelenti, ha a test tömege állandó, de ha nem akkor már eltér (pl 
egy rakéta esetén) a második képlet mindig igaz és Newton ezt tudta is. 

28’-40’ Mélyítsük el az impulzus fogalmát a bevezetés után.  
Végezzük el azt a „gondolatkísérletet” hogy egy embert először fejbedobunk egy 
focilabdával majd egy kosárlabdával, a kosárlabda jobban fáj, nagyobbat is mozgat a fejen, 
ez logikus, hiszen a nagyobb tömege miatt nagyobb az impulzusa, tehát több 
mozgásmennyiséget tud átadni a fejnek. Persze ha a focilabdát erősen megrúgjuk, akkor 
már az is elég nagy impulzussal tud rendelkezni. 
Komolyabban: 
Az alábbi oldalon: https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/collision_hu.htm 
állítsunk be kezdeti értékeket tömegre, sebességre számoljuk ki előre, hogy melyiknek 
nagyobb az impulzusa, majd nézzük meg az animációt. Pl 0,5 kg, 0,2 m/s és 0,4 kg -0,5 
m/s esetén azt látjuk, hogy a második test impulzusa nagyobb (0,2 kgm/s vs. 0,1 kgm/s) 

Ne felejtsük el rugalmatlanra állítani az 
ütközést 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A kék kocsi el is löki a piros kocsit és azt látjuk a számokon, hogy a piros kocsinak csökkent 
0,1556-tel az impulzusa, míg a kéknek nőtt ugyanennyivel, a sebességük -0,1111 
 
Hogyan lehetne ezt a közös sebességet kiszámolni? Használjuk az impulzusmegmaradás 
törvényét! 
 

𝑚1𝑣1 + 𝑚2𝑣2 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑢 
Ahol a bal oldalon az ütközés előtti impulzusok összege, a jobb oldalon pedig az ütközés 
utáni közös impulzus található és u az ütközés utáni közös sebesség. Konkrét számokkal: 

0,5 ∙ 0,2 + 0,4 ∙ (−0,5) = 0,9𝑢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azt gondolom nem baj, ha csak itt vezetjük be 
az előjeles sebességeket, a törvény általános 
kimondásakor még nem volt rá szükség. 
 
A magyarázat úgy a legegyszerűbb, ha 
kimondjuk, hogy a törvény vektoriálisan igaz, 
de most ezek a vektorok csak előjeles számok, 
hiszen minden ütközés 1 dimenziós 



𝑢 =
−0,1

0,9
= −0,1111 𝑚/𝑠 

40’-85’ 1. Egy szélben mozgó légtömeg körülbelüli méretei a következők: magassága 600 
m, szélessége 5 km, hossza 20 km. Az áramlás sebessége 9 km/h. Mekkora a 
légtömeg lendülete? A levegő sűrűsége 1,3 kg/m3. 
2. Egy 5 dkg tömegű tömör gumilabda mekkora átlagos erőt fejt ki a falra, ha 15 
m/s sebességgel odahajítva 0,005 s alatt pattan vissza? 
3.  Egy rakétából 2 km/s sebességgel távozik hajtóanyag. Másodpercenként 
mekkora tömeget kell elégetni, ha 100000 N tolóerőt akarunk elérni? 
4. Jancsi tömege 40 kg, Pistié 30 kg. Szétlökik egymást a jégen. Mekkora Pisti 
sebessége, ha Jancsié 3 m/s? 
5. Az ágyú 15 kg-os golyót lő ki 500 m/s sebességgel. Mekkora sebességgel lódul 
hátra a 3 tonnás ágyú? 
6. A vízen áll egy 60 kg tömegű csónak, benne egy 80 kg tömegű ember és 4 db 20 
kg-os kő. Az ember úgy akar előre haladni, hogy hátra sorban kiveti a köveket a 
csónakhoz képest 2 m/s sebességgel. A negyedik kő kidobása után mekkora a 
csónak sebessége? 
7. A jégtáncpár férfi tagja 75 kg tömegű, a hölgy 50 kg. Éppen 6 m/s sebességgel 
haladnak együtt, amikor a férfi a nőt ellöki úgy, hogy ő maga éppen állva marad. 
Mekkora a hölgy sebessége? 
8. Egy 30 kg tömegű test három részre robban szét. Az első, 5 kg tömegű darab 
nyugatra 3 m/s sebességgel, a második, 15 kg-os délre 2 m/s sebességgel távozik. 
Merre és mekkora sebességgel halad a harmadik? 
9. Egy merőleges útkereszteződésben ütközés történt. A dél felől érkező 1200 kg 
tömegű autóról szemtanúk állítása alapján tudjuk, hogy 63 km/h sebességgel 

 



érkezett a kereszteződésbe. A másik, nyugat felől érkezett autó tömege 1500 kg. Az 
ütközés után kelettől 31,9°-kal északi irányba sodródtak együtt. Mekkora 
sebességgel érkezett a másik autó? 
 

 
 
Feladatok 

 



7. alkalom (13-14. óra) 
Newton törvények 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-8’ Kinematika és dinamika témakörök közti különbség. Idézzük fel, hogy az előző órákon 

milyen kérdésekre kerestük a választ. 
• Hol van a test? 
• Milyen gyorsan mozog? 
• Milyen gyorsan változik a sebessége? 

Azaz összefoglalva, hogyan mozognak a testek. 
Innentől arra a kérdésre fogjuk keresni a választ: 

• Miért pont úgy mozognak a testek ahogy?  
• Mi okozza a mozgást/mozgásváltozás? 

Hangsúlyozzuk, hogy ugyanazt a mozgást írjuk 
le mindkét témakörben (akár lehet egy konkrét 
példa is, mondjuk egy elhajított kréta) csak más 
szemszögből.  

8’-12’ Az utolsó kérdésfeltevésen érdemes elgondolkozni, mi okozza, hogy egy test mozog. 
Mitől mozog körpályán a Föld a Nap körül. Persze a gravitációs erő kényszeríti 
körpályára, de mi lenne, ha kivennénk a Napot? Akkor nem kényszerülne körpályára a 
Föld, EVEM-t végezne. 
 
Írjuk fel Newton 1. axiómáját: 
Minden test megőrzi nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását 
mindaddig, amíg egy másik test vagy hatás ennek megváltoztatására nem kényszeríti. 

Persze felmerülhet a kérdés, hogy mitől van 
kezdősebessége a Földnek, amire nem tudom, 
hogy lehet-e okosabbat mondani, hogy a 
Naprendszer anyagának már a keletkezése előtt 
volt perdülete, hiszen ha nem lett volna, akkor 
egyszerűen nem jött volna létre, tehát azért jött 
létre a Föld és azért tudjuk feltenni ezt a 
kérdést, mert a kezdetektől kezdve forgott az 
anyag a Naprendszerben. 

12’-16’ Hétköznapi példák, amelyek során teljesül a tehetetlenség törvénye: 
https://imgur.com/pFE7MRQ 
https://www.youtube.com/watch?v=2ny44UYDH4k 

Az első videó nagyon jól szemlélteti a törvény 
teljesülését súlytalanságban, ahol a legkönnyebb 
szemléltetni. 



 
https://www.netfizika.hu/a-tehetetlenseg-torvenyen-alapulo-kocsmai-trukk-poharral-
dobokockakkal 
https://www.netfizika.hu/a-rogzitetlen-targyak-elindulnak-utkozeskor 
https://www.netfizika.hu/tehetetlenseg-torvenye-buszban-utazaskor 

Az utolsó videó jó felvezetése annak, hogy 
kiegészítsük az 1. axiómát, az inerciarendszer 
fogalmával.  
 

16’-20’ Vezessük be az inerciarendszer fogalmát: 
Inerciarendszernek azt a vonatkozási rendszert nevezzük, amelyikben teljesül a 
tehetetlenség törvénye. 
Ha egy vonatkozási rendszer egy inerciarendszerhez képest EVEM-t végez, akkor az is 
inerciarendszer, ha gyorsul (mint pl. a fékező busz), akkor nem inerciarendszer. 
Fontos beszélni arról, hogy a Föld nem inerciarendszer, hiszen forog (lásd: Foucault-inga, 
ciklonok), de ahhoz elég lassan forog, hogy ezt általában ne vegyük figyelembe, ezért rövid 
ideig tartó kísérletek esetén inerciarendszernek tekintjük.  

Zátonyi Sándor videója a Foucault-ingánál: 
https://www.youtube.com/watch?v=FmE0kL
CZO1s 

20’-22’ Fontos megemlíteni, hogy ez a teljesen természetesnek tűnő törvény koncepcionálisan 
szembe megy az Archimédeszi világképpel, miszerint a mozgás fenntartásához erő kell, ha 
nincs erő a testek megállnak. Ez logikusnak tűnhet földi viszonyok között, ahol a súrlódás 
és a közegellenállás mindig hat a mozgó testekre, de nem ez a természetes, persze 
Archimédesz még nem lehetett meggyőzni az ISS-en készült felvételekkel arról, hogy 
testek igenis képesek egyenletes mozgást végezni anélkül, hogy erő hatna rájuk. 

Ennek a két világképnek az ellentétét fontos 
hangsúlyoznunk, mert igenis ott él a diákokban 
kicsit a természetesnek tűnő Archimédeszi 
gondolat miszerint a mozgáshoz erő kell. Ha 
eleget hangsúlyozzuk most, hogy nem kell 
hozzá, akkor a későbbiekben könnyebb 
dolgunk lesz erre hivatkozni, amikor elrontják. 

20’-25’ Az erő vektormennyiség, támadáspontja, hatásvonala van. Ezek fontos fogalmak, nem 
mindegy, hogy egy kiterjedt testre hol és milyen irányú erőt fejtek ki. (Egyszerű 
demonstrációs kísérlet egy szivacs segítségével) 
Az erő jele F, mértékegysége az 1 N (Newton), de itt még nem mondom meg, hogy ezt 
miből származtatjuk. Egyelőre csak azt beszéljük meg, hogy az erőt hatásain keresztül 
tudjuk mérni: 

Newton 1. és 2. axiómája között vezessük be az 
erő fogalmát! 
 



• Alakváltoztató hatás (minél nagyobb az alakváltozás annál nagyobb az erő) itt 
bevezethetjük, hogy megkülönböztetünk rugalmas és rugalmatlan alakváltozást 

• Mozgásállapot változtató hatás (minél nagyobb a mozgásállapot változás, annál 
nagyobb az erő) 

 
25’-35’ Newton második axiómája, lényegében az elsőnek a folytatása. Az első azt tárgyalja, hogy 

mi történik egy testtel, ha nem hat rá erő, a második pedig azt, hogy mi történik, ha hat. 
Logikai úton következtethetünk arra, hogy ha nem hat erő egy testre, akkor nem gyorsul, 
míg amikor erő hat rá akkor gyorsul (fontos, hogy ekkor még csak egy erő hasson). 
 
Logikusnak tűnik, a sebesség változása egyenesen arányos legyen a testre ható erővel. Élő 
kísérlettel, vagy az alábbi szimulációval alátámaszthatjuk: 
https://www.geogebra.org/m/ctwksxhM 
 

𝐹~𝑎 →
𝐹

𝑎
= á𝑙𝑙 = 𝑚 

 
Mondjuk ki Newton második törvényét: 
Ha egy testre egy erő hat, a test gyorsul. A testre ható erő nagysága egyenesen arányos a 
gyorsulással. Az arányossági tényező a test tehetetlensége. A tömeg a tehetetlenség mértéke.  
 
Itt említsük meg, hogy az 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 képletből már következik az 1 N definíciója, 
miszerint 1 N az az erő, ami egy 1 kg tömegű testet 1 m/s2 gyorsulásra késztet. 

Fontos kiemelni, hogy a tömeg nem azt jelenti, 
hogy milyen nehéz valami, az a súlya egy 
testnek. Súlytalanságban a „nehéz” dolgokat is 
ugyanolyan nehéz megtartani a kezünkben, 
mint a könnyűeket, viszont a nehéz dolgokat 
súlytalanságban is sokkal nehezebb mozgásba 
hozni, vagy megállítani. 
Hasznos hétköznapi példa egy megpakolt 
bevásárlókocsi. 

35’-45’ Newton harmadik axiómája a hatás-ellenhatás törvénye 
A természetben az erők párosával lépnek fel. Az A test által B testre kifejtett erő és a B test 
által az A testre kifejtett erő egyenlő nagyságú, ellentétes irányú és közös hatásvonalú. 

𝐹𝐴𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝐹𝐵𝐴

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

Fontos kiemelni, hogy ezek a törvények azért 
axiómák, mert az a megfigyelésünk, hogy eddig 
minden kísérletnél ezek így teljesültek. Nem 
kell keresni a miértet mögötte, hiszen nem az a 



Hétköznapi példák: 
• Ha megütök valamit nekem is fáj a kezem (ezért viselnek boxkesztyűt a boxolók) 
• Egy eldobott/kilőtt tárgy hátralök (fegyverek visszarúgása) 
• Rakéta-elv 
• Járás (amelyik irányba el akarunk indulni, azzal ellentétes irányba nyomjuk a talajt 

a lábunkkal) 
A példákat megtámogató videók: 
https://www.netfizika.hu/nemcsak-a-kalapacs-uti-meg-a-jeget-hanem-a-jeg-is-a-
kalapacsot 
https://gfycat.com/relieveddangerousdodobird 
https://www.netfizika.hu/lofegyver-visszarugasa-loveskor  
https://www.netfizika.hu/vizsugar-reakcioereje-automosoban-es-banyaban 
https://www.netfizika.hu/reakcioero-tuzolto-vizsugarnal 
https://www.youtube.com/watch?v=ToeiAd6dPjA 
 
 
  

feladatunk, hogy azon gondolkozzunk, hogy 
miért hat ellenerő, hanem az, hogy elfogadjuk, 
hogy amíg valaki nem talál ellenpéldát addig 
elfogadjuk, hogy igenis fellép az ellenerő is. 

 Moór Ágnes 318-320 Kinematika ismétlés is van benne 
   
 Ellenőrző kahoot  
 Jó játék: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-

and-motion-basics_en.html 
 

 
 
Feladatok 

318. Mekkora erő hat a 2,5 kg tömegű tester, ha az elindulástól számítva 1,5 m úton 3 m/s sebességet ér el? 



319. Mekkora állandó erő hat a 2 kg tömegű testre, ha 5 s alatt 0,75 m utat tesz meg álló helyzetből indulva? 

320. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora erő hat rá? 

 

HF 

Jules Verne francia író a 19. század végén egyik regényében a Holdba tett utazást úgy képzelte, hogy az utasokat egy üreges lövedékben 
elhelyezve, egy óriási ágyúból kilövik.  A regényben az ágyú csövének hosszúsága 900 láb, azaz 275 m, a Hold eléréséhez szükséges sebességet 
pedig 12 000 m/s nagyságúnak becsülték. 

a) Mekkora lehet a regényben az ágyúlövedék gyorsulása, ha feltehető, hogy a csőben egyenletesen gyorsul fel a lövedék a kívánt 
sebességre? Mekkora erő gyorsítja a lövedékben lévő 75 kg tömegű utast?  

b) A modern kori, embert is szállító űrhajók induláskor legfeljebb 3 g gyorsulással mozognak. Mennyi ideig tartana ilyen gyorsulással 
elérni a fenti sebességet és mennyi utat tenne meg ezalatt az űrhajó? 

 



9. alkalom (17-18. óra) 
Több erő együttes hatása, a dinamika alapegyenlete 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-3’ Az előző órán arról tanultunk, hogy az erők gyorsulást okoznak, de mi a helyzet több erő 

esetén. Milyen mozgást végeznek a testek, ha több erő hat rájuk? A kérdést esetekre 
bontva vizsgáljuk. 

 

3’-10’ 1) Legyen egy 10 kg tömegű test, amire hasson két darab 20 N nagyságú erő ugyanabba 
az irányba. Newton 2 szerint mindkét erő külön-külön 2 m/s2 gyorsulást fog okozni, azaz 
mindkettő 2 m/s-mal növeli a test sebességét másodpercenként. Ezeket a 
sebességváltozásokat összeadhatjuk, hasonló módon, mint amikor egy kezdősebességgel 
induló test gyorsulni kezd, tehát a test sebessége másodpercenként 4 m/s fog nőni, azaz a 
test gyorsulása 4 m/s2 lesz.  
 
Ha nem tudnánk, hogy két erő is hat a testre azt mondanánk, hogy a test tömege 10 kg, 
gyorsulása 4 m/s2 , akkor biztos 40 N erő hatott rá. 
 
Ezt a 40 N-t nevezzük eredő erőnek, azaz azt az egyetlen egy erőt, amivel egy erőrendszert 
helyettesíthetek úgy, hogy a test mozgása ne változzon. 
 
Innentől fogva Newton 2. törvényében az erőt lecseréljük eredő erőre, ami így bármilyen 
erőrendszer esetén működik és 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ = 𝑚 ∙ 𝑎  alakban szerepel és a dinamika 
alapegyenletének nevezzük.  
 

Ezt a lépést miszerint az erők hatását külön 
vizsgáljuk majd ezeket a hatásokat összegezzük 
azért tehetjük meg, mert az erők 
függetlenségének elve kimondja, hogy ezt 
megtehetjük (ezt az elvet szokták Newton IV. 
axiómájának is nevezni) 



Általánosságban kimondható, hogy az eredő erő megegyezik az erőrendszerben szereplő 
vektorok vektori összegével: 

𝐹 𝑒 = ∑𝐹 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Az 1) esetben azt néztük, amikor két erő párhuzamos és egy irányba mutat, ilyenkor az 
eredő erő a két erő algebrai összege 𝐹𝑒 = 𝐹1 + 𝐹2 (mint ahogy azt vektoroknál 
megszoktuk) 
 

10’-12’ 2) A két erő párhuzamos, de ellentétes irányúak, ekkor az eredő a két vektor algebrai 
különbsége (a nagyobból vonom ki a kisebbet és a nagyobb irányába mutat) (mint ahogy 
azt vektoroknál megszoktuk) 

𝐹𝑒 = 𝐹1 − 𝐹2 
 
Persze fontos hozzátenni, hogy ha két erő kioltja egymást, az csak annyit jelent, hogy a test 
nem fog gyorsulni, más hatásai attól még lehet az erőnek: https://www.netfizika.hu/ha-
a-testre-hato-ket-ero-kioltja-egymast-akkor-a-tkp-nak-ugyan-nem-lesz-gyorsulasa-de-hat-
az-eronek 
 

Ezekhez mindegyikhez kell egy egyszerű ábrát 
készíteni, egy test amire rárajzoljuk a két erőt és 
eltérő színnel az eredőt. 

12’-17’ 3) A két erő szöget zár be egymással. Matematikaóráról tudjuk, hogy két általános vektor 
összegét a paralelogramma szabály adja meg. Ezt a szabályt segít átismételni: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mech_rovnobe
znik&l=hu 

A szimulációnál 3 erő szerepel, nem 2, de a 
harmadik erő szerepét könnyű belátni, az tartja 
egyensúlyban a rendszert, innentől érthető, 
hogy a két erő eredője megegyezik a 
harmadikkal, csak ellentétes irányú. 



17’-18’ 4) Speciális eset a derékszöget bezáró vektorok esete, ekkor használhatjuk a Pitágorász-
tételt 

Példaként legyen az egyik erő 3N a másik 4N, 
ekkor azonnal tudni fogják, hogy az eredő 5 N 
nagyságú. 

18’-20’ Összegezve, gondoljuk végig, hogy két erő esetén például 3N és 4N esetén az eredő 
bármilyen értéket felvehet 1N és 7N között: 
https://www.geogebra.org/calculator/bcxmcdpj 
A kék pont mozgatása mutatja, hogyan változik az eredő erő nagysága. 

 

20’-35’ Moór Ágnes 250, 340  
35’-45’ Nehézségi erő súly, súlytalanság 

Írjuk fel a dinamika alapegyenletét egy szabadon eső testre: 
𝐹𝑒 = 𝑚𝑔 

Milyen erők hathatnak egy szabadon eső testre? Gondolhatnánk, hogy csak a gravitáció, 
hiszen pont azért nevezzük „szabad”esésnek, mert nem vesszük figyelembe a 
közegellenállást. Az igazság az, hogy még a tökéletes vákuumban ejtett testekre is hat egy 
másik erő, amit centrifugális erőnek nevezünk és egy tehetetlenségi erő, ami azért lép fel, 
mert a Föld nem inerciarendszer. 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_tihove_zryc
hleni&l=hu 
Az így kapott eredő erőt nehézségi erőnek nevezzük és egyben meg is magyaráztuk, hogy 
a nehézségi gyorsulást miért nem szerencsés gravitációs gyorsulásnak nevezni és, hogy a 𝑔 
miért tér el az egyenlítőnél a sarkokon mérttől. 
Tehát összességében elmondhatjuk, hogy minden a Földön szabadon eső testre két erő 
hat (kivéve a sarkokon, ott csak egy), amelyeknek az eredőjét nehézségi erőnek nevezzük 
a nagysága  𝑚𝑔, ahol a két erő együttes hatása egybe van sűrítve azáltal, hogy a 𝑔-nek az 
értéke a Föld különböző pontjain eltér, de ha ezt nem akarjuk figyelembe venni és 
mindenhol 10-zel számoljuk azzal sem követünk el nagy hibát. 

A szimulációnál fontos megjegyezni, hogy a 
vektorok aránya túlzó. A centrifugális erő jóval 
kisebb a gravitációnál. 



45’-50’ Az erők függetlenségének elvéből következik, hogy az, hogy egy testre hat-e a nehézségi 
erő nem befolyásolhatja az a tény, hogy a testre hat-e más erő, tehát egy focilabdába, amibe 
épp belerúgunk vagy egy virágra, ami az asztalon áll ugyanúgy hat a nehézségi erő, mint a 
szabadon eső testeknél. Ez utóbbinál ezt könnyen láthatjuk, ha egy pillanatra eltüntetjük 
az asztalt a virág alól, akkor azonnal elkezdene esni a nehézségi erő hatására. Amíg az asztal 
ott van, addig a test egyensúlyban marad, aminek feltétele, hogy a testre ható erők eredője 
zérus legyen. 
Ehhez a testre kell hatnia egy felfelé mutató, a nehézségi erővel megegyező nagyságú 
erőnek is, ezt az erőt tartóerőnek nevezzük. Fontos megjegyezni, hogy a tartóerő egy 
kényszererő, tehát az értéke mindig pont akkora, amekkorának lennie kell ahhoz, hogy az 
eredő erő pont akkora legyen, hogy a test azt a mozgást végezhesse, amit a környezete 
megszab neki. 
Jelen esetben a test nyugalomban van az asztalon, tehát a tartóerő pont akkora, mint a 
nehézségi erő, de ha az asztal egy rakéta hegyén lenne, akkor a tartóerőnek jóval 
nagyobbnak kéne lennie, mint a nehézségi erőnek, hogy a test felfelé gyorsulhasson.  
 

Készítsünk rajzot az asztalon álló testről és 
rajzoljuk be a rá ható erőket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50’-55’ Menjünk tovább az előző gondolatmenet mentén, a rakéta helyett csak egy liftbe 
helyezzük az m tömegű testet, miközben a lift felfele gyorsul a gyorsulással. 
Ekkora felírva a dinamika alapegyenletét azt kapjuk, hogy: 

𝐹𝑒 = 𝑚𝑎 
𝐹𝑇 − 𝑚𝑔 = 𝑚𝑎 

Átrendezve és a tömeget kiemelve: 
𝐹𝑇 = 𝑚(𝑔 + 𝑎) 

Tehát felfelé gyorsuló liftben a testekre ható kényszererő nagyobb, mint a nehézségi erő, 
ezt érezzük akkor, amikor a felfelé induló liftben az érezzük, hogy a szokásosnál nagyobb 
erő nyomja a lábunkat, csak azt nem szoktuk mögé gondolni, hogy ezt a talaj fejti ki. 
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Fe=mg-FT=0  =>  FT=mg 
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55’-58’ A lefele gyorsuló lift esetén hasonlóan járjunk el a különbség csak az, hogy itt a nehézségi 
erő a nagyobb, így abból kell kivonni a tartóerőt: 

𝑚𝑔 − 𝐹𝑇 = 𝑚𝑎 
Átrendezve és a tömeget kiemelve: 

𝐹𝑇 = 𝑚(𝑔 − 𝑎) 
 
Tehát a lefelé gyorsuló liftben kisebb erő nyomja a lábunkat, mint egy nyugalomban lévő, 
vagy egyenletesen mozgó liftben. 
 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=gp_supervytah
&l=hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58’-70’ Az liftes témakörnél természetesnek tűnik, hogy úgy fogalmazzunk, hogy felfelé gyorsítva 
megnő a súlyunk (a mérleg többet mutat: https://www.youtube.com/watch?v=D-
GzuZjawNI ), míg a lefelé gyorsulóban csökken a súlyunk, érdemes tehát azzal 
foglalkoznunk, hogy mi is az a súly. Ehhez térjünk vissza az asztalos példánkhoz: 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos odafigyelnünk arra, hogy a mérleg, 
amikor többet vagy kevesebbet mutat a liftben, 
mint amennyit „kéne” az nem hiba, csak jól kell 
interpretálnunk, azaz, hogy nem a tömegünk 
változik ilyenkor, hanem a súlyunk. Nyilván a 
mérleg abban csal, hogy kg-ban adja meg az 
eredményt, mintha a tömegünket mérné, de 
igazából tudjuk, hogy amikor mondjuk 60 kg-
ot mutat, akkor azt úgy kell érteni, hogy 600 N 
(vagy inkább 590 N) erőt mér. 
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Vizsgáljuk meg a fenti ábrát Newton 3. axiómájának segítségével. Az ábrán szerepel két 
erő, mindkettő ugyanarra a testre hat, tehát nem lehetnek egymásnak erő-ellenerő párjai, 
viszont ez azt jelenti, hogy külön-külön minkettőnek van egy ellenereje. 
Könnyen megérthetjük, hogy a nehézségi erő ellenereje a Földre hat, míg a tartóerő 
ellenereje az asztalra, vagy ha nem egy asztal lenne alatta, hanem egy mérleg, akkor arra. 
Ezt az erőt nevezzük a test súlyának, amivel a test az alátámasztást nyomja vagy a 
felfüggesztést húzza. Mivel ez az erő a tartóerő ellenereje, ezért azzal mindig megegyező 
nagyságú, így ebben az esetben, pont annyi, mint a testre ható nehézségi erő, míg a liftes 
esetben ettől eltér.  

 A súly megértése után a következő lépés a súlytalanság. Minden diák tudja, hogy az űrben 
súlytalanság van, de sajnos van egy erős tévképzetük, hogy ez azért van, mert nincs 
gravitáció, ez mindentől távol a csillagközi térben tényleg így van, de például az ISS-en 
nem. Aki az ISS-en van alig 400 km-rel van messzebb a Föld középpontjától, mint aki a 
felszínen, alig kisebb a g mint itt. Azt kell megértetni velük, hogy azért van súlytalanság 
ott, mert az ISS szabadon esik, és mivel a súly az az erő, amivel az alátámasztást nyomja 
valami és szabadesésnél nincs alátámasztás, se felfüggesztés ezért ki tudjuk mondani, hogy 
minden szabadon eső tárgy súlytalanságban van. Erre jó példa egy szabadon eső lift 
belseje, ahol egyébként a képletből is kijön a 0 a tartóerőre, ha az a helyére g-t írunk. 
 
Szerencsére ma már nem kell az űrig menni, hogy súlytalanságot tapasztalhasson valaki, 
vannak úgynevezett parabolarepülések, ahol ezt ki lehet próbálni (persze nyilván marha 
drága): https://www.youtube.com/watch?v=FO_Ox_dH0M8   
Vagy befizetni egy űrugrásra (még drágább): 
https://www.clickorlando.com/news/local/2021/07/20/a-spacecraft-with-a-view-
blue-origin-shares-video-from-inside-new-shepards-first-human-spaceflight/#// 

El lehet mesélni anekdotaként, hogy az Apollo 
13 filmet hiteles súlytalanságban akarta a 
rendező felvenni, ezért parabolarepüléseken 
forgattak, de ez annyira megviselte az egyik 
színészt, hogy a forgatáson elhányta magát, a 
viszont mivel beleillett az űrrepülésbe is ez a 
jelenet, ezért a rendező bennehagyta. 



 
 
 

   
 Feladatok erők eredője  
 245, 262, 263, 332, 337  
   
   
 Liftes házi  
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Feladatok 

 

1.  Öt kutya egyenként 200  erővel húz egy szánt úgy, hogy a középső által kifejtett erő a szán mozgásirányába mutat, míg 2 kutya húzóerejének hatásvonala 
10-10°, másik két kutyáé 20-20° szöget zár be ezzel az iránnyal szimmetrikusan. Mekkora az öt kutya által kifejtett eredő erő? 



10. alkalom (19-20. óra) 
Súrlódás, rugóerő 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-5’ Tisztázzuk mi a különbség szabaderő és kényszererő között. 

• A szabaderőnek van erőtörvénye, ami azt jelenti, hogy a mozgás során fel tudunk 
írni egy olyan képletet, ami a fizikai paramétereitől függ. Pl: a nehézségi erő 
szabaderő, erőtörvénye: 𝐹𝑛𝑒ℎ = 𝑚𝑔 (m a test egy paramétere, g az adott égitest 
egy paramétere, ami a tömegéből és sugarából származtatható)  

• Kényszererők azok, amiknek a nagyságát nem egy erőtörvény határozza meg, 
hanem a test mozgása és a többi a testre ható erő.    Pl: a tartóerő kényszererő, 
hiszen a test függőleges gyorsulása határozza meg. 

 

5’-7’ A csúszási súrlódási   
7’-20’ Demonstrációs kísérlet a csúszási súrlódási erő erőtörvényének felírására 

Húzzunk egyenletes sebességgel egy testet állandó erővel, egy erőmérő segítségével. 
A dinamika alapegyenlete alapján a húzóerőnek meg kell egyeznie a súrlódási erővel, így a 
leolvasott érték egyben a súrlódási erő nagyságát is megadja. Változtassunk a kísérleti 
elrendezésen, hogy kiderítsük, hogy a súrlódási erő függ-e: 

• Az érintkező felületek nagyságától 
• Az  érintkező testek relatív sebességétől 
• A felületeket összenyomó erőtől (a test súlya) 
• Az érintkező felületek anyagi minőségétől 

Az eredményeket összegezve megkapjuk az 𝐹𝑠 = 𝜇𝐹𝑛𝑦  összefüggést 
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20’-25’ Tapadási súrlódás 
A tapadási súrlódási erő egy kényszererő, a nagysága mindig annyi, hogy a testre ható erők 
eredője 0 legyen. Ha csak egy erő próbálja meg elmozdítani a  testet, akkor az azt jelenti, 
hogy a tapadási súrlódási erő megegyezik a húzóerővel.  
Végezzük el élőben a kísérletet (vagy: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-
motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_hu.html) és figyeljük meg, hogy hogyan 
változik a súrlódási erő (tapadási vagy csúszási) a húzóerő függvényében. Rajzoljuk fel az 
ismert grafikont: 
   

 

25’-55’ Gyakorlás: 
1. Mekkora állandó erő hatására fékeződik le egy 1200 kg tömegű, 120 km/h sebességű 
autó 8 s alatt álló helyzetbe? Legalább mekkora tapadási súrlódási együtthatóra van 
szükség ehhez? 
 
2. Vízszintes talajon nyugvó 12 kg tömegű ládát 3 s-ig húzunk vízszintes, állandó 40 N 
nagyságú erővel, majd a ládát magára hagyjuk. A láda nyugalomból indult, a súrlódási 
együttható 0,2. 
a) Mekkora utat tesz meg a láda az elindulástól a megállásig? 
b) Mennyi ideig mozgott a láda összesen? 
 
3. Vízszintes talajon lévő testet kötél segítségével mozgatunk. A test és az alátámasztása 
között a csúszási súrlódási együttható 0,6. Mekkora erővel tudjuk a 2 kg tömegű testet a 
talajon egyenletesen húzni, ha a kötél 
a) vízszintes irányú, 
b) iránya a vízszintessel 40°-os szöget zár be? 
 

 



4. Mekkora erővel lehet kihúzni egy 0,5 kg tömegű téglatest alakú testet, ha a satu pofák 
150 N nagyságú vízszintes irányú erőt fejtenek ki, és a súrlódási együttható a test és a satu 
között 0,8? 

55’-60’ Akasszunk egy 50 g-os súlyt, készítsünk rajzot arról, hogy a rugóban ébredő erő 
egyensúlyban tartja a rá akasztott testre ható nehézségi erőt. Tehát a rugóban ébredő erő 
megegyezik a testre ható mg nehézségi erővel (ha a test nyugalomban van). 
Kézzel nyújtsuk meg a rugót kicsit jobban, engedjük el a súlyt, ekkor gyorsulva elindul 
felfelé, ekkor már nincs egyensúlyban a test, ami csak úgy lehet, ha a rugóerő a megnyúltás 
hatására megnő. 
Vizsgáljuk meg, hogy hogyan függ tőle! Tegyünk a rugóra több 50 g-os súlyt és állapítsuk 
meg az egyenes arányosságot a rugóerő és a rugó megnyúlása között => 𝐹𝑟 = −𝐷∆𝑥 
A mérési eredményekből számoljuk ki az adott rugó direkciós együtthatóját. 
Másik rugóval is ismételjük meg a mérést. 

 

60’-80’ 1. Egy teherlift lengéscsillapítására bekötött rugó a 2300 kg tömegű lift súlya 
hatására 4 cm-t nyúlik meg. Mennyi a rugóállandó és mennyire fog megnyúlni, 
ha bepakolnak még 900 kg terhet a liftbe? 
 
2. Egy lift mennyezetéhez 200 N/m rugóállandójú rugót rögzítünk, és erre 1 kg 
tömegű testet függesztünk. Mekkora a rugó megnyúlása, ha a lift 
a) áll, 
b) 2 m/s2 gyorsulással felfelé indul,  
c) 2 m/s sebességgel felfelé mozog, 
d) a felfelé mozgásában 2,5 m/s2 lassulással lefékez  
e) 3 m/s sebességgel lefelé mozog? 

 



https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mech_vytah&l
=hu  
 

 Ellenőrző kahoot  
 
 
Feladatok 

 



11. alkalom (21-22. óra) 
Lejtő 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-20’ Helyezzünk egy deszkára egy testet és kezdjük el megemelni az egyik felét, így egy lejtőt 

kapunk, egészen addig emeljük amíg megmozdul és gyorsulva elindul a test. 
A kísérlet helyett használhatjuk ezt a szimulációt is (kapcsoljuk ki a légellenállást): 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mech_rovina&
l=hu   
Az előző órákon tanultak alapján logikusnak tűnik az a következtetés, hogy a test 
gyorsulásának oka, hogy egy kellően nagy hajlásszögű lejtőre helyezett testre nagyobb 
gyorsító erő hat, mint a tapadási súrlódás. 
Milyen erő okozhatja ezt a gyorsulást? 
Az erő mindig két test kölcsönhatásán alapszik és mivel a lejtő hajlásszögének emelése 
során nem kerül más testtel kölcsönhatásba a test, ezért ugyanazoknak az erőknek kell 
hatnia a testnek, mintha vízszintes talajon állna.  
Vízszintes esetnél már beláttuk, hogy a testre csak a nehézségi erő és a tartóerő hat, tegyük 
fel a kérdést, hogy pusztán ez a két erő képes-e gyorsítani egy testet, emlékeztetőként 
rajzoljuk fel a vízszintes esetet: 
 
 
 
 
 
 

Emlékezzünk arra, hogy a tartóerő egy 
kényszererő és a kényszererők nagysága mindig 
pont akkora, hogy a test pályája megfeleljen a 
kinematikai kényszernek. 
 
Tehát a lejtőre helyezett testre pont akkora 
tartóerő hat, hogy a test gyorsulása párhuzamos 
legyen a lejtővel.  
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FT 



A nehézségi erő iránya mindig függőleges, míg a tartóerő definíció szerint merőleges a 
talajra. Ez a két erő eredője tudja gyorsítani a testet. Készítsünk róla egy ábrát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az első ábránk naív, itt a tartóerő nagysága még megegyezik a vízszintes esettel, tehát 
pont annyi, mint a testre ható nehézségi erő. Itt jól láthatóan az eredő erő rossz irányba 
mutat, de a tartóerő nagysága egyáltalán nem kötelezően mg, akkor sem annyi, amikor 
egy test függőlegesen gyorsul (például egy liftben). A tartóerő kényszererő, annak a 
nagyságát az határozza meg, hogy az eredő iránya és nagysága megfeleljen a kinematikai 
feltételeknek, készítsünk most már egy pontosabb rajzot, amiből kiderül, hogy a 
tartóerő nagyságának 𝑚𝑔 cos 𝛼 -nak kell lennie. 
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FT=𝑚𝑔 cos 𝛼 
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A fenti rajzból jól látszik az is, hogy az eredő erő ilyenkor 𝑚𝑔 sin 𝛼. 
Kicsit fordítsuk meg a gondolatmenetet és ahelyett, hogy összeadnánk a nehézségi erőt a 
tartóerővel paralelogramma-szabály szerint , bontsuk fel a nehézségi erőt lejtővel 
párhuzamos és lejtőre merőleges komponensekre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a megközelítés talán jobban mutatja, hogy miért kell a tartóerőnek pont akkorának 
lennie. 
 
 

20’-30’ A kísérlet elvégzésekor egy bizonyos hajlásszögig a test nem mozdult, a tapadási súrlódás 
egyhelyben tartotta, de ha például egy kiskocsit használunk demonstrációs eszköznek, 
akkor jól láthatjuk, hogy már kis hajlásszög esetén és gyorsul. Határozzuk meg a 
gyorsulását a dinamika alapegyenlete alapján: 

𝐹𝑒 = 𝑚𝑎 
𝑚𝑔 sin 𝛼 = 𝑚𝑎 

𝑎 = 𝑔 sin 𝛼 
Végezzük mérést arra vonatkozóan, hogy tényleg ennyi-e a test gyorsulása (út és idő 
mérésből az 𝑠 =

𝑎

2
𝑡2 alapján) nagyjából jó eredményt fogunk kapni, a kiskocsi kerekének 

 

mgmerőleges= 
=𝑚𝑔 cos 𝛼 

 

FT 

mgpárhuzamos= 𝑚𝑔 sin 𝛼 



forgómozgása és a légellenállás tudja befolyásolni az eredményt (ugyanabba az irányba), 
de nagyságrendileg jó eredménynek kell kijönnie. 

30’-45’ Amennyiben a kiskocsit visszacseréljük a testre, az súrlódni fog a lejtőn, írjuk fel a kétféle 
súrlódás képletét figyelembevéve azt, hogy a felületeket összenyomó erő a tartóerő, 
eszerint: 

𝐹𝑠 = 𝜇𝑚𝑔 cos 𝛼 
𝐹𝑠,0,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇0𝑚𝑔 cos 𝛼 

Vizsgáljuk meg azt a helyzetet, amikor a lejtő hajlásszögét addig mozgatjuk, amikor a test 
éppen megindul, ekkor a nehézségi erő lejtővel párhuzamos komponense pont 
megegyezik a tapadási súrlódási erő maximumával: 

𝑚𝑔 sin 𝛼 = 𝜇0𝑚𝑔 cos 𝛼 
Az egyenletet rendezve megkapjuk az összefüggést a test megindulásához szükséges 
hajlásszög és a súrlódási együttható között: 

𝜇0 = tan 𝛼 
Használjuk fel ezt az összefüggést és mérjük ki a tapadási súrlódási együtthatót! (ha van rá 
lehetőségünk ismételjük meg eltérő anyagó felületekkel is) 

 

45’-80’ 1. Mennyi idő alatt és mekkora sebességgel érkezik le egy 2 kg tömegű test, a 25° 
hajlásszögű, 2 m magas lejtő tetejéről az aljára, ha 
a) a súrlódástól eltekintünk,  
b) a súrlódási együttható 0,3? 
 
2. A vízszintessel 20°-os szöget bezáró lejtőn 2 m/s állandó sebességgel csúszik lefelé egy 
láda. Egy adott helytől kezdve a lejtő felülete érdesebbé válik. Ezen a szakaszon a láda 3 m 
utat tesz meg a megállásig. 
a) Mekkora a súrlódási együttható a pálya felső szakaszán?  
b) Mekkora a súrlódási együttható a pálya alsó szakaszán? 
 

 



3. 30°-os hajlásszögű, 0,2 súrlódási együtthatójú lejtőn egy testet felfelé 8 mis nagyságú 
sebességgel indítunk. 
a) A lejtő aljára történő visszaérkezésig összesen mennyi utat tesz meg a test?  
b) Mennyi idő telik el eközben? 
c) Mekkora a visszaérkezés sebessége? 
 
4. Mekkora erővel lehet egyenletesen feltolni egy 35° hajlásszögű, 0,45 súrlódási 
együtthatójú lejtőre a 10 kg tömegű testet, ha az erőkifejtés iránya 
a) párhuzamos a lejtő síkjával és a lejtőn felfelé mutat,  
b) vízszintes? 
 
5. 15°-os hajlásszögű lejtőn egy testet állandó sebességgel húzunk először felfelé, azután 
lefelé, mindkét esetben mozgás irányú erővel. A testet felfelé kétszer akkora erővel kell 
húznunk, mint lefelé. 
a) Mekkora a súrlódási együttható? 
b) Mekkora hajlásszögűre kellene a lejtőt beállítani, hogy a magára hagyott test 
egyenletesen mozoghasson? 

 Ellenőrző kahoot  
 
 
Feladatok 

 



12. alkalom (23-24. óra) 
Pontrendszer 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-15’ Pontrendszerről beszélünk akkor, amikor egy mechanikai rendszer véges számú (általában 

2-3 darab) tömegpontból áll, amelyek egymástól nem függetlenek.  
Középiskolai keretek között általában kötéllel vagy rúddal vannak összekapcsolva, pl: 

 
Ezeknél a feladatoknál minden egyes tömegpontre felírhatjuk a dinamika alapegyenletét, 
tehát: 
 

𝐹𝑒1 = 𝑚1𝑎1 
𝐹𝑒2 = 𝑚2𝑎2 

. 

. 

. 
𝐹𝑒𝑁 = 𝑚𝑁𝑎𝑁 

Ezeket az egyenleteket, mint egyenletrendszert kell megoldanunk, de fontos 
észrevennünk, hogy mivel a testek kötéllel vannak összekötve, ezért a mozgás során 
minden test ugyanannyi utat tesz és mivel ugyanannyi idő alatt is teszik ezt meg, ezért 
minden pillanatban meg fog egyezni a sebességük és a gyorsulásuk is, tehát: 

Említsük meg, hogyha rugóval lennének 
összekötve a testek akkor természetesen nem 
ugyanannyi lenne a testek által megtett út, így a 
gyorsulásaik sem. Ilyen esetben, mivel az erő 
sem állandó, differenciálegyeleteket kapunk. 



𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 … = 𝑎𝑁 = 𝑎 
 
Ez a kinematikai feltétel jelentősen egyszerűsíti a dolgunkat 

15’-35’ Készítsünk ábrát egy három testből álló pontrendszerről: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ahol  𝑚1 = 10 𝑘𝑔, 𝑚2 = 5 𝑘𝑔 és 𝑚3 = 2 𝑘𝑔. 
Mekkora a rendszer gyorsulása és mekkora erő ébred a kötelekben, ha a súrlódás 
elhanyagolható? 

 
Mielőtt felírnánk a mozgásegyenleteket, rajzoljuk be a testekre ható erőket:   

 

Az erők berajzolásánál figyeljünk oda, hogy a 
nagyobb erőknek nagyobb vektort rajzoljunk, 
mert fontos megérteniük a diákoknak, hogy 
egyértelmű sorrend van az erők között, a 
rendszer csak akkor gyorsulhat, ha: 
K1<K2<m3g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m1 m2 

m3 

m1 m2 

m3 

m3g 

K2 

K2 K1 K1 



Gyakori hiba, hogy a diákok azt gondolják a két kötélerő megegyezik, hiszen együtt 
mozog az egész rendszer, hívjuk fel a figyelmüket arra, hogyha ez így lenne, akkor a 2-es 
test nem gyorsulna egyáltalán, tehát a rendszer gyorsulásához elengedhetetlen, hogy a 
kötélerők különbözőek legyenek. 
A három mozgásegyenlet: 

𝐾1 = 𝑚1𝑎 

𝐾2 − 𝐾1 = 𝑚2𝑎 

𝑚3𝑔 − 𝐾2 = 𝑚3𝑎 

 
3 ismeretlen 3 egyenlet, tehát megoldható és ha minden jól megy egy megoldásunk lesz. 
Adjuk össze a 3 egyenletet: 

𝑚3𝑔 = (𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3)𝑎 
Ahonnan: 

𝑎 =
𝑚3𝑔

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
= 1,18 𝑚/𝑠2 

 
A kötélerőket az eredeti egyenletekbe visszahelyettesítve kapjuk meg: 
 

𝐾1 = 𝑚1𝑎 = 11,8 𝑁 

𝐾2 = 𝐾1 + 𝑚2𝑎 = 17,7 𝑁 

 

 
 
!!!!! 
Nagyon fontos kiemelni, hogy az nem véletlen, 
hogy a 3 egyenletet összeadva a belső erők 
kiesnek, hanem ez Newton 3. axiómájának 
következménye. 
!!!!! 

35’-45’ Az ábrán látható rendszert F = 100 N állandó erővel húzzuk. Mekkora az egyes testek 
gyorsulása, mekkora erők feszítik az összekötő fonalakat, ha a súrlódási együttható 0,1? 

 



 
45’-60’ Kétoldalú lejtő felső pontjában rögzített csigán átvetett fonál egyik végéhez kötött 𝑚1 =

2 𝑘𝑔 tömegű test az 𝛼 = 30° másik végéhez kötött 𝑚2 = 1 𝑘𝑔 tömegű test a 𝛽 =

45° hajlásszögű lejtőn fekszik. Határozzuk meg a gyorsulást és a kötélerőt, ha a 
súrlódástól eltekintünk! 

 
 

 

60’-80’ Vízszintes lapra könnyen mozgó kiskocsit helyezünk, a csigán átvetett fonál végére pedig 
egy kis csészét függesztünk. 1 kg tömegű sörét egyik részét a csészébe, a másik részét a 
kocsiba rakjuk. Mennyi sörétet kell a kocsiba tenni, hogy a rendszert magára hagyva a 
fonalat feszítő erő maximális legyen? 

 

Kicsit szokatlan feladat, de szemléletformáló, 
másodfokú függvény maximumát kell hozzá 
megkeresni. 



80’-90’ Kötélre függesztett 4 kg tömegű rúd alján egy 3 kg tömegű macska kapaszkodik. Egy 
pillanatban elvágjuk a kötelet. A macska ekkor rémülten fölfelé kezd szaladni a rúdon, s 
amíg a rúd függőlegesen lefelé esik, a macska a talajhoz viszonyítva állandó magasságban 
van. Határozd meg a rúd gyorsulását! 

 

 
 
Feladatok 

 



13. alkalom (25-26. óra) 
Munka, energia, munkatétel 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-5’ Bevezetés 

Meg kell tudnunk különböztetni a munkavégzést az erőkifejtéstől. Hasonló fogalmak, de 
egészen más fizikai értelemmel bírnak. 
Például egy nem túl meredek túraútvonalon 1000 magas hegyet is megmászhatunk pár 
óra alatt, az erőkifejtés kicsi lesz, de sok munkát végzett a testünk (ennek jele, hogy 
elfáradunk/megéhezünk). Ellenben viszont, ha mindössze pár méter magasra kell 
felmásznunk egy kötélen akkor nagy erőt kell kifejtenünk, hogy felhúzzuk magunkat, de 
a munkavégzés minimális (az izmaink fájhatnak az erőkifejtéstől, de nem leszünk fáradtak, 
nem éhezünk meg) 

 

5’-15’ Akkor is erőt fejtünk ki, amikor támaszkodunk egy lapáton és akkor is, amikor lapátolunk 
vele, adott esetben akár a két erő meg is egyezhet. De munkát csak a második esetben 
végzünk, vegyük észre, hogy a kettő eset között a különbség az, hogy a második esetben 
mozgatjuk is a lapátot, innentől logikusnak tűnik az a definíció, hogy „akkor beszélünk 
fizikai értelemben vett munkavégzésről, amikor az erő elmozdulást eredményez” 
 
Logikusnak tűnik az a gondolat is, hogy a végzett munka egyenesen arányos a kifejtett erő 
nagyságával (hány kg földet mozgatunk) és a közben megtett úttal is (milyen magasra 
lapátolunk) 
 
 De az elvégzett munka mástól nem függ, pl az időtől sem. Végül ugyanannyi munkát 
végzünk, ha lassan csináljuk, mintha gyorsan, csak a gyorsnál jobban elfáradunk. 

 
 
 
 
 



Az előzőek alapján a munka definíciója: 
𝑊 = 𝐹𝑠 

De ez a képlet csak nagyon speciális esetben igaz, ha 
• Az erő párhuzamos és megegyező irányú az elmozdulással 
• Az erő állandó 

Ha ezek közül bármelyik nem teljesül, máshogy kell számolnunk. 
• Ha az erő nem párhuzamos az elmozdulással, akkor csak az elmozdulás irányú 

komponenssel kell számolni: 
 
 
 

 
𝑊 = 𝐹𝑠 cos𝛼 

Fontos eset, ha F és s ellentétel irányú, tehát (α>180°) akkor a munka negatív lesz. (az erő 
lassítja a mozgó testet, csökkenti az energiáját) 

• Ha az erő nem állandó, akkor az elvégzett munka az erő-elmozdulás grafikon 
görbe alatti területe 

 
 

 
 

F 

𝐹 cos 𝛼 



15’-20’ A munka mértékegysége 1 Nm=1 J. 
 
Van még egy jól ismert mennyiség, aminek szintén Joule a mértékegysége az az 
energia. Természetes, hogy ugyanaz a mértékegységük, ugyanis az energia nem 
más, mint munkavégző képesség.  
 
Rengeteg hétköznapi példán keresztül megérthetjük a kapcsolatot a munka és az 
energia között. Pl: 

• A turmixgép elektromos energia segítségével munkát végez az ételen  
• Az autó motorjában a felszabaduló kémiai energia segítségével munkát 

végez a tengelyeken. 
• Az atomerőműben a nukleáris energia segítségével meghajtják a 

generátorokat. 
Stb.. 
 

Számoljunk végig egy konkrét példát, amiben egy 60 kg tömegű ember felmegy a 
300 m magas Eiffel-torony tetejére. Mennyi munkát végzett? Elég-e ehhez egy 
túrórudi energiája? 
 
A lépcsőzés közben 600 N erővel 18 kJ munkát végzünk (fontos kiemelni, hogy az 
elmozdulásnak csak az erő irányába mutató komponensét használjuk) 
 
Egy túrórudi 107 kCal = 448 kJ  
 

Érdemes megemlíteni, hogy ebben az esetben 
kifejezetten van értelme egy új mennyiséget 
mértékegységet bevezetni, így nem keverjük 
össze a forgatónyomatékkal. 
 
 
 
 
 
Amikor azt mondjuk, hogy ezek a tárgyak 
munkát végeznek, akkor mindig emeljük ki, 
hogy erőt fejtenek ki, aminek hatására valami 
mozog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érdemes egy kicsit beszélni arról, hogy egy cal 
az az energia, ami egy gramm vizet egy fokkal 



Érdemes bevezetni a hatásfok fogalmát: 

𝜂 =
𝐸ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠
𝐸ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠

=
𝑊ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠

𝑊ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠

 

Tehát, ha a testünk akár 5%-os hatásfokkal munkává tudja alakítani a túrórudi 
energiáját már elég energiát vittünk be ahhoz, hogy megmásszuk a tornyot (persze 
ettől még ha elég ideig tart megéhezhetünk, a mászás miatti többletenergia 
szükségletet számoltuk csak így. 

felmelegít, míg 1 kcal az, ami 1 kg vizet egy 
fokkal felmelegít 

15’-50’ Feladatok munkára 
1. feladat: Egy traktor 2500 N erővel húzza az ekét 300 m-en át. Mekkora munkát 
végez? 
2. feladat: Egy 100 km/h sebességű autóra 200 N nagyságú közegellenállási erő 
hat. Mekkora munkát végez rajta, miközben az autó 10 km-t tesz meg? 
3. feladat: Egy 10 kg tömegű, kezdetben álló testet 25 N erő kezd el vízszintes 
irányban gyorsítani. Mekkora a munkavégzése az első 2 másodperc alatt? 
4. feladat: Vízszintessel 30°-ot bezáró 20 N erő húzni kezdi a kezdetben álló, 20 
kg tömegű, elhanyagolható súrlódású testet. Mekkora a munkavégzése 3 m úton? 
5. feladat: Egy 5 kg tömegű testet egyenletesen felemelünk 1,5 m magasra. 
Mekkora munkát végzünk? Mekkora a nehézségi erő munkavégzése? 
6. feladat: Egy 2 kg tömegű testet 21 N erő kezd el emelni. Mekkora az emelőerő 
munkavégzése a 4. másodperc végére? Mekkora a nehézségi erő munkája? 
Mekkora munkát végez az eredőerő? 

 

45’-55’ Az 5-ös és 6-os feladat felvezeti a munkatételt, az 5-ös feladatban a testre ható erők 
munkája megegyező nagyságú, ellentétes előjelű, így az összegük 0, vagy másképpen 
megfogalmazva az eredő erő végig 0, tehát az eredő erő munkája szintén 0. Ebben a 
feladatban a test nem gyorsul. Míg a 6-osnál az eredő erő munkája pozitív és a test gyorsul. 

 



Logikusnak tűnik kimondani, hogy az eredő erő munkája (vagy a munkák összege) 
gyorsítja a testet, vagyis növeli a mozgási energiáját. 
 
A mozgási energia képlete levezethető abból, ha egy m tömegű testet t ideig állandó F 
erővel gyorsítunk és kiszámoljuk, hogy összesen mennyi munkát végeztünk a gyorsítás 
közben. 

𝑊 = 𝐹𝑠 = 𝑚𝑎
𝑎

2
𝑡2 =

1

2
𝑚(𝑎𝑡)2 =

1

2
𝑚𝑣2 

Innentől a test mozgási energiáját az 1
2
𝑚𝑣2 összefüggéssel számíthatjuk ki, a munkatétel 

pedig kimondja, hogy a testen végzett összes munka megegyezik a test mozgási 
energiájának megváltozásával: 

∑𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2

2 −
1

2
𝑚𝑣1

2 

 
55’-80’ Feladatok munkatételre 

1. feladat: 90 km/h sebességű autó csikorogva fékezett, s 45 m úton állt meg. 
Mekkora volt a súrlódási együttható? Mekkora volt a sebessége 20 m-nyi csúszás 
után? 
2. feladat: Egy 2 dkg tömegű, 250 m/s sebességű puskagolyó a falba 7 cm mélyen 
hatolt be. Mekkora átlagos erő fékezte? Milyen mélyen csökkent a sebessége 200 
m/s-ra? 
3. feladat: Egy 2 dkg tömegű, 400 m/s sebességű puskagolyó eltalált egy nem 
rögzített 1,98 kg tömegű fadarabot, s abba 10 cm-nyire hatolt bele. Mekkora erővel 
hatott a fa a golyóra? Mennyi energia alakult hővé? 
 

 



80’-90’   

 
 
Feladatok 

 



16. alkalom (31-32. óra) 
Körmozgás kinematikája 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-12’ A körmozgás az első periodikus mozgás, amit tanulunk, az első pár mennyiség, amit 

bevezetünk, azok minden más periodikus mozgásnál is használatosak. 
T: periódusidő (köridő) 
f: frekvencia (fordulatszám) 
 
ezen mennyiségeket szóban könnyű definiálni: 
T: egy teljes periódus (kör) megtételéhez szükséges idő 
f: egységnyi idő alatti periódusok (körök) száma 
 
a képlettel való definiálásukhoz be kell vezetnünk n-et, ami a periódusok számát jelöli, egy 
dimenziótlan, általában egész szám, de persze a törtszámú köröknek is van értelme. Így 
már könnyen adhatunk matematikai definíciót: 

𝑇 =
𝑡

𝑛
 

𝑓 =
𝑛

𝑡
 

A fenti két képletből jól látszik, hogy a periódusidő és a frekvencia egymásnak reciprokai, 
ezt az összefüggést gyakran kihasználjuk, tehát 𝑓 =

1

𝑇
 és 𝑇 =

1

𝑓
 

 
A mértékegységek szempontjából T mértékegysége triviális, az ami t-é, tehát s, min, h stb., 
az SI alapegység természetesen a szekundum. A frekvencia bonyolultabb, az SI alapegység 
az 1/s, de ezt egyrészt Heinrich Hertz tiszteletére 1 Hz-nek hívjuk, másrészt nagyon 

Érdemes már most mélyíteni a körmozgás és a 
rezgőmozgás közti kapcsolatot azáltal, hogy 
megbeszéljük, hogy a frekvencia, periódusidő 
mindegyiknél ugyanígy működik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azt, hogy a két mennyiség egymásnak 
reciproka érdemes egy példán keresztül is 
szemléltetni, tehát, ha egy test fordulatszáma 4 
Hz, akkor elég logikus, hogy a periódusideje 
0,25 s és persze a reciprokból is ez jön ki. 



gyakran percenkénti fordulatszámot adunk meg a hétköznapokban (lemezjátszó, 
mosógép, autó motorja stb…), ami fizikaórán 1/min mértékegység, de a hétköznapi 
életben gyakran rpm-et látunk (round per minute), ami persze ugyanazt jelenti. 

12’-17’ A körmozgást végző testek esetén értelemszerűen van értelme sebességről beszélni, de az 
egyenesvonalú mozgással szemben itt kétféle sebességet is bevezetünk, a kerületi sebesség 
definíciója pontosan megegyezik az eddig használt sebességgel (időegység alatt megtett 
út), ugyanúgy v-vel jelöljük, de szokás egy k indexszel jelölni, hogy ez kerületi sebesség 

𝑣𝑘 =
𝑠

𝑡
 

a másik sebességfogalom azt használja ki, hogy a körmozgást végző testek nem csak utat 
tesznek meg, hanem egy középpont körül el is fordulnak, az időegység alatti 
szögelfordulást innentől szögsebességnek nevezzük és, hogy ne tévesszük össze a 
hagyományos sebességgel a jele nem v, hanem ω, a képlete pedig egészen egyértelmű: 

ω =
𝛼

𝑡
 

Támasszuk alá hétköznapi példákkal, hogy 
miért van értelme ezt a két sebességet 
megkülönböztetni.  
Pl. egy körpályán futó embernek mindkét féle 
sebessége van, hiszen utat is tesz meg és el is 
fordul, de például egy lábujjhegyen forgó 
balerinának csak szögsebessége van, kerületi 
sebessége nincs, hiszen nem megy arrébb 
(az egyenes vonalú mozgásnál pont fordítva 
van, sebesség van, szögsebesség nincs) 

17’-30’ A körmozgások szétválaszthatóak egyenletes és változó esetekre, az egyiknél a sebességek 
állandóak a másiknál nem. Mi először az egyenletessel foglalkozunk, tehát 𝑣𝑘 = á𝑙𝑙 és 
ω = á𝑙𝑙. 
Egyenletes körmozgás esetén a kerületi sebesség állandó és értéke egyszerűen az adott kör 
kerülete osztva a periódusidővel, hiszen egyenletes esetben a 𝑣𝑘 =

𝑠

𝑡
  az t értékétől 

függetlenül mindig ugyanannyi, így megtehetjük, hogy a T-nek választjuk a 
periódusidőhöz tartozó út viszont értelemszerűen a kör kerülete (2rπ). Így: 

𝑣𝑘 =
2rπ

𝑇
 

A szögsebesség estében szintén egy teljes körre számítjuk a szögelfordulást, de 
döntenünk kell, hogy fokban vagy radiánban mérjük a szögelfordulást. A 
szögsebességképletek fokban ω =

360°

𝑇
, radiánban ω =

2π

𝑇
, mindkettőnek van értelme, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de a kettő közül a radiános változatot nagyon könnyű összekapcsolni a kerületi 
sebességgel, hiszen csak egy r szorzóban térnek el egymástól (𝑣𝑘 = ωr), ezért azt fogjuk 
használni (és igazából fizikaórán minden más témakörben is). Írjuk össze a képleteket: 
Definíciók: 

𝑇 =
𝑡

𝑛
 

𝑓 =
𝑛

𝑡
 

𝑣𝑘 =
𝑠

𝑡
=
2rπ

𝑇
= 2rπf 

ω =
𝛼

𝑡
=
2π

𝑇
= 2πf 

A mennyiségek közti összefüggések: 

𝑓 =
1

𝑇
 

𝑇 =
1

𝑓
 

𝑣𝑘 = ωr 

 
 
 
 
 
Fontos megjegyezni, hogy 2rπ

𝑇
= 2rπf képletek 

csak akkor adnak m/s eredményt, ha a 
periódusidő másodpercben van illetve a 
fordulatszám Hz-ben 

30’-40’ Bevezető feladat: 
Határozzuk meg egy átlagos mosógép centrifugálásakor mennyi a ruhák, fordulatszáma, 
periódusideje, kerületi és szögsebessége.  

A feladat adatgyűjtésébe érdemes bevonni a 
diákokat, akár emlékezetből, akár internetes 
keresésből. A megoldáshoz két adatot kell 
tudniuk/megtalálniuk a centrifugálás 
fordulatszámát (tipikusan 1000 1/min körül) 
és a forgódob sugarát, ez utóbbit nehezebb, de 
azt meg lehet találni, hogy egy mosógép kb 60 
cm széles, tehát a dob sugara kb. 25 cm) 



40’-65’ Összetettebb feladatok: 

1. Egy autó az 50 m sugarú 90°-os kanyart 4 s alatt veszi be. Mekkora a sebessége? 

2. Déli 12 óra után mikor kerül újra fedésbe a kis- és nagymutató? 

 

 

A második feladatot sokféleképpen meg lehet 
oldani, de a legelegánsabb kétismeretlenes 
egyenletként a két szögsebességre: 

ω1 =
𝛼1
𝑡

 

12ω1 =
𝛼1 + 2π

𝑡
 

65’-80’ Nézzük meg az alábbi videót: https://youtu.be/JFepX6wjNAQ?t=145 (2:25-től, kb 
3:25-ig de persze megnézhetjük az ünneplést is mégiscsak magyar arany) 

Két kérdésre keressük a választ: 

1) Mikor és miért akkor engedi el a kalapácsot? 
2) Nem tűnik az a kalapács olyan nehéz tárgynak, miért csak olyan marha erős 

emberek űzik ezt a sportot? 

Az első kérdést józan paraszti ésszel meg lehet válaszolni, miszerint pont akkor, amikor a 
kalapács „oldalt” van, tehát amikor a karja merőleges a dobás irányára. A hétköznapi 
érzetünknél egy fokkal tudományosabban is megindokolható, ha tudjuk, hogy egy 
görbevonal mentén mozgó test sebességének az iránya mindig a görbéhez adott pontba 
húzott érintő irányával egyezik meg, a körnél ez ezt jelenti: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑣𝑘  𝑟 
𝑣𝑘  

𝑣𝑘  

𝑟 
𝑟 



Tehát a kerületi sebesség egy vektormennyiség, az iránya a kör érintője, felmerül a kérdés, 
hogy a szögsebesség vektor-e, a válasz az, hogy igen és az iránya a forgás síkjára merőleges 
a jobbkéz szabály szerint: 

 

 

A második kérdésre a válasz felvezeti a következő órát, ugyanis a körmozgás 
fenntartásához tényleg erő kell, ráadásul minél gyorsabb a körmozgás annál nagyobb, ezt 
jól megtámogatja a diákok hétköznapi tapasztalata. Tehát minél erősebb a kalapácsvető, 
annál nagyobb sebességgel tudja körbeforgatni a kalapácsot, aminek így nagyobb lesz a 
kezdősebessége. 

 
A szögsebesség irányát firtatni fogják persze, 
mert nem értik, elég annyit mondani, hogy a  

𝑣𝑘 = ωr 

Képletnek csak így van értelme, ahol a szorzásjel 
vektoriális szorzást jelent. 

 
 
Feladatok 



17. alkalom (33-34. óra) 
Körmozgás dinamikája 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-10’ Az előző órát ott hagytuk abba, hogy a körmozgás fenntartásához erő kell, ez a felfedezés 

teljesen összhangban van Newton első axiómájával, miszerint amíg egy testre nem hat erő 
odáig EVEM végez, a körmozgás viszont nem EVEM, tehát nem fenntartható erő nélkül 
(amint elengedi a kalapácsot EVEM-szerűen kezd el viselkedni a kalapács persze a 
gravitációt leszámítva) 
 
A körmozgás fenntartásához szükséges erőt (vagy több erő esetén az eredőt) a latin 
szóösszetétel (centrum petere) alapján centripetális erőnek szoktuk nevezni.  
 
A dinamika alapegyenlete természetesen körmozgás esetén is igaz, tehát 𝐹𝑐𝑝 = 𝑚𝑎𝑐𝑝 , 
amiből viszont az a meglepő állítás következik, hogy az még az egyenletes körmozgást 
végző testek is gyorsulnak, annak ellenére, hogy a sebességük nagysága állandóm, de a 
sebesség iránya nem. Itt a sebességváltozás irányváltozást „kanyarodást” jelent. 
Az egyenletes körmozgást végző test gyorsulását centripetális gyorsulásnak nevezzük.   
 
Azt igazolni, hogy a kanyarodáshoz erő kell legegyszerűbben talán úgy lehet, ha 
belegondolunk, hogy milyen nehéz egy nehéz bevásárlókocsival kanyarodni. 
Azt, hogy ez az erő gyorsulással is jár az egyrészt logikus, de például autósportokban külön 
jelentősége van oldalgyorsulásnak szokták nevezni és nehézségi gyorsulás egységekben (g) 
szokták megadni itt megnézhető egy adott körben: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-yBQY-RlVI 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a 
centripetális erő nem egy új erő, hanem a testre 
ható erők eredője, csak az elnevezés új. 



kicsit megtévesztő, hogy az angol erőként (g-force) hivatkozik rá és mégis gyorsulás 
értékeket ad meg. 
 
 
 

10’-25’ Most már tudjuk, hogy a körmozgást végző testre ható erők eredőjét centripetális erőnek 
hívjuk, ha elosztjuk ezt az erőt a test tömegével, akkor megkapjuk a centripetális 
gyorsulást, de azt még nem tudjuk, hogy ezeket hogyan tudjuk kiszámítani, ehhez a 
gyorsulás definícióját fogjuk használni, miszerint 𝑎 =

∆𝑣

∆𝑡
, ahol most a gyorsulás és a 

sebesség is vektor, tehát a ∆𝑣 két vektor különbségét fogja jelenteni. 
 
Készítsünk ábrát egy test körmozgásáról egy adott pillanatban, majd ∆𝑡 idővel később 

 

 

 

 

 

 

 

A két sebességvektor különbségéhez toljuk őket közös kezdőpontba, vegyük észre, hogy 
az általuk bezárt szög épp α, illetve a vektorok hosszára használjuk a v jelölést, hiszen a 
sebességek nagysága nem változik 

 

𝑣2 

𝑟 

𝑣1 

𝑟 
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A 𝛥𝑣 különbségvektor a kisebbítendő felé mutat és a nagyságát geometriai úton fogjuk 
kiokoskodni. 
Mindkét ábrán van 1-1 𝛼 szárszögű egyenlőszárú háromszög, a második ábrán a szárak 
hossza v, míg az alap hossza 𝛥𝑣, míg az első ábrán a szárak hossza 𝑟, az alap hossza pedig 
nagyon közel van a körív hosszához, tehát a test által megtett úthoz és ha kellően rövid 
időre nézzük a mozgást, akkor azt mondhatjuk, hogy megegyezik 𝛥𝑠 úttal vagy másképp 
mondva 𝑣𝛥𝑡-vel, a hasonlóságot felírva: 
 

Δ𝑣

𝑣
=
𝑣Δt

𝑟
 

 
Ebből Δ𝑣-t kifejezve:  

Δ𝑣 =
𝑣2∆𝑡

𝑟
 

ahonnan  

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=
𝑣2

𝑟
 

tehát a körmozgást végző testek gyorsulását centripetális gyorsulásnak nevezzük iránya a 
kör középpontja felé mutat, nagysága pedig: 

𝑣 𝑣 

𝛥𝑣 

𝛼 



𝑎𝑐𝑝 =
𝑣2

𝑟
 

Innen már a centripetális erőre is van képletünk: 

𝐹𝑐𝑝 = 𝑚
𝑣2

𝑟
 

25’-35’ Mekkora erővel kell tartani a kalapácsvető Pars Krisztiánnal a kalapácsot az elengedés 
pillanata előtt? 
 
A megjegyzésben szereplő adatokkal, amik nagyjából reálisak 2300 N jön ki 
eredménynek, ami sugallja nekünk, hogy miért kell erősnek lenni ehhez a sporthoz 
(persze a sportoló ezt az erőt nem csak a karjával fejti ki, a súlypontja ügyes mozgatásával 
is rásegít) 
 

A megoldáshoz egy adatot becsülni kell: a pálya 
sugara kb. 2 méter (kar+a kalapács szára) 
Egy adatot kikeresni az interneten: a kalapács 
tömege: 7,256 kg 
Egy adatot meg mérni: a dobás pillanatában a 
periódusideje kb. 0,5 s volt. 

35’-45’ Mekkora erő hat az előző órán szereplő mosógépben lévő ruhára, ha 6 kg ruhát 
centrifugálunk benne? 
 
A feladat képletbehelyettesítős megoldása után rajzoljuk fel, hogy ez a nagy erő ami kijön 
az igazából eloszlik a dob felületén és összességében kiegyenlítődik, bár ha ez mégsincs így 
akkor a mosógép/centrifuga hajlamos mozogni ennek az erőnek az ellenereje miatt. 

Ez a feladat elég félrevezető, a benne lévő 6 kg-
nyi ruha nem tömegpont, nem lehet vele úgy 
számolni, mintha egy darab test lenne, ezért 
sincs baj, abból a brutális erőből, ami kijön, bár 
ha tömegpontokat rakunk a mosógépbe akkor 
tényleg baj történik: 
https://www.youtube.com/watch?v=BS90PA
pRE84  

45’-55’ Gyakorló feladatok: 

2. Egy követ 120 cm hosszú fonál végére erősítve pörgetünk 54 km/h sebességgel, 

így a fonál 11,25 N erővel húzza. Mekkora a kő tömege? 

 

Az 2. feladatnál fontos kiemelni, hogy miért 
esik ki a test tömege számolás közben, de ha ez a 
gyerekeknek nehézséget okoz, adjunk meg 80 
kg-ot 



1. Vízszintes talajon egy 27 km/h sebességű kerékpáros milyen legkisebb sugarú 
kanyart képes bevenni, ha a súrlódási együttható az aszfalt és a gumi között 0,6? 
 

 

55’-65’ Az eddigi mozgásoknál vízszintes síkban történtek, a függőleges ennél nehezebb, mert a 
nehézségi erő befolyásolja a mozgást, nézzük az alábbi feladatot: 

Függőleges síkban, 0,8 m hosszú fonálon forgatunk egyenletesen egy 0,1 kg tömegű 
követ. Mekkora erő feszíti a fonalat a pálya 

a) felső; 

b) alsó pontján, ha a fordulatszám 1 1/s? 

Készítsünk ábrát és a két nevezetes pontban rajzoljuk be a testre ható erőket (nehézségi 
erő és kötélerő) 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑣 

𝑣 

𝑚𝑔 

𝑚𝑔 

𝐹𝑘  

𝐹𝑘  



Fontos úgy rajzolnunk, hogy az eredő erő mindig a kör középpontja felé mutassok, tehát 
a felső ponton a nehézségi erő legyen a nagyobb, míg az alsón a nehézségi. 

Ennek a két erőnek az eredője mindkét esetben 𝐹𝑐𝑝 = 𝑚
𝑣2

𝑟
, ahol v-t még ki kell 

számolnunk r-ből és f-ből. Ha behelyettesítünk 31,6 N jön ki 

 

 

 

 

Ezt újra kell számolni, mert rosszak a számok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

65’-80’ 1. Egy 1000 kg tömegű autó 72 km/h sebességgel halad  

a) egy 100 m sugarú domb tetején; 

b, egy 50 m sugarú völgy alján. 

Mekkora erővel nyomja a talajt az egyes esetekben? 

2. Mekkora maximális sebességgel haladhat az előző feladatban az autó, hogy még éppen 
ne hagyja el a talajt? 

3. A 75 kg tömegű pilóta az 540 km/h sebességű repülőgépet függőleges síkban 500m 
sugarú körpályán vezeti. Mekkora nyomóerő hat a pilótára a pálya legalsó, illetve legfelső 
pontjában? 

 



4. Add meg az előző feladatban szereplő kör sugarát úgy, hogy a pálya legfelső pontján a 
pilóta a súlytalanság állapotában legyen! 

 
 
Feladatok 



18. alkalom (35-36. óra) 
Kepler törvények 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-20’ Ókori csillagászattörténeti áttekintés  

 
A https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-
csillagaszat-rovid-tortenete/az-okori-gorogorszag-csillagaszata oldal kellő részletességgel 
ismerteti a fontos tudósok életét. A legfontosabb, hogy kiemeljük, hogy akkori 
tudásunkkal mind a heliocentrikus, mind a geocentrikus világkép logikusnak tűnt. Sőt 
vannak olyan nagyon fontos mérések, amik megértése független attól, hogy mi van a 
középpontban. 
 
Ilyen Eratoszthenész mérése a Föld kerületére. A mérés logikája könnyen megérthető, 
miszerint azon a napon, amikor Asszuán fölött 90°-os szögben delel a Nap (ezt onnan 
lehet észrevenni, hogy besüt a kutak aljára is) Alexandriában épp 82

6

7
°-os szögben delel 

(pl egy pontosan függőleges bot árnyékából). Ha ismerjük a két város távolságát meg 
tudjuk becsülni a Föld sugarát.  
 
A becsléshez azt használjuk, hogy egy kör középponti szögének nagysága egyenesen 
arányos az ívhosszal, tehát: 
 

7
1
7 °

360°
=

800 km

𝐾𝐹ö𝑙𝑑
 

Az arányosságból a Föld kerületére 40320 km-t kapunk, ami elég pontos becslés. 

Ez az egész gimnáziumi tananyag 
legtörténetközpontúbb része, fontos, hogy a 
történeti részeket támogassuk meg 
számolásokkal, hogy hitelesebb legyen 
 
 
 
 
Fontos kiemelni, hogy ma könnyű tudni a két 
város távolságát (lásd Google maps), de 
akkoriban csak abból tudták megbecsülni, 
hogy a tevekaraván hány nap alatt ér az egyik 
városból a másikba 



 
 

 



 A Föld sugarát ismerve a Hold fázisait és Holdfogyatkozások adatait mérve Arisztarkhosz 
megbecsülte a Hold méretét, Földtől való távolságát, sőt a Föld-Nap távolságot is 
(pontatlanul, de jó logika alapján) 

 
 

 
A ma már pontos adatok ismeretében 
utánaszámolhatunk, de szerintem nem muszáj  

20’-30’ Középkori csillagászat: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-
csillagaszat-rovid-tortenete/kopernikusz-heliocentrikus-vilagkepe 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-
csillagaszat-rovid-tortenete/tycho-brahe-es-kepler-munkassaga 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-
csillagaszat-rovid-tortenete/galilei-es-newton-csillagaszati-munkassaga 
 
Legfontosabb kiemelendő fogalmak: 

• Kopernikuszi fordulat (geocentrikus -> heliocentrikus) 
• Giordano Bruno a tudomány mártírja (máglyahalál a geocentrikus világkép 

tagadásáért) 
• Galilei felfedezi a Jupiter négy holdját (az első olyan égitestek, amik semmilyen 

körülmények között nem keringhetnek a Föld körül, ezzel végképp cáfolja a 
geocentrikus világképet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ma már ilyen jó képeink vannak a Galilei 
holdakról: http://vcse.hu/jupiter-es-galilei-
holdak-fridrich-janos-mihaly/ 
 
 
 
 
 
 



• Kepler Tycho Brahe mérési adataiból, mint idősorokból pontosan meghatározza 
a Mars pályájának alakját illetve az adott pontokhoz tartozó keringési 
sebességeket. Kepler adatai és gondolatmenete lekövethető itt: 
https://www.geogebra.org/m/PpbhSPT5  

 

Fontos kiemelni Kepler eredményeinél, hogy 
erősen nehezíti a pálya adatainak megadását, 
hogy a megfigyelést egy a Földdel együtt mozgó 
vonatkoztatási rendszerből nézzük, így a pálya 
megadása rendkívül sok 
koordinátatranszformációval jár 

30’-45’ Kepler törvények. Először az első kettő, amik eléggé összetartoznak 
 

1. törvény: A bolygók pályája ellipszis, és annak egyik gyújtópontjában 
(fókuszpontjában) van a Nap. 

Ehhez a törvényhez két dolgot kell tisztázni, előszöris, hogy mi az, hogy gyújtópont, 
ehhez az ellipszis definícióját kell ismerni: A matematikában az ellipszis görbe azon 
pontok mértani helye egy síkon, ahol a pontok két rögzített ponttól mért távolságának 
összege állandó. A két pontot fókuszpontnak vagy gyújtópontnak hívják. Érdemes 
kiegészíteni, hogyha az ellipszis körré fajul el, akkor a két gyújtópont egybeesik. A két 
gyújtópont geometriai szerepéről videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=4KHCuXN2F3I  
Másrészt azt kell megbeszélnünk, hogy azt, hogy egy bolygó pályája mennyire tér el a 
körtől az excentricitás nevű mennyiség fejezi ki. 
A wikipédián elérhető egy kellően bő excentricitás táblázat a Naprendszerünk 
égitesteinek adataival: https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_eccentricity 
 

2. törvény: A bolygók vezérsugara (a bolygót a Nappal összekötő szakasz) azonos idő 
alatt azonos területet súrol. 
Vagy átfogalmazva: A bolygók sebessége fordítottan arányos a Naptól vett 
távolságukkal. 

 
Pár fontosabb excentricitást kiemelek: 
Vénusz 0.0068 
Neptunusz 0.0086 
Föld 0.0167 
Uránusz 0.0472 
Jupiter 0.0484 
Szaturnusz 0.0541 
Hold 0.0549 
Mars 0.0934 
Merkúr 0.2056 
Pluto 0.2488 
Halley üstökös  0.9671 



A legkönnyebb az alábbi szimulációval megérteni: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_2kepleruv_
zakon&l=hu  
Nagy excentricitású égitesteknél szemmel látható a sebességkülönbség: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Halley%27s_Comet_animation.gif illetve az alábbi 
képen nagyon jól látszik mennyivel nagyobb utat tesz meg az üstökös egy év alatt 
Napközelben, mint Naptávolban: 

 
45’-60’ Az első két törvény egy-egy bolygó mozgásáról szól, a harmadik az egész Naprendszert 

vizsgálja: A bolygók keringési idejeinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az 
ellipszispályák fél nagytengelyeinek köbei, azaz: 

𝑎1
3

𝑇1
2 =

𝑎2
3

𝑇2
2 

Mielőtt értelmeznénk a törvényt nézzük meg a két szimulációt: 

 



https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_vnitrni_pla
nety&l=hu 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_vnejsi_plan
ety&l=hu 
 
A második szimuláció a külső bolygók adatai alapján működik, gyűjtsük ki ezeket az 
adatokat: 

Bolygó neve Félnagytengely (CsE) Keringési idő (év) 
Jupiter 5,2 11,9 
Szaturnusz 9,56 29,4 
Uránusz 19,29 84,0 
Neptunusz 30,27 164,8 

 
Búljunk Kepler bőrébe és próbáljuk meg megsejteni a kapcsolatot a két mennyiség között 
és mivel a fizikában majdnem minden arányosság egyenes arányosság, ezért 
próbálkozzunk azzal, osszuk el a két mennyiséget egymással: 

Bolygó neve a (CsE) T (év) 𝑎

𝑇
 

Jupiter 5,2 11,9 0,437 
Szaturnusz 9,56 29,4 0,325 
Uránusz 19,29 84,0 0,230 
Neptunusz 30,27 164,8 0,184 

A táblázatból látszik, hogy a keresett összefüggés nem az egyenes arányosság, 
próbálkozhatnánk sokféle aránnyal, Keplernek volt is ideje rá, nekünk elég azt 
megvizsgálni, ami neki már bevált, tehát: 
 



Bolygó neve a (CsE) T (év) 𝑎3

𝑇2
 

Jupiter 5,2 11,9 0,993 
Szaturnusz 9,56 29,4 1,011 
Uránusz 19,29 84,0 1,017 
Neptunusz 30,27 164,8 1,021 

Ezek az arányok már megegyeznek, tehát igazoltuk Kepler III. törvényét és ráadásul jó 
közelítéssel mindegyik arány egy, ez elsőre meglepő lehet, de vegyük észre, hogy ez csak az 
ügyesen megválasztott mértékegységeknek köszönhető, hiszen Kepler III minden 
bolygóra működik így a Földre is, ami esetében ezeknél a mértékegységeknél az arány 
definíció szerint 1. 

60’-80’ Feladatok: 

1. A Merkúr keringési ideje 88 nap. Milyen messze van a Naptól? (A Föld-Nap 
távolság: 1 CsE = 150 millió km.) 

2. Mennyi a Vénusz keringési ideje, ha 108 millió km-re kering a Naptól? 
3. A Jupiter Ganimédesz nevű holdja 7,16 napos keringési idővel 1,07 millió km-re 

kering a bolygótól. Milyen messze kering a Jupitertől Európa nevű, 3,55 napos 
keringési idejű holdja? 

4. Hány %-kal kell növelni egy bolygó pályasugarát, hogy a keringési ideje 50 %-kal 
nőjön. 

Mutassuk meg az első feladatnál, hogy mivel 
Kepler 3 arányosságon alapszik, ezért 
bármilyen mértékegységnél működik: CsE, 
millió km, km 

   

   

 
 



Feladatok 



19. alkalom (37-38. óra) 
Gravitáció alapok 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
1’-15’ Newton híres gondolatkísérlete szerint, ha egy hegy tetejéről elegendőan nagy sebességgel 

lövünk ki egy lövedéket, akkor kevesebbet esik lefelé, mint amennyit a Föld görbül alatta, 
így a golyó „körbeesi” a Földet. Ezt a sebességet első kozmikus sebességnek nevezzük 

 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=gp_kosmicke_r
ychlosti&l=hu 
A szimulációból látszik az első kozmikus sebesség (7,9 km/s), de fontos, hogy ezt le is 
tudjuk vezetni. A körmozgás fenntartásához szükséges centripetális erőt a nehézségi erő 
biztosítja: 

Fontos kiemelni, hogy ez akkor még csak 
gondolatkísérlet volt, de az elmúlt 60 évben 
már hétköznapi 



𝑚𝑔 = 𝑚
𝑣2

𝑅
 

amiből: 
𝑣 = √𝑅𝑔 

Ahol R a Föld sugara és g a nehézségi gyorsulás értéke a felszínen, 6370 km-t és 9,81 m/s2-
et behelyettesítve 7905 m/s-ot kapunk. Ez az a sebesség, amit legalább el kell érnie egy 
testnek ahhoz, hogy ne essen vissza a Földre . Nagyjából hasonló sebességgel keringenek 
az alacsony Földkörüli pályán keringő műholdak, így az ISS is, aminek pillanatnyi 
sebessége folyamatosan követhető:  https://eol.jsc.nasa.gov/ESRS/HDEV/  
Az ISS adatai között azt is látjuk, hogy nagyjából  másfél óránként kerüli meg a Földet 
(fontos észrevenni, hogy közben a Föld elfordul így minden egyes kör egy kicsit más 
pontok felett halad el), ez a periódusidő megbecsülhető abból is, hogy egyszerűen 
elosztjuk a Föld kerületét az első kozmikus sebességgel: 

𝑇 =
2𝑅𝜋

𝑣
= 5063 s = 84,4 min 

15’-25’ Kepler III. törvénye segítségével bármilyen magasságban keringő műholdak keringési 
ideje meghatározható: 

63703

84,42
=

(6370 + ℎ)3

𝑇2
 

Az ISS esetén h=420 km vagy a Hubble űrtávcső esetén 570 km. Ezek segítségével 
kiszámíthatóak a keringési időik, ezekből azt következtethetjük, hogy alacsony Földkörüli 
pályán (LEO) minden műhold kb. másfél óra alatt kerüli meg a Földet 
 
Menjünk magasabb pályákra, a GPS műholdak pályamagassága kb. 20000 km, a 
hozzátartozó keringési idő kiszámítható: 711 min≈11,8 h.  
Jogosan keltheti fel az érdeklődésünket , az a pályamagasság, ahol a keringési idő 24 h, ezek 
közül a pályák közül különösen fontosak a 0°-os inklinációjú (egyenlítő fölött keringő) 

 



műholdak, ugyanis ezek együtt keringenek a Föld forgásával, tehát a Földről nézve 
egyhelyben állnak. A nevük geostacionárius vagy geoszinkron műholdak és 
telekommunikációban hatalmas szerepük volt, főleg a globális internet elterjedése előtt, 
különböző országok tévétársaságai között műholdas kapcsolat volt, parabolaantennák 
segítségével, amiket a geostacionárius műholdak felé forgattak és így tudtak élő közvetítést 
biztosítani az egész Földön (először a tokiói olimpián) 

 
Számoljuk ki a szükséges pályamagasságot (36000 km) 

25’-40’ Kövessük Newton gondolatmenetét, ami a gravitációs erőtörvényhez vezet. A gravitáció 
az az erő, ami a szabadon eső tárgyakat gyorsítja és ami a Holdat vagy a műholdakat 
Földkörüli pályán tartja. A szabadesésnél már felismertük, hogy ez az erő egyenesen 
arányos az eső test tömegével, de ha figyelembe vesszük a hatás-ellenhatás törvényét, akkor 
rájövünk, hogy ugyanez az erő hat a Földre is, ott viszont nyilván a Föld tömegével lesz 
egyenesen arányos, összességében elmondhatjuk, hogy az erő egyenesen arányos mindkét 
tömeggel. Vajon hogyan függ a távolságtól? 

Kiemelhetjük, hogy ugyan a Hold 
periódusideje 27,3 nap, de a Hold fázisaihoz 
tartozó periódusidő ennél több, hiszen a Föld is 
halad a Naphoz képest, így a teliholdak 
gyakorisága 29,5 nap ezért lettek a hónapok kb. 
30 naposak 



Newton korában a Hold mozgását már elég pontosan ismerték (a=384400 km T=27,32 
nap). Newton kiszámolta a Hold centripetális gyorsulását és összevetette a Föld felszínén 
lévő testek nehézségi gyorsulásával: 

𝑎𝑐𝑝 = 𝜔2𝑟 = (
2𝜋

𝑇
)

2

𝑟 = 2,724 ∙ 10−3
m

s2
≈

1

3600
𝑔 

Arra a megfigyelésre jutott, hogy a Hold kb.  384400

6370
≈ 60-szor messzebb van a Föld 

középpontjától, mint egy a Földfelszínen lévő test (például egy alma), míg a gyorsulása 
3600-szor kisebb, tehát ha egy képzeletbeli 1 kg tömegű testre a Föld 3600-szor akkora 
erőt fejt ki a felszínen, mint 60-szor olyan messze fejtene ki. Ez akkor lehetséges, ha az erő 
fordítottan arányos a távolság négyzetével. 
 
A megfigyelések azt támasztják alá, hogy ez nem csak a Föld-Hold rendszerben igaz, 
hanem mindenhol máshol, azaz a gravitációs erő általánosságban egyenesen arányos a 
testek tömegével és fordítottan a távolság négyzetével: 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣~
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

Az arányossági tényező meghatározásához egy kellően pontos mérés kell, erre szolgált a 
torziós ingát használó Cavendish kísérlet, aminek egy egyszerű megfelelője:  
https://youtu.be/MbucRPiL92Q?t=469 

A mérési eredmények szerint a gravitációs állandó értéke 𝛾 = 6,67 ∙ 10−11 Nm2

kg2 , így a 

végeredmény: 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑣 = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

40’-70’ Feladatok: 
1. feladat: Mekkora erővel vonzza egymást egy 50 kg és egy 75 kg tömegű test 3 m 
távolságból? 

 



2. feladat: Hogyan változik meg két test között a gravitációs vonzóerő, ha az egyik 
test tömegét duplájára növeljük, miközben a köztük lévő távolságot felére 
csökkentjük?  
3. feladat: Melyik vonzza nagyobb erővel a Holdat, a Föld, vagy a Nap? A Föld-
Nap távolság 150 millió km, a Föld-Hold távolság 380000 km. A Hold tömege 
7,5∙1022 kg, a Földé 6∙1024 kg, a Napé 2∙1030 kg.  
4. feladat: Hol van a Föld és a Hold között az a pont, ahová helyezve egy testet, a 
két égitest ugyanúgy vonzaná? Egyensúlyban lenne-e itt a test? (A Hold tömege 
7,5∙1022 kg, a Földé 6∙1024 kg, távolságuk 384000 km.)  
 

70’-80’ Az utolsó feladat egy nagyon fontos feladat, több réteggel. Az első rész, az hogy 
megtaláljuk azt a pontot, ahol az eredő 0, ezt megtehetjük, vagy egyenlettel, vagy 
arányossággal. Második rész a magyarázat, hogy ez a pont nem egyensúlyi helyzet, 
ugyanis, a Föld és a Hold elmozdulása után már nem 0 az eredő. Viszont, ha kicsit 
közelebbhoznánk a testet a Földhöz, akkor az eredő pont körpályán tudná tartani a testet 
27,3 napos periódusidővel, ekkor a test egyensúlyi helyzetbe kerül a Föld-Hold 
rendszerben. Ezt a (nem stabil) egyensúlyi pontot L1 Lagrange pontnak hívják a 
matematikus után, aki ebben a speciális esetben (két nagyobb egy kisebb tömegű test) 
megoldotta a háromtest problémát. Érdemes meggondolnunk hány ilyen pont létezik. 
Ezen kívül 2-t még józan ésszel megtalálhatunk (L2 és L3) a maradék 2 matematikai 
igazolása nem triviális. 

 



 
   

   

   

 
 
Feladatok 
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1. óra 

Hőtan bevezetés 
 

A témakör vázlata: 
1. Hőtani alapjelenségek, hétköznapi példák 

2. A hőtan témavázlata 

3. A hőmérséklet fogalma 

4. Hőmérők, hőmérsékleti skálák 

5. Termikus egyensúly 

6. Hőtágulás 

7. A hőtágulás mennyiségi leírása 

8. A hőtágulás előfordulása, jelentősége 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Előteszt  

10-15’ Hőtani alapjelenségek, hétköznapi példák: 

• nyári melegben a kapu szorul, a villamossín felpúposodik; 

• a termoszban hideg marad a jeges tea, meleg a forró tea 

• a forró teában a kanál felmelegszik, a tea lehűl, fordítva sosem 

• felszáll a héliumos lufi és a hőlégballon 

• különböző csapadékfajták léteznek 

Számtalan példa említhető, célszerű a 

hőtan minden területéről említeni egyet-

egyet, méghozzá olyanokat, amiket a 

későbbiekben példaként említhetünk. 

15-20’ A hőtan témavázlata: 

1. A hőmérséklet fogalma és mérése 

2. Hőtágulás 

3. Hőmennyiség 

4. Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

5. Gázok jellemzői, gáztörvények, állapotegyenlet 

6. Kinetikus gázelmélet 

7. Gázok belső energiája és a hőtan I. főtétele 

8. A hőtan II. főtétele 

9. A hőtan III. főtétele 
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20-25’ A hőmérséklet fogalma 

A hőmérséklet is fizikai mennyiség, az egyik SI-alapmennyiség. 

Definíciót adni rá nehéz (lehetetlen), csak körülírás lehetséges, pl. „Az anyag 

melegedettségi állapotát megadó adat.” 

Helyette: mérési utasítást adunk meg, ez egyenértékű a definícióval (ugyanezt tesszük az 

erő fogalmának bevezetésekor is). → Hőmérséklet az, amit a hőmérő mér. 

→ Mi az a hőmérő? 

 

 

25-35’ Hőmérők, hőmérsékleti skálák 

 

Hőmérő készítésének alapelvei: 

1. Kell egy olyan anyag, aminek valamely fizikai tulajdonsága a hőmérséklettel (nem 

feltétlen egyenesen) arányosan változik, pl. térfogat, fajlagos elektromos ellenállás stb. 

2. Kell egy hőmérsékleti skála: alappontok és skálabeosztás megadásával. Jó 

(szükséges), ha az alappontok könnyen reprodukálhatók, ilyenek pl. a halmazállapot-

változások hőmérséklete adott nyomáson. 

Ismert hőmérsékleti skálák 

1. Celsius 

2. Fahrenheit 

3. Reamur 

4. Kelvin 

A Kelvin-skála az ún. abszolút hőmérsékleti skála. Alappontja (0 Kelvin) az abszolút nulla 

hőmérséklet (-273 °C), beosztása pedig megegyezik a Celsius-skáláéval. (A két skála el 

van tolva egymáshoz képest.) → Átszámítás Celsiusból Kelvinbe: a hőmérséklet 

számértékéhez 273-at hozzáadunk. 

 

A hőmérséklet jele: T 

SI-mértékegysége: K (kelvin) 

 

 

 

Ezeknek a hőmérsékleti skáláknak egyéni 

érdeklődésnek megfelelően a diákok 

utánanézhetnek (alappontok, történetük). 

 

 

Kelvin foknál nem írunk fokjelet! Pl.: 20 

°C = 293 K 

A Kelvin-skála jelentősége: segítségével 

elkerülhetjük, hogy a hőmérséklet értéke 0 

vagy negatív szám legyen, így a 

hőmérséklettel arányos mennyiségek 

értékéz könnyebb (illetve egyáltalán 

lehetséges) kiszámítani. 

A Kelvin-skála alappontjáról később lesz 

szó a gáztörvényeknél és a kinetikus 

gázelméletnél. 

Bár hagyományosan csak a Kelvin-fokban 

mért hőmérsékletet szokás T-vel jelölni (a 

Celsiusban mértet t-vel), a következőkben 

T-vel jelölünk minden hőmérsékletet az 

egyszerűség kedvéért. 
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35-45’ Termikus egyensúly 

Két, egymással érintkező (termikus kapcsolatban levő) termodinamikai rendszer akkor van 

termikus egyensúlyban, ha megszűnt közöttük a hőátadás. A két rendszer hőmérséklete 

ilyenkor egyenlő. 

Tapasztalat szerint, ha egy hidegebb és egy melegebb test érintkezik egymással, akkor a 

melegebb test hőt ad át a hidegebbnek, amíg hőmérsékletük ki nem egyenlítődik. Ezzel 

bővebben foglalkozunk majd a hőtan II. főtétele kapcsán, de már addig is felhasználjuk 

majd hőmennyiséggel kapcsolatos számítási feladatoknál. 

 

45-55’ Hőtágulás 

 

Kísérlet: Adott egy fémgolyó, és egy vele azonos anyagból készült karika. A karika belső 

átmérője akkora, hogy szobahőmérsékleten a golyó éppen átfér a karikán. 

1. Melegítjük csak a golyót gázégő/borszeszégő lángjában 

2. Melegítjük a golyót és a karikát egyszerre a lángban. 

 

Tapasztalat: 

1. A golyó nem fér át a karikán 

2. A golyó ismét átfér a karikán 

 

Magyarázat: 

1. Magasabb hőmérsékleten a golyó részecskéi gyorsabban mozognak, nagyobb kitéréssel 

rezegnek. Ennek következtében „igyekeznek” egymástól távolabbra kerülni. 

2. A karika részecskéire is igaz, ami az előző pontban van, ők is egymástól távolabb 

kerülnek, így a karika kifelé tágul. 

→ Lyukas, üreges anyagok is ugyanúgy tágulnak, mintha ki lennének töltve anyaggal. 

Érdemes bevezető kísérletként bemutatni 

a golyó+karika kísérletet. 

Videó pl.: 
https://www.youtube.com/watch?v=uQzTkZhAe-A 

De helyette sokkal jobb élőben bemutatni, 

és a hallgatóságot egyrészt 

megszavaztatni, mi fog történni, másrészt 

megkérni őket elképzelésük 

alátámasztására. 

Készüljön rajz a kísérletről! 

 

 

 

 

 

 

Ez a tény az érettségi tesztkérdések egy 

kedvelt témája, érdemes rá néhány példát 

mutatni. 
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55-75’ A hőtágulás mennyiségi leírása 

 

A hőtágulás során bekövetkező méretváltozás kiszámítható. Ez függ a test eredeti 

méretétől, a testre jellemző anyagi állandótól és a hőmérsékletváltozás nagyságától. 

A méretváltozás (az adott problémától függően) három dimenzióban vizsgálható: lineáris, 

felületi és térfogati hőtágulás. 

 

1. Lineáris hőtágulás 

Pl.: pálca hosszának, kocka élhosszúságának megváltozása 

∆𝑙 = 𝑙0 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇 

ahol 

∆𝑙 a hosszúság megváltozása 

𝑙0 az eredeti hosszúság 

𝛼 adott anyagra jellemző anyagi állandó, az ún. lineáris hőtágulási együttható 

∆𝑇 a hőmérséklet-változás 

 

2. Felületi hőtágulás 

Pl.: fémlemez területének, kockalap területének vagy felületének megváltozása 

∆𝐴 = 𝐴0 ∙ 2𝛼 ∙ ∆𝑇 

ahol 

∆𝐴 a terület/felület megváltozása 

𝐴0 az eredeti terület/felület 

𝛼 adott anyagra jellemző anyagi állandó, az ún. lineáris hőtágulási együttható 

∆𝑇 a hőmérséklet-változás 

 

3. Térfogati hőtágulás 

Pl.: kocka térfogatának, folyadék vagy gáz térfogatának megváltozása 

∆𝑉 = 𝑉0 ∙ 3𝛼 ∙ ∆𝑇 

ahol 

∆𝑉 a térfogat megváltozása 

𝑉0 az eredeti térfogat 

𝛼 adott anyagra jellemző anyagi állandó, az ún. lineáris hőtágulási együttható 

∆𝑇 a hőmérséklet-változás 

 

 

 

 

 

 

 

A mértékegységekről: 

∆𝑙és 𝑙0 mértékegysége bármi lehet (nem 

kell SI!), csak egyforma legyen! 

∆𝑇 mértékegysége °C és K is lehet, 

hőmérséklet-változás esetén e két 

számérték ugyanis megegyezik! 

𝛼 mértékegysége ennek megfelelően 
1

°𝐶
 vagy 

1

𝐾
 is lehet. 

 

Szilárd anyagok felületének és a 

térfogatának megváltozását leíró 

képletben a lineáris hőtágulási együttható 

2-szerese ill. 3-szorosa szerepel. Ez 

egyszerűsítés, de elhanyagolható mértékű 

eltérést jelent a pontos értékhez képest. 

(Érdeklődő diákok kiszámíthatják az 

eltérés nagyságrendjét.) 

 

Folyadékok és gázok esetén csak térfogati 

hőtágulási együtthatóról beszélhetünk, 

melyet β-val jelölünk. 

Gázok hőtágulását (tekintve, hogy az 

többféle módon is végbemehet, pl. izobár 

vagy nem-izobár módon), inkább a 

gáztörvényekkel számítjuk ki. 
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75-85’ A hőtágulás előfordulása, jelentősége 

 

Érdemes a diákokkal végiggondoltatni és példákat hozni azokra az esetekre, amikor 

• a hőtágulást valamilyen formában felhasználják 

o pl. repülőgépeknél szárazjéggel hűtött szegecseket ütnek a furatokba, 

felmelegedve „beletágul” a furatba, így erősebben tart 

o régebben bimetálszalagot (kétféle fémből készült lap erősen egymáshoz 

erősítve) használtak pl. tűzjelzőkben vagy gáztűzhelyekben 

• a hőtágulás káros, ezért valahogy ki kell küszöbölni 

o pl. a hidak egyik végét görgőkre helyezik, hogy a híd ne feszüljön vagy 

roncsolódjon hőtágulás hatására 

o a sínek a nyári melegben felpúposodnának, ezért réseket hagynak közöttük 

(ma már összehegesztik a síneket, mert megoldható, hogy olyan erősen 

rögzítsék a talpfákhoz, hogy ne tudjanak elmozdulni. Így nem „zakatol” a 

vonat.) 

o betonjárda lapjai között is ún. dilatációs hézagot hagynak, hogy hőtágulás 

következtében ne repedjen fel a járda 

o hőálló üveg: a hozzáadott bórtartalmú vegyületek hatására hőtágulási 

együtthatója meglehetősen kicsi, így nem reped el 

o a vas (acél) és a beton hőtágulási együtthatója közel egyforma, így a 

vasbeton nem reped meg hőtágulás során 

• a hőtágulás „semleges” hatású, de érzékelhető 

o pl. nyáron a villanyvezetékek jobban belógnak mint télen 

 

85-90’ Utóteszt  
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Előteszthez ajánlott kérdések: 
Általános kérdések a hőtan témakörben (emelt szintű tesztkérdések): https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/H%C5%91tan_2021.pdf  

megoldások: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/H%C5%91tan%20megold%C3%A1sa_2021.pdf  

 

Általános kérdések a hőtan témakörben (középszintű tesztkérdések): https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek_2021.pdf 1-32. kérdés 

megoldások: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek%20megold%C3%A1sa_2021.pdf  

 

Utóteszthez ajánlott kérdések: 
 

Középszintű érettségi hőtágulás tesztkérdések: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek_2021.pdf 33-59. kérdés 

megoldások: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek%20megold%C3%A1sa_2021.pdf  

 

Emelt szintű érettségi hőtágulás tesztkérdések: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/H%C5%91t%C3%A1gul%C3%A1s.pdf  

megoldások: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/H%C5%91t%C3%A1gul%C3%A1s%20megold%C3%A1sa.pdf   
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2. óra 

Hőmennyiség 
 

A témakör vázlata: 
1. A hőmennyiség fogalma 

2. A fajlagos hőkapacitás fogalma 

3. Hőkapacitás, kaloriméter 

4. Számítási feladatok megoldása 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-5’ Előteszt  

5-10’ A hőmennyiség fogalma 

 

A fizikában a hőmennyiség más elnevezései: hő, hőközlés (nagysága). 

 

A hőmennyiség jele: Q 

A hőmennyiség mértékegysége: 1 J (joule) 

Ha egy testtel hőt közlünk, akkor ennek hatására hőmérséklete általában megnő. (Kivétel 

a halmazállapot-változások, ld. később.) 

 

 

 

Bár a hő szoros kapcsolatban van az 

energiával (ld. később), mégsem önálló 

energiafajta, hanem az energiaátadásnak egy 

módja. Ezért a „hőenergia” kifejezés hibás és 

kerülendő! 

A hőmennyiségnek ugyanaz a jele, mint a 

töltés(mennnyiség)nek. Nem véletlen, 

mindkettő a latin quantitas (=mennyiség) 

szóból ered. 

10-20’ A hőközlés hatására bekövetkező hőmérsékletváltozás egyenesen arányos a közölt hő 

nagyságával, de befolyásoló tényező még a melegített test tömege, illetve anyagi 

minősége is. Ennek megfelelően: 

𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇 

ahol 

Q a közölt hő nagysága 

c a melegített anyag anyagi minőségére jellemző állandó, ennek neve fajlagos 

hőkapacitás (fajhő) 

m a melegített anyag tömege 

ΔT a hőmérséklet-változás 

 

 

 

 

 

 

Ebben a képletben már SI mértékegységeket 

kell használnunk! (Kivétel itt is a ΔT.) 
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20-25’ Megjegyzés: egy test lehűlése esetén a leadott hő nagysága ugyanígy számítható ki. 

 

Megjegyzés: 

• a hő előjele pozitív, ha a rendszer felvesz energiát a környezetétől, azaz 

hőelnyelés történik, ezt endoterm változásnak is nevezzük. 

• a hő előjele negatív, ha a rendszer lead energiát a környezetének, azaz hőleadás 

történik, ezt exoterm változásnak is nevezzük. 

Ezekről az előjelekről ld. később bővebben. Az előjelek adódnak, ha ΔT-t helyesen 

számítjuk ki, azaz a végső hőmérsékletből vonjuk ki a kezdetit: 

∆𝑇 = 𝑇𝑣é𝑔𝑠ő − 𝑇𝑘𝑒𝑧𝑑𝑒𝑡𝑖 

 

 

 

 

Az „endoterm-exoterm” kifejezésekkel a 

diákok elsődlegesen kémiaórákon 

találkozhattak, de egyáltalán nem igaz, hogy 

ezek csak kémiai változások (reakciók) 

energiaváltozásának jellemzésére 

használhatók! 

 

Gyakori, téves kifejezés a „hőenergia”. 

Fontos, hogy ezt a kifejezést órán még 

véletlenül se használja a tanár, a diákok 

szóhasználatát javítsa ki! Továbbá hívja fel 

diákok figyelmét, hogy ez a kifejezés hibás! 

25-30’ A fajlagos hőkapacitás fogalma 

 

A fenti egyenletből kifejezve a fajhőt: 

𝑐 =
𝑄

𝑚 ∙ ∆𝑇
 

Ebből adódik a fajhő definíciója: Az az energia (vagy hőmennyiség), ami ahhoz 

szükséges, hogy 1 kg tömegű anyag hőmérsékletét 1 °C (vagy K) fokkal megnöveljük. 

A fajhő mértékegysége: 

[𝑐] =
[𝑄]

[𝑚] ∙ [∆𝑇]
= 1

𝐽

𝑘𝑔 ∙ °𝐶
= 1

𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

 

A fajhő anyagi állandó, értéke méréssel meghatározató, illetve táblázatokból (Pl. 

függvénytábla) olvashatjuk ki. 

 

Érdekesség: a víz relatív magas fajhője a többi anyaghoz képest, ennek okai 

(vízmolekulák közti hidrogénkötések) és ennek következményei (pl. óceáni éghajlat, 

óceánok hűtő-fűtő hatása). 

 

 

 

 

 

 

 

Egy analógia talán segíti ezt az „emeletes tört 

mértékegység” megértését: olyan, mint a 

szállásdíj, Ft / fő / éj. 

A fajhő is azt fejezi ki, hogy 

kilogrammonként és fokonként hány J hőt 

kell befektetnünk az anyag melegítéséhez. 
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30-35’ Hőkapacitás 

Egy test (rendszer) hőkapacitása megadja, hogy mennyi hőt kell közölni a rendszerrel 

ahhoz, hogy hőmérsékletét 1 °C (vagy K) fokkal megnöveljük. 

Jele: C 

Mértékegysége: 

[𝐶] =
[𝑄]

[𝑇]
= 1

𝐽

°𝐶
= 1

𝐽

𝐾
 

 

A hőkapacitás fogalma tehát általánosabb a 

fajlagos hőkapacitás fogalmánál, 

felismerhetők az analógiák. 

35-40’ Kaloriméter 

A kaloriméter az anyagok fajhőjének, olvadáshőjének, forráshőjének stb. mérésére 

szolgáló eszköz. Legismertebb az iskolai gyakorlatban használt változata, az ún. 

vízkaloriméter. Ez tulajdonképpen egy hőszigetelű falú edény, melybe meghatározott 

mennyiségű vizet töltünk. A víz hőmérsékletének változásából kiszámítható a 

kaloriméterbe tett test által felvett vagy leadott mennyiségű hő nagysága. 

Ehhez ismerni kell a víz mennyiségét (→ fajhőjének figyelembevételével kiszámítható 

a víz által felvett vagy leadott energia), és a kaloriméter hőkapacitását, mely az eszközre 

jellemző érték, ráírva feltüntetik rajta. 

Utóbbi helyett szokás megadni a kaloriméter „vízértékét”. A vízérték számértékileg 

megadja, hogy az adott kaloriméter (hőmérővel, keverővel) 1°C-kal való 

felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség mennyi vizet melegíthetne fel 1°C-kal. A 

vízérték mértékegysége is 1
𝐽

°𝐶
= 1

𝐽

𝐾
.  Előfordulhat olyan mérési feladat, melyben az 

első lépés a kaloriméter vízértékének meghatározása. 

A kaloriméter vízértékének meghatározására 

vonatkozó mérésleírás: 

http://metal.elte.hu/~phexp/doc/hot/j4s5.htm 

 

40-45’ Számítási feladatok megoldása 

 

A hőtágulás és a hőmennyiség témakörében ajánlott az alábbi számítási feladatok 

megoldása, de a lista természetesen tetszőlegesen módosítható, bővíthető. 

A feladatok megoldásához szükséges megadni a hőtágulási együttható- és fajhő-

értékeket vagy függvénytáblát rendelkezésre bocsátani! 

 

A feladatok megoldása során hívjuk fel a diákok figyelmét az alábbiakra (jellemző 

hibaforrások): 

• mértékegységek átváltása a korábban megbeszéltek szerint szükséges vagy nem 

szükséges 
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• ΔT értéke Celsius és kelvin fokokban is egyforma! 

• α (lineáris hőtágulási együttható) értéke kicsi, általában normálalakban adjuk 

meg, számításnál érdemes a 10 hatványt külön kezelni 

• a felületi és a térfogati hőtágulás képletében ne felejtsék ki a 2-es ill. 3-as szorzót 

• folyadékok (és gázok) esetén csak térfogati hőtágulásról és térfogati hőtágulási 

együtthatóról beszélhetünk. 

45-85’ Számítási feladatok  

85-90’ Utóteszt  

 

Ajánlott számítási feladatok: 
A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

1. Egy 100 cm3 térfogatú üvegedény 20 °C-on színültig van higannyal. Mennyi higany folyik ki vagy mennyi önthető még bele 130 °C-on? 

(Az üveg lineáris hőtágulási együtthatója: 10-5 1/°C) (Kifolyik 1,65 cm3) 

Az üvegedény és a higany is kitágul, eltérő mértékben. 

Az üvegedény (üreges test) is kifelé tágul. 

 

2. Egy rézgyűrű átmérője 10 °C hőmérsékleten 0,18 m, egy vasgömb átmérője 0,1805 m. Milyen hőmérsékletre melegítsük a két testet 

együtt, hogy a gömb éppen átférjen a gyűrűn? (568 °C) 

A hőmérséklet közös lesz a folyamat végén. 

Az eltérő kiindulási méretű anyagok az eltérő hőtágulási együttható miatt lesznek egyforma méretűek a folyamat végén → nem az átmérőjük 

változása, hanem a végső átmérőjük nagysága egyezik meg! 

 

3. 2,5 liter 80 °C-os vízhez 6 liter 12 °C-os vizet öntünk. Mekkora lesz az összeöntés után kapott víz hőmérséklete? (32 °C) 

Kiindulópontok: 

• felvett és leadott hő nagysága megegyezik (energiamegmaradás) 

• kialakul közös hőmérséklet (termikus egyensúly) 

A megoldás előtt becsüljük meg a közös hőmérsékletet! → Megoldás után ellenőrzési lehetőség. 

 

4. Egy 800 W teljesítményű vízforralóval 1,5 liter 15 °C-os vizet szeretnénk felforralni. Mennyi idő múlva indul el a forrás, ha a melegítés 

hatásfoka 80%? (13,9 perc) 
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Ajánlott kérdések az elő- és utótesztre: 
Az első óra vázlatában is szereplő általános hőtani kérdések közül azok, amik a hőmennyiség fogalmára vonatkoznak, továbbá a hőtágulásra 

vonatkozó maradék kérdések. 
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3. óra 

Hőtágulás és hőmennyiség feladatok 
 

 

Az előző órán megbeszélt szempontok és példák alapján érdemes az alábbi számítási feladatok megoldását végigvezetni, a lényeges pontokra a 

diákok figyelmét felhívni. A lista természetesen tetszőlegesen módosítható, bővíthető. 

Ez az egész óra a számítási feladatok megoldásáról szól. Fontos, hogy nemcsak a végeredményig kell eljutni, hanem a megoldás menetét is le kell 

írni! 

A feladatok megoldásához szükséges megadni a hőtágulási együttható- és fajhő-értékeket vagy függvénytáblát rendelkezésre bocsátani! 

 

 

Számítási feladatok: 
A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

 

1. Mennyi hő szükséges ahhoz, hogy 0,2 kg víz hőmérsékletét 20 °C-ról 30 °C-ra emeljük? Ha ugyanennyi hőt közlünk ugyanekkora tömegű 

higannyal, mennyivel nő a higany hőmérséklete? (8,4 kJ; 304 °C) 

Érdemes felhívni a figyelmet, hogy a higany jóval kisebb fajhője miatt melegszik fel sokkal jobban, ugyanakkora hőközlés hatására. 

 

2. Egy 2 kg tömegű rézből készült teáskannában 4 liter víz van. Mekkora hőközléssel emelhetjük a hőmérsékletét 20 °C-ról 80 °C-ra? 

Mekkora a folyamat hatásfoka? (1050 kJ; 0,956) 

Fontos, hogy a teáskanna is melegszik, az összes hőbe ez is beleszámít! Mivel fajhője jóval kisebb a vízénél, kicsi a járuláka, a hatásfok ezért 

magas. 

 

3. 15 °C-on levágunk egy 20 cm hosszúságú rézdrótot. Mekkora alumíniumhuzalt vágjunk le ugyanekkora hőmérsékleten, hogy 400 °C-

ra melegítve egyforma hosszúak legyenek? 

 

4. Egy folyadék hőtágulási együtthatóját úgy határozták meg, hogy egy pontosan 400 cm3 térfogatú lombikot színültig töltöttek vele és 50 

°C-kal felmelegítették. Ennek során 2 cm3 folyadék folyt ki az edényből. Mekkora a folyadék hőtágulási együtthatója, ha az üveg lineáris 

hőtágulási együtthatója 8∙10-6 1/°C? (1,24∙10-4 1/°C) 
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5. Az alumínium sűrűsége 0 °C-on 2,7 kg/dm3. Mekkora a sűrűsége, ha forrásban levő vízbe tesszük? 

 

6. Egy elektromos bojler este 10 órától reggel 6 óráig üzemel. Mekkora legyen a teljesítménye, hogy a benne levő 200 liter vizet 60 °C-kal 

felmelegítse, ha a melegítés hatásfoka 60%? (2907 W) 

 

7. Egy 20 g tömegű ólomlövedék nagyméretű fahasábba csapódik, melyben teljesen lefékeződik. Ha a lövedék becsapódás előtti sebessége 

400 m/s volt és mozgási energiájának fele alakult át a lövedék termikus energiájává, mennyivel nőtt meg a lövedék hőmérséklete?  

 

8. Hány dl 80 °C-os teát töltsünk a 2,5 dl-es bögrénkbe, ha 40 °C-ra szeretnénk hűteni úgy, hogy 12 °C-os csapvízzel töltjük fel a bögrét? 

 

9. Mennyi hő szükséges ahhoz, hogy egy 10 m hosszú, 20 cm2 keresztmetszetű vassín a melegítéstől 6 mm-rel meghosszabbodjon? 

 

10. Egy 100 m hosszú, 1 cm2 keresztmetszetű alumíniumhuzallal 2200 J hőt közlünk. Mennyivel nő meg a hossza? 

 

 

 

További ajánlott feladatok: 
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok 15.4, 15.5, 15.6, 15.8, 15.17, 15.18, 15.26, 15.27, 15.29, 15.30, 15.31; (*15.19, 15.28, 15.32), 16.2, 16.4, 

16.9, 16.10, 16.20, 16.20, 16.21, 16.25 

Ötösöm lesz fizikából példatár: 14/1-9, 16-22, 14/11-15, 23-30 

Középiskolai fizikapéldatár (szerk. Moór Ágnes): 755, 756, 757, 759, 762, 763, 767-777, 778-793 

 

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél több számítási feladat megoldására fordítani! 

Igény esetén, indokolt esetben természetesen választhatók tesztfeladatok a korábban megadott gyűjteményekből. 
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4. óra 

Halmazállapotok és -változások 

 

A témakör vázlata: 
1. A halmazállapotok jellemzőinek összehasonlítása 

2. A halmazállapot-változások áttekintése 

3. A halmazállapot-változások jellemzői 

4. Gyakorlati vonatkozások 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-5’ Előteszt  

5-25’ A halmazállapotok jellemzőinek összehasonlítása 

 

Normál körülmények között az anyagok háromféle halmazállapotban fordulhatnak elő: 

szilárd, cseppfolyós (folyadék) és légnemű. (Plazmaállapottal középiskolában nem 

foglalkozunk.) 

 

A halmazállapotok jellemzőit célszerű az alábbi táblázat segítségével összehasonlítani: 

 

 
Szilárd 

halmazállapot 

Folyadék 

halmazállapot 
Gáz halmazállapot 

A részecskék közti 

kötés erőssége 
erős közepes gyenge 

A részecskék 

távolsága 
kicsi kicsi nagy 

A részecskék 

mozgása 

helyhez kötötten 

rezgőmozgás 

folyamatos, lassú, 

elgördülnek 

egymáson 

folyamatos, gyors, 

rendezetlen 

Állandó térfogat 

van-e? 
van van nincs 

 

 

A „légnemű” szó helyett a gáz kifejezés is 

elfogadható és használható, nem 

szükséges részletezni a gázok és gőzök 

közti különbséget. 

 

 

A táblázat kitöltését a diákok végezhetik 

önállóan úgy, hogy megadjuk a táblázat 

első sorát és oszlopát, és 

• kitöltik az üres cellákat 

• megadjuk a cellákban szereplő 

kifejezéseket, de azokat nekik kell 

a megfelelő helyre tenniük. 

 

A táblázatot szükséges és fontos közösen 

végigelemezni soronként, így 
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Önálló alak van-e? van nincs nincs 

Diffúzió lehetséges-

e? 
nem igen igen 

Olvadáspont a 

szobahőmérséklethez 

képest 

magasabb alacsonyabb alacsonyabb 

Forráspont a 

szobahőmérséklethez 

képest 

magasabb magasabb alacsonyabb 

Hogyan 

modellezhető egy 

dobozzal és 

golyókkal? 

rendezetten, szorosan 

egymás mellé 

helyezve 

véletlenszerűen 

beleöntve, billegetve 

véletlenszerűen 

beleöntve, 

rázogatva 
 

összehasonlítva a háromféle 

halmazállapotot. 

Fontos kiemelni, hogy a táblázat tartalmaz 

a részecskékre vonatkozó tulajdonságokat 

(táblázat eleje) és a részecskék 

összességére, halmazára vonatkozó 

tulajdonságokat (táblázat második fele). 

Legfontosabb különbség a háromféle 

halmazállapot között a részecskék közti 

kötés erőssége; minden más különbség 

ebből adódik! 

Fontos, hogy folyadék állapotban is közel 

vannak egymáshoz a részecskék, nem 

„közepesen távol”! (Víz esetén pl. 

közelebb, mint a jégben!) 

25-30’ A halmazállapot-változások áttekintése 

 

A halmazállapot-változásokat foglalja össze az alábbi ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

szilárd folyadék légnemű 

olvadás párolgás/forrás 

fagyás lecsapódás 

szublimáció 

depozíció 
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30-60’ A halmazállapot-változások jellemzői 

 

A halmazállapot-változások mibenléte nagyrészt nyilvánvaló, néhány esetben érdemes 

kiemelni bizonyos jellegzetességeket: 

 

1. Párolgás 

Minden folyadék minden hőmérsékleten párolog, ez a forráspont alatt azonban csak a 

felületen történik meg. A párolgás sebessége függ: 

• A párolgó anyag anyagi minőségétől 

• A párolgó anyag felületének nagyságától 

• A hőmérséklettől 

• Az elpárolgott anyagok áramlási sebességétől 

 

A párolgás sebességét befolyásoló tényezőkre érdemes példákat hozni a gyakorlati életből 

(pl. hajszárító, szélben gyorsan megszáradó ruhák stb.) 

 

2. Forrás 

A forrás a párolgásnak olyan intenzív foka, amikor a folyadék már nemcsak a felületén, 

hanem a belsejében is párolog. A felszálló buborékokban ilyenkor az adott anyag gőze 

található. 

A forrás akkor indul meg, amikor a buborékokban levő gőz nyomása eléri a folyadék feletti 

légtér nyomását → A forráspont értéke függ a nyomás értékétől is, annak 

megváltoztatásával befolyásolható! 

A jelenségre bemutatható kísérletek: 

• kémcsőben vizet forralunk, majd a kémcsövet bedugaszolva a forrás újra elindul 

alacsonyabb hőmérsékleten is; 

• fecskendőbe kevés vizet szívunk, majd a fecskendő nyílását befogva, a dugattyút 

hirtelen kihúzva a szobahőmérsékletű víz forrni kezd. 

A jelenség gyakorlati vonatkozásaként a „Himaláján nem fő meg a bab” szokott elkerülni, 

de irrelevanciája miatt a példa kerülendő. Helyette érdemes megemlíteni a kuktafazekat 

(bár ez is kezd kimenni a divatból), illetve a nyomott vizes reaktorokat, valamint a 

gejzíreket. 
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3. Szublimáció 

Olyan halmazállapot-változás, mely során a szilárd anyag egyből légneművé válik. A 

molekularácsos anyagokra jellemző, pl. szárazjég (CO2) vagy jód (I2). 

A szublimációval ellentétes folyamatos szokás lecsapódásnak vagy kristályosodásnak is 

nevezni, ezek azonban megtévesztő kifejezések, hiszen más folyamatokat illetünk ezekkel 

az elnevezésekkel. Ennek elkerülésére használható a depozíció szó. 

 

Érdemes felhívni a diákok figyelmét az alábbiakra: 

• víz megfagyása során bekövetkező térfogatnövekedés, víz és jég sűrűségének 

különbözősége és ennek következményei; 

• a víz más folyadékoktól eltérő viselkedése fagyás során; Ezzel összefügg, hogy a 

jég olvadáspontja növekvő nyomás hatására megnő. (Szokás ezzel magyarázni, 

hogy miért siklik a korcsolya a jégen, de ez nem ad teljes magyarázatot!) 

• ugyanazon anyag térfogata légnemű halmazállapotban jóval nagyobb mint 

folyadék állapotban (kb. ezerszeres, de mindenképp 3 nagyságrend különbség!) 

o ennek szemléltetése történhet pl. a „sörösdoboz-roppantás” nevű kísérlettel. 

 

Nem foglalkozunk középiskolában az alábbi jelenségekkel, témakörökkel, de ha az idő 

engedi, megemlíthetjük érdekességként, kiemelve a gyakorlati jelentőségüket: 

• túlhűlés, túlhevítés; 

o ha a magképződés valamilyen okból gátolt 

• olvadáspont-csökkenés és forráspont-emelkedés oldatoknál (mint kolligatív 

tulajdonságok, Raoult-törvény); 

o pl. utak sózása, hűtőkeverék készítése jeges víz sózásával 

• fázisdiagram és értelmezése 

o a fázisdiagram általános alakja 

o hármaspont és kritikus hőmérséklet 

o szuperkritikus állapot 

o gáz-gőz különbözősége 

o víz és szén-dioxid fázisdiagramja 
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60-80’ Gyakorlati vonatkozások 

 

Olvadáspontot befolyásoló tényezők 

• nyomás 

• oldat összetétele (ld fent, Raoult-törvény) 

 

A levegő relatív páratartalma 

• Megmutatja a levegő által maximálisan tartalmazható vízgőzmennyiséghez képest 

a pillanatnyi tartalmat. 

• A magas páratartalmú levegőben nagy mennyiségű vízgőz található, melynek 

moláris tömege (18 g/mol) kisebb, mint a levegő átlagos moláris tömege (29 

g/mol), így a páradús levegő sűrűsége kisebb, mint az alacsony páratartalmúé 

 

Csapadékfajták 

• eső, hó, jégeső, harmat, dér, zúzmara 

 

A víz különleges szerepe 

• a vízmolekulák közötti erős hidrogénkötések miatt a víz nem „átlagos 

folyadékként” viselkedik, hanem részecskéi viszonylag erősen vannak kötve 

egymáshoz. 

• Ennek következményeit tárgyaltuk már a víz nagy hőtani adatai kapcsán, illetve ld. 

előbb a jég-víz sűrűségkülönbséget, valamint ezzel magyarázható a víz 

sűrűséganomáliája is. 

 

Globális problémák 

• üvegházhatás 

• globális felmelegedés 

• savas esők 

Az emelt szintű érettségi 

vizsgakövetelményei alapján a fentieket 

szükséges még kiegészíteni az alábbi 

témakörökkel, legalább említés szintjén, 

esetleg házi feladatként feladni a 

diákoknak a részletesebb utánajárást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E témaköröknek a fizika hőtan részéhez 

viszonylag kevés közük van, inkább a 

sugárzásokhoz, ezért itt csak említés 

szintjén fordulnak elő. Az emelt szinten 

vizsgázó diákoknak azonban tiszában kell 

lenniük e jelenségekkel (fogalmuk, okaik, 

kialakulásuk folyamata, 

következményeik). 

80-90’ Utóteszt  
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Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Emelt szintű tesztkérdések: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/Halmaz%C3%A1llapotv%C3%A1ltoz%C3%A1s_2021.pdf 

megoldásuk: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/Halmaz%C3%A1llapotv%C3%A1ltoz%C3%A1s%20megold%C3%A1sa_2021.pdf  

 

Középszintű tesztkérdések: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek_2021.pdf  92-127. kérdés 

megoldásuk: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek%20megold%C3%A1sa_2021.pdf (Figyelem, ebben a dokumentumban a számozás 

eggyel csúszik a másikhoz képest!)  
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5. óra 

Halmazállapot-változások 2. 

 

A témakör vázlata: 
1. A halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások 

2. Számítási feladatok a halmazállapot-változások témakörben 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-5’ Előteszt  

5-7’ A halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások 

 

Tekintsük végig, hogy mi történik, ha egy szilárd halmazállapotú anyaggal hőt közlünk, 

egészen addig, míg légneművé nem válik! Az alábbi szakaszokat különíthetjük el: 

 

 

7-10’ 1. A szilárd anyag melegítése 

A hőmennyiségnél tárgyaltaknak megfelelően a szilárd anyag melegszik egészen az 

olvadáspontjáig. A melegítés során felvett hő: 

𝑄1 = 𝑐𝑠𝑧 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇1 
ahol 

𝑐𝑠𝑧 a szilárd anyag fajhője 

𝑚 a melegített anyag tömege 

∆𝑇1 a hőmérséklet-változás 

 

 

10-17’ 2. Olvadás 

Az olvadáspontot elérve azt tapasztaljuk, hogy az anyag hőmérséklete állandó marad, bár 

a hőközlés folyamatos. Ez addig tart, míg az összes szilárd anyag el nem olvad. 

A felvett hő ilyenkor a részecskék közti (első- illetve másodrendű) kötés felszakítására 

fordítódik. Mivel hőmérséklet-emelő hatása nem látható, látens-hőnek (=rejtett-hő) 

nevezzük. (Innen ered a fajlagos olvadáshő jele.) 

Az olvadás során felvett hő: 

 

Ezért alkalmasak a halmazállapot-

változások hőmérséklete hőmérsékleti 

skálák alappontjául: ha a nyomás azonos, 

könnyen reprodukálhatók. 
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𝑄2 = 𝐿𝑜𝑙𝑣 ∙ 𝑚 
ahol 

𝐿𝑜𝑙𝑣 az adott anyag fajlagos olvadáshője. Ez anyagi állandó, értéke megadja, mennyi 

hő szükséges egységnyi tömegű anyag megolvasztásához. Mértékegysége: [𝐿𝑜𝑙𝑣] =

1
𝐽

𝑘𝑔
. 

𝑚 a megolvadt anyag tömege 

 

17-20’ 3. A folyadék melegítése 

A hőmennyiségnél tárgyaltaknak megfelelően a folyékony anyag melegszik egészen a 

forráspontjáig. A melegítés során felvett hő: 

𝑄3 = 𝑐𝑓 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇3 

ahol 

𝑐𝑓 a folyékony anyag fajhője 

𝑚 a melegített anyag tömege 

∆𝑇3 a hőmérséklet-változás 

 

 

 

 

 

 

A folyékony anyag fajhője eltér a szilárd 

anyag fajhőjétől! Példaként megemlíthető 

a jég és a víz adata. 

20-27’ 4. Forrás 

Az olvadáshoz hasonlóan, a forráspontot elérve azt tapasztaljuk, hogy az anyag 

hőmérséklete állandó marad, bár a hőközlés folyamatos. Ez addig tart, míg az összes 

folyékony anyag el nem forr. 

A felvett hő ilyenkor a részecskék közti kötés felszakítására fordítódik, és itt is látens hőnek 

nevezzük. 

A forrás során felvett hő: 

𝑄4 = 𝐿𝑓𝑜𝑟𝑟 ∙ 𝑚 

ahol 

𝐿𝑜𝑙𝑣 az adott anyag fajlagos forráshője. Ez anyagi állandó, értéke megadja, mennyi 

hő szükséges egységnyi tömegű anyag elforralásához. Mértékegysége: [𝐿𝑓𝑜𝑟𝑟] =

1
𝐽

𝑘𝑔
. 

𝑚 az elforrt anyag tömege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A párolgás során felvett hő hasonlóképp 

számítható ki, a fajlagos párolgáshő 

értékével. Ez közelítőleg megegyezik a 

fajlagos forráshő értékével. 
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Itt említhetjük meg a „párolgás 

hőelvonással jár” kifejezés jelentőségét, 

néhány gyakorlati példán keresztül. 

27-30’ 5. A gőz melegítése 

A szilárd és a folyékony anyaghoz hasonlóan a gőz melegítése során felvett hő: 

𝑄5 = 𝑐𝑔 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇5 

ahol 

𝑐𝑔 a légnemű anyag (gőz) fajhője 

𝑚 a melegített anyag tömege 

∆𝑇5 a hőmérséklet-változás 

 

 

30-45’ A fentiek alapján érdemes ábrázolnunk a melegített anyag hőmérsékletét a befektetett 

energia (közölt hő) függvényében, pl. -20 °C-os jeget 120 °C-ra melegítve (légköri 

nyomáson): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célszerű, ha a diákok a grafikont a fentiek 

alapján először önállóan próbálják 

felrajzolni. 

 

A grafikon elemzése, közös megbeszélése 

során térjünk ki az alábbiakra: 

● lineáris görbe (egyenes 

arányosság) a szilárd, folyadék és 

légnemű anyag melegítésekor; 

● ezeken a szakaszokon a görbe 

meredekségét az adott 

halmazállapotra jellemző fajhő 

határozza meg; 

● a görbe konstans az olvadás és a 

forrás szakaszán. 

 

Érdemes felhívni a figyelmet a víz nagy 

hőtani állandóira, de ez megtehető a 

számítási feladatok megoldása közben is. 

  

T 

100 °C 

0 °C 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Q 
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45-85’ Számítási feladatok megoldása 

 

A halmazállapot-változások témakörében ajánlott az alábbi számítási feladatok megoldása, 

de a lista természetesen tetszőlegesen módosítható, bővíthető. 

 

A feladatok megoldása során hívjuk fel a diákok figyelmét az alábbiakra (jellemző 

hibaforrások): 

● mértékegységek átváltása minden esetben szükséges az anyagi állandók 

mértékegysége miatt 

● ΔT értéke Celsius és kelvin fokokban is egyforma! 

 

85-90’ Utóteszt  

 

 

Ajánlott számítási feladatok: 
A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

1. Mennyi energia szükséges 1 kg -20 °C-os jég 120 °C-os gőzzé alakításához? (3090 kJ) 

Bár maga a feladat „csak” képletbe helyettesítés, érdemes közösen, alaposan végigszámolni, felhíva a diákok figyelmét arra, hogy melyik 

folyamatnál melyik képletet kell alkalmazni. 

Érdemes összehasonlítani az egyes folyamatokhoz szükséges hő nagyságát. 

 

Akár szöveges indoklás is adható a fajhőadatok összehasonlításával, ez esetben azonban fontos, hogy az indoklás teljeskörű és alapos legyen! 

 

3. Az ember (közepes aktivitás mellett) egy meleg nyári napon óránként 1200 kJ hőt termel. Hogy állandó, kb. 37 °C testhőmérsékletet 

biztosítson a szervezet, a felesleges hőt izzadás (párolgás) segítségével adja le. Három órányi munka után mennyi vizet kell pótolni? (1,59 

liter) 
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4. 30 g -10 °C-os jégre 5 g 110 °C hőmérsékletű gőzt engedünk. Mi az eredmény? (19,2 °C-os víz) 

Ebben a folyamatban is közös hőmérséklet alakul ki. A folyamat a számítás szempontjából felbontható az alábbi részfolyamatokra: 

● a jég melegszik, majd megolvad 

● a gőz lehűl, majd lecsapódik 

● a kétféle víznek kialakul a közös hőmérséklete. 

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Előteszthez és utóteszthez az előző órai vázlatban szereplő érettségi tesztkérdések közül válogathatunk. 
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6. óra 

Halmazállapot-változások 3. 

 

 

Az előző órán megbeszélt szempontok és példák alapján érdemes az alábbi számítási feladatok megoldását végigvezetni, a lényeges pontokra a 

diákok figyelmét felhívni. A lista természetesen tetszőlegesen módosítható, bővíthető. 

Az egész óra számítási feladatok megoldására van szánva. 

A feladatok megoldásához szükséges megadni a fajhő- és olvadáshő, forráshő-értékeket vagy függvénytáblát rendelkezésre bocsátani! 

 

 

Számítási feladatok: 
A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

1. 1,5 kg -10 °C-os jéggel 2 MJ hőt közlünk. Mi az eredmény? Ábrázold a hőmérsékletet a befektetett hő függvényében! (1,13 kg 100 °C-os 

víz és 0,37 kg gőz keveréke) 

 

2. Hány °C-kal csökken egy pohár (2 dl) 20 °C-os víz hőmérséklete, ha 2 db (egyenként 10 g-os) 0 °C hőmérsékletű jégkockát teszünk bele? 

(9,3 °C) 

 

3. A kovács egy vasból készült 2 kg tömegű, 1200 °C hőmérsékletű izzó lópatkót 800 g tömegű, 50 °C-os vízbe dob. Mennyi gőz keletkezik? 

(0,37 kg) 

 

4. Mekkora tömegű 0 °C hőmérsékletű jeget lehet megolvasztani 100 g 100 °C-os vízgőzzel? (0,8 kg) 

 

5. Egy 600 W-os főzőlapra 0,5 kg tömegű alumínium-lábosban 2 dm3 15 °C-os vizet teszünk fel melegedni. A főzőlap által leadott hő 20%-

a a környezetet melegíti. Mennyi idő alatt fogy el a víz a lábasból? (11 000 s) 

 

6. Mekkora a térfogata 100 g jégnek, 100 g víznek és 100 g vízgőznek? Hasonlítsuk össze az eredményeket és adjunk az eltérésekre 

anyagszerkezeti magyarázatot! 
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További ajánlott feladatok: 
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok 16.15, 16.16, 16.26, 16.27, 16.28, 16.40 

Ötösöm lesz fizikából példatár: 16/1-7, 9-23, 25-27, 30 

Középiskolai fizikapéldatár (szerk. Moór Ágnes): 794-817 

 

Kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél több számítási feladat megoldására fordítani! 

Igény esetén, indokolt esetben természetesen választhatók tesztfeladatok a korábban megadott gyűjteményekből. 
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7. óra 

Gázok tulajdonságai 
 

A témakör vázlata: 

1. A gázok tulajdonságai 

2. A gázok állapotjelzői 

3. Avogadro törvénye 

4. Gázok moláris térfogata 

5. Gázrészecskék mennyiségének megadási módjai 

6. Az ideális gáz modellje 

7. Gázmolekulák 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Előteszt  

10-20’ Gázok tulajdonságai 

A halmazállapotokat összehasonlító táblázat gázokra vonatkozó oszlopának áttekintése. 

Gázok tulajdonságainak ismertetése, ismétlése a részecskék és a halmaz szempontjából 

is: 

• a gázrészecskék közt elhanyagolhatóan gyenge vonzó kölcsönhatás 

• a részecskék egymástól viszonylag távol, önállóan helyezkednek el 

• a részecskék folyamatos mozgásban vannak (EVEM és ütközések) 

• a gázoknak nincs önálló alakjuk, állandó térfogatuk: kitöltik a rendelkezésükre álló 

teret, ill. összenyomhatók 

Fontos elkülöníteni a gázrészecskék 

jellemzőit és a gázok mint anyagi 

halmazok tulajdonságait! 
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20-30’ A gázok állapotjelzői 

A gázrészecskék összességét (a gázok halmazát) jellemző mennyiségeket 

állapotjelzőknek nevezzük, ezek: 

mennyiség neve mennyiség 

jele 

mennyiség SI-

mértékegysége 

nyomás p Pa (pascal) 

térfogat V m3 

anyagmennyiség n mol 

hőmérséklet T K (kelvin) 
 

Hangsúlyozni kell, hogy ezek az 

állapotjelzők SI mértékegységei, a 

későbbiekben kiderül, mikor szükséges 

mindenképpen ezt használni, mikor lehet 

eltérni ezektől. 

30-40’ Avogadro törvénye 

A gázok állapotjelzői közti kapcsolatot Avogadro törvénye adja meg. Ennek többféle 

megfogalmazása lehetséges, pl.: 

• Azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyforma térfogatában azonos 

anyagmennyiségű részecske található, az anyagi minőségtől függetlenül. 

• Azonos anyagmennyiségű gázok azonos nyomáson és hőmérsékleten azonos 

térfogatot töltenek be, az anyagi minőségtől függetlenül. 

• Általánosítva: Ha két, tartályban lévő gáz állapotjelzői közül három megegyezik, 

akkor a negyedik is, anyagi minőségtől függetlenül. 

 

Avogadro törvényét a diákok 9. 

évfolyamon kémiából tanulják! 

40-50’ Gázok moláris térfogata 

Avogadro törvényének következménye, hogy adott nyomáson és hőmérsékleten a gázok 

térfogata egyenesen arányos az anyagmennyiségükkel. Azaz a két mennyiség hányadosa, 

amit moláris térfogatnak nevezünk, állandó adott T és p esetén. 

 

Bizonyos speciális állapotokban gázok moláris térfogatának értéke megmérhető: 

állapot nyomás (p) hőmérséklet (T) moláris térfogat (Vm) 

normálállapot 105 Pa 0 °C = 273 K 22,41 dm3/mol 

szobahőmérséklet 105 Pa 20 °C = 293 K 24,0 dm3/mol 

standardállapot 105 Pa 25 °C = 298 K 24,5 dm3/mol 
 

Ezekre az adatokra később, az ideális gáz 

állapotegyenletének levezetésekor 

szükségünk lesz! 
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50-65’ Gázrészecskék mennyiségének megadási módjai 

 

A gázrészecskék mennyiségének megadására két lehetőség van: 

1. A gázrészecskék anyagmennyiségének megadása 

• jele: n 

• kiszámítása: 

𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 =
𝑡ö𝑚𝑒𝑔

𝑚𝑜𝑙á𝑟𝑖𝑠 𝑡ö𝑚𝑒𝑔
 

𝑛 =
𝑚

𝑀
 

• mértékegysége: [n] = 1 mol 

2. A gázrészecskék darabszámának megadása 

• jele: N 

• kiszámítása: 

𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏𝑠𝑧á𝑚 = 𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 ∙ 𝐴𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜 − á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

𝑁 = 𝑛 ∙ 𝑁𝐴 

• az Avogadro-állandó értéke: 

𝑁𝐴 = 6 ∙ 1023
1

𝑚𝑜𝑙
 

Az anyagmennyiség fogalmát és 

kiszámítási módját a diákok 9. 

évfolyamon kémiából tanulják. 

Az 1 mol fogalmát és az Avogadro-

állandó értékét a diákok 9. évfolyamon 

kémiából tanulják. 

 

Az anyagmennyiség a „tucat”-tal analóg 

mennyiség, tulajdonképpen csak azt a célt 

szolgálja, hogy részecskék 

mennyiségének megadásakor ne kelljen 

nagy számokkal dolgoznunk. 

 

A darabszámnak nincs mértékegysége! 

65-75’ Az ideális gáz modellje 

Avogadro törvényénél is már előkerült, hogy a gázok sok tulajdonsága az anyagi 

minőségtől független → célszerű egy általánosan használható modellt alkotni a gázokra, 

ez az ideális gáz modellje. 

Az ideális gázban: 

• a részecskék teljesen egyformák; 

• a részecskék közt egyáltalán nincs vonzó/taszító kölcsönhatás; 

• a részecskék pontszerűen kicsik és egymástól viszonylag távol vannak (ritka gáz); 

• a részecskék tökéletesen rugalmasan ütköznek egymással és a tartály falával; 

• a részecskék mozgásának leírására alkalmasak a mechanika törvényei, különös 

tekintettel Newton II. törvényére (dinamika alaptörvénye) 

Az ideális gázok tulajdonságait a legjobban a nemesgázok közelítik meg. (De nem azért, 

mert egyatomosak, hanem, mert köztük a leggyengébb a vonzó kölcsönhatás.) 
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75-80’ Gázmolekulák 

A korábbi tanulmányokból ismert gázmolekulákat érdemes ezen a ponton áttekinteni és 

csoportosítani pl. a molekulák atomszáma szerint: 

• egyatomos gázok: nemesgázok → hélium (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton 

(Kr), xenon (Xe), radon (Rn) 

• kétatomos elemmolekulák: fluor (F2), Klór (Cl2), hidrogén (H2), oxigén (O2), 

nitrogén (N2) 

• kétatomos vegyületmolekulák pl.: szén-monoxid (CO), nitrogén-monoxid (NO) 

• többatomos molekulák pl.: szén-dioxid (CO2), ammónia (NH3), metán (CH4) 

A gázmolekulák képletét (sőt alakját!) a 

diákok 9. évfolyamon kémiából tanulják. 

A képletek jelentősége a későbbiekben: 

• gázok moláris tömegének 

kiszámítása; 

• szabadsági fokok száma, 

ekvipartíció-tétel 

Elem: egyféle atomból felépülő anyag. 

Vegyület: többféle, egymással kémiai 

kötéssel, meghatározott arányban 

összekapcsolódó atomból álló anyag. 

80-90’ Utóteszt  

 

 

Ajánlott kérdések az elő- és utótesztre: 
A korábbi órák vázlatában is szereplő hőtani kérdések közül azok, amik a gázok tulajdonságaira vonatkoznak. 
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8. óra 

Gázok állapotváltozásai 1. 

 

A témakör vázlata: 
1. Gázok állapota és állapotváltozása 

2. Gázok izoterm állapotváltozása (Boyle-Mariotte-törvény) 

3. Gázok izobár állapotváltozása (Gay-Lussac I. törvénye) 

4. Gázok izochor állapotváltozása (Gay-Lussac II. törvénye) 

5. Egyesített gáztörvény 

6. Az állapotváltozások szemléltetése 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Előteszt  

10-20’ Gázok állapota és állapotváltozása 

Gázok állapotán azt értjük, hogy az állapotjelzők értéke adott. 

Gázok állapotváltozását az jelenti, ha egy (vagy több) állapotjelzőjük megváltozik, ennek 

következtében egy (vagy több) másik állapotjelző értéke is megváltozik. 

Gázok speciális állapotváltozásának azt nevezzük, hogy a gázok anyagmennyisége 

állandó, emellett T, P és V közül még valamelyik állandó → a másik kettő együtt változik. 

→ Háromféle lehetőség: 

• állandó hőmérsékleten való spec. állapotváltozás = izoterm állapotváltozás 

• állandó nyomáson való spec. állapotváltozás = izobár állapotváltozás 

• állandó térfogaton való spec. állapotváltozás = izochor állapotválzotás 

Állapotváltozás esetén az állapotjelzők közti kapcsolatot adják meg a gáztörvények. 

 

 

Fontos, hogy egyelőre nem vizsgáljuk a 

gázok állapotváltozásának folyamatát (pl. 

milyen gyorsan történt stb.), hanem csak a 

kezdő és a végállapotot. 
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20-35’ Gázok izoterm állapotváltozása 

 

Az állandó hőmérsékleten való állapotváltozás úgy valósulhat meg, ha nagyon (nagyon-

nagyon) lassan nyomjuk be vagy húzzuk ki a tartályt lezáró dugattyút. 

 

Előtte: 

 
 

Utána: 

 
 

Ha gázok térfogatát csökkentjük, azt tapasztaljuk, hogy nyomása megnő, ugyanis ekkor 

a részecskék gyakrabban ütköznek a tartóedény falával, így nagyobb nyomást fejtenek 

rá ki. 

 

Boyle-Mariotte-törvény: állandó anyagmennyiségű gáznak állandó hőmérsékleten a 

nyomása fordítottan arányos a térfogatával → szorzatuk állandó. 

𝑝~
1

𝑉
 

𝑝 ∙ 𝑉 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

Két állapot adataival: 

𝑝1 ∙ 𝑉1 = 𝑝2 ∙ 𝑉2 

 

Ha ábrázoljuk a gáz nyomását a térfogat függvényében, hiperbolákat kapunk (a fordított 

arányosságnak megfelelően). A hiperbolákat izotermáknak nevezzük, ugyanis egy 

izoterma pontjai a gáz azonos hőmérsékletű pontjait jelölik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A törvénynek sokféle megfogalmazása is 

lehetséges, de ebben a változatban minden 

lényeges és fontos tényező szerepel. 

 

 

 

 
A kép forrása: http://cms.sulinet.hu/get/d/50084d0c-

fbdb-407a-a8d3-

0d4c568905fc/1/6/b/Normal/10specialis_allapot2.jpg 

p2, V2 

T2 = T1 

p1, V1 

T1 
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A tengelyektől távolabb eső izotermák tartoznak magasabb hőmérséklethez. 
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35-45’ Gázok izobár állapotváltozása 

 

Az állandó nyomáson történő állapotváltozás úgy valósulhat meg, ha a könnyen mozgó 

dugattyúval lezárt tartályban van a gáz. 

 

Előtte: 

 
 

 

 

 

Utána: 

 

 
 

Ha megmelegítjük a gázt, azt tapasztaljuk, hogy térfogata megnő, ugyanis a részecskék 

gyorsabban mozognak. 

 

Gay-Lussac I. törvénye: Állandó anyagmennyiségű gáznak állandó nyomáson a térfogata 

egyenesen arányos a Kelvin-fokokban mért hőmérsékletével. → hányadosuk állandó. 

𝑉~𝑇 
𝑉

𝑇
= á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

Két állapot adataival: 
𝑉1
𝑇1

=
𝑉2
𝑇2

 

Ha ábrázoljuk a gáz térfogatát a Celsius-fokokban(!) mért hőmérséklet függvényében, 

egyeneseket kapunk (az egyenes arányosságnak megfelelően). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2, T2 

p2 = p1 

V1, T1 

p1 

melegítés 
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A különböző nyomásokhoz tartozó egyenesek egy pontban metszik egymást és a 

hőmérséklet tengelyét (-273 °C-nál). Ez azt jelenti, hogy ezen a hőmérsékleten a gázok 

térfogata nullává válna, alatta pedig negatív lenne. Ez fizikai képtelenség → ennél 

alacsonyabb hőmérséklet nincs, sőt, már ez sem érhető el! → Célszerű ezt a pontot 

abszolút nulla foknak nevezni és a termodinamikai hőmérsékleti skála (Kelvin-skála) 

alappontjának tekinteni → így nem létezik nulla és negatív hőmérséklet! 

 

Ábrázolva a gázok térfogatát a Kelvin-fokokban mért hőmérséklet függvényében: 

 
A vízszintes tengelytől távolabbra eső egyenes alacsonyabb nyomáshoz tartozik. 

Az ábra forrása: 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-

0054_kemia/images/212.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az ábra forrása: http://cms.sulinet.hu/get/d/8d900446-

e60b-47df-adc5-

f850597b3a86/1/5/b/Normal/10specialis_allapot4.jpg  
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45-55’ Gázok izochor állapotváltozása 

 

Az állandó térfogaton történő állapotváltozás úgy valósulhat meg, ha merev falú 

tartályban van a gáz (nincs dugattyú vagy rögzítve van). 

 

Előtte: 

 
 

 

 

 

Utána: 

 
 

Ha megmelegítjük a gázt, azt tapasztaljuk, hogy térfogata megnő, ugyanis a részecskék 

gyorsabban mozognak. 

Gay-Lussac II. törvénye: Állandó anyagmennyiségű gáznak állandó térfogaton a nyomása 

egyenesen arányos a Kelvin-fokokban mért hőmérsékletével. → hányadosuk állandó. 

 

𝑝~𝑇 
𝑝

𝑇
= á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

Két állapot adataival: 
𝑝1
𝑇1

=
𝑝2
𝑇2

 

 

Ha ábrázoljuk a gázok nyomását a Kelvin-fokokban mért hőmérséklet függvényében, 

egyeneseket kapunk (az egyenes arányosságnak megfelelően). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p2, T2 

V2 = V1 

p1, T1 

V1 

melegítés 
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Ezek az egyenesek is egy pontban metszik egymást és a hőmérséklet tengelyét, a nulla 

Kelvinnél (-273 °C-nál). 

 

 

 

 
Az ábra forrása: http://cms.sulinet.hu/get/d/0328b3af-

cf02-4bb0-a818-

de957ece15d5/1/6/b/Normal/10specialis_allapot5.jpg 
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55-65’ Egyesített gáztörvény 

 

Tekintsük át a három speciális állapotváltozásra vonatkozó gáztörvényt! 

 

Boyle-Mariotte-törvény: 

𝑝1 ∙ 𝑉1 = 𝑝2 ∙ 𝑉2 

Gay-Lussac I. törvénye: 
𝑉1
𝑇1

=
𝑉2
𝑇2

 

Gay-Lussac II. törvénye: 
𝑝1
𝑇1

=
𝑝2
𝑇2

 

 

A három gáztörvényből következik, hogy ha csak az anyagmennyiség állandó, akkor a gáz 

nyomásának és térfogatának szorzata egyenesen arányos a gáz Kelvin fokokban mért 

hőmérsékletével. 
𝑝 ∙ 𝑉

𝑇
= á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

𝑝1 ∙ 𝑉1
𝑇1

=
𝑝2 ∙ 𝑉2
𝑇2

 

Ez az ún. egyesített gáztörvény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyük észre! Az egyesített gáztörvény 

magába foglalja a három gáztörvényt! 

65-80’ Az állapotváltozások szemléltetése 

 

Gázok állapotváltozásainak kvantitatív kísérleti szemléltetése több okból is bonyolult, pl. 

speciális eszköz kell hozzá, vagy a mérés körülményes, hosszadalmas. 

Az alábbi kísérletek megfelelő felszereltség esetén azonban bemutathatók: 

• Boyle-Mariotte-törvény: 

http://demlabor.elte.hu//uploads/pages/17/documents/1_meres_hotan1.pdf 5.a kísérlet 

vagy videó: https://www.youtube.com/watch?v=J9IoAp51_7w  

• Gay-Lussac I. törvénye:  

http://demlabor.elte.hu//uploads/pages/17/documents/1_meres_hotan1.pdf 5.b kísérlet 

vagy videó: https://www.youtube.com/watch?v=pWfyGwEuhyA  
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• Gay-Lussac II. törvénye: 

http://demlabor.elte.hu//uploads/pages/17/documents/1_meres_hotan1.pdf 5.c kísérlet 

vagy videó: https://www.youtube.com/watch?v=2L_ncrFyBy4 

 

A gáztörvényeket szimulációs program segítségével is szemléltethetjük: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/gas-properties  

 

80-90’ Utóteszt  

 

Ajánlott kérdések elő- és utótesztre: 
 

Középszintű tesztkérdések: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek_2021.pdf 61-91. kérdés 

megoldásuk: https://kemfiz.hu/fizika_kozep/hotan/Tesztek%20megold%C3%A1sa_2021.pdf (figyelem, a számozás el van csúszva!) 

 

Emelt szintű tesztkérdések: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/G%C3%A1zt%C3%B6rv%C3%A9nyek.pdf  

megoldásuk: https://kemfiz.hu/fizika_emelt/hotan/Tesztek/G%C3%A1zt%C3%B6rv%C3%A9nyek%20megold%C3%A1sa.pdf  
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9. óra 

Gázok állapotváltozásai 2. 
 

A témakör vázlata: 
1. Ismétlés: gáztörvények 

2. Tanácsok a feladatok megoldásához 

3. Számítási feladatok megoldása a gázok állapotváltozásai témakörben 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Ismétlés: gáztörvények 

Speciális állapotváltozás fogalma 

Gáztörvények (szövegesen és képlet formájában) 

 

 

10-20’ Tanácsok a feladatok megoldásához: 

1. Mindig meg kell vizsgálni, hogy az anyagmennyiség állandó-e. (Nem szökik-e ki 

gáz, nem pumpálunk-e be, nem keletkezik/fogy-e gáz?) 

2. Meg kell vizsgálni, melyik állapotjelző állandó az anyagmennyiségen felül → 

annak megfelelő gáztörvény képletét válasszuk! 

3. Mértékegységek: 

a. a térfogat és a nyomás mértékegységét nem kell SI-be átváltani, csak 

egyforma legyen mindkét oldalon! (A képletek átrendezéséből látszik, hogy 

a nyomások ill. térfogatok aránya jelenik meg, mértékegységükkel 

egyszerűsíteni tudunk. 

b. A hőmérsékletet azonban mindenképpen át kell váltani Kelvin fokokba. Ez 

általában csak 0 °C vagy negatív értékek esetén tűnik fel a rutintalan 

feladatmegoldónak, ezért tudatosítani kell az átváltás szükségességét!) 

 

20-90’ Számítási feladatok megoldása  
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Számítási feladatok megoldása 
Az előző órán megbeszélt szempontok és példák alapján érdemes az alábbi számítási feladatok megoldását végigvezetni, a lényeges pontokra a 

diákok figyelmét felhívni. A lista természetesen tetszőlegesen módosítható, bővíthető. 

A feladatok megoldásához szükséges megadni a relatív atomtömegeket vagy függvénytáblát/periódusos rendszert rendelkezésre bocsátani! 

A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

1. Egy injekciós fecskendőbe 2 cm3 levegőt szívtunk, majd nyílását befogva 12 cm3-ig húztuk a dugattyút. Mekkora lett a fecskendőben a 

levegő nyomása? (1,6∙104 Pa) 

Ez egy bevezető jellegű feladat, a megoldás „képletbe helyettesítés”, de jó lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerű feladaton keresztül felhívjuk 

a diákok figyelmét az alábbi lényeges dolgokra: 

• a térfogatot nem szükséges átváltanunk, hiszen a térfogatok aránya jelenik meg az egyenlet átrendezése után, ha kifejezzük a dugattyú 

meghúzása utáni nyomást 

• a légköri nyomás értéke 105 Pa, ezt az adatot érdemes fejből tudni, illetve fel kell tudni ismerni, hogy mikor ekkora egy gáz nyomása. 

 

2. Egy adott levegőmennyiség térfogata 25 °C-on 6 dm3. Mekkora lesz a térfogata változatlan nyomásmérőállás esetén, ha a hőmérséklete 

8 °C-ra csökken? (1,05∙105 Pa) 

Ez egy bevezető jellegű feladat, a megoldás „képletbe helyettesítés”, de jó lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerű feladaton keresztül felhívjuk 

a diákok figyelmét az alábbi lényeges dolgokra: 

• a hőmérsékletet mindenképp szükséges K-be átváltani 

• a térfogatot nem szükséges átváltanunk SI-be, de akkor tudnunk kell, hogy a végeredmény mértékegysége is dm3. 

 

3. A világító fénycsöveket a 25 °C hőmérsékletű gyárban 3,5∙104 Pa nyomásúra töltik. Mekkora hőmérsékleten érné el a csőben levő gáz 

nyomása a légköri nyomást? (851 K) 

Ez egy bevezető jellegű feladat, a megoldás „képletbe helyettesítés”, de jó lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerű feladaton keresztül felhívjuk 

a diákok figyelmét az alábbi lényeges dolgokra: 

• a hőmérsékletet mindenképp szükséges K-be átváltani 

• a nyomást nem szükséges átváltanunk SI-be, bár itt abban van megadva. 
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4. Egy 3 dm3 térfogatú edényben 27 °C-os, 105 Pa nyomású nitrogéngáz van. Mekkora tömeget kell az 1 dm2 keresztmetszetű, súlytalan 

dugattyú tetejére tenni, hogy az ugyanott legyen, miután a gázt 87 °C-ra melegítjük? 

A feladat megoldásához érdemes átismételni a nyomást definiáló 𝑝 =
𝐹

𝐴
 képletet. 

 

5. Henger alakú zárt edényben súrlódásmentes, jól záró, vékony dugattyú áll. Kiinduláskor a dugattyú bal oldalán 8 liter normálállapotú, 

jobb oldalán 5 liter normálállapotú gáz van bezárva. A jobb oldali teret 100 °C-ra melegítjük, miközben a bal oldali részt továbbra is 0 

°C-on tartjuk. A henger fala és a dugattyú hőszigetelőnek tekinthető. 

a) Mekkora lesz az egyik illetve a másik oldalon a nyomás, ha a dugattyút a melegítés közben nem engedjük elmozdulni? 

b) Mekkora lesz a bal illetve jobb oldali részben a gáz térfogata és nyomása, ha a dugattyú a melegítés folyamán elmozdulhat? 

A feladat megoldásához mindenképp érdemes (szükséges) ábrát készíteni, jelölve a henger két oldalán bezárt gázt, és helyes indexeléssel 

érdemes az ábrán is feltüntetni az állapotjelzőket. 

 

6. Vízszintesen elhelyezett, mindkét végén lezárt, egyenletes keresztmetszetű, 1 m hosszú üvegcsőben bal oldalt 20 cm hosszú, jobb oldalt 

50 cm hosszú, 0 °C-os levegőoszlop van. A két levegőmennyiséget higany választja el egymástól. Mennyivel kell a bal oldali levegő 

hőmérsékletét növelni (miközben a jobb oldali 0 °C marad), hogy a higany középre tolódjék? 

A feladat megoldásához mindenképp érdemes (szükséges) ábrát készíteni, jelölve a henger két oldalán bezárt gázt, és helyes indexeléssel 

érdemes az ábrán is feltüntetni az állapotjelzőket. 

 

 

További ajánlott feladatok: 
Ezek között szerepelnek már az állapotegyenletre vonatkozó feladatok is! Ezeket hagyjuk későbbre! 

Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.35, 15.37, 15.39, 

15.40, 15.41, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 16.4 

Ötösöm lesz fizikából példatár: 15/1, 8-16, 18-24, 27-29, 32, 34-35 

Középiskolai fizikapéldatár (szerk. Moór Ágnes): 818, 829, 831, 833, 834, 838, 839-842, 844-848, 851-867, 875, 876 

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél több számítási feladat megoldására fordítani! 

Igény esetén, indokolt esetben természetesen választhatók tesztfeladatok az előző órai vázlatban szereplő érettségi tesztkérdések közül. 
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10. óra 

Állapotsík 

 

A témakör vázlata: 
1. Az állapotsík fogalma 

2. Az állapotsíkról leolvasható információk 

3. Speciális állapotváltozások ábrázolása állapotsíkon 

4. Körfolyamat 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Előteszt  

10-15’ Az állapotsík fogalma 

 

Az állapotsík olyan derékszögű koordináta-rendszer, melynek tengelyeit egy-egy 

állapotjelző alkotja. 

Ilyeneket rajzoltunk fel a gáztörvényeknél! 

 

Szokás ezeket p-V, V-T, p-T diagramnak is nevezni. 

 

 

 

15-35’ Az állapotsíkról leolvasható információk 

 

Az állapotsíkon felvett egy pont a gáznak egy állapotát adja meg, ugyanis leolvasható 

három állapotjelző értéke (p, V, T közül kettő a tengelyekről, a harmadik a görbéhez 

tartozó T/p/V-értékként), a negyedik, az anyagmennyiség pedig ebből kiszámítható (ld. 

később az állapotegyenletnél). 

 

Az állapotsíkon két pontot összekötő vonalakkal a gázok állapotváltozását ábrázolhatjuk. 
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35-50’ Speciális állapotváltozások ábrázolása állapotsíkon 

 

 
 

Izobár állapotváltozás: 1. folyamat 

Izochor állapotváltozás: 2. folyamat 

Izoterm állapotváltozás: 3. folyamat 

 

 

 

 
Az ábra forrása: https://fizipedia.bme.hu/images/thumb/ 

a/a6/K%C3%B6rfolyamat_izoterm%C3%A1val.svg/ 

200px-K%C3%B6rfolyamat_izoterm%C3%A1val.svg.png 

50-60’ Körfolyamat 

 

A körfolyamat olyan állapotváltozások sorozata, melynek végén a gáz visszatér eredeti 

állapotába. 

Ld. fenti ábrán egymás után az 1., 2. és 3. folyamatot. 

 

Periodikusan működő hőerőgépekben és hőszivattyúkban ez valósul meg. 

 

 

 

60-80’ Megjegyzés 

Az egyik állapotsíkon ábrázolt folyamat (állapotváltozás) egy másik állapotsíkra is 

átrajzolható. 

 

 

Érdemes mutatni néhány példát egy-egy 

speciális állapotváltozásra (vagy akár 

teljes körfolyamatra), hogy az egyik 

állapotsíkon való ábrázolás hogyan 

jeleníthető meg egy másik állapotsíkon. 

80-90’ Utóteszt  
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Ajánlott kérdések az elő- és utótesztre: 
A korábbi órák vázlatában is szereplő hőtani kérdések közül azok, amik a gázok tulajdonságaira, állapotváltozásaira vonatkoznak ismétlés jelleggel, 

illetve állapotsíkok értelmezésére, adatok leolvasására vonatkozó feladatok. 
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11. óra 

Az ideális gáz állapotegyenlete 

 

A témakör vázlata: 
1. Ismétlés 

2. Az ideális gáz állapotegyenletének levezetése 

3. Megjegyzések az állapotegyenlethez 

4. Gázok sűrűségének kiszámítása 

5. Tanácsok a számítási feladatok megoldásához 

6. Számítási feladatok megoldása az ideális gáz állapotegyenletének témakörében 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Ismétlés 

Állapotjelzők 

Az ideális gáz modellje 

Egyesített gáztörvény 

Adott esetben az ismétlés természetesen 

előteszt formájában is megvalósulhat. 

10-25’ Az ideális gáz állapotegyenletének levezetése 

 

Az egyesített gáztörvény megkötést tartalmaz, feltétele a gáz anyagmennyiségének 

állandósága. 

Belátható, hogy a gáz anyagmennyisége egyenesen arányos a gáz nyomásával és 

térfogatával is. (Nagyobb anyagmennyiségű gáz → nagyobb nyomású és/vagy nagyobb 

térfogatú.) 

 

Átalakítva a képletet, beleírva az anyagmennyiséget → az anyagmennyiség a nevezőbe 

kerül (az egyenes arányosság miatt): 
𝑝 ∙ 𝑉

𝑛 ∙ 𝑇
= á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

Ez egy teljesen általános gáztörvény, magába foglalja az összes eddigi, speciális esetet! 
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Számítsuk ki, mekkora ennek az állandónak az értéke! Használjuk fel ehhez a három 

ismert, speciális állapot adatait! 

Pl. normálállapot: 

p = 101 300 Pa 

n = 1 mol 

V = 22,41 dm3 = 0,002241 m3 

T = 0 °C =273 K 

 
→ 

𝑝 ∙ 𝑉

𝑛 ∙ 𝑇
= ⋯ = 8,31

𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 

(Mértékegységénél: 𝑃𝑎 ∙ 𝑚3 = ⋯ = 𝐽) 
 

Az így kiszámolt állandó minden gáz bármely állapotában ugyanezt az értéket adja (hiszen 

ez a legáltalánosabb gáztörvény, ez már nem tartalmaz megkötést!) 

Az állandó neve: egyetemes (univerzális) gázállandó, jele: R. 

𝑅 = 8,31
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 

→ 
𝑝 ∙ 𝑉

𝑛 ∙ 𝑇
= 𝑅 

Átrendezve: 

𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Ez az egyenlet az ideális gáz állapotegyenlete. 

 

25-35’ Megjegyzések az állapotegyenlethez: 

 

1. Az egyenlet neve arra utal, hogy ez határozza meg egy gáz állapotát → bármely három 

állapotjelző értékének ismeretében a negyedik kiszámítható. (Ld. állapotsíknál.) 

 

2. Az egyenlet Avogadro törvényének matematikai alakja! 
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3. Az állapotegyenlettel számolva minden mennyiség esetén SI-mértékegységeket kell 

használnunk R mértékegysége miatt. 

 

4. Azt nevezzük ideális gáznak, aminek állapotjelzői között fennáll ez az összefüggés. 

(Azaz ez az egyenlet definiálja az ideális gázt.) 

 

5. Kiszámítható belőle a gázok sűrűsége adott állapotban. 

 

35-45’ Gázok sűrűségének kiszámítása 

 

Az állapotegyenletbe beírva a gázok tömege (m), moláris tömege (M) és anyagmennyisége 

(n) közti összefüggést (𝑛 =
𝑚

𝑀
): 

𝑝 ∙ 𝑉 =
𝑚

𝑀
∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Kifejezve a sűrűséget: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=
𝑝 ∙ 𝑀

𝑅 ∙ 𝑇
 

 

A képlet alapján a gázok sűrűsége: 

• egyenesen arányos a nyomásukkal 

• egyenesen arányos a moláris tömegükkel 

o a nagy moláris tömegű gáz nagy sűrűségű, a levegő alatt helyezkedik el, pl. 

szén-dioxid (M = 44 g/mol) 

o a kis moláris tömegű gáz kis sűrűségű, a levegőben felfelé száll, pl. hélium 

(M = 4 g/mol) 

• fordítottan arányos a hőmérsékletükkel 

o „a meleg levegő felfelé száll” 
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45-50’ Tanácsok a számítási feladatok megoldásához 

 

• Az állapotegyenlettel számolva minden mennyiség esetén SI-mértékegységeket 

kell használnunk R mértékegysége miatt. 

• Az állapotegyenlet a gáz egy konkrét állapotában az állapotjelzők közti kapcsolatot 

adja meg, segítségével kiszámítható egy hiányzó állapotjelző értéke egy adott 

állapotban. Az állapotváltozások eredményeképp ismeretlen állapotjelző értékét 

gáztörvényekkel számíthatjuk ki. (Bár láttuk, az állapotegyenlet tulajdonképpen a 

gáztörvények teljesen általános alakja.) 

 

50-90’ Számítási feladatok megoldása  

 

Számítási feladatok: 
A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

1. 35 literes gázpalackban 0 °C hőmérsékletű oxigéngáz van, tömege 0,4 kg. Mekkora az oxigéngáz nyomása? (8,1∙105 Pa) 

Ez egy bevezető jellegű feladat, a megoldás „képletbe helyettesítés”, de jó lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerű feladaton keresztül felhívjuk 

a diákok figyelmét az alábbi lényeges dolgokra: 

• az állapotegyenletben szereplő mindegyik állapotjelzőnek SI mértékegységűnek kell lennie! 

• érdemes előbb külön kiszámítani az anyagmennyiséget az 𝑛 =
𝑚

𝑀
 képlet segítségével. Ebben az esetben szükséges, hogy a gáz 

tömegének és moláris tömegének mértékegysége összhangban legyen egymással (kg és kg/mol vagy g és g/mol). Érdemesebb utóbbit 

használni, ugyanis a moláris tömegnek inkább a g/mol a megszokott mértékegysége. 

 

2. Egy 12 dm3 térfogatú gázpalackban 350 g tömegű, 16 °C hőmérsékletű, 2,5 MPa nyomású gáz van. Melyik ez a gáz? 

A gáz anyagi minőségére a moláris tömegéből következtethetünk. A moláris tömeg 28 g/mol-nak adódik, mely alapján ez lehet nitrogéngáz 

(N2), szén-monoxid (CO) vagy etén (C2H4). 
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3. Mekkora a standardállapotú nitrogéngáz sűrűsége? (1,14 g/dm3) 

A megoldáshoz szükséges a standardállapot állapotjelzőinek ismerete. Ezeket érdemes megjegyezni, de akár a függvénytáblából is 

kinézhetők. 

Ebben az esetben a sűrűség a moláris tömeg és a moláris térfogat hányadosaként is kiszámítható. 

Fontos megemlíteni a diákoknak, hogy ne a végeredményt próbálják kikeresni a függvénytáblából, mert azt valószínűleg nem találják meg, 

hanem valamilyen téves adatot néznek ki. 

Érdemes felhívni a figyelmet, hogy egy gáz sűrűsége kb. ezredrésze a kondenzált anyagokénak. 

Gyakorlásképp olyan feladat is megoldható, melyben nem egy speciális állapotról van szó, hogy az állapotegyenletből levezetett képletet 

kelljen alkalmazni a sűrűség kiszámítására. 

 

4. Az oxigéngyárban az 50 dm3-es palackokat 1,5∙107 Pa nyomásig töltik fel, 15 °C hőmérsékleten.  

a) Mekkora a palackban levő oxigén tömege? (10,04 kg) 

b) Mennyivel lett könnyebb a palack, ha 1,5∙105 Pa nyomáson és 15 °C hőmérsékleten 1 m3 oxigént használtunk el? (2,008 kg) 

 

5. Egy gázpalackban 0,335 kg tömegű levegő van. Hányad részére csökken a palackban a nyomás, ha 0,145 kg tömegű levegőt kiengedünk 

úgy, hogy közben a hőmérsékletet állandó értéken tartjuk? (0,56) 

 

6. Egy gázpalackban 2∙106 Pa nyomású, 300 K hőmérsékletű gáz van. Kiengedjük a gáz harmadrészét. Mekkora nyomású lett így a gáz, 

ha a hőmérséklet 10 K-nel csökkent? (1,28∙106 Pa) 
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7. Töltsük ki a táblázatot! 

 
Gáz 

Moláris 

tömeg 
Tömeg 

Anyag-

mennyiség 
Térfogat Nyomás Hőmérséklet 

1. Hélium   3,5 mol 12 dm3 1,6∙106 Pa  

2.  28 g/mol 0,65 kg   3,5∙105 Pa 451 K 

3. Oxigén  300 g  150 dm3  28 °C 

4. Hidrogén   6 mol  2,8∙107 Pa 20 °C 

5.  20 g/mol 0,44 kg  0,3 m3  30 °C 

6. Nitrogén    60 dm3 5,2∙106 Pa 80 °C 

7. Hélium  5,2 g   1,1·106 Pa 15 °C 

8. CO2   3,4 mol 55 dm3  37 °C 

9. SO2  8 g  6,5 dm3 1,5·105 Pa  

10. Oxigén    60 dm3 5,6·106 Pa 20 °C 

11. Hidrogén    3,4 dm3 8,1·105 Pa 22 °C 

 

A feladat látszólag azt sugallja, hogy csak a végeredmény számít, a megoldás menetének feltüntetése nem. Ez természetesen nem igaz, ezért 

szükséges, hogy ezt a feladatot megelőzze több olyan megoldás, melynek során a megoldás menetének részletes leírása is megtörténik. 

Ugyanakkor fontos, hogy az állapotegyenlet használata a diákoknak készség szintjén menjen, ezt lehet gyakorolni ezzel a feladattal. 

 

További ajánlott feladatok: 
Ezek között szerepelnek a gáztörvényekre vonatkozó feladatok is! Ezek közül ami korábban nem szerepelt, most megoldhatók, amennyiben idő 

és szükség van rá! 

Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.35, 15.37, 15.39, 

15.40, 15.41, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 16.4 

Ötösöm lesz fizikából példatár: 15/1, 8-16, 18-24, 27-29, 32, 34-35 

Középiskolai fizikapéldatár (szerk. Moór Ágnes): 818, 829, 831, 833, 834, 838, 839-842, 844-848, 851-867, 875, 876 
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Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél több számítási feladat megoldására fordítani! 

Igény esetén, indokolt esetben természetesen választhatók tesztfeladatok a korábban megadott gyűjteményekből. 
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12. óra 

Kinetikus gázelmélet 1. 
 

A témakör vázlata: 
1. A kinetikus gázelmélet célkitűzése, alapjai 

2. A gázok nyomásának értelmezése 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-20’ A kinetikus gázelmélet célkitűzése, alapjai 

 

Kinetika = mozgás 

Az elmélet más elnevezése: az ideális gáz molekuláris elmélete. 

 

Célkitűzés: 

Összekapcsolni a gázok makroszkopikus jellemzőit (nyomás, hőmérséklet) a 

gázrészecskék mikroszkopikus tulajdonságaival (sebesség, tömeg). Hogyan adódnak 

utóbbiakból előbbiek? Adjunk erre levezetést! 

(Ugyanis egyetlen részecskének se nyomása, se hőmérséklete, nem lehet szó 

szummázásról.) 

 

Kiindulási megfontolások: 

Egy zárt, merev falú, téglatest alakú, V térfogatú tartályba van bezárva a gáz, a 

részecskeszám N. 

Így az egységnyi térfogatra jutó részecskék száma: 
𝑁

𝑉
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20-80’ A gázok nyomásának értelmezése 

 

Kvalitatívan: 

A részecskék mozgásuk során rugalmasan ütköznek a tartály falával, arról visszapattannak. 

Ennek során lendületük megváltozik, azaz erővel hatottak a falra. Ebből adódik a falra ható 

nyomás. 

 

Kvantitatívan: 

Adott Δt időtartam alatt csak azok a vx átlagos sebességű részecskék érik el az A felületű 

falat és tudnak vele ütközni, melyek attól legfeljebb  

𝑠 = 𝑣𝑥 ∙ ∆𝑡 
távolságra vannak. 

Ezek a részecskék a tartályon belül egy téglatest alakú térrészben vannak, ennek térfogata: 

𝑉𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 = 𝐴 ∙ 𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑣𝑥 ∙ ∆𝑡 

Az ebben lévő részecskék száma: 

𝑁𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 =
𝑁

𝑉
∙ 𝑉𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 =

𝑁

𝑉
∙ 𝐴 ∙ 𝑣𝑥 ∙ ∆𝑡 

Ezeknek a részecskéknek átlagosan éppen a fele tart a fal felé és ütközik vele (a másik fele 

ellenkező irányban halad). Az ütköző részecskék száma: 

𝑁ü𝑡𝑘ö𝑧ő =
1

2
∙ 𝑁𝑡é𝑔𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 =

1

2
∙
𝑁

𝑉
∙ 𝐴 ∙ 𝑣𝑥 ∙ ∆𝑡 

A részecskék mozgásuk során rugalmasan ütköznek a tartály falával. Ennek során a falra 

merőleges sebességösszetevőjük (vx) ellentétes előjelűre változik, így a sebességváltozás 

ebben az irányban: 

∆𝑣𝑥 = 2𝑣𝑥 

Így egyetlen m tömegű részecske lendületváltozása a fallal való ütközés során: 

∆𝐼𝑒𝑔𝑦 = 𝑚 ∙ ∆𝑣𝑥 = 2𝑚𝑣𝑥 

Az összes, fallal ütköző részecske lendületváltozása: 

∆𝐼ö𝑠𝑠𝑧 = 𝑁ü𝑡𝑘ö𝑧ő ∙ ∆𝐼𝑒𝑔𝑦 =
1

2
∙
𝑁

𝑉
∙ 𝐴 ∙ 𝑣𝑥 ∙ ∆𝑡 ∙ 2𝑚𝑣𝑥 

 

∆𝐼ö𝑠𝑠𝑧 =
𝑁

𝑉
∙ 𝐴 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑥

2 ∙ ∆𝑡 
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Ebből a falra kifejtett erő Newton II. törvénye alapján: 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 = ⋯ =
∆𝐼

∆𝑡
 

𝐹 =
∆𝐼ö𝑠𝑠𝑧
∆𝑡

=
𝑁

𝑉
∙ 𝐴 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑥

2 

Ebből a falra ható nyomás: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
=
𝑁

𝑉
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑥

2 

Fejezzük ki a részecskék x irányú sebességösszetevőjének segítségével a teljes 

sebességüket! Ezt térbeli Pitagorasz-tétellel tehetjük meg, a mechanikában tanultak szerint: 

𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔
2 = 𝑣𝑥

2 + 𝑣𝑦
2 + 𝑣𝑧

2 

Tekintve, hogy a gáz nem áramlik, a három irányú átlagos sebességösszetevőjük nagysága 

(és azok négyzete) is egyenlő: 

𝑣𝑥
2 = 𝑣𝑦

2 = 𝑣𝑧
2 

Így: 

𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔
2 = 3𝑣𝑥

2 

Ebből: 

𝑣𝑥
2 =

1

3
𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔
2  

Ezt beírva a nyomás előbb levezetett képletébe: 

𝑝 =
𝑁

𝑉
∙ 𝑚 ∙

1

3
𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔
2  

Azaz: 

𝑝 =
1

3
∙
𝑁

𝑉
∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2  

Az eredmény alapján a gázok nyomása 

• egyenesen arányos a részecskék darabszámával (N) és tömegével (m) 

• fordítottan arányos a térfogattal (V) → Ld. Boyle-Mariotte-törvény 

• négyzetesen arányos a részecskék átlagos sebességével (vátlag) 

 

Ennek az egyenletnek a levezetésével teljesítettük a nyomás értelmezésére vonatkozó 

célkitűzést kvalitatív és kvantitatív módon is! 
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80-90’ Ismétlés, áttekintés  

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél inkább a levezetés megértetésére fordítani. 
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13. óra 

Kinetikus gázelmélet 2. 
 

A témakör vázlata: 
1. A kinetikus gázelmélet eddigi megállapításának ismétlése 

2. Gázok hőmérsékletének értelmezése 

3. Egy gázrészecske mozgási energiájának megadása 

4. Hőmozgás 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Előteszt  

10-20’ A kinetikus gázelmélet eddigi megállapításának ismétlése 

 

Célkitűzés: Összekapcsolni a gázok makroszkopikus jellemzőit (nyomás, hőmérséklet) a 

gázrészecskék mikroszkopikus tulajdonságaival (sebesség, tömeg). Hogyan adódnak 

utóbbiakból előbbiek? 

A levezetést az ideális gáz modelljére végezzük. 

 

A gázok nyomásának értelmezése: 

A részecskék mozgásuk során rugalmasan ütköznek a tartály falával, arról visszapattannak. 

Ennek során lendületük megváltozik, azaz erővel hatottak a falra. Ebből adódik a falra ható 

nyomás. 

Ennek nagysága:  

𝑝 =
1

3
∙

𝑁

𝑉
∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2  

azaz a gázok nyomása 

• egyenesen arányos a részecskék darabszámával (N) és tömegével (m) 

• fordítottan arányos a térfogattal (V) 

• négyzetesen arányos a részecskék átlagos sebességével (vátlag) 
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20-45’ Gázok hőmérsékletének értelmezése 

 

A nyomásra kapott egyenletet átalakítva: 

𝑝 ∙ 𝑉 =
1

3
∙ 𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2  

A jobboldali kifejezés utolsó két tényezőjének a szorzata egyetlen gázrészecske mozgási 

energiájának kétszerese. Ezért végezzük el az alábbi átalakítást: 

𝑝 ∙ 𝑉 =
2

3
∙ 𝑁 ∙

1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2  

Ebben a kifejezésben tehát: 

• egyetlen gázrészecske mozgási energiája: 𝐸𝑚 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2  

• az összes gázrészecske mozgási energiája: 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 = 𝑁 ∙ 𝐸𝑚 = 𝑁 ∙
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2  

 

Vagyis:  

𝑝 ∙ 𝑉 =
2

3
∙ 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 

Ideális gázokra igaz, hogy: 

𝑝 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

A két egyenlet baloldalának azonosságából adódik: 

𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 =
3

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Az egyenlet alapján: a részecskék összes mozgási energiája egyenesen arányos a gáz 

Kelvin-fokokban mért hőmérsékletével (T).  

Vagyis a gázok hőmérséklete a részecskék mozgásából, mozgási energiájából adódik. 

Ennek az egyenletnek a levezetésével teljesítettük a hőmérséklet értelmezésére vonatkozó 

célkitűzést! 
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45-60’ Egyetlen gázrészecske átlagos mozgási energiája 

 

A fenti kifejezést átalakítva adjuk meg egyetlen gázrészecske átlagos mozgási energiáját! 

𝐸𝑚 =
𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧

𝑁
=

3
2 ∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝑁
=

3
2 ∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇

𝑛 ∙ 𝑁𝐴
=

3

2
∙

𝑅

𝑁𝐴
∙ 𝑇 

 

A kifejezésben szereplő két állandó hányadosa is állandó, ez a Boltzmann-állandó (k): 

𝑘 =
𝑅

𝑁𝐴
=

8,31
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾

6,023 ∙ 1023 1
𝑚𝑜𝑙

 
= 1,38 ∙ 10−23

𝐽

𝐾
 

 

 

Így egyetlen részecske átlagos mozgási energiája: 

𝐸𝑚 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔

2 =
3

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 

 

Diszkusszió: 

• egy gázrészecske átlagos sebessége kiszámítható, a Kelvin-fokokban mért 

hőmérsékletétől (T) és a részecske tömegétől (m) függ. 

• újabb bizonyíték a Kelvin-skála jogosságára: 0 K hőmérsékleten a részecskék 

sebessége 0 lenne, alacsonyabb hőmérsékleten értelmezhetetlen (𝑣á𝑡𝑙𝑎𝑔
2 < 0) lenne, 

a természetes számok halmazán nem megoldható egyenlőtlenség. 

 

 

Itt felhasználjuk az alábbi összefüggést a 

gázrészecskék darabszáma (N) és 

anyagmennyisége (n) között: 

𝑁 = 𝑛 ∙ 𝑁𝐴 

ahol 𝑁𝐴 az Avogadro-állandó. 

60-80’ Hőmozgás 

A kinetikus gázelmélet kapcsán érdemes beszélni a hőmozgásról, mely a folyadékok és 

gázok részecskéinek szüntelen, véletlenszerű, a hőmérséklettől függő sebességgel történő 

mozgása. Ez a Brown-mozgás. 

A hőmozgás következménye a diffúzió, azaz, hogy folyadékban és gázban a különböző 

anyagi minőségű anyagok keverés nélkül, spontán folyamatban is el tudnak keveredni (pl. 

illat száll a levegőben). A diffúzió sebessége függ a diffundáló anyag moláris tömegétől és 

a hőmérséklettől. 

 

80-90’ Utóteszt  
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Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ezen az órán előtesztként az előző órai megállapításra vonatkozó, ismétlő jellegű kérdéseket érdemes feltenni. 

Utótesztként pedig a teljes témakörre vonatkozó, átfogó jellegű kérdéseket. 
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14. óra 

Gázok moláris hőkapacitása 

 

A témakör vázlata: 
1. Ismétlés: fajlagos hőkapacitás (fajhő) 

2. A moláris hőkapacitás fogalma 

3. Gázok állandó térfogaton vett mólhőjének fogalma, kiszámítása 

4. Az ekvipartíció-tétel 

5. A termodinamikai szabadsági fokok számának definíciója 

6. Egy- és többatomos gázok 

7. Gázok fajhője 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Ismétlés: fajlagos hőkapacitás (fajhő) 

 

Az az energiamennyiség, mely egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének 1 °C vagy K 

fokkal való megemeléséhez szükséges. 

jele: c 

mértékegysége: [𝑐] = 1
𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
= 1

𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
 

segítségével a melegítés során felvett hő (energia) kiszámítása:  

𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇 

ahol 

Q a közölt hő nagysága 

c a melegített anyag anyagi minőségére jellemző állandó, ennek neve fajlagos 

hőkapacitás (fajhő) 

m a melegített anyag tömege 

ΔT a hőmérséklet-változás 
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10-20’ A moláris hőkapacitás fogalma 

 

A moláris hőkapacitás (mólhő) fogalma a fajhőhöz nagyon hasonló, a különbség, hogy 

egységnyi anyagmennyiségre vonatkozik. 

Def.: Az az energiamennyiség, mely egységnyi anyagmennyiségű anyag hőmérsékletének 

1 °C vagy K fokkal való megemeléséhez szükséges. 

Jele: C 

mértékegysége: [𝑐] = 1
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙°𝐶
= 1

𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
 

A melegítés során felvett hő (energia) kiszámítása:  

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

ahol 

Q a közölt hő nagysága 

C a melegített anyag moláris hőkapacitása (mólhője) 

n a melegített anyag anyagmennyisége 

ΔT a hőmérséklet-változás 

 

Tekintve, hogy gázok melegítése esetén a térfogatváltozás mértéke jelentős lehet, illetve 

függ az alkalmazott körülményektől, tulajdonképpen minden állapotváltozásra más és más 

a mólhő értéke. Két kitüntetett eset: 

• gázok állandó térfogaton vett mólhője (CV) 

• gázok állandó nyomáson vett mólhője (Cp) 

 

 

 

 

 

 

Érdemes megkérdezni a diákokat, hogy 

mely mennyiségnek 1
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
a 

mértékegysége. 

20-45’ Gázok állandó térfogaton vett mólhőjének fogalma, kiszámítása 

 

A továbbiakban elméleti levezetés alapján kiszámítjuk a gázok állandó térfogaton vett 

mólhőjének értékét. 

Gázt melegítünk állandó térfogaton. A részecskék ilyenkor a tartály eredeti térfogatában 

maradnak, a gáz nem tágul, azaz a felvett hő csak a részecskék mozgási energiáját növeli, 

azaz 

𝑄 = 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 

A felvett hő: 

𝑄 = 𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

 

 

Ez új és meglepő gondolat az eddigiekhez 

képest, hiszen a fajhőről azt tanultuk, hogy 

anyagi állandó, értéke méréssel 

határozható meg és táblázatokból 

olvasható ki. 

 

v.ö. kinetikus gázelmélet 
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A részecskék mozgási energiájának megváltozása: 

∆𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 =
3

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝑇 

Így: 

𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 =
3

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝑇 

Elvégezve az átalakításokat, kifejezve az állandó térfogaton vett mólhő értékét: 

𝐶𝑣 =
3

2
∙ 𝑅 =

3

2
∙ 8,31

𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
= 12,5 

𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
  

 

A levezetés eredménye azt jelenti, hogy gázok állandó térfogaton vett mólhője egy adott 

érték (12,5 
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
), az anyagi minőségtől függetlenül. 

A gázok állandó térfogaton vett mólhője (a fajhőhöz hasonlóan) mérhető mennyiség! 

Mérési eredmények gázok CV értékére, 
𝐽

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
 egységben: 

 

He: 12,6 

Ne: 12,6 

Ar: 12,7 

Kr: 12,4 

Xe: 12,6 

 

H2: 20,4 

N2: 20,7 

O2: 20,9 

NO: 20,9 

CO: 20,9 

CO2: 27,8 

N2O: 28,4 

H2O: 24,9 

H2S: 27,4 

 

C2H2: 33,2 

 

C2H6: 39,8 

 

 

Diszkusszió: Az elméleti levezetés eredményeképp kapott érték csak nemesgázokra 

egyezik meg a mért értékekkel. Többatomos gázok esetén eltérést tapasztalunk, pedig 

(állapotjelzőik alapján) ezek is ideális gázoknak tekinthetők! 

Az adatokból látszik, hogy a gázrészecskét alkotó atomok száma lényeges! 
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45-60’ Az energia eloszlása a gázrészecskék között (ekvipartíció tétel) 

 

Gondoljuk meg: miért kapunk eltérést a többatomos gázokra? 

Mert molekuláik energetikailag eltérnek az egyatomos gázrészecskéktől. 

Miben? 

A lehetséges mozgásformákban. 

 

Egyatomos gázrészecskék 

Csak haladó mozgást végezhetnek a tér 3 irányában → 3 sebességösszetevőjük van. 

Mozgási energiájukat csak haladási mozgási energia formájában tudják hordozni. 

Egy részecske mozgási energiája: 

𝐸𝑚 =
3

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 = 3 ∙

1

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 

A kifejezés elején szereplő „3” a tér 3 irányába történő mozgásból származik, a 3 

sebességösszetevő miatt került elő. 

 

Kétatomos gázrészecskék 

A molekulák „súlyzó” alakúak, így a 3 irányú haladó mozgás mellett 2 tengely körül 

még forgómozgást is végezhetnek → a 3 sebességösszetevő mellett 2 szögsebesség-

összetevő is megjelenik. 

 

Mennyi energia jut egy tengely körüli forgásra? A választ az ekvipartíció-tétel adja meg: 

• egy részecske minden mozgásformájára azonos nagyságú, méghozzá 
1

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 

nagyságú energia jut. 

 

 

Ahol f az ún. termodinamikai szabadsági fokok száma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kétatomos molekulák alakjáról a diákok 

9. évfolyamon kémiaórán tanulnak. 

A 3. tengely (a molekula tengelye) körüli 

forgómozgás forgási energiája 

elhanyagolható a másik két tengely (a 

molekula tengelyére merőleges irányok) 

forgási energiájához képest, ezért ezzel 

nem számolunk. 

 

Az ekvipartíció szó jelentése: egyenlő rész 
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 Így egyetlen részecske, illetve a teljes gáz energiája: 

 

 Egyetlen részecske 

mozgási energiája 

Teljes gáz energiája 

Egyatomos gáz 
𝐸𝑚 =

3

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 =

3

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Kétatomos gáz 
𝐸𝑚 =

5

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 =

5

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Általánosan 
𝐸𝑚 =

𝑓

2
∙ 𝑘 ∙ 𝑇 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 =

𝑓

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

 

 

60-70’ A termodinamikai szabadsági fokok számának definíciója 

 

A termodinamikai szabadsági fokok számának többféle definíciója létezik: 

1. Megadja, hogy egy részecske hányféle mozgásformát végezhet. 

2. Megadja, hogy egy részecske hányféleképp tud energiát hordozni (felvenni és 

leadni) 

3. Megadja egy részecse teljes mozgásának leírásához szükséges sebesség- és 

szögsebesség-összetevők számát. 

4. Megadja egy részecske teljes energiakifejezésében a mégyzetes tagok számát. 

 

A szabadsági fokok számával általánosan újraszámoljuk a gázok állandó térfogaton vett 

mólhőjét:  

 

𝑄 = 𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 

A felvett hő: 

𝑄 = 𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

A részecskék mozgási energiájának megváltozása: 

∆𝐸𝑚,ö𝑠𝑠𝑧 =
𝑓

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝑇 

𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 =
𝑓

2
∙ 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ ∆𝑇 
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𝐶𝑣 =
𝑓

2
∙ 𝑅 

 

Egyatomos gázra (f = 3): 

𝐶𝑣 =
3

2
∙ 𝑅 = 12,5 

𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
  

 

Kétatomos gázra: 

𝐶𝑣 =
5

2
∙ 𝑅 = 20,8 

𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 

 

Előbbi eredmény visszaadja a nemesgázokra korábban látott mérési eredményeket, utóbbi 

pedig a kétatomos gázok állandó térfogaton vett mólhőjnek mért értékével egyezik meg. 

(Ez tulajdonképpen eleget tesz a korrespondencia-elv elvárásának.) 

70-75’ Egy- és többatomos gázok 

 

Mivel látjuk, hogy a gázrészecskék atomszámának nagy jelentősége van, érdemes 

átismételni a gázrészecskék atomszámát. 

 

Egyatomos gázok: kizárólag a nemesgázok! 

Hélium (He) 

Neon (Ne) 

Argon (Ar) 

Kripton (Kr) 

Xenon (Xe) 

Radon (Rn) 

 

Kétatomos gázok pl.: 

oxigén (O2) 

nitrogén (N2) 

hidrogén (H2) 

klór (Cl2) 
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fluor (F2) 

szén-monoxid (CO) 

nitrogén-monoxid (NO) 

hidrogén-klorid (HCl) 

 

Kettőnél többatomos gázok pl.: 

szén-dioxid (CO2) 

metán (CH4) 

kén-dioxid (SO2) 

ammónia (NH3) 

75-85’ Gázok fajhője 

Természetesen gázok esetén is értelmezhető a fajhő, amiről a korábbiakban már volt szó. 

A mólhő és a fajhő definícóját összevetve adódik, hogy egy adott anyag esetén a mólhő a 

fajhő és a moláris tömeg szorzata: 

𝐶 = 𝑐 ∙ 𝑀 

Ebből a fajhő: 

𝑐 =
𝐶

𝑀
 

 

Fentiek alapján a gázok állandó térfogaton vett fajhője: 

𝑐𝑉 =
𝑓

2
∙

𝑅

𝑀
 

Gázok állandó nyomáson vett fajhője: 

𝑐𝑝 =
𝑓 + 2

2
∙

𝑅

𝑀
 

 

Gázok esetén a mólhő alkalmazása sokkal 

célszerűbb és egyszerűbb, mert értéke az 

anyagi minőségtől független. Bizonyos 

számítási feladatokban fordul elő a gázok 

fajhője. 

85-90’ Utóteszt  

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben a fő fókusz a mólhő és a szabadsági fokok megértésén legyen! Az időt főképp erre fordítsuk. Ha marad idő, akkor 

tesztkérdéseket érdemes a kinetikus gázelméletre, a molekulák összetételére (atomszámára) stb. vonatkozóan feltenni. 
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15. óra 

Munkavégzés gázok esetén 

 

A témakör vázlata: 
1. Ismétlés: munkavégzés, munkatétel 

2. A térfogati munka fogalma és kiszámítása 

3. A térfogati munka meghatározása a p-V diagram alapján 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-20’ Ismétlés: munkavégzés, munkatétel 

 

Munkavégzés 

Munkavégzésről beszélünk, ha egy testre erő hat és az ennek hatására az erő irányában 

elmozdul. (Vagy: egy testre erő hat, miközben az erő irányában mozog.) 

A munkavégzés kiszámítása: 

𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎 = 𝑒𝑟ő ∙ 𝑒𝑙𝑚𝑜𝑧𝑑𝑢𝑙á𝑠 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 

Munkatétel 

Korábban, a mechanikában láttuk, hogy egy test mozgási energiájának megváltozása 

egyenlő a rajta végzett munka nagyságával. Ezt mondja ki a munkatétel. 

 

Gázok esetén a munkavégzés: 

• összenyomás (ha a környezet végez munkát a gázon) 

• kitágulás (ha a gáz végez munkát a környezetén) 

Mivel munkavégzés esetén a gáz térfogata megváltozik, ezt a munkát térfogati munkának 

nevezzük. 
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20-45’ A térfogati munka fogalma és kiszámítása 

 

A térfogati munka az a munka, melyet a környezet végez a gázon, amidőn a gáz 

összenyomódik. (Vagy fordítva, amit a gáz végez a környezetén, amidőn kitágul.) 

 

Összenyomás előtt: 

 

 
 

Összenyomás után 

 
A tartályba bezárt gáz nyomása p. Tegyük fel, hogy nagyon lassan összenyomjuk (p 

állandó marad), ennek során az A felületű dugattyúra F erőt fejtettünk ki és az s úton 

mozdult el. 

A végzett munka összenyomás során: 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 

Tudjuk, hogy a nyomás (p), a nyomóerő (F) és a nyomott felület (A) között fennáll: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
→ 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝐴 

Így az összenyomás során végzett munka: 

𝑊 = 𝑝 ∙ 𝐴 ∙ 𝑠 

Az ebben szereplő 𝐴 ∙ 𝑠 kifejezés a térfogatváltozás: 

∆𝑉 = 𝐴 ∙ 𝑠 

Így az összenyomás során végzett munka: 

𝑊 = 𝑝 ∙ ∆𝑉 

Ez a kifejezés előjel szempontjából azonban még nem helyes! 

Az energiaváltozás előjelét mindig a rendszer szempontjából kell nézni! Az 

energiaváltozás előjele 

 

F 
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• negatív, ha a rendszer energiája csökken és a környezeté nő, azaz a rendszer hőt ad 

le a környezetének; 

• pozitív, ha a rendszer energiája nő és a környezeté csökken, azaz a rendszer hőt 

vesz fel a környezetétől. 

 

Mivel összenyomás esetén a gázon (rendszer) munkát végzünk, azaz energiája nő, 

ugyanakkor térfogata csökken (ΔV negatív), ezért a térfogati munka képlete 

előjelhelyesen: 

𝑊 = −𝑝 ∙ ∆𝑉 

 

45-80’ A térfogati munka meghatározása a p-V diagram alapján 

 

A térfogati munka fenti kiszámítási képlete csak akkor érvényes, ha a nyomás végig 

állandó, azaz pl. nagyon lassan nyomjuk össze a gázt (vagy nagyon lassan tágul ki). 

Ha a gáz állapotváltozására nem igaz, akkor a mechanikából ismert „változó erő munkája” 

során megismert módszert alkalmazzuk: a térfogati munka nagyságának abszolútértékét a 

p-V állapotsíkon a függvénygörbe alatti terület nagyságaként számítjuk ki. 

 

Izobár állapotváltozás esetén egyszerűen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kép forrása: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

thumb/6/60/Izob%C3%A1r_t%C3%A9rfogati_munka.gif/ 

300px-Izob%C3%A1r_t%C3%A9rfogati_munka.gif 
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Izoterm állapotváltozás esetén a térfogati munka kiszámítása nehéz, integrálszámítás 

szükséges hozzá: 

 
 

Látható, hogy egy gáz többféle „úton” haladva is eljuthat egy kiindulási állapotból egy 

végállapotba. A kétféle úton haladva a térfogati munka nagysága NEM egyforma, a munka 

nagysága a „bejárt úttól” is függ! 

 

 

 
A kép forrása: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

thumb/5/5b/Izoterm_t%C3%A9rfogati_munka.gif/ 
300px-Izoterm_t%C3%A9rfogati_munka.gif 

80-90’ Utóteszt  

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben a fő fókusz a térfogati munka és annak előjelének megértésén legyen! Az időt főképp erre fordítsuk. Ha marad idő, akkor 

tesztkérdéseket érdemes a kinetikus gázelméletre, a térfogati munka előjelére, grafikonok elemzésére vonatkozóan feltenni. 

 



HŐTAN  16. óra: Gázok belső energiája 

1 

 

16. óra 

Gázok belső energiája 

 

A témakör vázlata: 
1. Gázok belső energiájának fogalma 

2. Gázok belső energiájának kiszámítása különböző esetekben 

3. Gázok belső energiájának megváltozása 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-15’ Gázok belső energiájának fogalma 

 

Gázok belső energiája (definíció): Az összes gázrészecske teljes mozgási energiája. 

 

Jele: 𝐸𝑏 (néha szokásos jelölés: U) 

Mértékegysége: [𝐸𝑏] = 1 𝐽 (𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒) 

 

 

15-35’ Gázok belső energiájának kiszámítása különböző esetekben 

 

Az alábbi táblázat segítségével tekintsük át, hogyan számítható ki a gázok belső energiája 

a leggyakoribb (és általános) esetekben: 

 

 Példa Mozgásformák Egyetlen 

részecske 

mozgási 

energiája 

Gáz belső 

energiája 

Egyatomos 

gáz 

Nemesgázok: 

He, Ne, Ar, Kr, 

Xe, Rn 

Haladó mozgás 

3 irányban 

𝑓 = 3 

𝐸𝑚 =
3

2
𝑘𝑇 𝐸𝑏 =

3

2
𝑁𝑘𝑡

=
3

2
𝑛𝑅𝑇 
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Kétatomos gáz H2, O2, N2, F2, 

Cl2, NO, CO 

Haladó mozgás 

3 irányban 

Forgómozgás 2 

tengely körül 

𝑓 = 5 

𝐸𝑚 =
5

2
𝑘𝑇 𝐸𝑏 =

5

2
𝑁𝑘𝑇

=
5

2
𝑛𝑅𝑇 

Általánosan   
𝐸𝑚 =

𝑓

2
𝑘𝑇 𝐸𝑏 =

𝑓

2
𝑁𝑘𝑇

=
𝑓

2
𝑛𝑅𝑇 

 

 

Látható, hogy gázok belső energiája egyenesen arányos: 

• a gázok szabadsági fokainak számával (f) 

• a gázrészecskék mennyiségével (N ill. n) 

• a Kelvin-fokokban mért hőmérséklettel (T) 

 

Ezek közül a hőmérséklettől való függés a leglényegesebb, ugyanis a szabadsági fokok 

száma és a részecskék mennyisége általában állandó egy tartályba zárt gáz esetén. 

 

 

35-45’ Gázok belső energiájának megváltozása 

 

Fentiek alapján egy gáz belső energiája általában akkor változik meg, ha hőmérséklete 

megváltozik. És fordítva, ha egy gáz belső energiája megváltozik, akkor hőmérséklete is. 

 

Gázok belső energiájának megváltozása ezekben az esetekben: 

 

∆𝐸𝑏 =
𝑓

2
𝑁𝑘∆𝑇 =

𝑓

2
𝑛𝑅∆𝑇 

 

45-80’ Számítási feladatok megoldása  

80-90’ Utóteszt  
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Ajánlott számítási feladatok: 
 

1. Mekkora a belső energiája 3 mol 27 °C-os nitrogéngáznak? (18698 J) 

Ez egy bevezető jellegű feladat, a megoldás „képletbe helyettesítés”, de jó lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerű feladaton keresztül felhívjuk 

a diákok figyelmét az alábbi lényeges dolgokra: 

• a hőmérsékletet át kell váltani K-be 

• a belső energia csak a hőmérséklettől, az anyagmennyiségtől és a szabadsági fokok számától függ. 

 

2. 200 g oxigéngázt 20 °C-ról 150 °C-ra melegítettünk. Mennyivel változott a belső energiája? 

Ez egy bevezető jellegű feladat, a megoldás „képletbe helyettesítés”, de jó lehetőséget ad arra, hogy egy egyszerű feladaton keresztül felhívjuk 

a diákok figyelmét az alábbi lényeges dolgokra: 

• elegendő csak a hőmérséklet-változással számolni a belső energia megváltozásának kiszámításához, nem szükséges kiszámítani a 

belső energia értékét a kezdeti és a végállapotban. 

 

3. 56 g nitrogénből és 96 g oxigénből álló elegyet 10 °C-kal lehűtünk. Mennyivel csökken a belső energia? (1038,75 J) 

 

4. 40 g hélium belső energiája 37,25 kJ. 

a) Mekkora a hőmérséklete? (300 K) 

b) Mekkora átlagos sebességgel mozognak a héliumatomok? (1364,6 m/s) 

c) Mekkorára nő ez az átlagos sebesség, ha a hőmérsékletet a kétszeresére növeljük? (1929,9 m/s) 

 

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben a fő fókusz a belső energia fogalmának megértésén legyen! Az időt főképp erre fordítsuk. Ha marad idő, akkor tesztkérdéseket 

érdemes az ekvipartíció-tételre, a szabadsági fokokra és a gázok belső energiájára vonatkozóan feltenni. 
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17. óra 

A hőtan I. főtétele 1. 
 

A témakör vázlata: 
1. A hőtan I. főtétele 

2. A hőtan I. főtétele speciális esetekben 

3. A hőtan I. főtételének következményei, alternatív megfogalmazásai 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-5’ Előteszt  

5-20’ A hőtan I. főtétele 

Tapasztalat alapján mondhatjuk, hogy gázok belső energiája kétféleképp változtatható 

meg: 

• hőközléssel 

• munkavégzéssel. 

A hőtan I. főtétele kvantitatívan fejezi ki ezt: 

Gázok belső energiájának megváltozása megegyezik a hőközlés és a munkavégzés 

összegével. 

∆𝐸𝑏 = 𝑄 + 𝑊 

Megjegyzések: 

• mindhárom mennyiség előjele lehet + vagy – ! 

o Q +, ha a gázt melegítjük; 

o Q –, ha a gáz hőt ad le a környezetének; 

o W +, ha a gázon végez munkát a környezete (a gázt összenyomjuk); 

o W –, ha a gáz végez munkát a környezetén (a gáz kitágul). 

o ∆𝐸𝑏 előjele ennek megfelelően lehet + vagy – 

• Ez a törvény egyenértékű a mechanikában tanult „mechanikai energia 

megmaradásának tétele” és a „munkatétel” hőtani folyamatokra történő 

alkalmazásával, azaz tulajdonképpen az energiamegmaradás törvényét fejezi ki 

hőtani folyamatokra. 
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20-45’ A hőtan I. főtétele speciális esetekben 

 

Különböző, speciális állapotváltozások esetén a hőtan I. főtételének matematikai alakja 

tovább egyszerűsödhet. 

 

I. Zárt rendszer 

A környezetétől teljesen elszigetelt (=zárt) rendszerben sem hőközlés, sem munkavégzés 

nem történhet, így a belső energia megváltozása is 0. 

𝑄 = 0 

𝑊 = 0 

→ ∆𝐸𝑏 = 0 

II. Adiabatikus állapotváltozás 

Adiabatikus állapotváltozásnak azt nevezzük, amikor a rendszer (gáz) és környezete között 

nincs hőcsere. Erre két lehetőség van: 

o a gáz hőszigetelő tartályban van 

o olyan gyors a gáz tágulásának/összenyomásának folyamata, hogy közben „nincs 

idő” a hőcserére. Ilyen pl. a biciklipumpa összenyomása vagy a szódásszifonban a 

szén-dioxid kitágulása. 

 

𝑄 = 0 

→ ∆𝐸𝑏 = 𝑊 

Azaz a gáz belső energiájának megváltozása csak munkavégzéssel változik. 

 

Két jellegzetes eset: 

o hirtelen összenyomás esetén a gázon adiabatikus folyamatban munkát végzett a 

környezete → belső energiája megnő → hőmérséklete megnő. Pl.: biciklipumpa 

összenyomása, benzinmotor, Diesel-motor 

o hirtelen kitágulás esetén a gáz adiabatikus folyamatban munkát végzett a 

környezetén → belső energiája lecsökken → hőmérséklete lecsökken. Pl.: 

szódáspatron becsavarása, sűrített levegő kifújás kompresszorból. 
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III. Körfolyamat 

Körfolyamat esetén az egyes szakaszokon történhet hőközlés illetve munkavégzés, de 

végül a gáz visszatér eredeti állapotába → a belső energia megváltozása összességében 0. 

∆𝐸𝑏 = 0 

→ 𝑄 + 𝑊 = 0 

Azaz összességében annyi hőt ad le a gáz, amennyi munkát végzett rajta a környezete, 

illetve annyi hőt vesz fel a gáz, amennyi munkát végzett a környezetén. 

Ezen alapszik a hőerőgépek és a hőszivattyúk működése. 

 

45-70’ IV. A hőtan I. főtétele speciális állapotváltozások esetén 

 

a) Izochor állapotváltozás 

𝑉 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

∆𝑉 = 0 → 𝑊 = 0 

∆𝐸𝑏 = 𝑄 

𝑄 = 𝑄𝑉 = 𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

∆𝐸𝑏 = 𝐶𝑣 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

b) Izoterm állapotváltozás 

𝑇 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

∆𝑇 = 0 → ∆𝐸𝑏 = 0 

𝑄 + 𝑊 = 0 

Ugyanaz a helyzet, mint körfolyamatnál. Ha a gázt melegítjük, a közölt hő a tágulásra 

fordítódik: 

𝑄 = −𝑊 

Ha a gázt összenyomjuk, a rajta végzett munkának megfelelő nagyságú hőt ad le: 

𝑊 = −𝑄 

Fontos, hogy ezekben az esetekben nagyon lassú összenyomás illetve tágulás szükséges, 

hogy ne adiabatikus állapotváltozás legyen! 

c) Izobár állapotváltozás 

𝑝 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

Tekintve, hogy ∆𝑝 egyetlen kifejezésben sem fordul elő, nem tudjuk egyszerűsíteni a hőtan 

I. főtételét, így annak alakja izobár esetben: 
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∆𝐸𝑏 = 𝑄𝑝 + 𝑊 

𝑄𝑝 az állandó nyomáson felvett energia, mely az állandó nyomáson felvett mólhővel 

kifejezhető, ld. később, 

70-80’ A hőtan I. főtételének következményei, alternatív megfogalmazásai 

A hőtan I. főtétele tehát az energiamegmaradás törvényének megfogalmazása hőtani 

folyamatokra. 

Következménye, hogy nem létezik ún. elsőfajú perpetuum mobile (örökmozgó), mely 

hőfelvétel nélkül képes lenne munkát végezni. 

 

80-90’ Utóteszt  

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben a fő fókusz a hőtan első főtételének megértésén legyen, illetve az egyes speciális esetekben való alkalmazásán! Az időt főképp 

erre fordítsuk. Ha marad idő, akkor tesztkérdéseket érdemes a speciális állapotváltozásokra, illetve Q, W, ΔEb előjelére vonatkozóan feltenni. 
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18. óra 

A hőtan I. főtétele 2. 
 

A témakör vázlata: 
1. A hőtan I. főtételéről tanultak ismétlése 

2. Gázok állandó nyomáson vett móéhője 

3. Számítási feladatok megoldás a hőtan I. főtételének témakörében 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ A hőtan I. főtételéről tanultak ismétlése Az ismétlés természetesen történhet 

előteszt formájában is. 

10-30’ Gázok állandó nyomáson vett mólhője 

 

Melegítsük fel a gázt a kezdeti 𝑇0 hőmérsékletről a végső 𝑇𝑣 hőmérsékletre kétféle módon: 

a) állandó térfogaton (izochor) 

b) állandó nyomáson (izobár)! 

Hasonlítsuk össze és számítsuk ki a kétféle folyamatban a melegítéshez szükséges energia 

nagyságát! 

Várakozás: utóbbi esetben ez nagyobb lesz, ugyanis a felvett hő egy része ilyenkor a gáz 

tágulására fordítódik. 

A belső energia változása izochor esetben: 

∆𝐸𝑏,1 = 𝐶𝑉 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

A belső energia változása izobár esetben: 

∆𝐸𝑏,2 = 𝑄𝑝 +𝑊 = 𝐶𝑝 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 − 𝑝 ∙ ∆𝑉 

Ugyanis: 

𝑄𝑝 = 𝐶𝑝 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

ahol: 𝐶𝑝 a gáz állandó nyomáson vett mólhője 

𝑊 = −𝑝 ∙ ∆𝑉 

Mivel mindkét (izochor és izobár) esetben ugyanakkora a hőmérséklet megváltozása, így 

a belső energia megváltozásának is egyformának kell lennie: 
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∆𝐸𝑏,2 = ∆𝐸𝑏,1 

 

𝐶𝑝 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 − 𝑝 ∙ ∆𝑉 = 𝐶𝑉 ∙ 𝑛 ∙ ∆𝑇 

 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑉 +
𝑝 ∙ ∆𝑉

𝑛 ∙ ∆𝑇
 

 

A törtéként szereplő kifejezést az egyetemes gázállandóval azonosíthatjuk az ideális gáz 

állapotegyenlete alapján: 
𝑝 ∙ ∆𝑉

𝑛 ∙ ∆𝑇
= 𝑅 

 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑉 + 𝑅 =
𝑓

2
𝑅 + 𝑅 

𝐶𝑝 =
𝑓 + 2

2
𝑅 

 

Egyatomos gázra: 𝐶𝑝 =
5

2
𝑅 

Kétatomos gázra: 𝐶𝑝 =
7

2
𝑅 

 

Megjegyzés: 

A 

𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 = 𝑅 

egyenletet Robert-Meyer egyenletnek nevezzük. 
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30-45’ Tanácsok számítási feladatok megoldásához 

 

Néhány tanács a számítási feladatok megoldásához: 

A termodinamikában azzal szembesülünk, hogy nagyon sok képletünk van, és nagyon 

nehéz eldönteni, mikor melyiket kell használni, hiszen mindegyikben nagyjából 

ugyanazok a mennyiségek (az állapotjelzők és az energia-jellegű mennyiségek) 

szerepelnek. Ez egyben jó hír is, ugyanis egy feladatot többféle számítással is 

megoldhatunk, és mégis ugyanarra a jó eredményre jutunk. 

A feladat értelmezése során a termodinamikában különösen fontos, hogy végiggondoljuk:  

• történt-e belső energia-változás? 

• Milyen speciális állapotváltozás történt, a hőtan I. főtételének mely egyszerűsített 

alakját használhatjuk? 

• Állapotváltozás esetén az állapotjelzők új értékét nemcsak a termodinamikai 

képletekből, hanem a korábban tanult gáztörvények segítségével is 

meghatározhatjuk. 

• Nem javasolt azoknak a képleteknek a használata, melyben a részecskeszám és a 

Boltzmann-állandó szerepel, helyette azokat használjuk, melyekben az 

anyagmennyiség és az egyetemes gázállandót kell használni. Így elkerülhetők a 

túlságosan kicsi illetve nagy számok, a normálalakok használata. 

 

 

45-90’ Számítási feladatok megoldása  

 

Ajánlott számítási feladatok: 
 

1. 2 dm3 normálállapotú levegővel 333 J hőt közlünk, miközben térfogata állandó marad. Mekkora lett a hőmérséklete és a nyomása? 

(454,2 K; 166 kPa) 
 

2. Egy tartályban 5 g tömegű, normálállapotú héliumgáz van. 600 J munkát végezve adiabatikusan összenyomjuk. Mekkora a belső energia 

megváltozása? Mekkora lett a gáz hőmérséklete? (600 J; 311,5 K) 

 

3. Három mól neongázt állandó nyomáson 27 °C-ról 127 °C-ra melegítettünk. Mekkora a gáz által végzett munka? (2493 J) 
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4. A grafikon oxigéngáz állapotváltozását mutatja. A gáz kezdeti állapotát az A pont jelzi, ekkor 300 K 

hőmérsékletű. 

a) Mekkora a gáz hőmérséklete a B és C pontban? (1200 K) 

b) Mekkora az A → B állapotváltozás során felvett hő? (756,3 J) 

c) Mekkora a belső energia változása a B → C folyamat során? (0 J) 

d) Mekkora a munkavégzés a C → A állapotváltozás során? (300 J) 

 

5. Egy kétliteres tartályban 0 °C fokos és 100 kPa nyomású levegő van. 300 J hőt közlünk a gázzal. 

Számítsuk ki, mekkora a melegítés után a gáz nyomása, hőmérséklete, térfogata, ha 

a) állandó térfogaton történik a melegítés! (160 kPa; 437,4 K; 2 dm3) 

b) állandó nyomáson történik a melegítés! (100 kPa; 390,4 K; 2,86 dm3) 
 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél több számítási feladat megoldására fordítani! 

Igény és elegendő idő esetén, indokolt esetben természetesen választhatók tesztfeladatok az előző órai vázlatban szereplő érettségi tesztkérdések 

közül. 
 

p,  

105 Pa 

 

4 

3 

2 

1 

1    2    3   4           V, dm3 

A 

B 

C 
T1 
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19. óra 

A hőtan I. főtétele 3. 
 

 
Az egész óra számítási feladatok megoldására van szánva. Fontos, hogy nem elegendő eljutni a végeredményre, hanem a megoldáshoz vezető 

gondolatmenetet is be kell mutatni, a jelölések pontos használatával, az alkalmazott összefüggések pontos és egyértelmű feltüntetésével. 

 

 

Számítási feladatok: 
A feladatok szövege után a végeredmény szerepel. 

A feladatok szövege alatt szerepel néhány szempont a megoldásokhoz. 

 

 

1. 5 dm3 standardállapotú oxigénnel 900 J hőt közlünk, miközben térfogata állandó marad. Mekkora lett a nyomása és hőmérséklete? 

 

2. Állandó tömegű ideális gázzal az ábrán látható folyamatot hajtjuk végre. A kezdő A 

állapotban a hőmérséklet 500 K. 

a) Mekkora a hőmérséklet a B és C állapotban? (250 K; 500 K) 

b) Mennyi munkát végez a gáz az ABC folyamat során? (104 J) 

c) Mennyi az egész folyamatra a belső energia változása? (0 J) 

 

3. Egy könnyen mozgó dugattyúval zárt tartályban 9 g normálállapotú neongáz van. A gázt 

felmelegítjük, állandó nyomáson tágul, végül 12 dm3 lett a térfogata. Mekkora lett a 

hőmérséklete? Mekkora a gáz által végzett munka? (47,9 °C; 200 J) 

 

4. Egy 50 l-es tartályban 1,1∙106 Pa nyomású, 27 °C hőmérsékletű argongáz van. Ha kiengedünk 270 g-ot, mennyi hőt kell közölni a 

tartályban maradt gázzal, hogy nyomása az eredeti értékre álljon vissza? (2,25∙104 J) 

 

 

  

p,  

105 Pa 

 

2 

 

 

1 
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A 
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További ajánlott feladatok: 
Dér-Radnai-Soós: Fizikai feladatok 16.3, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.22, 16.23, 16.24, 16.42, 16.43, 16.44 

Ötösöm lesz fizikából példatár: 22/1, 3-13, 15-14, 26-30 

Középiskolai fizikapéldatár (szerk. Moór Ágnes): 868-871, 873, 874, 877-898, 900, 901, 903-911, 913-921, 923-928 

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben nem javasolt előteszt és utóteszt íratása, javasolt inkább az időt minél több számítási feladat megoldására fordítani! 

Igény esetén, indokolt esetben természetesen választhatók tesztfeladatok a korábban megadott gyűjteményekből. 
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20. óra 

A hőtan II. főtétele 

 

A témakör vázlata: 
1. Folyamatok iránya, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

2. A hőtan II. főtételének különböző megfogalmazásai 

3. Az entrópia fogalma 

4. A hőtan II. főtételének további megfogalmazásai, következményei 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10’ Előteszt Az eddigiek ismétlésére 

10-30’ Folyamatok iránya, reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

 

Emlék: A hőtan I. főtétele kizárja olyan folyamatok végbemenetelét, melyben energia 

keletkezne a semmiből, illetve nyom nélkül eltűnne. Csak olyan folyamatok mehetnek 

végbe, melyben az energia megmarad, állandó. 

 

A természetben és a gyakorlati életben azonban tapasztaljuk, hogy további folyamatok is 

vannak, amik maguktól nem mennek végbe, noha az energiamegmaradás törvényét nem 

sértenék. Ezek a folyamatok csak egyik irányba játszódnak le maguktól. Irreverzibilis, azaz 

nem-megfordítható folyamatoknak nevezzük ezeket, pl.: 

• ha forró teába hideg kanalat teszünk, a tea lehűl, a kanál felmegszik, míg el nem 

érik a közös hőmérsékletet. (Sosem történik olyan, hogy szobahőmérsékletű vízbe 

szobahőmérsékletű kanalat téve a kanál lehűl, a víz felmelegszik.) 

• egy tartályból (vagy felfújt lufiból) a gáz kiáramlik a külső, alacsonyabb nyomású 

térrészbe, amíg a nyomás ki nem egyenlítődik. (Sosem történik olyan, hogy egy 

asztalon nyugvó lufi magától felfújódna és megtelne levegővel.) 

• egy jégkocka tócsává olvad, de sosem történik olyan, hogy egy tócsa jégkockává 

fagyna meg. 
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• egy kockacukor vízbe helyezve feloldódik teljesen, de sosem történik olyan, hogy 

cukros víz szétválna vízre és cukorra, a cukor pedig végképp nem kocka alakban 

fog kikristályosodni (még telített oldatból sem.) 

• a tojás a serpenyőben megsül, de rántottából sosem lesz nyers tojás. 

Nem-megfordítható folyamatok a hőtanon kívüli területeken is észlelhetők, pl. egy 

üvegpohár eltörése, egy kártyavár összedőlése stb. 

Léteznek megfordítható (reverzibilis) folyamatok, melyek fordítva is lejátszódhatnak 

maguktól, pl.: 

• inga lengése 

• golyó gurulása vagy kiskocsi gördülése sík terepen 

 

30-55’ A hőtan II. főtételének különböző megfogalmazásai, következményei 

 

Mivel az irreverzibilis folyamatok esetén a fordított jelenség nem sértené az I. főtételt, 

szükséges egy másik, új természeti törvény, mely meghatározza, hogy azok a folyamatok 

miért nem mennek végbe maguktól (vagy miért csak az egyik irányú folyamat megy 

végbe). Ez a hőtan II. főtétele, melynek többféle megfogalmazása is lehetséges, pl.: 

1. megfogalmazás: A magukra hagyott (zárt) rendszerekben olyan folyamatok játszódnak 

le, melyek a rendszert az egyensúlyi állapotához közelebb viszik, pl.: 

• hőmérsékleti egyensúly a kanál-tea példájában 

• mechanikai egyensúly (nyomáskiegyenlítődés) a lufi, tartály példájában 

• koncentráció/sűrűség kiegyenlítődése a cukor-víz példájában 

Ezekben a folyamatokban az ún. intenzív (=kiegyenlítődésre törekvő) állapotjelzők 

kiegyenlítődése történik. Ilyenek pl.: nyomás, hőmérséklet, sűrűség, koncentráció. 

A nem-kiegyenlítődő állapotjelzők az összeadódó (extenzív) állapotjelzők, ilyenek pl.: 

tömeg, térfogat, anyagmennyiség, részecskeszám. 

 

2. megfogalmazás: A magukra hagyott zárt rendszerekben olyan folyamatok játszódnak le, 

melyek a rendszerben a rendezetlenséget, véletlenszerűséget növelik. 

• gázrészecskék tartályban, lufiban: rendezett állapot → kiszökve belőle 

véletlenszerű lesz az elhelyezkedésük 
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• a cukor és a víz szétválasztva: rendezett állapot → oldódva véletlenszerű a 

részecskék elhelyezkedése 

• jég-víztócsa 

• kártyavár 

 

55-70’ Az entrópia fogalma 

 

A rendezetlenség számszerű mértéke az entrópia. Nagy rendezetlenség nagy entrópiát, kis 

rendezetlenség kis entrópiát jelent.  

Ez alapján a hőtan II. főtétele úgy is megfogalmazható, hogy zárt rendszerben, spontán 

folyamatban az entrópia nem csökken. 

Az entrópia csökkentéséhez (azaz a rendezettebb állapot eléréséhez) külső erő 

munkavégzése szükséges. 

Az entrópia fogalma, értelmezése jelenleg 

nem része az emelt szintű érettségi 

vizsgakövetelményeinek sem, de 

megfelelő befogadókészség esetén 

érdemes beszélni róla. 

 

Az „entrópiamaximumra törekvés elve” 

általánosabb érvényű magyarázat 

folyamatok végbemenetelére, mint az 

„energiaminimumra törekvés” elve. Így 

magyarázhatók pl., hogy endoterm 

folyamatok miért mennek végbe 

maguktól. 

70-80’ A hőtan II. főtételének további megfogalmazásai, következményei 

• Clausius-féle: A természetben nincs olyan folyamat, amelyben a hő önként, külső 

munkavégzés nélkül hidegebb testről melegebbre menne át. Csakis fordított irányú 

folyamatok lehetségesek. 

• Kelvin-Planck-féle: A természetben nincs olyan folyamat, amelynek során egy test 

hőt ad le, és ez a hő teljes egészében munkává alakulna át. 

Az utóbbi megfogalmazásban szereplő gép lehetne pl. egy hajó, mely a körülötte levő 

tenger vizéből hőt von el, és ezt a saját meghajtásához szükséges munkává alakítaná. Ezt 

a gépet másodfajú perpetuum mobile-nek nevezik. A hőtan II. főtétele kizárja tehát ennek 

létezését (noha működése nem mondana ellen az energiamegmaradásnak!). 

 

80-90’ Utóteszt  
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Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben a fő fókusz a második főtétel, a folyamatok irányának megértésén legyen! Az időt főképp erre fordítsuk. Ha marad idő, akkor 

tesztkérdéseket érdemes az intenzív-extenzív állapotjelzőkre, spontán végbemenő folyamatokra vonatkozóan feltenni. 
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21. óra 

Az energiaátalakítás lehetőségei; A hőtan III. főtétele; Hőterjedés 

 

A témakör vázlata: 
1. A hőerőgépek működésének alapelve 

2. A hőerőgépek hatásfoka 

3. A hőtan III. főtételének megfogalmazásai és következménye 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-25’ A hőerőgépek működésének alapelve 

 

Mai fejlett, gépesített világunkban elsődleges cél, hogy a rendelkezésünkre álló 

energiaforrásokból (energiahordozókból) felszabaduló energiát átalakítsuk számunkra 

kedvező energiafajtává. 

Kézenfekvő lehetőség, hogy a környezetünkben levő anyagok belső energiáját 

„szabadítsuk fel” és ezt az energiát alakítsuk át. (A folyadék és szilárd halmazállapotú 

anyagok belső energiáját a gázokéhoz hasonló módon értelmezhetjük.) 

Azaz: hűtsünk le testeket (pl. óceán vizét) és a hő formájában felszabaduló energiát 

alakítsuk pl. elektromos energiává. 

Láttuk, hogy a hőtan II. főtétele alapján ez önmagától, spontán folyamatban nem mehet 

végbe, de egy periodikusan működő géppel megtehető. Ilyen pl. a hőerőművek 

(turbinájának) működése: 

1. Vizet gőzzé melegítenek 

2. A gőzt turbinára engedik, meghajtja azt, közben lehűl. 

3. A turbina mozgása elektromos energiát termel, a lehűlt vizet újramelegítik, a 

folyamat elölről kezdődik. 

 

 

Az érettségi vizsgakövetelmények alapján 

szükséges, hogy a diákok kicsit 

konkrétabban is ismerjék a hőerőgépek és 

hűtőgépek működését. Érdemes ezt a 

témát számukra házi feladatként, 

információkeresési feladatként feladni, 

hozzá néhány támpont megadható, pl.: 

• Otto-körfolyamat 

• Diesel-körfolyamat 

• Carnot-körfolyamat 

• négyütemű benzinmotor 

működése 

• Stirling-motor működése 

• gázkompressziós hűtőgép 
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25-45’ A hőerőgépek hatásfoka 

 

A fentiekben működtetett gép hatékonyságát a hatásfokkal jellemezhetjük. Ez azt fejezi ki, 

hogy a bemenő összes energia hányadrészét sikerül hasznos kimenő munkává (energiává) 

alakítani. 

 

ℎ𝑎𝑡á𝑠𝑓𝑜𝑘 =
𝑘𝑖𝑚𝑒𝑛ő ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑘𝑎/𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

𝑏𝑒𝑚𝑒𝑛ő ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
 

 

𝜂 =
𝑊𝑘𝑖

𝐸𝑏𝑒
 

 

Levezetésből (Carnot) adódik, hogy még a legtökéletesebben működő (legideálisabb 

körfolyamatot alkalmazó) gépre is a hatásfok képlete így alakítható át: 

𝜂 =
𝑇𝑀 − 𝑇𝐴

𝑇𝑀
= 1 −

𝑇𝐴

𝑇𝑀
 

ahol 𝑇𝐴az alacsony hőmérsékletű (távozó) gáz (vízgőz/víz) hőmérséklete, 𝑇𝑀 a magas 

hőmérsékletű (bemenő) gáz (vízgőz) hőmérséklete. 

 

A fenti kifejezés diszkussziójából látható, hogy a gép hatásfoka növelhető: 

• 𝑇𝑀 növelésével 

• 𝑇𝐴 csökkentésével 

 

Teljes energiaátalakítás (𝜂 = 1) akkor lehetne, ha 𝑇𝐴 = 0𝐾 lenne. Láttuk korábban, hogy 

ennek elvi akadályai vannak, nem lehetséges. A hőtan III. főtétele ezt fogalmazza meg 

természeti törvényként. 
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45-60’ A hőtan III. főtételének megfogalmazásai és következménye 

 

A hőtan III. főtétele: A 0𝐾 hőmérséklet nem érhető el véges számú lépésben. 

 

Ennek következménye, hogy a fentiekben vázolt hőerőgépek hatásfoka mindig <1, azaz 

periodikus folyamatban a felvett hő teljes mértékben sosem alakítható munkává. 

 

A hőtan III. főtételének néhány további megfogalmazása: 

• Nernst-féle: az abszolút tiszta kristályos anyagok entrópiája nulla kelvin 

hőmérsékleten zérus. 

• A nulla kelvin hőmérséklet tetszőlegesen megközelíthető, de nem érhető el. 

• Nem létezik harmadfajú perpetuum mobile, azaz olyan gép, mely megvalósítaná a 

nulla kelvin hőmérsékletre való hűtést. 

 

60-80’ Hőterjedés 

A hőközlés folyamata a hőterjedés. (Idáig a folyamattal nem, csak az eredményével 

foglalkoztunk.) 

A hőterjedés fajtái: 

• hővezetés 

• hőáramlás 

• hősugárzás 

(Általában mindhárom jelen van egyszerre, csak az egyik domináns.) 

 

Hővezetés 

Az anyag részecskéi nem mozdulnak el, csak pl. szilárd anyagban a részecskék egyre 

nagyobb amplitúdójú rezgése adódik át, így terjed a hő. 

Példa: forró vízbe tett kanál kilógó vége is felforrósodik rövid időn belül. 

A hővezetőképessége az anyagoknak eltérő, a fémek pl. jó hővezetők, a hőszigetelő 

anyagok (pl. kőzetgypot, hungarocell) rossz hővezetők. 

 

Hőáramlás 

Az anyag részecskéi elmozdulnak (konvekció), a melegebb helyről a hidegebb rész felé → 

csak gázokban és szilárd anyagokban valósulhat meg.  
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• természetes hőáramlás: gravitációs mezőben jön létre a hőmérsékletkülönbség 

miatt kialakuló sűrűségkülönbség miatt. Pl. amikor leves melegítünk a tűzhelyen 

lábasban. A természetes hőáramlás következménye a termikek és a szél. 

• mesterséges hőáramlás: valamilyen gép/eszköz mozgatja a részecskéket. Pl.: 

keringtető szivattyú egy családi ház fűtési rendszerében. 

 

Hősugárzás 

Az energia elektromágneses sugárzás formájában terjed (később lesz róla szó részletesen). 

A teljes spektrumból csak a hősugarakról (infravörös sugarakról) beszélünk. 

A hő terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. 

A kisugárzott hő intenzitásáról, energiájáról ld. később a hőmérsékleti sugárzásnál. 

80-90’ Utóteszt  

 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ebben a témakörben a fő fókusz a hőerőgépek működésének, a III. főtételnek és a hőterjedés megértésén legyen! Az időt főképp erre fordítsuk. Ha 

marad idő, akkor tesztkérdéseket érdemes ismétlő jelleggel, ezekre a témakörökre vonatkozóan feltenni. 
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A hőtan témakör összefoglalása 

 

A témakör vázlata: 
1. A témakör vázlata 

2. A témakörben előforduló fogalmak, törvények 

3. A témakörben előkerülő képletek 

4. A témakörhöz kapcsolódó tudósok, felfedezések 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-30’ A témakör vázlata 

 

A hőtan témakör tárgyalásának végén tekintsük át az érintett 

témaköröket. Érdemes ennek kapcsán utalni az összefüggésekre, 

melyek így utólag már könnyebben felismerhetők. 

A „Megjegyzések” oszlopban találhatók azok, amikre érdemes 

felhívni a figyelmet. 

 

 

 

 1. Hőmérséklet fogalma, hőmérők, hőmérsékleti skálák A Kelvin-skála használata a hőtanban; átváltási kötelezettség; a 

hőmérséklet-változás számértéke egyforma! 

 2. Hőtágulás Gázok hőtágulását inkább a gáztörvényekkel számítjuk ki. 

 3. Hőmennyiség, fajlagos hőkapacitás A hőmennyiség szoros kapcsolatban van a munkavégzéssel és a 

belső energia megváltozásával nemcsak gázok esetén, de ott könnyű 

a számítás. 

A fajhő és a mólhő analógiája, különbségek. 

 4. Halmazállapotok, halmazállapot-változások A legfontosabb különbség a halmazállapotok között a részecskék 

közti kötés erőssége. Gázoknál ez elhanyagolható → a részecskéket 

önállónak tekinthetjük, a köztük levő kölcsönhatást nem kell 
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figyelembe venni → ezért a gázokra, mint legegyszerűbb 

anyagfajtára végeztük el számításainkat. 

A látens-hő fogalma. 

 5. Gázok, állapotjelzők, gázok mennyisége, gázmolekulák A molekulák képletének ismerete szükséges moláris tömegük 

kiszámításához, illetve a szabadsági fokok számának 

meghatározásához. 

 6. Gáztörvények, állapotegyenlet, állapotsík A speciális gáztörvények mind speciális esetei az általános 

gáztörvénynek, mely az állapotegyenlet alapján írható fel. 

A kinetikus gázelmélet tárgyalása során tulajdonképpen levezetést 

adtunk a gáztörvényekre is. 

A gáztörvényekben csak a hőmérsékletet kell szigorúan SI-be 

átváltanunk. 

Az állapotegyenletben minden mennyiséget SI-ben szükséges 

használnunk. 

Az állapotegyenlet segítségével tetszőleges gáz tetszőleges 

állapotban való sűrűsége kiszámítható! 

A gáztörvények segítségével megindokolható az abszolút nulla 

hőmérséklet létezése. 

Állapotsíkon ábrázolhatók a gázok állapotai, állapotváltozásai. 

Különösen fontos felismerni a speciális állapotváltozásokat, 

körfolyamatot, illetve tudni kell leolvasni az állapotjelzők értékét! 

 7. Kinetikus gázelmélet A nem túl egyszerű (de mégsem bonyolult, sőt kifejezetten logikus) 

gondolatmenet segítségével levezetést adtunk a gázok 

állapotjelzőinek és a gázrészecskék mikroszkopikus adatainak 

számszerű kapcsolatára. 

Újabb indoklást láttunk az abszolút nulla hőmérséklet fogalmának 

bevezetésére. 

 8. Gázok moláris hőkapacitása 

• állandó térfogaton vett mólhő 

• állandó nyomáson vett mólhő 

• ekvipartíció 

A mólhő analógiája a fajhővel. 

Gázok esetén különböző állapotváltozásokhoz különböző értékű 

mólhő tartozik. 

A mólhő elméleti levezetés alapján kiszámítható! 

 9. Térfogati munka A munkavégzés értelmezése gázokra 
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 10. A belső energia és megváltozása; A hőtan I. főtétele A hőtan I. főtétele az energiamegmaradás törvényének hőtani 

folyamatokra való alkalmazása. 

Fontos az egyenletben szereplő mennyiségek előjelének helyes 

használata. 

 11. A hőtan II. főtétele A hőtan II. főtétele kiterjeszti az energiaminimumra törekvés elvét 

folyamatok irányát tekintve. Az endoterm kémiai reakciók 

végbemenetele előbbivel ugyanis nem lenne magyarázható. Az 

„entrópiamaximumra törekvés elve” tehát általánosabb. 

 12. A hőtan III. főtétele Az abszolút nulla fok elérhetetlenségének kimondása, melyre 

korábban már láttunk bizonyítékokat. 

 13. Energiaátalakítása, hőerőgépek hatásfoka Mindennapi életünkben számos energiaátalakító berendezéssel 

találkozunk, illetve ilyen eszközök állítják elő a napjainkban 

nélkülözhetetlen elektromos energiát. Tekintve, hogy 

energiaforrásaink végesek, az emberiség legfontosabb feladata, 

hogy az energiaátalakítások hatásfokát megnöveljük, illetve új 

energiahordozókon alapuló erőműveket hozzunk létre. 

 

30-60’ A témakörben előforduló fogalmak, törvények 

 

A témakörben szereplő fogalmakat, törvényeket is érdemes 

áttekinteni. Fontos, hogy ezek teljesen pontos, akár szó szerinti 

ismerete szükséges mind az írásbeli, mind a szóbeli érettségire. 

 Hőmennyiség A „Hőenergia” fogalom téves, rossz, kerülendő. A hő nem önálló 

energiafajta, hanem az energiaátadás egy formája. 

 Hőkapacitás  

 Fajlagos hőkapacitás  

 Olvadás, fagyás, forrás, párolgás, lecsapódás, szublimáció, 

depozíció 

 

 Látens-hő; fajlagos olvadáshő/fagyáshő; fajlagos 

párolgáshő/forráshő/lecsapódási hő 

 

 Anyagmennyiség, 1 mol  

 Izoterm, izochor, izobár állapotváltozás  

 Boyle-Mariotte-törvény 

Gay-Lussac I. törvénye 
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Gay-Lussac II. törvénye 

Egyesített gáztörvény 

 Az ideális gáz állapotegyenlete  

 Állapotsík  

 Körfolyamat  

 Moláris hőkapacitás  

 Ekvipartíció-tétel  

 Térfogati munka  

 Gázok belső energiája  

 Gázok belső energiájának megváltozása  

 A hőtan I. főtétele  

 Zárt rendszer  

 Adiabatikus állapotváltozás  

 Robert-Meyer egyenlet  

 A hőtan II. főtétele  

 Intenzív és extenzív állapotjelzők  

 A hőtan III. főtétele  

 Hőerőgépek hatásfoka  

 

60-80’ A témakörben előforduló képletek 

 

A képletek kapcsán természetesen tudni kell a benne szereplő 

mennyiségek nevét, SI-mértékegységét. 

 Hőtágulás képletei  

 Hőmennyiség és fajhő közti összefüggés  

 Halmazállapot-változást kísérő energiaváltozások  

 Gázrészecskék mennyiségének megadása (darabszám, 

anyagmennyiség) 

 

 Boyle-Mariotte-törvény 

Gay-Lussac I. törvénye 

Gay-Lussac II. törvénye 

Egyesített gáztörvény 

 

 Az ideális gáz állapotegyenlete  
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 Gázok sűrűségének kiszámítása  

 Gázok által felvett hő mólhővel  

 Gázok állandó térfogaton és állandó nyomáson vett mólhője 

általánosan és konkrét esetekben 

 

 Térfogati munka  

 Gázok belső energiájának (és annak megváltozásának) 

kiszámítása 

 

 A hőtan I. főtétele és alakja spec. esetekben  

 Hőerőgépek hatásfoka  

 

80-90’ A témakörhöz kapcsolódó tudósok, felfedezések 

Joule 

Kelvin 

Planck 

Gőzgép és alkalmazásai 

Belső égésű motorok 

 

Az érettségi vizsgakövetelmények alapján elvárás a tudósok 

kapcsán, hogy a vizsgázó tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor (fél 

évszázad pontossággal) és hol éltek, tudja, melyek voltak 

legfontosabb, a tanultakhoz köthető eredményeik. 

Az érettségi vizsgakövetelmények alapján elvárás a felfedezések 

kapcsán, hogy a vizsgázó tudja a felsoroltak keletkezésének idejét 

fél évszázad pontossággal, a 20. századtól évtized pontossággal. 

Tudja a felsoroltak hatását, jelentőségét egy-két érvvel 

alátámasztani, az elméletek lényegét néhány mondatban 

összefoglalni. Tudja a felsoroltakat a megfelelő nevekkel 

összekapcsolni. 

 

Ajánlott kérdések elő- és utóteszthez: 
Ezt az órát teljes egészében érdemes a hőtan témakör átfogó ismétlésére fordítani, az összefüggés, kapcsolódások bemutatásával. Ezért elő- és 

utóteszt nem javasolt időprórolási célból, de amennyiben belefér, a végén természetesen hasznos egy átfogó kérdéssor a teljes hőtan-témakörre 

vonatkozóan. 

 



REZGÉSEK 
 

1-2. óra 
Rezgések 1. 

 
Időkeret Tevékenység Tanári tevékenység Megjegyzések 
0-2’ 
(2’) 

Órakezdés, az óra címének felírása 
 

  

3’-12’ 
(9’) 

Bevezető gyakorlati példák: 
bungee jumping, motor hengerében a dugattyú mozgása… stb. 
Harmonikus rezgőmozgás megfigyelése: 
Figyeljük meg, hogyan viselkedik a rugóra akasztott test, ha 
egyensúlyi helyzetéből kitérítjük! (periodikus mozgás, egyensúlyi 
helyzet, szélső helyzet) 
Általánosan mondhatjuk, hogy minden periodikus, ismétlődő 
jelenséget rezgésnek nevezünk. Teljes rezgés (1 periódus) a 
rezgésnek az a szakasza, amely két egymáshoz legközelebbi 
ugyanolyan állapot között zajlik. A rezgés kitérése(y(t)) az 
egyensúlyi helyzettől mért előjeles távolság, ennek maximuma az 
amplitúdó (A).  
A periódusidő (T) vagy rezgésidő egy teljes rezgés időtartama. 
A frekvencia (f)vagy rezgésszám az időegység alatt bekövetkező 
rezgések száma. 
 

Gyakorlati példák leírása 
Kísérleti szemléltetés: 
rugóra akasztott test kitérítése 
 

Kísérleti tapasztalat: a rugó periodikus 
mozgást végez (elvégezhető kísérlet, de videón 
is megmutatható: 
https://www.youtube.com/watch?v=hwP-
o2P2E6Y&ab_channel=KisvardaTamop) 
1 teljes periódus megfigyelése 
Utalás arra, hogy 10 periódus mérése 
célszerűbb. 
[A]=1m 
[T]=1s 
[f]=1Hz=1/s 
T=1/f 

12’-42’ 
(30’) 

Harmonikus rezgőmozgás leírása és kapcsolata az egyenletes 
körmozgással: 
Az olyan mozgást, amelynél a kitérés-idő függvény 
szinuszfüggvény, harmonikus rezgőmozgásnak nevezzük. Ehhez 
létrehozhatunk egy olyan egyenletes körmozgást, amelyben a 
kisméretű test vetülete együtt mozog a rezgő testtel. 
A rezgő test kitérése az y(t)= Asinωt, sebessége v(t)=Aωcosωt, 
gyorsulása a(t)= –Aω2sinωt függvénnyel írható le. 

Szimuláció kivetítése 
Tanári magyarázat 
 

https://www.geogebra.org/m/vdbzaT4D#m
aterial/fRJTxioP 
https://www.geogebra.org/m/vdbzaT4D#m
aterial/YhN2jtm0 
Érdemes a fogalmakat jelekkel és 
mértékegységekkel kivetíteni 
összefoglalásként. 



 
Ezekben az összefüggésekben az ωt=𝜑 a fázisszög radiánban, 
röviden fázis (körmozgásnál szögelfordulás nagysága), ahol ω a 
rezgőmozgás körfrekvenciája (körmozgásnál szögsebesség). A 
körfrekvencia, a periódusidő és a frekvencia kapcsolata: 𝜔 =
2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑓. 

A sebesség maximális értéke abban a pillanatban van, amikor a 
test egyensúlyi helyzeten halad át, ez vmax=Aω. A gyorsulás 
legnagyobb értéke pedig a szélső helyzeten való áthaladáskor 
tapasztalható, ami amax=Aω2. 

A szimuláció utáni feladatokra várható 
válaszok: 
1. FELADAT 
Nézd meg figyelmesen a két mozgást! Milyen 
hasonlóság figyelhető meg köztük?  
(Hagyjuk, hogy a diákok önállóan 
fogalmazzák meg észrevételeiket!) 
2. FELADAT 
Figyeld meg a két test helyzetét! 
Próbálj meg összefüggést keresni a két test 
függőleges kitérése között! 
VÁLASZ 
A két test függőleges kitérése azonos.  
A függőleges kitérést leíró összefüggés: 
y(t)= Asinωt 
3. FELADAT 
Hasonlítsd össze a két testre ható erőket! 
Figyeld meg, hogyan változik a körmozgást 
végző testre ható erő függőleges komponense! 
VÁLASZ 
A rugón rezgő testre ható erő megegyezik a 
körmozgást végző testre ható erő függőleges 
komponensével. 
4. FELADAT 
Hasonlítsd össze a két test gyorsulását! 
Figyeld meg, hogyan változik a körmozgást 
végző test gyorsulásának függőleges 
komponense! 
VÁLASZ 
A rezgő test gyorsulása megegyezik a 
körmozgást végző testre gyorsulásának 



függőleges komponensével. A gyorsulás-idő 
függvény: a(t)= –Aω2sinωt 
5. FELADAT 
Hasonlítsd össze a két test sebességét! 
Figyeld meg, hogyan változik a körmozgást 
végző test sebességének függőleges 
komponense! 
VÁLASZ 
A rezgő test sebessége megegyezik a 
körmozgást végző test sebességének 
függőleges komponensével. A sebesség-idő 
függvény: v(t)=Aωcosωt 
6. FELADAT 
Próbáld meg észrevételeidet matematikai 
formában is megfogalmazni! 
Az eredményeket leellenőrizheted, ha 
elolvasod az Extrát. 
Vesd össze eredményeidet a rezgőmozgás 
kitérés-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő 
grafikonjaival! 
A 7. FELADAT a következő részben 
kerülhet elő. 

42’-52’ 
(10’) 

1. Feladat: 
Egy vízszintes asztallapra (súrlódásmentes) helyezett könnyen 
guruló kiskocsit vízszintesen elhelyezett rugóval rögzítünk. A 
kocsit kitérítjük a rugóval párhuzamosan 8 cm-rel, majd magára 
hagyjuk. A kialakuló rezgés során 5 teljes rezgést 20 másodperc 
alatt végez el a kiskocsi. 
Mekkora a rezgésidő, ferkvencia és a körfrekvencia? 
Mekkora a mozgás során a maximális sebesség és a maximális 
gyorsulás? 

Tanári magyarázat, 
feladatmegoldás 

Megoldás: 
A= 8 cm, N=5, Δt= 20s 
T, f, ω=? 
T=4s, f=1/T=0,25 1/s, ω=1/s 
vmax, amax=? 

vmax=Aω= 0,125 m/s 

amax=Aω2=0,197 m/s2 
t=2 s múlva a test éppen a túloldali szélső 
helyzetben van, így y=A=0,08cm, v=0 m/s, 
gyorsulása maximális 



Mekkora a kitérés, a sebesség, a gyorsulás a kitérítés után 2 s, 3 s 
és 4 s múlva? 
Ábrázoljuk a rezgés y(t), v(t), a(t) grafikonját! 

t=3 s múlva a test éppen az egyensúlyi 
helyzeten halad át, így y=0 cm, a=0 m/s2, 
sebessége maximális. 

 
52’-58’ 
(6’) 

Harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása: 
ΣF= –Dy, azaz harmonikus rezgőmozgás esetén a testre ható 
erők eredője a kitéréssel ellentétes irányú, nagysága pedig 
egyenesen arányos a kitéréssel, ahol D a rugóállandó. Ez a 
harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele. 
A ΣF=m∙a= m∙(–Aω2sinωt) dinamika alapegyenletben az y= 
Asinωt összefüggést felismerve rájöhetünk arra, hogy D=m∙ω2. 
Az 𝜔 =

2𝜋

𝑇
 összefüggést behelyettesítve kapjuk a rezgésidőre a 

következő összefüggést: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝐷
 

A harmonikus rezgőmozgást végző test rezgésideje csak a test 
tömegétől és a rugó rugóállandójától függ. 

Tanári magyarázat A harmonikus rezgőmozgás és a körmozgás 
kapcsolata – GeoGebra 
7. FELADAT 
Változtasd a körmozgás frekvenciáját, sugarát 
és tömegét! 
Fogalmazd meg, hogyan változik a 
rezgőmozgás amplitúdója és frekvenciája! 
VÁLASZ 
A körmozgás frekvenciája megegyezik a 
rezgőmozgás frekvenciájával.  
A körmozgás pályájának sugara megegyezik a 
rezgőmozgás amplitúdójával.  
Ha a tömeget változtatjuk a a rezgő testre 
ható erő nő. Ezzel együtt a megnyújtott rugó 
nyugalmi helyzete is megváltozik, ezt a 
szimulációval nem tudjuk követni. 
A szimulációban az egyensúlyi helyzet 
rögzített.  
Azonos frekvencia csak úgy valósulhat meg, 
hogy a rugó direkciós állandója is változik, 
mert a rezgésidő a rugó direkciós állandójától 
és tömegétől függ. A rezgésidőt leíró 
összefüggés:  

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝐷
 

A tömeg és az amplitúdó között nincs 
kapcsolat. 

58’-65’ 
(7’) 

2. Feladat: Tanári magyarázat, 
feladatmegoldás 

Megoldás: 
 



Egy rugó 10 cm-es megnyúlásához 1 N nagyságú erőhatás 
szükséges. A rugó egyik végét rögzítjük, a másik végére 100 g 
tömegű testet akasztunk. Mekkora lesz a kialakuló rezgés 
rezgésideje, frekvenciája és körfrekvenciája, ha a testet kitérítjük 
és a rendszert magára hagyjuk? 

65’-75’ 
(10’) 

A rezgő rendszer energiája: 
Egy rezgő rendszer energiája a test és a rugó együttes energiája. A 
rendszer összenergiája minden pillanatban a mozgási energiának 
és a helyzeti energiának (rugalmas energia, magassági energia) az 
összege. Az energiamegmaradás törvénye szerint zárt rendszer 
összenergiája állandó marad a teljes rezgés során. 
Eössz=Emozg+Erug+Ehelyzeti 

Vizsgáljunk egy vízszintesen rezgő rendszert (ekkor a magassági 
energia nem változik, ezt helyzetet válasszuk a 0 szintnek, így a 
magasságból adódó helyzeti energia 0 J). 
Az egyensúlyi helyzetben a rezgő rendszer összenergiája teljes 
egészében mozgási energia (hiszen nincs megnyúlás), azaz 
Eössz=

1

2
𝑚 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 . 
A szélső helyzetben a rugalmas energia maximális (hiszen v=0 
m/s), azaz 𝐸ö𝑠𝑠𝑧 =

1

2
𝐷 ∙ 𝐴2. 

Az energiamegmaradás szerint: 

𝐸ö𝑠𝑠𝑧 =
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 +

1

2
𝐷 ∙ 𝑦2 =

1

2
𝑚 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2 =
1

2
𝐷 ∙ 𝐴2 

Tanári magyarázat http://tananyag.geomatech.hu/material/sim
ple/id/498753#material/498759 
Érdemes a tananyaghoz kapcsolódó 
feladatokat is megbeszélni (az i betűre 
kattintva megjelennek a válaszok is). 
http://tananyag.geomatech.hu/material/sim
ple/id/511567#material/1421257 
 

76’-81’ 
(5’) 

3. Feladat 
Egy vízszintes rugóra akasztott 1 kg tömegű test harmonikus 
rezgőmozgást végez. A rezgés amplitúdója 5 cm, a rezgésidő 3 s. 
Mekkora a test mozgási energiája az egyensúlyi helyzeten való 
áthaladáskor? 
Mekkora a test mozgási energiája a maximális kitérés felénél? 
Mikor egyenlő a test mozgási és rugalmas energiája? 

Tanári magyarázat, 
feladatmegoldás 

Megoldás: 
m=1 kg,  A=5cm=0,05 m, T=5s 
Emozg=? (ha y= 0 m) 
Emozg=? (ha y=A/2) 
t=?  (ha Emozg=Erug) 



𝑓 =
1

𝑇
= 0,2 

1

𝑠
𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 ∙ 𝜔 = 𝐴 ∙ 2𝜋𝑓

= 0,063
𝑚

𝑠
𝐸𝑚𝑜𝑧𝑔,𝑚𝑎𝑥

=  
1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 = 0,00197 𝐽𝑦

=
𝐴

2
     →      

𝐴

2
= 𝐴 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡

→ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 = 0,5  → 𝜔𝑡

=
𝜋

6
   𝑣 = 𝐴𝜔𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

= 0,0544
𝑚

𝑠
𝐸𝑚𝑜𝑧𝑔

=  
1

2
𝑚𝑣2 = 0,0015 𝐽 

 
 
𝐸𝑚𝑜𝑧𝑔 =  𝐸𝑟𝑢𝑔   →     𝐸𝑚𝑜𝑧𝑔

=  
𝐸ö𝑠𝑠𝑧

2
𝐸𝑚𝑜𝑧𝑔

=
0,00197 𝐽

2
= 0,000985 𝐽𝑣

= √
2𝐸𝑚𝑜𝑧𝑔

𝑚
= 0,044 

𝑚

𝑠
𝑣

= 𝐴𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡    𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡

=
𝑣

𝐴𝜔
= 0,706𝑡 = 0,63 𝑠 

81’-90’ 
(9’) 

Órazáró Kahoot! 
 
A gyerekek bejelentkező felülete: http://www.kahoot.it  

 http://www.kahoot.com  
 
https://create.kahoot.it/details/72112c6b-
42cf-47f0-808d-c049beedda1e 
 

 
 



 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (számolós feladat) Egy rezgő test legnagyobb sebessége 1,5𝑚

𝑠
, legnagyobb gyorsulása 7,5𝑚

𝑠2. Mekkora a 
rezgésszáma, az amplitúdója és a rezgésideje? 
Segítség a megoldáshoz: 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜔 

 
Megoldás: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 1,5 
𝑚

𝑠
,    𝑎𝑚𝑎𝑥 = 7,5 

𝑚

𝑠2
 

f, A, T=? 

𝜔 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑚𝑎𝑥
= 5 

1

𝑠
𝑓 =

𝜔

2𝜋
= 0,8 

1

𝑠
𝑇 =

1

𝑓
=

2𝜋

𝜔
= 1,26 𝑠𝐴 =

𝑣𝑚𝑎𝑥

𝜔
= 0,3 𝑚 

 
2. (számolós feladat) Egy rugóra akasztott 1 kg tömegű test 1 Hz frekvenciájú rezgést végez. 
Mekkora a rugó rugóállandója? Mekkora a legnagyobb rugalmas erő, ha az amplitúdó 5 cm? 
 
Megoldás: 

𝑚 = 1𝑘𝑔,   𝑓 = 1 𝐻𝑧, 𝐴 =  5 𝑐𝑚 = 0,05 𝑚  𝐷 =? , 𝐹𝑟,𝑚𝑎𝑥 =? 𝑇 =
1

𝑓
= 1 𝑠𝐷 =

4𝜋2 ∙ 𝑚

𝑇2
= 39,48 

𝑁

𝑚
 

𝐹𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝐷 ∙ 𝐴 = 1,97 𝑁 
3. (teszt) (2004proba.e.6.) Egy részecske harmonikus rezgőmozgást végez. A következő állítások közül 
melyik helyes? 
A) Ha a rezgés csillapodik, a frekvencia akkor is állandó marad. 
B) A gyorsulás az egyensúlyi helyzeten való áthaladáskor a legnagyobb. 
C) Nagyobb sebességnél nagyobb a gyorsulás. 
D) A gyorsulás mindig azonos irányú a sebességgel. 
 
Megoldás: A) 
Magyarázat: 
 
4. (teszt16) (2015.m.k.12.) Mit állíthatunk egy harmonikus rezgőmozgást végző test sebességének és 
gyorsulásának irányáról? 
A) Mindig azonos irányúak. 
B) Lehetnek azonos és ellentétes irányúak is. 
C) Mindig ellentétes irányúak. 
 
 
Megoldás: B) 
 
Magyarázat:  
 
 



5. (teszt) (2009.m.k.18.) A grafikon egy egyenes vonalú mozgást végző test pillanatnyi sebességének 
nagyságát mutatja az idő függvényében. Az alábbi jelenségek közül melyikre vonatkozhat a grafikon? 

  
A) Egy feldobott kő eléri pályája tetejét, visszafordul, földet ér, és megáll 
B) . Egy rugón rezgő test az egyik, illetve másik szélső helyzete között mozog. 
C)  Egy autó elindul, felgyorsul, majd lefékez és megáll. 
 
Megoldás: C) 
 
6. (esszé) Harmonikus rezgőmozgás 

„Minden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi 

helyükből bizonyos irányokban szabályosan ki és visszatérnek, és melyek a testeknek vagy fölszínén 

vagy belseikben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó vagy lebegő mozgásoknak nevezzük.” 

Schirkhuber Móritcz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851. 

Mutassa be az ideális, függőleges helyzetű rugón történő harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő 

függvényét! Ismertesse a függőleges rugón zajló harmonikus rezgőmozgás és az egyenletes 

körmozgás kapcsolatát! Javasoljon olyan kísérleti elrendezést, amelynek segítségével ez a 

kapcsolat megmutatható! Határozza meg a harmonikus rezgőmozgást végző test sebességét és 

gyorsulását az idő függvényében, az egyenletes körmozgást végző test kinematikai jellemzői 

alapján! Adja meg a kitérés, sebesség és gyorsulás maximális értékét! Mit nevezünk harmonikus 

erőnek? Igazolja, hogy egy pontszerű súlyos test függőleges helyzetű ideális rugón történő rezgése 

során a rezgő testre ható erők eredője harmonikus erő lesz! Mutassa meg, hogy a harmonikus 

rezgőmozgásra jellemző, különböző kitérésekhez tartozó gyorsulás értékeket valóban csak 

harmonikus erő tudja létrehozni! 

 

Segítség: (javítási útmutató) 
 



 

 
  



Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) (2017.mm.k.7.) Egy rugóra függesztett testet függőleges irányban kissé kitérítünk. Ennek 
hatására a test harmonikus rezgőmozgásba kezd. A rezgés során az alsó vagy a felső fordulóponton 
nagyobb a test gyorsulásának nagysága? 
A) Az alsón, amikor a rugó a lehető legjobban megnyúlik. 
B) A felsőn, amikor a rugó a legkevésbé van megnyújtva. 
C) Egyforma a gyorsulás nagysága mindkét fordulóponton. 
 
Megoldás: C) 
 
2. (teszt) (2015.mm.e.6.) Egy rugóra függesztett testet a szaggatott vonallal jelölt egyensúlyi helyzetéből 

kitérítünk, így az függőleges egyenes mentén rezegni kezd. Az ábrán látható pillanatban a test mozog 

és az egyensúlyi helyzet alatt tartózkodik. Melyik ábra mutatja helyesen ebben a pillanatban a rugóerő 

(Fr), a sebesség (v), illetve a gyorsulás (a) lehetséges irányát? 

A) Az A) ábra. 

B) A B) ábra. 

C) A C) ábra. 

 
 
Megoldás: A) 
 
 
 
 



 



REZGÉSEK 
 

3-4. óra 

Rezgések 2. 
(Inga, csillapodó és csillapítatlan rezgések, szabad és kényszerrezgések) 

 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-25’ Ingamozgás bemutatása: 
● gyakorlati példák: ingaóra, meglökött csillár... stb. 
● fonálinga: egy hosszú, nyújthatatlan, elhanyagolható tömegű fonál egyik végét 

rögzítjük, másik végére pontszerű testet erősítünk. 
● teljes lengés: az ingamozgás azon szakasza, amely során a test kétszer fut végig a 

fonálinga által bejárt köríven (egy oda-vissza lengés) 
● lengésidő: 1 teljes lengés ideje 

Vizsgáljuk a mozgását, kísérletezzünk! Mérjük meg két inga 10 teljes lengését! 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Matematikai_inga.ogv 
Vizsgáljuk különböző kitérések esetén is! 
https://www.youtube.com/watch?v=1KKAvN2Hhq4 
 
vagy szimuláció segítségével is megnézhetjük az előbbieket (a tömeget is változtathatjuk): 
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_hu.html 
 

matematikai inga: a kis kitérésű fonálinga 
(<5°) 
 
Megemlítendő: 
fizikai inga: egy tengely körül forgó merev 
test 
 
kúpinga: A tömegpont ebben az esetben 
vízszintes síkban mozog, ennek megfelelően a 
fonál egy kúpfelületet súrol. 



Kísérleti tapasztalatunk, hogy a lengésidő független a kitéréstől és a pontszerű test 
tömegétől, csak az inga hosszától függ. 
 
Számoljuk ki a lengésidőt! 
A mozgás során rajzoljuk be a testre ható erőket! 
https://www.geogebra.org/m/Rz5d89lZ#material/WF3E8m1G 

  
(forrás: https://slideplayer.hu/slide/2639073/) 

𝐹𝑒 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼    ,   𝑎ℎ𝑜𝑙   𝑠𝑖𝑛𝛼 =
ℎ

𝑙
 

kis kitérések esetén (<5°) 𝑎 𝑏𝑒𝑓𝑢𝑡𝑜𝑡𝑡 ú𝑡 = 𝑥 = ℎ 
Az erő növekedésének iránya ellentétes az x növekedésével: 



𝐹𝑒 = −𝑚𝑔
𝑥

𝑙
 

 
Összevetve a rezgőmozgás dinamikai leírásával: 

−𝑚𝜔2𝑥 = −𝑚𝑔
𝑥

𝑙
 

𝜔2 =
𝑔

𝑙
𝑇 =

2𝜋

𝜔
  →   𝑇 = 2𝜋√

𝑙

𝑔
 

 
26’-50’ Feladatok: 

1. Mekkora a lengésideje az 1 méter hosszú matematikai ingának? (1,99 s) 
2. Egy hosszú kötélre felkötött test 2 perc alatt 24 teljes lengést végez. Milyen hosszú 

kötélen függ a test? (6,33 m) 
3. (2020. május) 

 



 



 
4. Ismeretes, hogy az 1 másodperc lengésidejű matematikai inga hossza 25 cm. 

Mekkora hosszúságú matematikai ingának lesz 2 másodperc a lengésideje? (C) 
A) 12,5 cm 
B) 50 cm 
C) 100 cm 
D) 200 cm 

5. Egy vékony fonálon ingaként felfüggesztett acélgolyó kis kitérésű lengéseket végez. 
Hogyan változik az inga lengésideje, ha a golyó alá mágnest helyezünk? (A) 
A) A lengésidő csökken. 
B) A lengésidő nem változik. 
C) A lengésidő növekszik. 

  
51’-75’ Csillapodó és csillapítatlan rezgések, szabad és kényszerrezgések 

● Szabad rezgés: Az olyan rezgés, melyben az adott testet kitérítjük egyensúlyi 

helyzetéből, majd magára hagyjuk. 

A szabad rezgés frekvenciája a sajátfrekvencia. (Minden rendszernek van 

egy vagy több sajátfrekvenciája.) jele: f0 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Tra_szabad_rezges.ogv 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Rot_szabad_rezges.ogv 

 

● Csillapodó rezgés: Súrlódás, közegellenállás hatására az egymás utáni 

legnagyobb kitérések fokozatosan csökkennek, majd egy idő után a rezgés 

megszűnik. 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Tra_csillapitott_rezges.ogv 

 



https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Rot_csillapitott_rezges.ogv 

A súrlódással csillapított rezgőmozgás amplitúdója időben lineárisan, a 

közegellenállással csillapítotté exponenciálisan csökken. 

 

● Csillapítatlan rezgés: Ha egy rezgő rendszerrel egy megfelelő periodikus erő 

segítségével energiát közlünk (gerjesztés) akkor elérhetjük, hogy az 

amplitúdó ne változzon, így csillapítatlan rezgés jön létre. 

● Kényszerrezgés: egy rezgő rendszer, melyre egy külső periodikus erő 

(gerjesztő erő) hat, kényszerrezgéseket végez. 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Oszc_kenyszer_rezges.ogv 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Rot_kenyszer_rezges.ogv 

 

Amikor a gerjesztő erő frekvenciája közel esik a rendszer 

sajátfrekvenciájához, akkor az amplitúdó ugrásszerűen megnő, ezt a 

jelenséget rezonanciának nevezzük. 



 
Ha az amplitúdó megnövekedése a rendszer összeomlását széttörését 

okozza, rezonancia katasztrófáról beszélünk. 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Mechanikai_rezonancia_I.o

gv 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Mechanikai_rezonancia_II.

ogv 

Tacoma híd katasztrófája: 

https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs&t=114s 

● Gyakorlati példák 

földrengés 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_07_024 

katonák hídon való áthaladása 

motorok gépek gyengén rögzített alkatrészei veszélyesen berezeghetnek 

76’-85’ Órazáró kahoot 
 

https://create.kahoot.it/details/0b29b76e-
2ddf-44ff-946f-d5eb11c42b6c 



 
86’-90’ Rövid összefoglalás 

A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (számolós feladat) Az olyan fonálingát, melynek a lengésideje 2 s másodpercingának szokás nevezni. 
Milyen hosszú a másodpercinga? 
Milyen hosszú a másodpercinga a Holdon, ha ott a nehézségi gyorsulás a földinek hatoda? 
 
Segítség a megoldáshoz: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

Megoldás: 
T=2 s 
l=? 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
𝑙 =

𝑇2𝑔

4𝜋2
= 1,01 𝑚 

𝑔𝐻 =
𝑔𝐹

6
𝑙 = 0,17 𝑚 

2. (számolós feladat) Milyen hosszú az a matematikai inga, amely 2 perc alatt 30 teljes lengést végez? 
 
Segítség a megoldáshoz: 



𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

Megoldás: 
t=120 s → T=4 s 
l=? 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
𝑙 =

𝑇2𝑔

4𝜋2
= 4,05 𝑚 

 
 
 
3. (teszt) Egy ingaóra kissé késik. Az óra ingája egy hosszú, vékony pálcán lévő kicsiny, nehéz súly. A súly állítócsavar segítségével lefelé is és 
fölfelé is elmozdítható. Merre mozdítsuk a súlyt, hogy pontosan járjon az óra? 
A) Lefelé mozdítsuk el. 
B) Fölfelé mozdítsuk el. 
C) Csak az óra szerkezetének ismeretében dönthető el. 
Megoldás: B) 
 
Magyarázat:  
 
4. (teszt) Melyik állítás igaz a kis kitéréssel indított fonálingára? 
A) A periódusideje független a nehézségi gyorsulástól. 
B) A periódusideje független a fonál hosszától. 
C) A periódusideje független a fonálon függő test tömegétől. 
 
Megoldás: C) 



 
Magyarázat:  
 
5. (teszt) Nyugvó liftben a kis szögkitéréssel lengő egyszerű inga és a rugóra erősített, harmonikus rezgőmozgást végző test periódusideje 
megegyezik. Csillapodásuk elhanyagolható. Megváltozik-e a periódusidejük, ha a lift függőleges egyenes mentén felfelé gyorsul? (A két test 
mozgása továbbra is harmonikus marad.) (B) 

 
A) Egyik periódusideje sem változik meg. 
B) Az inga periódusideje megváltozik, a rezgő testé nem. 
C) A rezgő test periódusideje megváltozik, az ingáé nem. 
D) Mindkettő periódusideje megváltozik. 
 
Megoldás: B) 
 
Magyarázat:  
 
 
6. (esszé, 2007. május) A matematikai inga 



A tudós Huygens Christiannak köszönhető, hogy ma a lógó órákhoz van alkalmaztatva... Midőn a lógó óra későbben jár, lógóját rövidítsd 
meg, a dróton lévő súlyocskát feljebb tolván, s ellenkezőt cselekedj, ha siet. Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya - Nagyvárad, 
1808 
Ismertesse a matematikai inga fogalmát, jellemezze mozgását! Nevezze meg a matematikai ingát leíró, illetve mozgását jellemző legfontosabb 
fizikai mennyiségeket, adja meg azok mértékegységeit s a köztük fennálló összefüggéseket! Értelmezze, hogyan használható a matematikai 
inga időmérésre a lengés csillapodása ellenére! Hogyan alkalmazható a matematikai inga a gravitációs gyorsulás mérésére? Adja meg a 
Földön és a Holdon azonos lengésidejű matematikai ingák hosszának arányát! 
Segítség: (javítási útmutató) 



 
  



Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Az ábrán látható két, különböző hosszúságú fonálinga nehezékét a felső szaggatott vonallal jelölt szintről engedjük el, és az alsó 
szaggatott vonal jelzi a legalsó szintjüket. Melyik nehezéknek nagyobb a maximális sebessége? (A közegellenállást hanyagoljuk el!) 

 
A) A rövidebb inga nehezékének. 
B) A hosszabb inga nehezékének. 
C) Azonos a két nehezék maximális sebessége. 
 
Megoldás: C) 
 
Magyarázat:  
 
2. (teszt) Három fonálingát egyensúlyi helyzetéből ugyanakkora kis szöggel, azonos irányban kitérítjük, majd egyszerre elengedjük azokat. 
Az ingatestek tömege m, illetve 2m. Melyik két ingatest ér egyszerre a szemközti szélső helyzetbe, ha a légellenállást elhanyagoljuk? (B) 



 
A) Az 1. és a 2. 
B) A 2. és a 3. 
C) Az 1. és a 3. 
 
Megoldás: B) 
 
Magyarázat:  
 
3. (teszt) Egy matematikai inga lengésideje T. Az ingatest egy szigetelő anyagból készült golyó, melynek pozitív töltést adunk, majd az inga 
alá negatív töltéssel ellátott szigetelő síklemezt helyezünk, mely közelítőleg homogén elektromos teret hoz létre. Hogyan változik az inga 
lengésideje? 
A) A lengésidő nagyobb lesz, mint T. 
B) A lengésidő marad T. 
C) A lengésidő kisebb lesz, mint T. 
 
Megoldás: C) 
 
Magyarázat:  



 
 



REZGÉSEK 
 

5-6. óra 

Rezgések 3. 
(Csatolt rezgés, rezgések összeadása) 

 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-13’ Ismétlés: kényszerrezgés  

13’-25’ Csatolt rezgés bemutatása: 
 
A kényszerrezgések érdekes speciális esetének tekinthetők az úgynevezett csatolt rezgések. 
A jelenséget például úgy hozhatjuk létre, ha két felfüggesztett, azonos hosszúságú fonálinga 
között egy nehezék közbeiktatásával kapcsolatot teremtünk, majd az egyik ingát lengésbe 
hozzuk. Az elindított inga lengése fokozatosan lelassul, miközben a másik inga fokozatosan 
lengésbe jön. 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/Csatolt_ing%C3%A1k_I. 
 
A két inga energiája ide-oda vándorol a két inga között. Csatolt inga jött létre, ami a két 
rendszer kölcsönhatása miatt alakult ki. A csatolás, az energiaáramlás akkor a 
leghatékonyabb, ha a két inga lengésideje (vagyis a hosszuk) egyenlő. 

A csatolás akkor optimális, ha a rezgő 
rendszerek saját rezgései megegyeznek. 



 
(forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_07_024) 
Videók: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Csatolt_ingak_II.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Csatolt_ingak_III.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Csatolt_rezgesek.ogv 
 

● Csatolt rezgés: Az olyan jelenséget, amelynél két rezgő rendszer kölcsönösen 
befolyásolja egymás rezgését, csatolt rezgésnek nevezzük. A csatolt rezgéseknél a két 
rezgő rendszer amplitúdója és így energiája is periodikusan úgy változik, mintha 
kicserélődne. 

Szimuláció: 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/coupledpendula_hu.htm 
 
 

26’-46’ Rezgések összeadása  



Ha egy test egyidejűleg többféle rezgést végez, akkor az eredő rezgés kitérése, sebessége, 
gyorsulása az egyes rezgések megfelelő mennyiségeiből vektorilag összeadódik. 
Ha egy test egyszerre két egymással párhuzamos, egyenlő frekvenciájú harmonikus rezgést 
végez, akkor a kialakuló rezgés szintén harmonikus rezgés lesz. Ennek frekvenciája 
megegyezik az eredeti frekvenciákkal. A kialakuló a rezgés amplitúdója attól függ, hogy a 
két rezgés fáziskülönbsége mekkora. Ha ez a fázis különbség nulla, akkor a két rezgés a 
legnagyobb mértékben erősíti egymást. Ezt maximális erősítésnek nevezzük. Ekkor a 
kialakuló rezgés amplitúdója a két rezgés amplitúdójának összege. A=A1+A2 
Ha rezgések ellentétes fázisban vannak, akkor a legnagyobb mértékben gyengítik egymást, 
ezt maximális gyengítésnek nevezzük Ekkor az eredő amplitúdó a következőképpen 
számolható: A=|A1-A2 | 
Ha a két összeadódó rezgés amplitúdója egyenlő és ellentétes fázisban vannak, akkor ezek 
kioltják egymást. Ekkor a test nyugalomban marad. 
 

 
 
Ha a két párhuzamos rezgés frekvenciája csak egy kicsit tér el egymástól, akkor egy 
különleges jelenséget tapasztalhatunk, a két rezgés ebben az esetben egy ideig erősíti majd 
gyengíti egymást periodikusan váltakozva. Ez a lebegés jelensége. 
 



 
Szimuláció: 
https://www.geogebra.org/m/f1XIq2mh#material/FtAnXpv3 
 
 

46’-80’ Feladatok 

1. 

 

2.  

 



 

3. 

 

4. 



 

5. 

 

6. 



 

𝐸𝑟𝑒𝑧𝑔 =
1

2
𝐷𝐴2 =

1

2
∙
4𝜋2𝑚

𝑇2
∙ 𝐴2 = 2𝜋2𝑚𝑓2𝐴2 

7. 

 

 
81’-86’ Órazáró kahoot 

 
https://create.kahoot.it/details/b8f929c3-
bfe6-4f7a-8d85-9f3da84499c0 
 

87’-90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 



Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (számolós feladat) A motor dugattyúja 3000 1/min fordulatszámon jár, 10 cm-es lökethosszú. Mekkora a 10 dkg tömegű dugattyú rezgési 
energiája? (A dugattyú lökethossza megegyezik a rezgés két szélső helyzete közötti távolsággal.) 
 
Segítség a megoldáshoz: 

𝐸𝑟𝑒𝑧𝑔 =
1

2
𝐷𝐴2 =

1

2
∙
4𝜋2𝑚

𝑇2
∙ 𝐴2 = 2𝜋2𝑚𝑓2𝐴2 

Megoldás: 

2. (számolós feladat) Egy 3 méter sugarú körhintán ülő 40 kg tömegű gyermek 15 másodperc alatt három kört tesz meg egyenletesen. 
a) Mekkora a körmozgást végző test periódusideje frekvenciája? 
b) Mekkora a körmozgást végző test szögsebessége kerületi sebessége? 
c) Mekkora a gyermek által 1,5 másodperc alatt befutott körív hossza és a szögelfordulás? 
d) Mekkora a gyermek gyorsulása és a testre ható erők eredője? 
 
Segítség a megoldáshoz: 



Megoldás: 

 
3. (teszt) A harmonikus rezgőmozgást végző tömegpontnak az amplitúdója, amelynek maximális sebessége 1 m/s, maximális gyorsulása 
2m/s2? 
A) 2 méter 
B) 0,5 méter 
C) 1,5 méter 
 
Megoldás: B) 
 
Magyarázat:  



 
4. (teszt) A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése és gyorsulása egymáshoz képest milyen irányú? 
A) egyirányúak 
B) egyensúlyi helyzet felé haladva egyirányúak 
C) mindig ellentétes irányúak 
 
Megoldás: C) 
 
Magyarázat:  
 
5. (teszt) Hol tartózkodik a harmonikus rezgőmozgást végző test, ha fázisa 2π? 
A) Az első szélsőhelyzetben. 
B) A második szélsőhelyzetben. 
C) Befejezte a periódust. 
 
Megoldás: C) 
 
Magyarázat:  
 
 
1. 6. (esszé, 2011. október) Mechanikai rezgések 

„Minden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi helyükből bizonyos irányokban 

szabályosan ki és visszatérnek, és melyek a testeknek vagy fölszínén vagy belseikben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó vagy 

lebegő mozgásoknak nevezzük.” Schirkhuber Móritcz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851. 



Kísérleti tapasztalatra hivatkozva mutassa meg, mi a kapcsolat az egyenletes körmozgás és a harmonikus rezgőmozgás között! Ezek 

alapján határozza meg a rezgőmozgást leíró mennyiségeket! Ismertesse a rezgő rendszer energetikai viszonyait ideális körülmények 

között, s mutassa meg az energiaviszonyok alakulását a gyakorlatban, valós körülmények között egy konkrét példán! 

 

Segítség: (javítási útmutató) 



 
  



Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Melyik kinematikai jellemzője lesz nulla egy pillanatra a harmonikus rezgőmozgást végző testnek valamelyik szélső helyzetében? (B) 
 
A) kitérése 
B) sebessége 
C) gyorsulása 
 
 
2. (teszt) A parancsnok a menetelő katonáinak a hídra érés előtt kiadja a "Ne tarts lépést!" parancsot, nehogy a híd összedőljön. Miért 
szakadna le az egyszerre lépő katonák miatt a híd? (B) 
 
A) Ha a katonák egyszerre csapnák a hídhoz a lábukat, akkor egyidejűleg olyan nagy erő hatna a hídszerkezetre, amit az nem bírna el. 
B) Előfordulhat, hogy a katonák lépéseinek üteme közel van a hídszerkezet sajátperiódusához, és ekkor rezonanciakatasztrófa történhet. 
C) A katonák lábai által a hídszerkezetnek egyszerre átadott energia tárolódik a hídban, egészen addig, amíg az össze nem dől. 
 
 
3. (teszt) Melyik kinematikai jellemzője a legnagyobb számértékű a harmonikus rezgőmozgást végző testnek egyensúlyi helyzetben? (B) 
A) kitérése 
B) sebessége 
C) gyorsulása 
 



Elektrodinamika 
 

Mechanikai hullámok 2. (hullámjelenségek 1.) 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-15’ Bevezetés, motiváció 
 
A partról messzire elnézve a tenger szinte alig hullámzik, a part közelében viszont egyre 
magasabbak lesznek, akár több méteresre is nőhetnek a hullámhegyek. Egy bizonyos 
magasság fölött a hullámhegy átbukik. Mi lehet ennek az oka, mi a közös a sportolásra 
használható nagy hullámokat és a pusztító cunamit okozó jelenségekben? 
Szívesen nézzük a tóban úszó vadkacsákat. Ha két kacsa úszik egymás mellett, akkor a 
mögöttük kialakuló hullámkép néha nagyon érdekes, mi történhet akkor, amikor két 
hullám egy adott közegben találkozik? 
 

 

16’-24’ Hullámok polarizációja 
Videó: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullamok_polarizalasa.ogv 
 
A longitudinális hullám terjedési irányon kívül nincs más kitüntetett irány, hiszen a közeg 
részecskéi a terjedés irányában végzik rezgéseiket. 
A transzverzális hullámnál a terjedési irányon kívül is van kitüntetett irány, hiszen a közeg 
részecskéi erre merőlegesen végzik rezgéseiket. A transzverzális hullámban, ha a közeg 
minden részecskéje azonos irányban végzi rezgését, akkor az így előálló hullámot lineárisan 

 



vagy síkban poláros hullámnak nevezzük. A hullám terjedési és a részecskék rezgési iránya 
határozza meg a polarizációs síkját. 
Ha a hullámkeltés előtt a gumikötelet egy keskeny résen bújtatjuk át, akkor a rés előtt 
polarizálatlan hullám a rés után polarizálttá alakul. A rés után haladó hullám polarizációs 
síkját a terjedési irány és a rés jelöli ki. A rés után a gumikötél pontjai csak a rés által kijelölt 
irányban végeznek rezgéseket, ez a jelenség a hullámpolarizáció. A polarizáció során 
gyakorlatilag rezgési síkok kiszűrése történik. Ha az előző résre, a polarizátorra, merőlegesen 
elhelyezünk egy ugyanilyen rést, amit analizátornak nevezünk, akkor utána már nem 
tapasztalunk hullámjelenséget. 
A longitudinális hullámnál nem beszéltünk polarizációról. 
 

25’-43’ Hullámok visszaverődése 
 
Videók: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_06.ogv 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/Hull%C3%A1mok_polariz%C3%A1l%C3%A1sa 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_07.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_08.ogv 
 
Szimulációk: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_odraz_na_ko
nci&l=hu 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=kv_odraz_vlneni
&l=hu 
 

 
 
A videók mindegyikét érdemes megmutatni. 
(Esetleg magunk is elvégezhetjük a 
kísérleteket.) 
 
 
 
 
 
A számunkra megfelelő szimuláció(k) 
segítségével elmagyarázhatjuk a jelenséget. 
Fontos: 
közeghatár 
terjedési sebesség 
beeső hullám, beesési merőleges, beesési pont, 
visszavert hullám 



https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/standingwavereflection_hu.htm 
 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_hu.html 
 
Ha egy hullám egy új közeg határához ér, akkor részben behatol az új közegbe, részben 
pedig visszaverődik. 
Meghatározzuk, hogy mit nevezhetünk a fizikában új közegnek: 
Két közeg hullámtani szempontból akkor különböző, ha az adott hullám terjedési 
sebessége a két közegben különböző. Például, ha a homokos partról belefutunk a vízbe, 
érezhetjük, hogy sebességünk lecsökken. 
Hullámtani szempontból ritkább az a közeg, amelyben a hullám terjedési sebessége 
nagyobb, és sűrűbb az a közeg, amelyben a terjedési sebesség kisebb. 
Az egydimenziós hullám rögzített végről fázisugrással illetve szabad végről fázisugrás 
nélkül verődik vissza. 
 

 
 

beesési szög, visszaverődési szög 

 
 



 
A felületi hullámok visszaverődése esetén a visszavert hullám terjedési iránya a beeső sugár 
és a beesési merőleges által meghatározott síkban marad, a beesési szög (α) egyenlő a 
visszaverődési szögel (α’), ez a visszaverődés törvénye. 

𝛼 = 𝛼′ 

 
44’-60’ Hullámok törése, teljes visszaverődés 

 
Videó: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_12.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_13.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_14.ogv 
 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_lom_vlneni&
l=hu 
 
Ha felületi vagy térbeli hullám új közeg határához ér, akkor részben visszaverődik és 
részben belép az új közegbe. Kísérletekkel igazolható, hogy az új közegben a hullámok 
általában megváltoztatják haladási irányukat, ez a jelenség a törés. 
A törési szög a beesési merőleges és a megtört sugár által bezárt szög. 

 
 
A videók mindegyikét érdemes megmutatni. 
(Esetleg magunk is elvégezhetjük a 
kísérleteket.) 
 
 
A szimuláció segítségével elmagyarázhatjuk a 
jelenséget. 
Fontos: 
megtört hullám 
törési szög 



A törés törvénye alapján két különböző közeg határára ferdén érkező és azon átlépő hullám 
terjedési iránya a beeső sugár és a beesési merőleges által meghatározott síkban marad. 
A beesési szög(α) és a törési szög(β) szinuszának hányadosa a terjedési sebességek 
hányadosával egyenlő. 

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
= á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó = 𝑛2,1 

Ez az állandó a törésmutató, amely a két közeg együttes hullámtörő képességére jellemző 
érték. Az n2,1-gyel jelöljük a 2. közegnek az 1. közegre vonatkoztatott relatív 
törésmutatóját. 
Teljes visszaverődés 
Amikor egy hullám sűrűbb közegből ritkább közegbe lép, akkor a törési szög nagyobb, 
mint a beesési szög. Így van egy olyan beesési szög, amelyhez tartozó törési szög éppen 
90°. Ez a szög a határszög, melynek jele αh. 
A határszögnél nagyobb beesési szög esetén a hullám nem lép át a ritkább közegbe, hanem 
a határ felületre teljes mértékben visszaverődik, ez a jelenség a teljes visszaverődés. A törés 
törvénye alapján, ha β=90°, akkor sin90°=1, így  

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

𝑠𝑖𝑛𝛼ℎ

1
= 𝑛2,1      𝑛2,1 = 𝑠𝑖𝑛𝛼ℎ  

 

 
 
 

 
61’-71’ Feladat: 

Egy geofizikai kísérlet során a Föld felszínén végzett robbantás segítségével 
rezgéshullámokat indítanak, amelyek a különböző kőzetrétegekben különböző sebességgel 
terjednek. Az egyes rétegekhez tartozó terjedési sebesség a mellékelt ábrán van feltüntetve. 
A kőzetrétegek mindegyike 100 m vastag. a) Vázolja fel egy olyan hullám teljes pályáját a 
kőzetrétegekben, amely a robbantás helyétől a kőzetrétegekre merőleges (függőleges) 
egyenessel 30°-os szöget bezáró irányban indul el! b) Milyen mélyre hatol le ez a hullám a 
Földbe? (2009. október, emelt érettségi) 

 



Megoldás: lásd javítási útmutató 
 

71’-80’ Hullámok interferenciája 
 
Videó: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_05.ogv 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_03.ogv 
 
Szimuláció: 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/interference_hu.htm 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-
interference_hu.html 
 
A hullámok tartós szuperpozícióját interferenciának nevezzük.  
Az interferencia feltétele, hogy a találkozó hullámok koherensek legyenek. 
Koherens két hullám, ha találkozási pontokban a fáziskülönbségük időben állandó. 
Interferencia esetén a hullámtér minden egyes pontjában időben állandó amplitúdójú 
rezgés zajlik. 
Egydimenziós hullámok esetén, ha a két hullám azonos fázisban találkozik, akkor a két 
hullám maximálisan erősíti egymást. Ebben az esetben az eredő amplitúdó a két hullám 
amplitúdójának összege: A=A1+A2. 
Ha két hullám ellentétes fázisban találkozik, akkor a két hullám maximálisan gyengíti 
egymás hatását, akkor az eredő amplitúdó a két hullám amplitúdójának különbsége: 
A=|A1-A2|. 
Speciális esetben, ha a két ellentétes fázisban találkozó hullám amplitúdója megegyezik, 
akkor a hullámok kioltják egymást. 

 
 
A videók mindegyikét érdemes megmutatni. 
(Esetleg magunk is elvégezhetjük a 
kísérleteket.) 
 
 
A számunkra megfelelő szimuláció(k) 
segítségével elmagyarázhatjuk a jelenséget. 
Fontos: 
koherens hullám 



Hullámok találkozásakor azonos fázisban működő hullámforrások esetén az azonos fázisú 
találkozás feltétele, hogy a két hullám útkülönbsége éppen a hullámhossz vagy annak 
egész számú többszöröse legyen, vagyis  

∆𝑠 = 𝑘 ∙ 𝜆 = 2𝑘 ∙
𝜆

2
       (𝑘 = 0,1,2 … ). 

Ekkor a két hullám maximálisan erősíti egymást. 
A maximális gyengítés feltétele az, hogy a hullámforrástól a hullámok által megtett utak 
különbsége a fél hullámhossz vagy annak páratlan számú többszöröse legyen, azaz 

∆𝑠 = (2𝑘 + 1) ∙
𝜆

2
       (𝑘 = 0,1,2 … ). 

 
 

81’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 

1. (esszé, 2010. október, 2013. május, id) 
Hullámok 
A lebegésvéleményűek a világ sarkítást és a kettős sugártörést azon kényelvből iparkodnak fejtegetni, mely szerint a világhintát képező lebrészecskék 
lebegései a hinták terjedési irányára függélyesek, vagyis egymást keresztben átvágják. Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan 
alaprajza (1851) 
Mit nevezünk hullámnak? Ismertesse a hullámok általános tulajdonságait, a hullámokat jellemző mennyiségeket, az ezek között 
fennálló összefüggéseket! Ismertesse az alábbi hullámjelenségek lényegét: interferencia, polarizáció, elhajlás. Válasszon közülük egyet, 
és mutassa be ennek természeti előfordulását vagy kísérleti megvalósítását a mechanikai hullámok, illetve az elektromágneses hullámok 
valamelyik típusának esetében is! (2010. október) 



Mutassa be a transzverzális és a longitudinális hullámokat! Említsen egy-egy példát a transzverzális és a longitudinális hullámokra! 
Adja meg a hullámokat leíró fizikai mennyiségeket és a mennyiségek közötti matematikai kapcsolatokat! Mutassa be az interferencia 
jelenségét két pontszerű hullámforrás esetén! Ismertesse az erősítési és gyengítési helyek létrejöttének feltételeit! Térjen ki a koherencia 
értelmezésére is! Ismertesse a hullámok elhajlásának jelenségét! Magyarázza meg a jelenséget a Huygens– Fresnel-elv alapján! Ismertesse 
a polarizáció jelenségét! Adjon meg egy-egy gyakorlati példát az elhajlás, interferencia és polarizáció jelenségére! (2013. május id.) 

 
Segítség a megoldáshoz: javítókulcs 
 
 

 



 

 
(Összesen: 18 pont) 
 
2. (teszt) Hányszorosára változik egy 300 m/s sebességgel terjedő hullám hullámhossza, ha behatol egy olyan közegbe, melyben terjedési 

sebessége 1200 m/s? 
A) A hullámhossz az eredeti negyede lesz. 
B) A hullámhossz az új közegbe lépve nem változik. 
C) A hullámhossz négyszeresére nő. 
 
Megoldás: C 
 



3. (teszt) Az alábbi hullámok közül melyik nem polarizálható? 
 
A) A fény. 
B) A hang. 
C) A röntgensugárzás. 
 
Megoldás: B 
 
4. (teszt) A 200 Hz frekvenciájú hullám új közegbe érkezve 3 mm-rel megváltoztatja a hullámhosszát. Mekkora a terjedési sebesség 
megváltozása? 
 
A) 0,6 m/s. 
B) 6,6·104 m/s. 
C) Az eredeti sebesség ismerete nélkül nem határozható meg. 
 
Megoldás: A 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) A hullámtanban megkülönböztetünk longitudinális és transzverzális hullámot. Melyik polarizálható közülük? (C) 
 
A) Egyik sem. 
B) Csak a longitudinális hullám. 
C) Csak a transzverzális hullám. 
D) Mindkettő. 
 
2. (teszt) Versenyuszodákban úgynevezett „feszített víztükröt” hoznak létre. Mi lehet e megoldás fizikai alapja? (A) 



 
A) Az úszók által keltett felületi hullámokat a medence szélén egy sekély vizű szegéllyel „elnyeletik”, ezzel megakadályozva a hullámok 
visszaverődését. 
B) Az úszók által keltett felületi hullámok és a medence tükörsima faláról visszaverődő hullámok kis amplitúdójú állóhullámot alakítanak 
ki. 
C) A sekély vizű szegélyről mint nyitott végről ellentétes fázisban verődnek vissza a hullámok, így az érkező és a visszaverődő hullámok 
kioltják egymást.  
 
 
3. (teszt) A bal oldali grafikon egy hullám kitérés–hely függvényét mutatja egy adott pillanatban, a jobb oldali a kitérés–idő függvényt egy 
adott helyen. A grafikonok segítségével állapítsa meg a vizsgált hullám sebességét! (C) 
 

 
A) c = 1,25 m/s. 
B) c = 2,5 m/s 
C) c = 0,625 m/s. 
 



Hullámok 
 

Mechanikai hullámok 3. (hullámjelenségek 2.) 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-15’ Bevezetés, motiváció 
Egy keskeny bejáratú, de kiszélesedő kikötőben ott is vannak hullámok, ahova a hullámok 
egyes terjedését figyelembe véve nem juthatnának el. Mi a jelenség magyarázata? 
 

 

16’-35’ Állóhullám 
 
Videó: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Allohullamok_korgyurun.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Long_allohullamok_csavarrugon.ogv 
 
Szimulációk: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlnostojate&
l=hu 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_stojate_vlnen
i&l=hu 
 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/standingwavereflection_hu.htm 
 

 
 
A videók mindegyikét érdemes megmutatni. 
(Esetleg magunk is elvégezhetjük a 
kísérleteket.) 
 

A számunkra megfelelő szimuláció(k) 
segítségével elmagyarázhatjuk a jelenséget. 

csomópont, duzzadóhely 
 
 



Egymással szemben haladó, egymással egyező rezgésszámú és amplitúdójú hullámok 
találkozásakor a hullámtérben egy különleges jelenséget tapasztalhatunk. Egy rugalmas 
gumi egyik végét megfelelő ütemben fel-le mozgatva a gumszálon végighaladó és a másik 
végről visszaverődő hullámok találkozásakor könnyen megfigyelhetjük, hogy egymástól 
egyenlő távolságban tartósan nyugalomban levő pontok úgynevezett csomópontok, illetve 
maximális amplitúdójú duzzadóhelyek alakulnak ki. A kötél többi pontja rezgőmozgást 
végez, de az egyes pontok amplitúdója különböző. Mivel a csomópontok és a 
duzzadóhelyek a gumiszál ugyanazon pontjain maradnak, ezért úgy tűnik, hogy a hullám 
áll. Ezeket a hullámokat állóhullámoknak nevezzük. 
Két szomszédos csomópont vagy duzzadóhely távolsága az állólhullám hullámhosszának 
fele (λ/2). 
Állóhullámok nemcsak transzverzális, hanem longitudinális hullámok esetén is 
kialakulhatnak, ekkor a sűrűsödésekben és ritkulásokban jön létre csomópont illetve 
duzzadóhely. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36’-44’ Feladat 
Egy mindkét végén rögzített öt méter hosszú húr 48 teljes rezgést végez 20 másodperc alatt. 
Mekkora a húron kialakuló hullám frekvenciája, rezgésideje, hullámhossza és terjedési 
sebessége? 
Megoldás: 

 



 
45’-70’ Hullámok elhajlása 

 
Videó: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_09.ogv 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_10.ogv 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_11.ogv 
 
 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_huygens&l=
hu 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-
interference_hu.html 
 

 
 
A videók mindegyikét érdemes megmutatni. 
(Esetleg magunk is elvégezhetjük a 
kísérleteket.) 
 

 

 

A számunkra megfelelő szimuláció(k) 
segítségével elmagyarázhatjuk a jelenséget. 

 
 
 
 



Hullámkádban keltsünk egyenes hullámokat, tegyünk az útjukba egy viszonylag nagy rést! 
Azt tapasztaljuk, hogy a hullám nemcsak az egyenes vonalú terjedésnek megfelelő 
tartományban halad tovább, hanem behatol más területekre az úgynevezett árnyéktérbe is. 
A hullám tehát nemcsak egyenes vonalban terjed, hanem ettől eltérő vagyis létrejön az 
elhajlás, vagy diffrakció jelensége. 
Minél keskenyebb a rés, a hullám annál jobban behatol az árnyéktérbe, vagyis az elhajlás 
annál jelentősebb. 
Általánosságban megállapítható, hogy az elhajlás akkor észlelhető, ha a rés szélessége a 
hullámhossz nagyságrendjébe esik. 
Huygens 1678-ban fogalmazta meg állítását, mely szerint a  hullámtér minden pontja elemi 
hullámok kiindulópontjaként viselkedik. Ezt a törvényt Fresnel 1819-ben egészítette ki 
azzal magyarázattal, hogy a hullámtérben megfigyelhető későbbi hullámjelenségeket ezen 
elemi hullámoknak az interferenciája határozza meg. 
A kiegészített törvény a legegyszerűbb nevet kapta, Huygens-Fresnel elv. Ennek 
segítségével a hullámok visszaverődéseének, törésének és elhalásának törvényei is 
matematikailag is igazolhatók. 
Huygens-Fresnel elv: A hullámtér minden pontja elemi hullámok kiindulópontja, a 
hullámtérben megfigyelhető későbbi hullámjelenségeket ezen elemi hullámoknak az 
interferenciája határozza meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christiaan Huygens (1629-1695, holland) 
Augustin-Jean Fresnel (1788-1827, francia) 
 

 

71’-80’ Feladatok: 
1. Hullámkád egyik része 3 cm-es, másik része 2 cm-es vízrétegből áll. A mélyebből indított 
20 Hz-es egyeneshullámok merőlegesen érkeznek a sík közeghatárra. (Sekély vizekben 
terjedő felületi hullámok terjedési sebességét 𝑐 =  √𝑔 ℎ összefüggés írja le, ahol g a 
nehézségi gyorsulás, h a vízmélység.) Mekkora sebességgel terjed a hullám a két közegben? 
Mekkorák a hullámhosszak? Adjuk meg a sekélyebb víznek a mélyebbre vonatkozó 
törésmutatóját! 
Megoldás: 

 



 

 
2. A tengervízben 1500 m/s sebességgel terjedő ultrahanggal mérik meg a tenger mélységét. 
A kibocsátott hang 3 másodperc múlva érkezik vissza a lehorgonyzott kutatóhajóra. 
Milyen mély a tenger? Mekkora időkülönbséget mérnek ugyanitt, ha a hajó 36 km/h 
sebességgel halad? 
Megoldás: 
 

 



81’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 

1. (számolós feladat) Mindkét végén rögzített, 3 m hosszú kötélen 20 Hz frekvenciájú állóhullámokat alakítottunk ki. A végpontokat leszámítva 3 
csomópont keletkezett. 
a) Készítsen rajzot! Mekkora a hullámhossz? 
b) Mekkora sebességgel terjednek a hullámok a kötélben? 
c) Mekkora egy csomópont és egy ezzel szomszédos duzzadóhely távolsága? 
(2008. május) 
 
Megoldás: (javítási útmutató) 
 



 
 

2. (esszé, 2020. május) 
Mikrohullámok, mint állóhullámok, a fény közelítő sebessége 
 
Ha a húrnak egyik oldalán ennek bizonyos hányszoros része keresztrezgésekbe kerül, akkor onnan egy hullámsor kiindul, mely a másik végen 
visszaverődvén az egyenesen jövő hullámsorral találkozik, s álló rezgéseket hoz létre; a húr ekkor részekre oszlik, melynek mindegyike egyenlő az 
említett hányszoros résszel, s rezgési csomók által választatnak el egymástól. A rezgési csomókat papírnyiretek által, vagy hosszú porhanyó kötélen 
láthatóvá tehetjük. Subic Simon: Természettan – Pest, 1862. 



Ha a mikrohullámú sütő forgótányérját eltávolítjuk, és a sütőteret csokitáblákkal kibéleljük, majd a sütőt rövid ideig elindítjuk, azt tapasztaljuk, 
hogy a csokoládé meghatározott helyeken megolvad. A jelenség magyarázata, hogy a sütőben mikrohullámú elektromágneses állóhullám jött létre, s 
ennek duzzadóhelyeinél megolvadt a csokoládé. Ismertesse, hogyan hozhatunk létre állóhullámokat egy rugalmas gumikötélen, melynek (csak) az 
egyik végét rögzítettük! Milyen feltételek teljesülése esetén hoznak létre a kötélen terjedő haladó hullámok állóhullámot? Készítsen ábrát, melyen 
bemutatja az állóhullám nevezetes pontjait és a hullámhosszát! Hasonlítsa össze az állóhullámot az azt létrehozó haladó hullámmal! Milyen fizikai 
mennyiségek azonosak a két esetben? Írja le az állóhullám haladó hullámtól eltérő sajátságait, amplitúdó- és fázisviszonyait! Ismertessen két további, 
a hétköznapi életben előforduló példát az állóhullámokra! A sütő által létrehozott mikrohullám frekvenciája 2,45 GHz, a csokoládétáblán a 
közvetlen szomszédos megolvadt részek távolsága 6 cm. Becsülje meg ezeknek az adatoknak a segítségével a fény (mikrohullám) terjedési sebességét? 
Miért érdemes forgótányért alkalmazni a mikrohullámú sütőkben? 

 
Segítség a megoldáshoz: javítókulcs 
 



 
 
3. (teszt) Az alábbi állítások hullámjelenségekre vonatkoznak. Melyik állítás hamis? 
A) A polarizáció transzverzális és longitudinális hullámok esetében is tapasztalható 
jelenség. 
B) Az interferencia jelensége hullámok találkozásakor jön létre. 
C) Az elhajlás jelensége a hullámoknak a hullámhosszukkal összemérhető réseken, 
akadályokon történő áthaladásakor figyelhető meg. 
 



Megoldás: A 
 
4. (teszt) Melyik az a hullámjelenség, amelyik csak a transzverzális hullámok esetén észlelhető? 
 
A) Interferencia. 
B) Törés. 
C) Polarizáció. 
D) Állóhullám. 
 
Megoldás: C 
 
5. (teszt) Egy kifeszített kötélen állóhullámot hozunk létre. Két kiválasztott pont a kötélen egymástól háromnegyed hullámhosszra van, és 
egyik sem csomópont. Mit állíthatunk a két pont rezgésének fázisáról? 
 

 
 
A) A két pont biztosan ellentétes fázisban rezeg. 
B) A két pont biztosan azonos fázisban rezeg. 
C) A két pont rezeghet azonos fázisban is, de ellentétes fázisban is. 
 
Megoldás: C 
 

6. Nézz utána, hogy mi a moáré jelenség! 

 



 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Két végén szorosan befogott húron, az ábrán látható állóhullámok keletkeznek, 60 Hz frekvenciájú gerjesztés esetén. Az alábbiak 
közül mekkora frekvencia alkalmazása esetén keletkeznek még állóhullámok a húron? (C) 
 

 
 
A) 15 Hz. 
B) 30 Hz. 
C) 40 Hz. 
D) 50 Hz. 
 
2. (teszt) Az alábbi állítások hullámjelenségekre vonatkoznak. Melyik állítás hamis? (A) 
 
A) A polarizáció transzverzális és longitudinális hullámok esetében is tapasztalható jelenség. 
B) Az interferencia jelensége hullámok találkozásakor jön létre. 
C) Az elhajlás jelensége a hullámoknak a hullámhosszukkal összemérhető réseken, akadályokon történő áthaladásakor figyelhető meg. 
 
3. (teszt) Egy kifeszített kötélen állóhullámot hozunk létre. Két kiválasztott pont a kötélen egymástól háromnegyed hullámhosszra van, és 
egyik sem csomópont. Mit állíthatunk a két pont rezgésének fázisáról? (C) 
 
A) A két pont biztosan ellentétes fázisban rezeg. 
B) A két pont biztosan azonos fázisban rezeg. 
C) A két pont rezeghet azonos fázisban is, de ellentétes fázisban is. 
 



4. (teszt) Egy pontban találkozik két, azonos frekvenciájú mechanikai hullám. Mi a feltétele annak, hogy interferencia alakuljon ki? (B) 
 
A) A találkozó hullámok terjedési sebessége egyenlő legyen. 
B) A találkozó hullámok fáziskülönbsége állandó legyen. 
C) A találkozó hullámok frekvenciakülönbsége egyenlő legyen. 
 



Hullámok 
 

Mechanikai hullámok 3. (hang 1) 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-15’ Bevezetés, motiváció 
Előfordulhat, hogy az órák közötti szünetben elmélyedsz valamilyen munkádban. A 
barátaid beszélgetnek a közelben, nem látod őket, de a hangjuk alapján mégis mindig 
tudod, hogy éppen kinél van a szó. Hogyan lehetséges ez? 
A zenészek a koncert előtt gyakran még hangolnak. Miért nem a közönség érkezése előtt 
teszik ezt? 
A trombita hangmagasságát a rajta lévő billentyűk lenyomásával is változtathatjuk. A 
hangmagasságot módosítja az is, hogy milyen a száj, illetve ajkak tartása a hangszer 
megszólaltatása során. Milyen hangmagasság-tartományban szól a trombita? Mi történik, 
amikor lenyomunk egy billentyűt? 

 

16’-30’ Hangkeltés, jellemzői 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullamok_polarizalasa.ogv 
 
Hétköznapi értelemben a levegőben terjedő mechanikai hullámokat nevezzük hangnak. A 
levegőben terjedő hang longitudinális (hosszanti) hullám. (Szilárd anyagokban 
longitudinális hullámokon kívül transzverzális [keresztirányú] hullámok is terjedhetnek.) 
Az emberi fül a 20 Hz-nél nagyobb és a 20 000 Hz = 20 kHz-nél kisebb frekvenciájú 
hangokat érzékeli.  

 
 
Labor keretében elvégzendő kísérletek 
(később a hullámoknál, itt csak hivatkozunk 
erre). 
 
 
 
 



A 20 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú hangokat infrahangnak, a 20 kHz-nél magasabb 
frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük. 
A hang létrejöttéhez elengedhetetlen egy hangforrás és az azt körülvevő rugalmas közeg. 
A hangforrásokban legtöbbször mechanikai eredetű rezgés történik, a hang terjedéséhez 
rugalmas közegre van szükség. A hangforrás rezgése a környező rugalmas közegben 
hullámként tovaterjed, azonban rugalmas közeg nélkül a hanghullámok nem tudnak 
tovább terjedni. Légüres térben nem terjed a hang, ezért a legjobb hangszigetelő a vákuum. 
A hullám érzékeléséhez a közegen kívül szükséges egy felfogó szerv is, például a fülünk. 
 
Kísérlet: 
Megpendített hangvilla rezgő végeit vízbe mártjuk. 
Tapasztalat: a víz felszínén hullámok keletkeznek, és a két szára által keltett hullámok 
interferenciája is megfigyelhető. 
 
Videó (kísérletek hangvillával-angol) 
(segítség: https://hetikiserlet.blog.hu/2016/06/30/kiserletek_hangvillaval) 
https://www.youtube.com/watch?v=vNuDxc9tZMk&t=114s&ab_channel=ArborScie
ntific 
 
 
Kísérletek: 
1. Kundt-féle cső 
https://www.youtube.com/watch?v=4NLRIRBL-
5U&t=280s&ab_channel=LaborR%C3%A9vai 
https://www.youtube.com/watch?v=wausf39HcoY&ab_channel=TaviCasellas 
2. Hangvilla 
https://www.youtube.com/watch?v=F3pnAiHtOMk&ab_channel=Termoszlabor 
3. Vákuumban 

 
Érdekesség: 
Egyes állatok, például a kutyák meghallják a 
20 kHz-nél nagyobb frekvenciájú hangokat is. 
Kutyák esetében ez a határ elérheti a 30-40 
kHz-et is, de egyes források szerint vannak 
olyan kutyák, amelyek 70–100 kHz-ig 
érzékelik a hangokat. 
A nagyon erős infrahangok rezgésbe 
hozhatják az emberi test egyes szerveit, ily 
módon érzékelhetjük azokat. Szerencsétlen 
esetekben (például régi szovjet dízel-
elektromos mozdonyokban) a 
mozdonyvezető súlyos sérüléséhez vezetett, 
amikor a mozdony által kisugárzott infrahang 
hatására a kötőszövetekkel felfüggesztett hasi 
szervek erős rezgésbe kezdtek, vagyis 
berezonáltak. 
 
Békésy György (1899 – 1972), magyar 
származású fizikus, az emberi hallószerv 
működését vizsgálta. A halláskutatásban elért 
eredményeiért 1961-ben Nobel-díjat kapott. 
 
 
 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=5xV1iBIy_2U&ab_channel=Eszeslabor 
 
A hang fontos tulajdonsága terjedési sebesség, értéke az anyagi minőségtől függ. Gázokban 
kisebb, folyadékokban nagyobb, szilárd testekben a legnagyobb. A hang terjedési sebessége 
levegőben 0 °C-on 331,5 m/s 15 °C-on normál nyomású levegőben 330 m/s, vízben 1500 
m/s, acélban 5000 m/s. 
A nagyobb amplitúdójú rezgéseket nagyobb hangerősségűnek érzékeljük, a hangforrástól 
távolodva a hangerősség csökken. A hang erősségét a decibel skálán mérjük. 
A hangforrásból egységnyi idő alatt kiáramló energia számértékét adja a hangteljesítmény- 

𝑃 =
∆𝐸

∆𝑡
  

Az egységnyi felületen időegység alatt átáramló hangenergiát jellemzi az a hangintenzitás, 
mértékegysége W/m2. 
Az emberi fül számára még hallható 1000 Hz-es hang intenzitása 10-12W/m2, a 
fájdalomküszöb kb. 1 W/m2. Jobban áttekinthető viszonyító jellegű a logaritmikus Bell-
skála, melynek alappontja a 0 B (Bell), ami P0= 10-12W/m2-nek felel meg. 
Egy hang teljesítményét az alaphoz viszonyítjuk  
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arányszám, melynek értékei 0 B és 12 B között változik, a B nagy egység, ezért terjedt el a 
dB skála. 

Decibel (dB) Forrás (távolság) 
194 Elméleti határ, hanghullám esetén, 1 atmoszféra környezeti nyomásnál 
180 A Krakatau vulkán robbanása 100 mérföldről (160 km) a levegőben 
168 Géppuska lövése 1 méterről 
150 Repülőgép sugárhajtóműve 30 méterről 
140 Pisztolylövés 1 méterről 
130 Fájdalomküszöb; vonatkürt 10 méterről 
110 Gyorsító motorkerékpár 5 méterről; láncfűrész 1 méterről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 Légkalapács 2 méterről; diszkó belül 
90 Üzemi zaj; kamion 1 méterről 
80 Porszívó 1 méterről; zaj forgalmas utca járdáján 
70 Erős forgalom 5 méterről 
60 Iroda vagy vendéglő belül 
50 Csendes vendéglő belül 
40 Lakóterület éjjel 
30 Színházi csend 
10 Emberi lélegzet 3 méterről 
0 Emberi hallásküszöb (egészséges fül esetén); egy szúnyog repülésének hangja 3 méterről 

 
A hanghullám frekvenciája egyértelműen határozza meg a hangmagasságot, a nagyobb 
frekvenciájú hangot magasabbnak halljuk. Azonos frekvenciájú hangokat még ha 
különböző hangforrásból is származnak, azonos magasságúnak halljuk. Két különböző 
frekvenciájú hang esetén azt, hogy mennyivel magasabb az egyik hang a másiknál, nem a 
két hang frekvenciájának különbsége, hanem a hányadosa határozza meg. Két hang 
rezgésszámának hányadosa a hangköz.  
Az f1:f2=2:1 arányú hangköz neve az oktáv. Az egymástól oktávnyira lévő hangok 
kellemesen szólnak egyszerre. 
Azonos hangmagasságú hangokat, melyek különböző hangforrásból származnak, 
különbözőnek halljuk. Például egy gitár és egy zongora ugyanolyan magasságú hangja 
különbözően hangzik. A hangnak ez a fontos jellemzője a hangszíne. Igazolható, hogy a 
hangokban az alaphanggal együtt több úgynevezett felhang is megszólal. A felhangok 
frekvenciái az alaphang frekvenciájának egész számú többszörösei. Az összetett hang színét 
az alaphanggal egyszerre megszólaló különböző rezgésszámú felhangok egymáshoz 
viszonyított erőssége határozza meg. A hangszín ezért részben a hangforrás tulajdonságaitól 
függ, másrészt attól, hogy milyen módon szólaltatjuk meg. A kellemes hangérzetet kiváltó 
periodikus hangot zenei hangnak nevezzük. A hangvilla adott frekvenciájú hang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az európai fül számára egy hangköz akkor 
konszonáns (akkor hangzik „szépen”), ha a két 
frekvencia aránya (ezt nevezzük hangköznek) 
kis egész számok hányadosaként írható fel. 
Erre a szabályra feltehetően először a 
püthagoreusok (Püthagorasz követői) jöttek 
rá Kr. e. a VI. században. Konszonanciáról 
beszélünk, ha két vagy több zenei hangot 
egyszerre hallva azokat kellemesnek találjuk. 
Az ellenkező eset a disszonancia. Egy hangköz 
annál inkább tűnik konszonánsnak, minél 
kisebb egész számok aránya a frekvenciák 



kibocsátására képes felhangok megjelenése nélkül. Az ilyen hangot tiszta zenei hangnak 
nevezzük. A zenei hangok legtöbbször összetett hangok. A nem periodikus 
hanghullámokat zörejeknek nevezzük. Ezek egy része kellemetlen hangérzetet kelt. 
 

aránya. Az egyes hangközöknek külön nevük 
van. 
 

31’-45’ A hang terjedési sebességének mérése 

Videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=v1dhj4lmylU&ab_channel=Eszeslabor 
 
 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_rychlost_zvu
ku&l=hu 
Kísérlet: 
Mérjük meg egyszerű eszközökkel a hang terjedési sebességét! A levegőoszlopban 
kialakuló állóhullámok segítségével könnyen meghatározhatjuk a hang terjedési sebességét 
vagy egy ismeretlen hang frekvenciáját. Egy 30 cm hosszú néhány cm átmérőjű csövet 
tegyünk egy vízzel teli edénybe úgy, hogy a cső egyik vége a vízbe érjen. Ezután tegyünk 
egy megpendített hangvillát a cső másik végéhez nagyon közel. Mozgassuk lassan a csövet 
függőlegesen! A cső egy bizonyos helyzetében a hang felerősödik, benne ugyanis 
állóhullámok alakulnak ki. A víz felőli végen csomópont, míg a szabad végen duzzadóhely 
van. A legintenzívebb hang az alaphang, hullámhossza rezonáló levegőoszlop hosszának 
négyszerese. 

 
 
A kérdésekre várjunk választ! 
 
 
 
 



 
 
 

46’-55’ Hangforrások: húrok 

 
A megpendített húron nemcsak egyfajta állóhullám keletkezik. Az alaphang(f1) akkor 
alakul ki, amikor csak a két végén van csomópont közepén duzzadóhely. az alaphanggal 

 
 



egyidejűleg megszólalnak annak felhangjai is, a felhangok frekvenciái az alaphangénak 
egész számú többszörösei. 
fn=nf1 

55’-65’ Hangforrások: sípok 
Áramló levegővel szólaltatjuk meg a sípokat. A megszólaltatott síkban a megpendített 
húrhoz hasonlóan állóhullámok keletkeznek. A  nyitott végnél duzzadó hely zárt végnél 
csomópont van. Mivel a hang longitudinális hullám, a duzzadó helynél legnagyobb a levegő 
molekulák elmozdulása. A nyitott sípnak mindkét vége nyitott a zárt sípnak csak az egyik. 
Ha a síp hossza l, akkor a következőképpen alakulnak a megszólaltatott hang frekvenciái: 
l=λ/2  azalaphangnál, és f0=c/2l . 

 
A zárt síp alaphangjánál: l=λ/4  és f0=c/4l . 

 



 
 

66’-80’ Feladatok: 
1 Azonos hosszúságú zárt és nyitott síp közül melyiknek magasabb az alaphangja? 
Megoldás: 

 
2. Egy húr 440 Hz alapfrekvenciával rezeg. Hol kell leszorítani a húrt, hogy 880, illetve 1320 
Hz frekvenciájú rezgéseket adjon? Elérhető-e leszorítással 440 Hz-nél kisebb frekvenciájú 
hang? 

 



Megoldás: 
Az alaphang 440 Hz frekvenciájú. Ekkor a húr hossza a kialakuló állóhullám 
hullámhosszának a fele. Kétszer nagyobb (880 Hz) frekvenciát akkor kapunk, ha a 
hullámhossz a felére csökken. Ez úgy érhető el, hogy húr közepén egy csomópontot hozunk 
létre. 880 Hz frekvenciájú hangot akkor kapunk, ha a húrt a felénél szorítjuk le. Háromszor 
nagyobb (1320 Hz) frekvenciájú hangot akkor kapunk, ha a húrt a harmadánál szorítjuk 
le. Ezzel a húrral 440 Hz-nél kisebb frekvenciájú hangot nem tudunk előállítani. 
3. A szomszéd lakásban a fiatalok gyakran hallgatják hangosan a zenét. Hozzánk mégis csak 
a mély hangok jutnak át. Mi lehet ennek az oka? 
Megoldás: 
A jelenség hátterében az áll, hogy a különböző frekvenciájú hangok különböző mértékben 
nyelődnek. A magas hangok ugyanakkora vastagságú falban nagyobb mértékben 
nyelődnek, mint a mély hangok. Ezért jutnak át hozzánk a szomszédból inkább a mély 
hangok. 
 

81’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 

1. (számolási feladat, 2011. október) 
Egyik végén zárt, másik végén nyitott sípba hélium (He) gázt töltve, majd a sípot megszólaltatva 525,5 Hz frekvenciájú alaphangot 
kapunk. E sípot egy másik gázzal megtöltve az alaphang frekvenciája 235 Hz lesz. A hang terjedési sebessége a He gázban c = 610 m/s. 
a) Rajzolja le a sípban kialakuló hullámképet! Számítsa ki a hang terjedési sebességét az ismeretlen gázban! Határozza meg a síp hosszát! 
b) Rajzolja le az első felharmonikus hullámképét a sípban! Számítsa ki az első felharmonikus frekvenciáját mindkét gáz esetén! 

 



Segítség a megoldáshoz: javítókulcs 
 
 

 
 
 
1. (számolós feladat, 2014. október) Egy számítógépes frekvencia-elemző programmal vizsgáljuk egy síp hangját. A program egy diagramon 
megjeleníti, hogy a síp hangjában a különböző frekvenciájú összetevők milyen erősséggel vannak jelen. a) Állapítsa meg a síp alaphangjának 
és első három felhangjának frekvenciáját! b) Nyitott vagy zárt síppal végeztük a vizsgálatot? Válaszát indokolja! c) Adja meg a síp hosszát 
centiméterre kerekítve, ha a vizsgálatot 15 ºC hőmérsékleten végeztük! d) Mekkora lesz az állandó hosszúságúnak tekinthető síp 



alaphangjának és megfigyelt felhangjainak frekvenciája, ha a levegő felmelegszik 50 ºC-ra? A számításokhoz szükséges adatokat olvassa le az 
alábbi grafikonokról! 
 

 
 
Megoldás: javítókulcs 
 



 
 
 
 
 
2. (teszt) Egy a közepén rögzített (pl. satuba fogott) 0,4 m hosszú pálcában legfeljebb mekkora hullámhosszúságú longitudinális 

állóhullámok keletkezhetnek? 
 
 

A) 0,2 m. 



B) 0,4 m. 
C) 0,8 m. 
 
Megoldás: C 
 
3. (teszt) Egy teremben 10 000 Hz frekvenciájú hanghullám halad a szélesre tárt ajtó felé. Megfigyelhető-e számottevő elhajlás az ajtón túli 
térrészben? (A hang sebessége levegőben 320 m/s.) 
 
A) Igen. 
B) Nem. 
C) Az egyértelmű válaszhoz további adatokra lenne szükség. 
 
Megoldás: B 
 
4. (teszt) Hányszorosa az első felharmonikus hullámhosszának az egyik végén zárt sípban megszólaltatott alaphang hullámhossza? 
 
 
A) Négyszerese. 
B) Háromszorosa. 
C) Kétszerese. 
D) Másfélszerese. 
 
Megoldás: B 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 



1. (teszt) Egy L1 hosszúságú, mindkét végén nyitott, és egy L2 hosszúságú, egyik végén nyitott, másik végén zárt síp alaphangja megegyezik. 
Mit állíthatunk a sípok hosszának arányáról? (A) 
 
A) 𝑳𝟏

𝑳𝟐
= 𝟐 

B) 𝑳𝟏

𝑳𝟐
=

𝟐

𝟑
 

 
C) 𝑳𝟏

𝑳𝟐
=

𝟏

𝟐
 

D) 𝑳𝟏

𝑳𝟐
=

𝟑

𝟐
 

 
 
2. (teszt) Milyen jelenséget nem tapasztalhatunk sohasem levegőben terjedő hanghullámok esetén? (D) 
 
A) Elhajlást. 
B) Interferenciát. 
C) Lebegést. 
D) Polarizációt. 
 
 
3. (teszt) Egy függőleges tengelyű, hosszú, hengeres edénybe valamennyi vizet öntünk, és egy hangvillával megállapítjuk, hogy a víz feletti 
levegőoszlop f0 frekvenciájú hangra rezonál. Ha megemelkedik a szobában a hőmérséklet, a hőtágulás következtében megemelkedik a 
vízszint, és megnő a hang terjedési sebessége. Hogyan változik a légoszlop rezonancia-frekvenciája f0-hoz képest? (C) 
 
A) Lecsökken. 
B) Változatlan marad. 
C) Megnő. 
 



Hullámok 
 

Mechanikai hullámok 4. (hang 2) 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-15’ Bevezetés, motiváció 
Egy üvegpoharat csupán hanggal is össze lehet törni. Hogyan lehetséges ez? 
Halljuk, és el tudjuk dönteni, hogy a szirénázó mentőautó távolodik tőlünk vagy közeledik 
felénk. Hogy van ez? 
Mi a zajszennyezés? 
A zajszennyezés azokat a nem kívánatos hangokat, vagyis a környezetünkben keletkező 
zajokat jelenti, melyek zavarják életünket, sőt károsítják hallásunkat, egészségünket. 
Figyelnünk kell arra, hogy életvitelünk során minél kevesebb zajszennyezést okozzunk, 
továbbá támogassuk azokat az eljárásokat, megoldásokat, melyek a környezetünk 
zajszennyezését csökkentik. 
 

 

11’-30’ A hang terjedési tulajdonságai 
A hang rendelkezik az összes olyan tulajdonsággal, amivel egy mechanikai hullám. 
Visszaverődik, megtörik, elhajlik, interferál, rezonál, és állóhullámok kialakulása a 
hanghullámoknál is tapasztalhatóak. 
Érdekes jelenséget hallhatunk, ha egy nagycsarnokban elkiáltjuk magunkat. Kiáltás után kis 
idővel újra halljuk a hangunkat. Ez a jelenség a visszhang, amely azért jön létre, mert a 
hanghullám a falhoz érve visszafordul és újra a fülünkbe jut. Azonban nem mindig halljuk 
a visszhangot. A hang terjedési sebessége levegőben 330 m/s, az emberi fül két hangot akkor 

 
 
 
 
 
 
 
 



tud megkülönböztetni egymástól, ha legalább 0,1 másodperc időbeli különbség van 
közöttük, vagyis a hang által megtett út mire a fülünkhöz ér, 33 méter. Ez azt jelenti, hogy 
a faltól 16,5-nél messzebbre állunk, akkor elkülönítve halljuk az eredeti hangot és a 
visszhangot. Ha ennél közelebb állunk, akkor a visszaverődött hang az eredeti hangot kicsit 
módosíthatja, utóhang keletkezik, mely esetenként zavaró lehet. A visszaverődés 
megakadályozására nagy termekben, színházakban függönyöket vagy lágy anyagokat 
szoktak alkalmazni, melyek elnyelik a hangok nagy részét.  A fizikának egy külön területe, 
az akusztika foglalkozik a hang viselkedésével és terjedési tulajdonságaival. 
 
 
Rezonancia: 
https://www.youtube.com/watch?v=F3pnAiHtOMk&ab_channel=Termoszlabor 
 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_rezonance&l
=hu 
 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=kv_razova_vlna
&l=hu 
 
Lebegés: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_skladani_kmi
tani_2&l=hu 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/beats_hu.htm 
 
A rezonancia jelensége hangnál is akkor következik be, hogyha a hang frekvenciája 
megközelíti a tárgy sajátfrekvenciáját, például egy törékeny pohár anyaga nem tud a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rezonanciának ellenállni, így a megfelelő magasságú hanggal tényleg lehet üveget törni. 
Rezonancia jelensége két hangvilla segítségével is megmutatható. Ha két hangvillát 
egymástól körülbelül 1 méter távolságra helyezünk, és az egyiket megpendítjük, akkor a 
másik is rezgésbe jön. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha a megpendített hangvillát 
megfogjuk, mert akkor a másik hangvilla által kiadott hang is hallhatóvá válik. 
A rezonancia jelenségét egyetlenegy hangvillával is megmutathatjuk. Mégpedig úgy, hogy 
a megpendített hangvilla nem rezgő részét, ahol tartjuk, hozzáérinthetjük egy asztal 
lapjához vagy egy fadobozhoz vagy a testünk csontos részéhez, akkor a hallott hang 
felerősödik. Ennek az a magyarázata, hogy a hangvilla rezgései átterjednek a hozzáérintett 
tárgyakhoz, és azokban állóhullámokat keltenek. A hangszerek ezen elv alapján működnek. 
A hangforrás a rezgő húr vagy levegőoszlop, ezen kívül egy rezonanciadobozt is 
tartalmaznak, ilyen például hegedű vagy a zongora szép formájú teste. 
A lebegés jelensége is könnyen megmutatható két hangvilla segítségével. Az egyik hangvilla 
frekvenciáját egy kicsit változtassuk meg, például úgy, hogy leszorító csavart teszünk az 
egyik szárára. Ha ekkor megpendítjük egymás után mind a két hangvillát, akkor lebegő, 
lüktető hangot hallunk. A lebegés frekvenciája attól függ, hogy milyen mértékben 
módosítjuk az egyik hangvilla által kiadott hang frekvenciáját. 
Hangvilla segítségével az interferencia jelenségét is megmutathatjuk. A megpendített 
hangvillát függőleges tartva fülünkhöz forgassuk meg tengelyével párhuzamosan forgassuk 
meg a tengelye körül. Ekkor halljuk a hangot erősödni és gyengülni, vagyis a  hanghullámok 
erősítik illetve gyengítik egymást. 
A hangelhajlás a leggyakrabban megvalósuló hangtani jelenség. Például nyitott ajtónál 
tökéletesen áthallatszik a másik teremben zajló párbeszéd akkor is, ha a "megfigyelő" nincs 
vonalban, nem látja a beszélgetőket. Az ehhez hasonló jelenségeknek az a fizikai 
magyarázata, hogy az ajtók, ablakok, folyosók mérete olyan, amely a néhány méter 
hullámhosszú hanghullámok elhajlása számára a legkedvezőbb. 
 



31’-50’ Doppler-effektus 
 
Szimulációk: 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_doppler&l=h
u 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/dopplereffect_hu.htm 
 
Ha figyelmesen hallgatod egy előtted elrobogó mentőautó szirénáját vagy két egymás 
mellett elrohanó vonat zaját, különös dolgot vehetsz észre. A közeledő sziréna vagy vonat 
hangját jóval magasabbnak érzékeled, mint amikor távolodik. A valóságban a kibocsátott 
hang magassága nem változik. Csak azért tűnik úgy, mert közeledéskor gyakrabban, 
távolodáskor pedig ritkábban érkeznek a hullámok. A hullámok gyakoribb érkezése 
magasabb, ritkább érkezése mélyebb hangot jelent. Ez a jelenség Doppler-effektusként 
ismert. 
Ha a mozgó forrás f0 frekvenciájú hullámot bocsát ki, akkor a közeghez képest álló 
megfigyelő az alábbi módon meghatározható f frekvenciát észlel: 

𝑓 = 𝑓0
𝑐

𝑐 − 𝑣
 

ahol c a hullám sebessége a közegben és v a hullámforrás sebessége a közeghez képest 
(pozitív=közeledő, negatív=távolodó). 
A mozgó megfigyelőre és álló forrásra a következő összefüggés írható fel (v a megfigyelő 
sebessége): 

𝑓 = 𝑓0
𝑐 + 𝑣

𝑐
 

Ha mindkettő mozog, akkor  
közeledéskor: 

𝑓 = 𝑓0
𝑐 + 𝑣𝑀
𝑐 − 𝑣𝐹

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Doppler (1803-1853) osztrák 
fizikus, 1841-ben írta le ezt a jelenséget. 
 



távolodáskor: 

𝑓 = 𝑓0
𝑐 − 𝑣𝑀
𝑐 + 𝑣𝐹

 

 
51’-80’ Feladatok: 

1. A Central Parkban egy afrikai dobos másodpercenként 2 leütéssel egyenletesen veri a 
dobot. Ott, ahol most éppen állunk a dobütés látványa és hangja szinkronban van 
egymással. Ha közeledünk, vagy távolodunk, ez az összhang felbomlik. Ha az eredeti 
helyünktől mérve 170 métert távolodunk a dobostól, a szinkron újból helyre áll. Mennyi a 
hang terjedési sebessége? 
Megoldás:  
A fény terjedési sebessége olyan nagy (3 108 m/s), a hang várható terjedési sebességéhez 
képest, hogy várhatóan nem kell vele számolni. A dob 0,5 másodpercenként (T) szólal meg. 
A szomszédos, szinkronban lévő helyek távolsága 170 méter (λ). A szinkron azokon a 
helyeken jöhet létre, amelyekhez nT (n=0, 1, 2, …) idő alatt ér el a hang, azaz a dobtól ncT 
távolságra vannak. Két ilyen szomszédos hely távolsága, λ=c T , amiből c=λ/T=170 
m/0.5s=340 m/s. 
2. Kundt-féle csőben 1000 Hz frekvencoájú hanggal álló hullámokat keltünk. 5 félhullám 
együttes hossza 85,5 cm. Mennyi a csőben a hangsebesség? (342 m/s) 
3. Zenehallgatás útközben (2019. május id.) 
Bárki hallhatta már autóval megfelelő sebességgel haladva, hogy a különböző típusú 
útburkolatokon más-más hangot ad ki az autó. Sima úton halkan fut, szinte siklik. 
Egyenetlen felületű útra érve az autó érezhetően finoman rezegni kezd a korábbi siklás 
helyett. Pont ezt a jelenséget használták ki elmés szakemberek, amikor megfelelő 
távolságokra keresztirányú, párhuzamos bemarásokat vagy kiemelkedő bordákat 
készítettek az út felületére. Ezek rezgéseket keltenek a rajtuk haladó autóban. A 
karosszériában keletkező rezgés pedig az utastér levegőjében hangot kelt. A hang magassága 
a barázdák egymástól való távolságától és az autó sebességétől függ. A tervek szerint a 67-es 

 



főút (mely Balatonszemest Szigetvárral köti össze) egyik szakaszára ilyen zenélő aszfalt 
kerül, mely a Republic együttes „A 67-es úton” című dalát fogja játszani. A kép egy 
megvalósult japán zenélő utat ábrázol. 
 

 
 
a) Képzeljük el, hogy az ábrán látható úton egy autó halad a hozzánk közelebbi bordákon 
balról jobbra. (Mind a négy kereke a felénk eső bordákon halad.) Hogyan változik a hang 
magassága, amikor a sűrűbben bordázott szakaszhoz ér? Válaszát indokolja! b) Hogyan 
befolyásolja a hang magasságát a barázdákon futó autó sebessége? Válaszát indokolja! c) Ha 
egy autó 90 km/h sebességgel halad, mekkora legyen a barázdák távolsága, hogy 250 Hz-es 
hangot halljunk? (2019. május id.) 
Megoldás: lásd javítókulcs 
4. (esszé, 2018. május) Vázlatírás (közösen) 
Tengeri orgona  
Horvátországban, Zára (Zadar) városában 2005-ben készült el a tengeri orgona. A 
tengerpartra lefutó lépcsősor alá 35 sípot telepítettek. A sípokat a tenger hullámai a 
következő módon szólaltatják meg: A második ábrán látható módon egy cső a víz alá nyúlik 
(apálykor is), így az aljában víz, fölötte levegő van. Ha hullámzik a tenger, ahogy a hullámok 
a part felé futnak, a víz a csőben előrenyomul, maga előtt tolja a levegőt. A cső végét úgy 



képezték ki, hogy a belőle kiáramló levegő egy földalatti sípot fújjon meg. A mindkét végén 
nyitott sípok hangja a kis nyílásokon át jut a szabadba. Frekvenciájuk 65 Hz és 250 Hz 
között változik. Az egymás melletti sípokat különböző hangmagasságra hangolták, 
gondosan ügyelve arra, hogy a hangzás a fülnek kellemes legyen. Hét ötös csoportban 
helyezték el a sípokat, minden csoportba úgy válogatva össze őket, hogy legyen a 
szomszédos sípok esetében közös felharmonikus. Ismertesse, milyen állóhullámok 
alakulhatnak ki egy mindkét végén nyitott sípban! Mit értünk alaphangon és 
felharmonikuson? Mutasson be olyan példát, amikor két sípnak van közös felhangja! 
Hogyan aránylanak a példában a síphosszak egymáshoz? Hogyan változik az ábrán jelzett 
M pontnál a vízfelszín magassága az árapály változásaival? Mi ennek az oka? A M és B 
pontok keresztmetszet-területének aránya 1:20. Hogyan befolyásolja a szűkület a csőben 
felkúszó víz sebességét? Milyen fizikai magyarázat adható a jelenségre? Hogyan lesz a 
kiáramló levegő sebessége elegendően nagy a síp megszólaltatásához? Milyen hosszú a 
rezonátorcső, ha az alaphangjának frekvenciája 250 Hz? (A hang terjedési sebességét a 
levegőben vegyük 330 m/s-nak!) 
 

 
 



 
81’-88’ Órazáró kahoot 

 
 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (esszé, 2006. május) 
A gitár fizikája 
A gitár húrjain létrehozott rezgések hullámként terjednek tova a húrokon, s verődnek vissza a húrok rögzített végein, állóhullámokat 
eredményezve. A rezgő gitárhúr mozgásba hozza a levegőt, s a rezgő levegőt érzékeli hangként hallórendszerünk. Vajon milyen fizikai 
folyamatok és törvényszerűségek segítségével írható le a gitár működése? A hang milyen jellemzői határozzák meg, hogy mit hallunk a 
gitárművész előadásában? 
Ismertesse a húron kialakuló állóhullámok legfontosabb jellemzőit! Térjen ki a felharmonikusok szerepére a gitár hangzásában! Értelmezze 
fizikai szempontból a hangerősség és a hangmagasság fogalmát! Fogalmazza meg tapasztalatai alapján, hogyan változtatható a hang 
magassága gitárhúr esetén, s ez a húr milyen fizikai tulajdonságának megváltoztatásával van kapcsolatban? Írja le, hogy mi a szerepe a 
hangzásban gitár „testének” (doboz) az akusztikus gitár esetében! 
Megoldás: javítókulcs 
 



 

 
 



2. (teszt) Egy italos palackot vízzel töltünk meg. Hogyan változik a csobogás hangmagassága a vízszint emelkedése közben? 
 
A) Mélyül. 
B) Emelkedik. 
C) A hangmagasság nem, csak a hangszín változik. 
 
Megoldás: B 
 
 
3. (teszt) A zenei A hang frekvenciája 440 Hz. Ám ha egy gitáron, egy klarinéton vagy egy zongorán szólaltatjuk meg, mégis egészen más, 
jellegzetes hangot hallunk. Miért halljuk jellegzetesen különbözőnek a különböző hangszerek által kiadott A hangot? 
 
A) Bár az A hang frekvenciája hivatalosan 440 Hz, valójában minden hangszer egy kicsit más frekvenciájú hangot ad ki ezen érték körül, 
ezért halljuk eltérőnek a hangjaikat. 
B) Mindegyik hangszer eltérő hangerővel szólaltatja meg a hangot, ezért kicsit más jellegűnek is halljuk. 
C) A hangszerek A hangjának jellegzetességeit az magyarázza, hogy 440 Hztől eltérő frekvenciákat is tartalmaz a hangjuk különböző 
arányban. 
 
Megoldás: C 
 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) A hullámtanban megkülönböztetünk longitudinális és transzverzális hullámot. Melyik polarizálható közülük? (C) 
 
A) Egyik sem. 
B) Csak a longitudinális hullám. 



C) Csak a transzverzális hullám. 
D) Mindkettő. 
 
 
2. (teszt) A hang erősségét a hang mely tulajdonsága határozza meg? (C) 
 
A) Frekvencia. 
B) Hullámhossz. 
C) Amplitúdó. 
 
3. (teszt) Egy énekesnő nagyon magas hangon énekel. A hanghullám mely tulajdonsága határozza meg a hang magasságát? (A) 
 
A) Frekvencia. 
B) Hullámhossz. 
C) Amplitúdó. 
 
4. (teszt) Egy szirénázó mentőautó hangját közeledéskor   (A) 
 
A) nagyobb frekvenciájúnak halljuk, mint ha nem mozogna. 
B) kisebb frekvenciájúnak halljuk, mint ha nem mozogna. 
C) nagyobb hullámhosszúnak halljuk, mint ha nem mozogna. 
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√1 − 0,1182 =
𝑣

𝑐
≈ 0,993

√𝟏 − (
𝒗

𝒄
)

𝟐



 



 
(forrás: https://peter.hrasko.com/files/doktorisk13.pdf  )

ℎ = 𝑣 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇0 

ℎ = 𝑐 ∙ (𝑇 − 𝛾 ∙ 𝑇0)

𝑣 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇0 = 𝑐 ∙ 𝑇 − 𝑐 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇0

𝑐 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇0 + 𝑣 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇0 = 𝑐 ∙ 𝑇
(𝑐 + 𝑣) ∙ 𝛾 ∙ 𝑇0 = 𝑐 ∙ 𝑇

(𝑐 + 𝑣)

𝑐
∙ 𝛾 =

𝑇

𝑇0

       (1)



 
(forrás: https://peter.hrasko.com/files/doktorisk13.pdf)

ℎ = 𝑣 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇

ℎ = 𝑐 ∙ (𝛾 ∙ 𝑇 − 𝑇0)

𝑣 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇 = 𝑐 ∙ (𝛾 ∙ 𝑇 − 𝑇0) = 𝑐 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇 − 𝑐 ∙ 𝑇0

𝑐 ∙ 𝑇0 = 𝑐 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇 − 𝑣 ∙ 𝛾 ∙ 𝑇

𝑐 ∙ 𝑇0 = 𝑇 ∙ 𝛾 ∙ (𝑐 − 𝑣)
𝑐

𝛾 ∙ (𝑐 − 𝑣)
=

𝑇

𝑇0

     (2)

(𝑐 + 𝑣)

𝑐
∙ 𝛾 =

𝑐

𝛾 ∙ (𝑐 − 𝑣)

𝛾2 =
𝑐2

(𝑐 + 𝑣) ∙ (𝑐 − 𝑣)
=

𝑐2

𝑐2 − 𝑣2
=

1

1 − (
𝑣
𝑐

)
2

𝜸 =
𝟏

√𝟏 − (
𝒗
𝒄

)
𝟐



 





𝑙 = √1 − (
𝑣

𝑐
)
2

∙ 𝑙0









𝑣′ =
𝑣 − 𝑢

1 −
𝑣𝑢
𝑐2

 

𝑣′ =
−
𝑐
2 −

𝑐
2

1 −
(−

𝑐
2) ∙

𝑐
2

𝑐2

=
−𝑐

1 +
1
4

= −
4

5
𝑐

𝑣′ =
𝑣 ± 𝑢

1 ±
𝑣𝑢
𝑐2



𝑎 = 𝑎0 ∙ (√1 − (
𝑣

𝑐
)
2

)

3

𝐹 =
𝑚 ∙ 𝑎

(√1 − (
𝑣
𝑐)

2

)

3



 



 



𝑇 =
𝑇0

√1−(
𝑣

𝑐
)
2

𝑙0 = 𝑣 ∙
𝑇0

√1−(
𝑣

𝑐
)
2

𝑙

𝑙0
= √1 − (

𝑣

𝑐
)
2

𝑙 = 𝑙0 ∙ √1 − (
𝑣

𝑐
)
2





ELEKTROSZTATIKA 
 

1. alkalom (1-2. óra) 
Elektrosztatikai alapjelenségek, Coulomb törvény 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-4’ Kedvcsináló videó 
 
Röviden beszéljük meg mi történhet a filmen 

https://media.giphy.com/media/l4KhOq7ytSYD0HL
XO/giphy.gif 
 

5’-20’ 
 

Kísérletek élőben vagy filmen, közben a jelenség leírása, magyarázat, elektroszkóp 
működésének leírása 
Megállapítjuk, hogy: kétféle töltés van (hiszen vonzani vagy taszítani tudják egymást), 
ezeket definiáljuk (bőrrel dörzsült üveg, szőrmével dörzsölt ebonit); a töltés mérhető, 
átvihető; 
Közben szükséges ismertetni: töltés fogalma, egysége, vezető és szigetelő anyagok, fémrács, 
a dörzsölés mint elektronátadás 

A bejátszható filmek 
Fájl:Dorzselektromossag I.ogv - Fizipedia (bme.hu) 
Elektroszkóp, elektrométer - Fizipedia (bme.hu) 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Mego
sztas_I.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Mego
sztas_II.ogv 
 
vagy bemutatható innen az 1-5. mérés: 
http://www.bgrg.hu/Files/fiz/FizikaWeblap/elektromo
ssagmagnesesseg/elektrosztatika/coulomb.html 
 

21’-30’ A Coulomb-féle eszköz és mérés elvének részletes bemutatása, ismertetése bejátszható: 
Fájl:Coulomb merleg.ogv - Fizipedia 
az eszköz bemutatása elérhető itt: 
http://www.bgrg.hu/Files/fiz/FizikaWeblap/elektromo
ssagmagnesesseg/elektrosztatika/coulomb.html 
 

31’-37’ A Coulomb-törvény ismertetése, „k” állandó mértékegységrendszertől való függésének 
bemutatása, értéke SI-ben, irányok tisztázása 

 



38’-43’ szimuláció bemutatása, konkrét értékek mellett először az erő értékének mutatása nélkül, 
diákok számolják, majd ellenőrzés 
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a két erő a szimulációban erő-ellenerő 
Tipp: Esetleg kezdhetjük egyforma töltésekkel, majd rákérdezhetünk, hogy ha az egyik 
töltést növeljük, melyik erő hogyan változik. (Ellenőrizendő, hogy értik-e az erő-ellenerő 
létét) 

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-
law/latest/coulombs-law_hu.html 
 

44’-54’ „Életből vett” példák 
Szemléltessük az 1C töltés nagyságát: Két 1 C töltés egymástól 200 m távolságból mekkora 
erőt fejt ki egymásra? vagy: Ha 1 C töltéssel látnánk el két testet, az egyiket a másik fölé 1 m 
magasra helyeznénk, mekkora tömegű lehet a másik, hogy egyensúlyban legyen? 

 

55’-60’ A Coulomb-erő vektor jellegének játékos bemutatása https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/electric-
hockey/latest/electric-hockey.html?simulation=electric-
hockey&locale=hu 
 

61’-73’ Feladatok Coulomb erőre Például: Moór-féle példatár 935, 946, 959 
http://www.fft.szie.hu/fizika/premfiz/peldatar/moor_e
lsztat.pdf 

74’-78’ A megosztás jelenségének játékos „elmélyítése” 
 
A szimulációban érdemes a feltöltött lufit a falhoz közelebb, attól távolabb elhelyezni, majd 
magára hagyni. Magyarázzuk is amit látunk! 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-
static-electricity/latest/balloons-and-static-
electricity_hu.html 
 

79’-85’ Gyors kérdések a megértés ellenőrzésére Kérdések lejjebb 
86’-89’ Rövid összefoglalás 

Töltés, egysége, szigetelő-vezető, Coulomb-erő 
 

90’ A házi feladat ismertetése  
 
 



Gyors kérdések a megértés ellenőrzésére 
(A kérdések korábbi emelt szintű érettségi kérdések) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Megoldások: 

1. A – mert a semleges fémben a töltött fémgolyó töltésének hatására a töltések átrendeződnek (a töltés tere 
megosztja a semleges fémet), így a semleges test töltött testhez közelebbi felén azzal ellentétes töltések 
halmozódnak fel. A másik felén azonos töltésű marad, de a nagyobb távolság okán az ebből származó taszítás 
kisebb, mint a közelebbi féllel kialakult vonzás. 

2. B – mert mind a Coulom-erő, mind a gravitációserő a negyedére csökken. 
3. A – mert a q töltések nagyobb távolságról ugyanakkora erővel taszítják egymást, mint amekkorával a Q 

vonzza őket. 
 
 
Házi feladat 
 

1. Moór-féle példatár 950. 
Rögzített, -4·10-8C (negatív) pontszerű töltés körül vákuumban 6 mm sugarú körpályán kering egy 9·10-8C 
(pozitív) ponttöltés. Mekkora erő hat a keringő töltésre, és mekkora a mozgásienergiája? A válaszokat SI 
egységekben, két tizedes pontossággal add meg! 



 
Segítség: Írjuk fel a Coulomb-erő nagyságának számolásához használt összefüggést! Mi a dinamikai feltétele, hogy 
egy test egyenletes körmozgást végezzen? Írjuk fel a mozgási energia számolásához szükséges összefüggést! 
 
Megoldás: 
 
A töltések által egymásra kifejtett erő: 

𝐹𝐶 = 𝑘
𝑄1𝑄2
𝑟2

= 9 ∙ 109
𝑁𝑚2

𝐶2
4 ∙ 10−8𝐶 ∙ 9 ∙ 10−8𝐶

36 ∙ 10−6𝑚2
= 90𝑁 

 
Ez az erő tartja körpályán a töltést, vagyis nagysága: 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑒 =
𝑚𝑣2

𝑟
 

A mozgásienergia: 

𝐸𝑚 =
𝑚𝑣2

2
 

A két összefüggést összehasonlítva látható, hogy a mozgásienergia r/2-szerese az eredőerőnek, ami itt a Coulomb-
erő. Ebből: 

𝐸𝑚 =
𝐹𝐶𝑟

2
=
90𝑁 ∙ 6 ∙ 10−3𝑚

2
= 0,27𝐽 

 
2. Moór-féle példatár 952. 

Közös pontban felfüggesztünk két fonálingát. Az egyik 3 cm, a másik 4 cm hosszú. A fonalak végén lévő pontszerű 
testeknek azonos 10-7C töltést adunk. Egyensúlyi helyzetben a fonalak úgy ágaznak szét, hogy mindkét golyó azonos 
magasságba kerül, és a kötelek 90°-os szöget zárnak be. Mekkora a testek között ható Coulomb-erő? Mekkora az 
egyik és a másik test tömege? 
 
Segítség: A geometriai adatok ismeretében számoljuk ki, milyen távol van egymástól a két töltés! Írjuk fel a 
Coulomb-erő számolásához szükséges összefüggést! Készítsünk a testekre ható erőket tartalmazó ábrát, és vizsgáljuk 
az egyensúly feltételét! Használjuk a derékszögű háromszögekre vonatkozó ismereteinket! 
 
Megoldás: 
 
A számok Püthagoraszi számhármast alkotnak, így a töltések 
távolságára 5 cm adódik. Ebből a Coulomb-erő számolható: 

𝐹𝐶 = 𝑘
𝑞2

𝑟2
= 9 ∙ 109

𝑁𝑚2

𝐶2
10−14𝐶2

25 ∙ 10−4𝑚2
= 0,036𝑁 

A zölddel jelölt háromszögek hasonlóak a kötelek és a töltések 
közötti szakasz által alkotott háromszöggel. A zöld 
háromszögek átfogói a kötélerők, függőleges befogói a 
megfelelő testre ható nehézségierővel egyeznek meg, 
vízszintes befogói a Coulomb-erővel. Ebből felírhatók a 
következő arányosságok: 

𝑚1𝑔

𝐹𝐶
=

𝑙2

𝑙1
 𝑚2𝑔

𝐹𝑐
=

𝑙1

𝑙2
 



𝑚1 =
0,036𝑁∙0,04𝑚

10
𝑚

𝑠2
∙0,03𝑐𝑚

= 0,0048𝑘𝑔 𝑚1 =
0,036𝑁∙0,03𝑚

10
𝑚

𝑠2
∙0,04𝑐𝑚

= 0,0027𝑘𝑔 

 
 
Következő óra eleji ismétlőkérdések 
 
1. 

 
 
Megoldás:  
D – mert az előjelek okán, az erők iránya a két töltésen kívül lesz ellentétes, ahhoz pedig, hogy a nagyságuk 
megegyezzen, a harmadik töltésnek a kisebb töltéshez kell közelebb lennie. 
 
 

2. Egy semleges fémgömböt pozitív töltésűvé teszünk, bőrrel dörzsölt üveg hozzáérintésével. Megváltozott-
e a fémgömb tömege? 
(Forrás: Vizsgakérdések, feladatok, versenyfeladatok összefoglaló gyűjteménye Fizikáből) 
 
Válasz: Igen, mert a fémgömbről elektronok kerültek az üvegrúdra, így az elektronok tömegével csökken a gömb 
tömege. 
 
 

3. Az előző órai szimulációban a megdörzsölt lufit vonzotta a fal. Miért? 
 
Válasz: A lufin negatív töltések halmozódtak fel, ezek a fal molekuláiban lévő elektronokat taszították, így azok 
időben többet tartózkodnak a molekula lufitól távolabbi részében, vagyis a molekulák dipólussá váltak. A lufi felé 
a pozitív töltésű felükkel fordultak, így vonzzák azt. 
 

4. Elektroszkóphoz bőrrel dörzsölt üvegrudat közelítünk, de nem érintjük hozzá. Az elektroszkóp kitér, 
ekkor földeljük – az elektroszkóp visszaáll alaphelyzetébe, majd eltávolítjuk a földelést és ezután az 
üvegrudat – ekkor az elektroszkóp újra kitér. Miért? Milyen többlettöltés marad az elektroszkópon? 
 
Válasz: Amikor a pozitív töltésű rudat közelítjük, az elektroszkóp fém szárán az elektronok a szár felső részébe 
mozdulnak el, az alsó rész és a mutató pozitív marad, taszítják egymást, a mutató kitér. Földeléskor elektronok 
érkeznek a földelésből, hiszen a pozitív rúd odavonzza őket. Ekkor a többlet negatív töltés okán a szár alsó része és a 
mutató is elveszti pozitív töltését, a mutató visszaáll alaphelyzetébe. A földelést eltávolítva, az elektroszkópon 



többlet elektronok maradnak, az üvegrudat eltávolítva azok a teljes száron és mutatón oszlanak el (a felső részből 
lefelé rendeződve), így azok újra taszítják egymást, vagyis a mutató kitér. 



2. alkalom (3-4. óra) 
Elektromos térerősség, erővonalak, Gauss-tétel 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása 

 
 

2’-9’ Az előző óra anyagának felfrissítése 
https://create.kahoot.it/details/c8deb737-c77d-49b5-96c3-
3028f44c39fe 

 

10’-13’ Elektromos térnek lennie kell, a fogalom leírása (definíció) 
 
ötletelés 

töltések látszólag nem érintkeznek, mégis erőt fejtenek ki egymásra → 

elektromos tér 
milyen tulajdonságai lehetnek? hogyan vizsgáljuk? 

14’-20’ térerősség definíció, számolás módja, irány, mértékegység 
 
a térerősséget a próbatöltésre ható erő, és a próbatöltés 
hányadosaként számoljuk 

�⃗� =
𝐹 

𝑞
 

 

 

21’-24’ hogyan ábrázoljuk, jelenítsük meg, 
ötletelés 

ne áruljuk el előre hogy erővonalakat használunk, értessük meg a 
diákokkal, hogy ez megállapodás kérdése, a valójában használt 
ábrázolási mód választás eredménye 

25’-31’ erővonalak szerepe – sűrűség, érintő 
Az elektromos teret erővonalakkal szemléltetjük. Az erővonalak 
sűrűsége mutatja az adott térrészben e tér erősségét, és az 

a térerősség irányát, nagyságát hogyan mutatják az erővonalak 



erővonalhoz húzott érintő a térerősség vektor irányát az adott 
pontban. 

32’-37’ vizsgáljuk különböző töltésrendszerek terét, hogyan alakulnak az 
erővonalak 
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-
fields/latest/charges-and-fields_en.html 

egy ponttöltés esetén mi a különbség a + és – töltés tere között, 
vizsgáljuk dipól terét 

38’-39’ homogén tér ábrázolása  
40’-45’ ponttöltés tere, levezetés 

𝐸 =
𝑘

𝑄𝑞
𝑟2

𝑞
= 𝑘

𝑄

𝑟2
 

 

állapítsuk meg, hogy a ponttöltés terében nincs két olyan pont, ahol a 
térerősség nagysága és iránya is megegyezik 

46’-53’ vizsgáljuk ponttöltés terét 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.p
hp?s=elpole_el_pole&l=hu 

csak a térerősségre koncentráljunk, a potenciált egyenlőre ne 
használjuk, konkrét esetben számoljunk térerősséget adott pontban, 
vegyük észre, hogy a töltéssel ellátott test belsejében nincs tér 

 54’-57’ Vizsgáljuk az erővonalak sűrűségének alakulását ponttöltés körül 
kvalitatívan. Az ábra alapján, lássuk be, hogy az erővonalsűrűség 
mennyiségi leírásra is alkalmas lehet. Erővonalszám. 

E=Ψ/A 

58’-68’ Erővonalszám számolása ponttöltés esetén, Gauss-tétel 

𝐸 =
𝛹

𝐴
 

Ha ezt egy ponttöltés terére felírjuk, felületként egy gömböt választva, 
az erővonalak számára, vagyis fluxusra a következő adódik: 

𝑘
𝑄

𝑟2
=

𝛹

4𝑟2𝜋
 

𝛹 = 4𝑘𝜋𝑄 
Gauss-tétel: 

ponttöltéstől r távolságra E, és r sugarú gömb esetén A ismert. A 

kettő szorzatából a Gauss-tételhez jutunk, ezt mondjuk ki 

általánosítva. 



Zárt felületet merőlegesen átdöfő erővonalak előjeles összege egyenlő 
a felület által körbezárt töltés 4kπ-szeresével. 
 

69’-78’ 
 

Példa Gauss-tételre: Vizsgáljuk nagy kiterjedésű, ismert egyenletes 
töltéssűrűséggel töltött lemez terét. Határozzuk meg a térerősséget 
a Gauss-tétel alapján! 

A lemezt σ töltéssűrűséggel 
többlettültéssel láttuk el. A térerősséget 
az E= Ψ/2A hányadosból számoljuk: 

𝐸 =
4𝑘𝜋𝜎𝐴

2𝐴
=

4𝑘𝜋𝜎

2
=

𝜎𝜀0

2
 

  

Válasszunk egy téglatestet zárt felületnek, melynek a töltött 

lemezzel párhuzamos oldala A felületű az ezt merőlegesen átdöfő 

erővonalak száma a töltéssűrűség ismeretében Gauss tételből 

számolható. Az erővonalak a lemezből mindkét irányba 

indulnak! 

79’-87’ Gyors kérdések a megértés ellenőrzésére 
pl mentimeter.hu felületen 

Kérdések lejjebb 

88’-90’ Házi feladat ismertetése  
 
 
 

 
 
 
A kép forrása: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-
evfolyam/elektrosztatika/az-elektromos-mezo-szemleltetese 
 
 
 
 



 
 

 
 
A kép forrása: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-
evfolyam/elektrosztatika/az-elektromos-mezo-es-tererosseg 
 
 
 
 
 



 
 
 
A kép forrása: https://www.vidra-gabor.hu/az-
elektromos-mezo-jellemzese/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



A kép forrása: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012_fizika_2/ch02.html 
 
 
Kérdések a megértés ellenőrzésére: 
1. Az erővonalak mely tulajdonságából következtethetünk a térerősség nagyságára? (Begépelendő válasz: sűrűségükből) 
2. Metszhetik-e egymást az erővonalak? (Igen-nem lehetőségek, helyes válasz: nem) 
3. Hogyan vesszük figyelembe az erővonalak „irányát” a Gauss-tételben? (Begépelendő helyes válasz: előjellel) 
4. Mi határozza meg egy zárt felületet merőlegesen átdöfő erővonalak számát? (Begépelendő helyes válasz: a felület által körbezárt össztöltés) 
 
 
 
Házi feladat 
 

1. Mekkora és milyen irányú a térerősség egy Q=3·10-8C (pozitív) töltéstől 10 cm távolságban? 
 
Segítség: E=F/q, a tér iránya a pozitív töltésre ható erő irányával egyezik meg. 
Megoldás: 

𝐸 =
𝐹

𝑞
=

𝑘
𝑄𝑞
𝑟2

𝑞
= 𝑘

𝑄

𝑟2
= 9 ∙ 109

𝑁𝑚2

𝐶2

3 ∙ 10−8𝐶

(0,1𝑚)2
= 27000

𝑁

𝐶
 

 
A töltéstől sugárirányban elfele mutat. 

 
2. Hány erővonal döfi át merőlegesen az előző töltés középpontja körül egy gömb felszínét? 

 
Segítség: Ψ=4kπQ 
Megoldás: 



Ψ = 4 ∙ 9 ∙ 109
𝑁𝑚2

𝐶2
∙ 3,14 ∙ 3 ∙ 10−8𝐶 = 3392,9 𝑉𝑚 



3. alkalom (5-6. óra) 
Feladatmegoldás, kísérletek 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása 

 
 

2’-8’ Tesztkérdések az eddig tanultakról 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e1ca6f10-0140-42a6-ade9-
0e8345435985 

 

9’-32’ Feladatmegoldás A feladatok lejjebb 
33’-41’ Kísérlet vagy film 

Elektromos mező - YouTube 
Ha a kísérletet filmen mutatjuk be, állítsuk le minden új 
elrendezés előtt, beszéljünk az elrendezésről, kérdezzük meg 
a diákokat mit várnak, milyen teret rajzolnak ki a 
daraszemek. Ezután nézzük meg, vitassuk meg az 
eredményeket. Hívjuk fel a figyelmet a felületre való 
merőlegességre.  

42’-48’ csengettyűs kísérlet, az elektromos megosztás jelensége 
Pro Csilingelős kísérlet - YouTube 
A videóban a folyamat úgy kezdődik, hogy a semleges golyót magához vonzza 
a feltöltött lemez. Ennek az a magyarázata, hogy a vezető anyagból készült 
golyóban a töltések a lemezek által létrehozott elektromos tér hatására 
átrendeződnek. Ezt a folyamatot hívjuk elektromos megosztásnak. 
Az egyik lemezre negatív töltést viszünk, a másikat földeljük. A negatívan 
töltött lemez terének hatására a földelt lemez pozitív töltésű lesz (elektronok 
távoznak róla a Földbe), és a két lemez között homogén elektromos tér jön létre. 
Ez esetünkben egy jobbról balra mutató tér, vagyis a pozitív töltésekre balra 

Ha a filmvetítés mellett döntünk, akkor is beszéljük meg, 
írjuk le lépésenként mi és miért történik a videón. 



hat erő. Ennek következtében a fémgolyóban az elektronok jobbra mozognak, 
a jobboldala negítív, a baloldala pozitív töltésűvé válik. A negatív lemez így 
vonzó és taszító erőt is kifejt rá, de mert a pozitív oldal közelebb van a 
lemezhez, a vonzás erősebb, vagyis a lemez összességében vonzani fogja a golyót. 
Miután magához vonzza, töltést ad át neki, azonos töltésük okán pedig 
eltaszítja. A golyó a földelt lemeznek ütközve leadja a töltését, és a folyamat 
kezdődik elölről. 

49’-53’ magyarázzuk a filmen látható jelenséget! 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/Rejtv%C3%A9ny 

A semleges sörösdobozt vonzza a megdörzsölt műanyagrúd. 
(Megosztás) 

54’-62’ Többlettöltés fémen 
https://www.youtube.com/watch?v=G9oBW0ZyFig 
Ha vezetőre többlettöltést viszünk, a közöttük fellépő taszítás okán az a vezető 
külső felületén helyezkedik el. A töltések addig rendeződnek, amíg beáll egy 
egyensúlyi helyzet. 

Magyarázzuk a többlettöltés külső felületen való 
elhelyezkedését, az „árnyékolás” gyakorlati jelentőségét. 

63’-68’ csúcshatás, elektromos szél 
https://www.youtube.com/watch?v=DOpn8uGfmz0 

Magyarázzuk a csúcshatást, említsük meg a villámhárítót. 

69’-73’ csúcshatás, elektromos Segner-kerék 
 

A jelenség az alábbi filme 34:30-tól 36:00-ig látható, 
magyarázattal együtt 
https://www.youtube.com/watch?v=FlWYI00fLzg 
Ha a filmen való bemutatás mellett döntünk, kérdésekkel 
ellenőrizzük, hogy a diákok értették-e a 
jelenségmagyarázatát. 

74’-84’ Teszt, pl. mentimeter-en 
mentimeter.hu 

A kérdések lejjebb 

85’-89’ Rövid összefoglalás 
Megosztás, többlettöltés elhelyezkedése, csúcshatás 

 



90’ A házi feladat ismertetése A feladat szorgalmi feladat is lehet. 
 
 
 
 
 
Feladatok (9’-32’) 
 

1. Vízszintes helyzetű, egyik végén rögzített, kezdetben nyújtatlan rugó végére 6∙10-5 C töltést 
rögzítünk. A töltés 15 cm-t mozdul el, ha egy másik, -8∙10-5 C töltést rögzítünk a rugóra fektethető 
egyenes mentén. Ekkor a két töltés távolsága 60 cm. Mekkora a rugóállandó?  

 
Megoldás: 
 
A rugót megnyújtó erő a Coulomb-erő, egyenlettel: 

𝐷𝑦 = 𝑘
𝑄1𝑄2

𝑑2
 

ebből 

𝐷 = 𝑘
𝑄1𝑄2
𝑦𝑑2

= 9 ∙ 109
𝑁𝑚2

𝐶2

6 ∙ 10−5𝐶 ∙ 8 ∙ 10−5𝐶

0,15𝑚 ∙ (0,6𝑚)2
= 800

𝑁

𝑚
 

 
2. Pontszerű töltéstől r1 távolságban a térerősség 108 N/C, r2 távolságban pedig 12 N/C. Mekkora a távolságok aránya? Mekkora a 

mezőt keltő töltés, ha r1=3cm? 
 
Megoldás: 

𝐸 = 𝑘
𝑄

𝑟2
 



vagyis  
𝐸1
𝐸2

=
𝑟2
2

𝑟1
2 =

108

12
= 9 

ebből 
𝑟2
𝑟1
= 3 

A töltés az első összefüggés alapján 

𝑄 =
𝐸𝑟2

𝑘
=
108

𝑁
𝐶
(0,03𝑚)2

9 ∙ 109
𝑁𝑚2

𝐶2

= 1,08 ∙ 10−11𝐶 

 
3. 6∙10-5 C töltést rögzítünk. A töltés körül 15 cm sugarú pályán egy másik, 0,002g tömegű, -8∙10-5 C töltés mozog körpályán. Mekkora 

a második töltés sebessége? 

Megoldás: 
A töltést a Coulomb-erő tartja körpályán. Képlettel: 

𝑘
𝑄1𝑄2

𝑟2
= 𝑚

𝑣2

𝑟
 

Ebből 

𝑣 = √𝑘
𝑄1𝑄2

𝑚𝑟
= √9 ∙ 109

𝑁𝑚2

𝐶2

6 ∙ 10−5𝐶 ∙ 8 ∙ 10−5𝐶

0,15𝑚
= 16,97

𝑚

𝑠
 

 
 
 
 
 
  



Ellenőrző kérdések (74’-84’) 
 

1. A képen látható testre töltést viszünk. Hol lesz a legnagyobb a térerősség? 
A, B, C, vagy D pontban 
 
 
 

2. A képen látható eszköz neve Faraday-kalitka. A kívül elhelyezett szalagok és a belül 
elhelyezett szalagok viselkedése eltér. Miért? 
a) A csúcshatás következtében. 
b) A kalitkára vitt többlettöltés elhelyezkedése olyan, aminek ez a következménye. 
c) Az elektromos megosztás következtében. 
 
 

3. Miért van rács a mikróajtóban? 
a) Hogy az üveg nehezebben törjön be. 
b) A fémrács „leárnyékolja” a mikrót, így nem ér minket sugárzás. 
c) Az ebben kelezkező áramok is segtik az étel melegedését. 

 
 

4. Melyik jelenség a villámhárító működésének alapja? 
a) csúcshatás 
b) elektromos megosztás 
c) elektromos leárnyékolás 
 
 



 
 
 
 

Házi feladat 
 
2008 májusi emelt szintű érettségi idegen nyelvű feladatsorának 2. esszé feladata (magyar nyelven) 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok2008tavasz/e_fizmagyar_08maj_fl.pdf 
 
 
 
 
Hartlein Károly 30 perces videója segíthet a kísérletek magyarázatában: https://www.youtube.com/watch?v=mvco97JOBno 
Itt több kísérlet filmmel és leírt magyarázattal megtalálható: http://labor.revai.hu/index.php/kiserletek/kemia-kiserletek/14-sample-data-articles/167-
fizika-elektro 
 
 
 
 



4. alkalom (7-8. óra) 
Potenciál, feszültség, munkavégzés homogén térben 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása 

 
 

2’-12’ Előző órán tanultak felfrissítése, teszt 
pl. mentimeter.hu oldalon 

Kérdések lejjebb 

13’-20’ feszültség bevezetése munkavégzésből – annak megértetése, hogy a mennyiséget a 
munkából, energiából (energiaváltozásból) származtatjuk 
 
Elektromos térben egy töltést állandó sebességgel mozgatva munkát végzünk, hiszen 
a töltésre erő hat, ennek ellenében kell erőt kifejtenünk, miközben a töltést állandó 
sebességgel mozgatjuk. Az, hogy mennyi munka árán tudjuk mozgatni a töltést, attól 
függ, a mező mely két pontja között mozgattuk, és hogy mekkora a mozgatott töltés. 
A mező két pontjának viszonyát energia szempontjából, a feszültség (U) nevű 
mennyiséggel adjuk meg. 

𝑈 =
𝑊

𝑞
 

ahol W a munka, q a töltés, melyen a munkát végeztük. A feszültség számértéke 
tehát megmutatja, hogy egységnyi töltést mennyi munka árán tudnánk a mező egyik 
pontjából a másikba vinni. Mértékegysége 1J/C=1V. 
 
A feszültség tehát a mező két pontjának viszonyát jellemzi, energia szempontjából. 

matematikai leírás bemutatása, definíció, számolás 
módja, a mennyiség által leírt tulajdonság 
értelmezése 



21’-32’ feszültség ponttöltés terében 
 

Ha egy pozitív ponttöltés terébe visszük be próbatöltésünket, 
azon munkát kell végeznünk. Az, hogy mennyi munkát, az 
attól függ, a tér mely pontjába juttatjuk a próbatöltést. Ez azt 
jelenti, hogy a tér különböző pontjai különböző energiájú 
állapotot jelentenek a próbatöltés számára. Nézzük, mitől és 
hogyan függ ez a munka. r távolságra a töltéstől 𝐹 = 𝑘

𝑄𝑞

𝑟2
 

erővel tudjuk állandó sebességgel mozgatni azt. Az egyszerűség 
kedvéért kezdetben kössük ki, hogy a töltést sugárirányú egyenes mentén mozgatjuk, 
a töltéstől b távolságból a távolságba. 

Változó erő munkáját F(s) diagramon a görbe alatti terület 
segítségével számolhatjuk. A munkát itt egy integrál 
kiszámításával kapjuk meg, amit elkerülhetünk, ha tudjuk, 
mekkora az az átlagos (állandó nagyságú) erő, aminek 
kifejtése mellett a töltést ugyanezen az úton mozgatva 
ugyanekkora munkát kellene végeznünk. Ez esetünkben a 
kezdeti és végső erő mértani közepe. Ezzel: 

𝑊 = �̅� ∙ 𝑠 = √𝑘
𝑄𝑞

𝑎2
𝑘
𝑄𝑞

𝑏2
∙ (𝑏 − 𝑎) = 𝑘𝑄𝑞 (

1

𝑎
−
1

𝑏
) 

Ha a töltést nem sugárirányú egyenes mentén mozgatjuk, az utat feloszthatjuk 
sugárirányú és arra merőleges szakaszokra. Az érintőirányú szakaszokon nem 
végzünk munkát, hiszen ekkor az erő merőleges az elmozdulásra. 
 

vizsgáljuk hogyan alakul a munkavégzés ponttöltés 
terében (változó erő munkája), mutassuk be a 
matematikai leírást, számolás módját 



33’-40’ potenciál bemutatása 
 
Szeretnénk tudni a próbatöltés potenciálisenergiáját. Ezt a végtelenből az adott 
pontba vitt próbatöltésen végzett munka adja. Végtelen az, ahol a tér hatása már 
elhanyagolható, vagyis a próbatöltésre ható erő nem mérhető. 

feszültséghez kötés, zérus potenciál értelmezése, a 
feszültség, mint potenciálkülönbség, 
energiaviszonyok és előjelek tisztázása 

41’-46’ potenciál ponttöltés terében 
 
A fenti összefüggésben b helyére végtelent, a helyére tetszőleges r távolságot írva, a 
potenciális energiára a ponttöltéstől r távolságban 

𝑬𝒑𝒐𝒕 = 𝒌
𝑸𝒒

𝒓
 

adódik. Az energia mellett egy olyan mennyiséget keresünk, ami a teret jellemzi 
valahogyan energia szempontjából. A potenciális energia nem jó, hiszen az a 
próbatöltéstől is függ. Ha azonban elosztjuk a próbatöltés nagyságával, egy olyan 
mennyiséget kapunk, ami csak a tér adott pontjának jellemzőitől függ. Az így kapott 
mennyiséget potenciálnak hívjuk, ami tehát a tér egy adott pontját energia 
szempontjából jellemzi. A potenciált a végtelenből az adott pontba vitt próbatöltésen 
a tér ellenében végzett munka, és a próbatöltés hányadosaként számoljuk. 
Mértékegysége ennek megfelelően 1J/C, amit 1V-nak hívunk. Jele U. Képlettel: 

𝑼 =
𝑾

𝒒
 

Ponttöltéstől r távolságra a potenciál:  𝑈𝑃 = 𝑘
𝑄

𝑟
 

Két pont közötti viszonyt energia szempontjából a feszültség jellemzi, amit az egyik 
pontból a másikba vitt próbatöltésen a tér ellenében végzett munka és a próbatöltés 
hányadosaként számolunk. Ez megegyezik a két pont beli potenciálisenergiák 
különbsége és a próbatöltés hányadosával. Képlettel: 

vizsgáljuk hol lesznek az azonos potenciálú pontok, 
mitől függ a potenciál előjele, és mit mutat ez az 
előjel 



𝑈𝐴𝐵 =
𝐸𝑝𝑜𝑡𝐵 − 𝐸𝑝𝑜𝑡𝐴

𝑞
=
𝑊𝐴𝐵

𝑞
= 𝑈𝐵 − 𝑈𝐴 

A feszültség tehát megegyezik a potenciálkülönbséggel. 
 

47’-58’ szimuláció 
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-
fields_en.html 

A szenzor mozgatásával először kvalitatívan 
vizsgáljuk a mezőt egy töltés esetén, ezután 
számoltassunk ki majd ellenőrizzünk adott helyen 
vett potenciált. Végül kvalitatívan vizsgálhatjuk 
tetszőleges töltés elrendeződés terét. 

59’-66’ munkavégzés homogén térben 
 
Homogén, E erősségű homogén térben q próbatöltésre Eq erő hat. Ha a töltést az 
erővonalak mentén d távolságon mozgatjuk, azon Eqd munkát kell végeznünk. Ez 
azt jelenti, hogy a térben az erővonalak mentén s távolságra lévő két pont között a 
feszültség a munka és a próbatöltés hányadosából U=Ed. Ebből a térerősség felírható 

𝐸 =
𝑈

𝑑
 

alakban. Ekvipotenciálisnak hívjuk a felületet, ha a potenciál minden pontján 
ugyanakkora. Ez azt jelenti, hogy egy töltésnek ilyen felületen a potenciális 
energiája ugyanakkora, vagyis az ezen való mozgatásához nincs szükség 
munkavégzésre. 

vizsgáljuk hogyan alakul a munkavégzés ha egy 
töltést az erővonalak mentén mozgatunk, illetve ha 
tetszőleges úton, hol lesznek homogén térben az 
ekvipotenciális felületek? 

67’-71’ a térerősség és az erővonalak kapcsolata a potenciállal 
 
A fenti összefüggés egyrészt azt jelenti, hogy a térerősség mértékegysége 1V/m is lehet, 
másrészt azt mutatja, hogy a potenciál az erővonalak irányában csökken, a csökkenés 
méterenkénti nagysága megegyezik a térerősség számértékével. 

kérdésekkel segítve, az előző alkalommal látott 
„darás kísérlet” alapján rajzolhatunk elektromos 
teret, majd ezzel összehasonlítjuk az előbb tárgyalt 
ekvipotenciális felületeket 



72’-78’ ekvipotenciális felület 
 
Ha nem végzünk munkát, miközben erőt fejtünk ki, annak az az oka, hogy az erő és 
az elmozdulás egymásra merőlegesek. Vagyis az ekvipotenciális felület 
merőleges az erővonalakra. 

gyűjtsük össze az ekvipotenciális felület fontos 
tulajdonságait, értelmezzük energia szempontjából 

79’-85’ Gyors kérdések a megértés ellenőrzésére 
pl. mentimeter.hu oldalon 

Kérdések lejjebb 

86’-89’ Rövid összefoglalás 
potenciál, feszültség 

 

90’ A házi feladat ismertetése  
 
hf https://www.schoolphysics.co.uk/age16-19/Electricity%20and%20magnetism/Electrostatics/text/Electric_potential/index.html 
 
film https://www.youtube.com/watch?v=-Rb9guSEeVE 
 
 
 
 
 
 
 
Óraeleji teszt 
 



1. Ha két ellentétes töltéssel ellátott fémlemez közé fémgolyót lógatunk, az az egyik lemez felé indul. Melyik 
jelenség következménye ez? 
 
Válasz: (elektromos) megosztás 

 
2. A lemeznek ütközve arról nagy sebességgel pattan vissza. Miért? 

 
Válasz: A lemeztől töltést vesz át, ezáltal azzal azonos töltésűvé válik, ezért taszítják egymást. 
 

3. Ha egy autóba villám csap, a benne ülők akkor is biztonságban vannak, ha az autó nincs földelve. Hol helyezkednek el a villám által az autóra 
juttatott töltések? 
 
Válasz: A karosszéria (autó) külső felületén. 
 

4. A fenti autón a töltés elrendeződés okán kialakuló elektromos tér miért jelenti, hogy a bent ülők biztonságban vannak? 
 
Válasz: A fémkarosszérián (autón) belül a térerősség nulla, nincs elektromos tér. 
 

5. Melyik jelenség a villámhárító használatának alapja? 
 
Válasz: csúcshatás 

 
 
 
 
 



 
 
Óravégi ellenőrző kérdések A helyes válaszok pirossal kiemelve 
 

1. Melyik mennyiségből származtatjuk a potenciált, feszültséget? 
lendület, munkavégzés, erő 
 

2. A potenciál az elektromos mező ….. 
egy pontját jellemzi energia szempontjából 
fázisviszonyaira jellemző 
feszültségét mutatja 
 

3. Ekvipotenciális felületen egy töltést mozgatva… 
nem kell erőt kifejtenünk 
nem végzünk munkát a coulomb-erő ellenében 
nem tudjuk a töltést ilyen felületen mozgatni 
 

4. Az erővonalak és az ekvipotenciális felületek….. 
egymással párhuzamosak 
merőlegesek egymásra 
általában hegyesszöget zárnak be egymással 
 
 
 
 
 



 
Ábrák, amik segíthetnek: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Forrás: https://www.slideserve.com/carolyn/munka-potenci-lis-energia-s-potenci-l-
elektromos-t-rben 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Forrás: https://www.netfizika.hu/az-u-potencial-a-v-potencialis-energia-az-e-
tererosseg-es-az-f-ero-kapcsolata-sztatikus-elektromos 
 
 
 

 
 
 



5. alkalom (9-10. óra) 
Egyensúly elektromos megosztás esetén, többlettöltés fémen 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b345b0f3-ef5e-4eba-9f96-c5062db05c91 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-14’ emlékeztetőül: https://www.youtube.com/watch?v=gvv6tnvwLtk 
A film vagy élő kísérlet megtekintése 

frissítsük fel a megosztásról korábban 
elmondottakat 

15’-25’ Az egyensúly kialakulásának bemutatása 
egy lehetséges leírás: 
A töltések átrendeződése addig zajlik, amíg be nem áll egy egyensúlyi helyzet. A töltések 
átrendeződésével a vezetőn belül létrejön egy elektromos tér. Ha a töltések egyensúlyban 
vannak, a rájuk ható eredőerő nulla, vagyis nincs jelen elektromos tér. Ez azt jelenti, hogy 
a szétválasztott töltések által létrehozott tér erőssége az eredetivel ellentétes irányú, és 
megegyező nagyságú. 

Magyarázzuk miért szükséges mindkét feltétel 
ahhoz, hogy a töltéseknek ne legyen oka 
tovább mozogni. 
Értelmezzük az erővonalak módosulását. 
Beszéljünk a jelenség gyakorlati szerepéről, az 
elektromos „árnyékolásról”. (Autóban 
villámlás esetén, mobil fémdobozban…) 



A fém felületén azonban nem nulla a térerősség, 
vagyis ha a töltések mégsem mozdulnak el, az csak 
úgy lehet, hogy a tér által rájuk kifejtett erő a 
felületre merőleges, a rájuk ható erő abból kifelé 
mutat. Az erővonalakra merőleges felületről 
pedig tudjuk, hogy ekvipotenciális. Ez energia 
szempontjából is magyarázza az egyensúlyt, 
hiszen ha a teljes fém ekvipotenciális, akkor a 
töltéseknek nincs oka mozogni, nincs a pillanatnyi 
helyüknél kedvezőbb potenciálú/energiájú hely. 
Az alábbi ábra mutatja, hogy hogyan alakul a tér 

a vezető belehelyezésével. 
 

26’-29’ Frissítsük fel a korábban látottakat a többlettöltés vezető külső felületén való 
elhelyezkedéséről, többlettöltés felvitelének lehetséges módjáról 

 

30’-41’ Az egyensúly leírása, gömb alakú többlettöltéssel ellátott test terének bemutatáa 
ennek egy lehetséges módja: 
Ha vezetőre többlettöltést viszünk, a közöttük fellépő taszítás okán az a vezető külső felületén 
helyezkedik el. A töltések addig rendeződnek, amíg beáll egy egyensúlyi helyzet. Ez a 
megosztásnál leírtakhoz hasonlóan akkor következik be, ha a test belsejében a térerősség nulla, 
és a test ekvipotenciális. 
Egy R sugarú gömb esetén ez a következőképpen alakul: 

Hangsúlyozzuk, hogy a gömb alakú vezetőn 
kívül a tér teljesen megegyezik egy ponttöltés 
terével, melynek töltése akkora, mint a 
vezetőre vitt össztöltés. 
Igyekezzünk a diákokat kérdésekkel vezetni, 
válaszaik mentén „megfejteni” mi történik. 



Az ábrából látható, hogy a gömbön kívül a 
tér olyan, mintha az összes töltés a gömb 
középpontjában lenne. Ennek megfelelően a 
térerősség a gömbön belül nulla, azon kívül a 
𝑘

𝑄

𝑟2
 összefüggésből számolható, ahol Q az 

össztöltés, r a középponttól mért távolság 
(r>R). A potenciál a gömbön kívül 
hasonlóképpen számolható a ponttöltésre 
tanult 𝑘

𝑄

𝑟
 összefüggésből, a gömbön belül 

pedig mindenhol ugyanakkora, mint annak 
felületén (𝑘 𝑄

𝑅
). 

 
42’-49’ Feladat, Moór-féle példatár 975. 

A megoldást lásd lejjebb 
Készítsünk ábrát! 

50’-60’ Kapacitás 
A bemutatás egy lehetséges módja: 
Vizsgáljuk a fenti többlettöltéssel ellátott gömböt, illetve a feltöltés folyamatát energia 
szempontjából! Érthető, hogy minél több töltés van már a gömbön, annál nagyobb munka 
árán tudjuk a következő egységnyi töltést a gömbre juttatni. A feltöltött gömb potenciálja nő 
a rávitt töltés mennyiségének függvényében. A potenciál gömb teljes felületén/térfogatában 
𝑘

𝑄

𝑅
. Ebből látszik, hogy ha két gömbre ugyanannyi töltést juttatunk, a nagyobb sugarú 

potenciálja kisebb lesz, vagyis a következő egységnyi töltést a nagyobb sugarú gömbre kisebb 
munka árán tudjuk felvinni. A két gömb kapacitása, vagyis töltésfelvevő képessége 
különbözik. Ezt a tulajdonságot is mennyiséggel írjuk le, a testre vitt töltés és az ennek 
következtében kialakult potenciál hányadosaként számoljuk. A kapacitás jele c. Képlettel: 

Mutassuk be, milyen tulajdonságot ír le a 
kapacitás, szemléltessük példákkal. Miben tér 
el két különböző kapacitású test, miben más a 
viselkedésük. 



𝒄 =
𝑸

𝑼
 

Mértékegysége 1C/V=1F (Farad, Faraday nevéből). A gyakorlatban legtöbbször μF-ban 
megadott értékeket használunk. 
 

61’-64’ Frissítsük fel a Segner-kerekes, gyertyás kísérleteket, a csúcshatást  
65’-74’ A fentiekkel jól magyarázható a csúcshatás. 

Modellezzük a különböző görbületű felületdarabokat fémesen összekötött, különböző sugarú 
gömbökkel. Gömb kapacitására a Q/U hányadosból R/k=4πƐ0R adódik. Ha két különböző 
sugarú gömböt (vezetővel) összekötünk, majd feltöltünk, a gömbök azonos potenciálúak 
lesznek. A töltés ennek megfelelően (a kapacitásuk arányában) oszlik meg rajtuk. 
Egyenletekkel: 

𝑈1 = 𝑈2 
𝑄1

𝑐1
=

𝑄2

𝑐2
 

𝑄1

𝑅1
=

𝑄2

𝑅2
 

A töltéssűrűség az egyes gömbökön: 
𝑄

𝐴
=

𝑄

4𝑅2𝜋
 

Ha a fenti összefüggéseket összehasonlítjuk, látható, hogy a kisebb sugarú gömbön nagyobb a 
töltéssűrűség. 
 

Említsük meg Benjamin Franklint és a 
villámhárítót! 

75’-80’ https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e5f5abe5-13a3-449d-b0c2-568438bcf4c1  
81’-86’ ellenőrzésként: https://www.youtube.com/watch?v=buHN_8tioEU Beszéljük meg a kísérletben látottakat, 

magyarázzuk ami történik. 
86’-89’ Rövid összefoglalás  



megosztás jelensége, egyensúly többlettöltés esetén, csúcshatás és gyakorlati jelentősége, 
kapacitás 

90’ A házi feladat ismertetése  
 
 
 
 

𝑅 = 0,3𝑚 
𝑄 = 1,6 ∙ 10−9𝐶 
𝑟1 = 0,4𝑚 
𝑟2 = 0,2𝑚 

a) 𝐸1 = 𝑘
𝑄

𝑟1
2 = 9 ∙ 109 𝑁𝑚2

𝐶2 ∙
1,6∙10−9𝐶

(0,4𝑚)2 = 90
𝑁

𝐶
 

𝑈1 = 𝑘
𝑄

𝑟1
= 9 ∙ 109 𝑁𝑚2

𝐶2
∙

1,6 ∙ 10−9𝐶

0,4𝑚
= 36𝑉 

b)  E2=0  mert egyensúly esetén E a testen belül nulla 

𝑈2 = 𝑘
𝑄

𝑅
= 9 ∙ 109 𝑁𝑚2

𝐶2 ∙
1,6∙10−9𝐶

0,3𝑚
= 48𝑉   mert a potenciál a teljes testben akkora, mint annak felületén 

 



6. alkalom (11-12. óra) 

Feladatok (számolás, mérési feladat ismertetése) 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-2’ Órakezdés, az óra címének felírása, az óra menetének előrevetítése  

3’-8’ Teszt a mechanika ismeretek felfrissítéséhez (a táblázat alatt) 

mentimeterben 

A feladatok megoldása során szükség van a mechanika ismeretek 

egy részének (egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás 

kinematikai és dinamikai leírása, vízszintes hajítás, és mozgási 

energia) felfrissítésére. Ezt a célt szolgálja a teszt. 

9’-30’ Moór-féle példatár 993 és 996 feladat megoldása 

(a feladat és megoldása lejjebb megtalálható) 

Kezdjük a megoldást kvalitatív értelmezéssel, a jelenség 

megbeszélésével. Ha a csoport erre nyitott, adhatunk időt önálló 

gondolkodásra, és a megoldást csak ezután ismertetjük. 

31’-33’ Többlettöltéssel ellátott gömb tere, tanultak felfrissítése Kérdezzünk rá hogyan ábrázoljuk az említett teret, mitől függ az 

erővonalak iránya, hogyan számoljuk a térerősséget és a potenciált 

a középpontól mért r távolságra. 

34’-44’ Moór-féle példatár 968. feladat 

(a feladat és megoldása lejjebb megtalálható) 

 

45’-47’ A forgatónyomatékról tanultak felfrissítése Kérdezzünk rá mit hívunk erőpárnak, hogyan számoljuk erőpár 

forgatónyomatékát, mit hívunk erőkarnak. 

48’-58’ Moór-féle példatár 1009. feladat 

(a feladat és megoldása lejjebb megtalálható) 

Itt is kezdjünk kvalitatív értelmezéssel, frissítsük fel a potenciális 

energia és a potenciál viszonyáról tanultakat. 

59’-64’ Az emelt szintű érettségi 11. mérése (2021-ig biztosan) 

A mérési eszközök és a feladat közös áttekintése 

 



(A feladat lejjebb megtalálható) 

65’-71’ A mérés elméleti hátterének megbeszélése 

(Lejjebb a leírásban megtalálható) 

 

72’-78’ A mérésről készült film és kiegészítés megtekintése 

Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben - YouTube 

ekvipotenciális felületek kiegészítés - YouTube 

 

 

79’-86’ A lehetséges adatok ismertetése, magyarázata, hibaforrások sorolása 

(Lejjebb mindez leírva megtalálható.) 

Ahol lehet, igyekezzünk kérdésekkel a diákoktól származó 

válaszként velük kimondatni a magyarázatot, hibaforrásokat. 

87’-90’ A házi feladat ismertetése 

2021. évi emelt szintű érettségi 3. feladata 

(Lejjebb megoldással együtt megtalálható) 

Hívjuk fel a diákok figyelmét, hogy a feladat megoldása után tudják 

azt ellenőrizni, hiszen a megoldás az oktatas.hu oldalon 

megtalálható. (Szükség esetén ötlettel segíthetünk az indulásban.) 

 

 

Teszt a mechanika ismeretek frissítéséhez 

1. Mit hívunk egyenletesen gyorsuló mozgásnak? Választd ki a HELYTELEN megfogalmazást! 

a) A test gyorsulása állandó. 

b) A test gyorsulása ugyanannyi idő alatt mindig ugyanannyit változik. 

c) A test sebessége ugyanannyi idő alatt mindig ugyanannyit változik. 



 

2. A gyorsuló mozgás dinamikai feltétele, hogy… 

a) a tetre ne hasson erő. 

b) a testre ható erők eredője nulla. 

c) a testre ható erők eredője állandó. 

 

3. Egészítsd ki! 

Hajításról beszélünk, ha … 

 

4. A vízszintes hajítás összetett mozgás. 

a) Két egyenesvonalú egyenletes mozgásból tevődik össze. 

b) Egy egyenesvonalú egyenletes és egy egyenesvonalú gyorsuló mozgásból tevődik össze. 

c) Két egyenesvonalú egyenletesen gyorsuló mozgásból tevődik össze. 

 

5. A mozgási energiát a következő összefüggésből számoljuk. Válaszd ki a helyeset! 

a) 1/2·mv2 

b) mv 

c) 1/2·at2 

  



A feladatok és megoldásaik: 

 

 

 

A lemezek között a térerősség lefelé mutata, nagysága 

𝐸 =
𝑈

𝑑
=
60000𝑉

0,03𝑚
= 2 ∙ 106

𝑉

𝑚
 

A pozitív töltésre tehát lefelé hat erő, lefelé gyorsul, miközben vízszintes irányban nem változik a sebessége. A mozgás egy vízszintes hajításhoz hasonlítható. 

A töltésre lefelé 

𝐹 = 𝐸𝑞 = 2 ∙ 106
𝑁

𝐶
∙ 4 ∙ 10−3𝐶 = 8 ∙ 103𝑁 

nagyságú erő hat, így gyorsulása 

𝑎 =
𝐹

𝑚
=

8 ∙ 103𝑁

5 ∙ 10−6𝑘𝑔
= 1,6 ∙ 109

𝑚

𝑠2
 

A 1,5 cm megtételéhez így 

𝑡 = √
2𝑠

𝑎
= √

0,03𝑚

1,6 ∙ 109
𝑚
𝑠2

= 4,33 ∙ 10−6𝑠 

idő szükséges. Ennyi idő alatt vízszintes irányba állandó sebességgel 12 cm utat tesz meg, vagyis a vízszintes irányú kezdősebessége 



𝑣 =
𝑠

𝑡
=

0,12𝑚

4,33 ∙ 10−6𝑠
= 27713

𝑚

𝑠
 

 

 

 

Ha a töltés 500V-al kedvezőbb potenciálú helyre jut, E=qU potenciálisenergia szabadul fel, amiből mozgásienergiája növekszik. Mivel kezdetben nyugalomban 

volt, a teljes mozgásienergia a potenciálisenergiából lett. Egyenlettel: 

1

2
𝑚𝑣2 = 𝑞𝑈 

𝑣 = √
2𝑞𝑈

𝑚
= √

2 ∙ 10−8𝐶 ∙ 500𝑉

10−8𝑘𝑔
= 31,6

𝑚

𝑠
 

 

 

Töltéssel ellátott gömb tere a gömbön kívül olyan, mintha az összes töltés a gömb középpontjában lenne. A felszínen a térerősség tehát egy ponttöltéstől R 

távolságra lévő gömbfelületen lévő térerősséggel egyezik meg. 

𝐸 = 𝑘
𝑄

𝑅2
 

Ebből Q nagysága számolható: 



𝑄 =
𝐸𝑅2

𝑘
=
100

𝑉
𝑚
∙ (6 ∙ 106𝑚)2

9 ∙ 109
𝑉𝑚
𝐶

= 4 ∙ 105𝐶 

A tér iránya alapján tudjuk, hogy a töltés negatív, vagyis a Föld töltése -4·105 C. A potenciál szintén ponttöltés terére vonatkozó összefüggésből: 

𝑈 = 𝑘
𝑄

𝑅
 

ami éppen R-szerese a térerősségnek, vagyis -6·108 V. Az előjele a töltés előjelének következtében negatív. 

 

 

a) Mindkét töltésre Eq nagyságú erő hat. Párhuzamos hatásvonalú, egyforma nagy, ellentétes irányú erőket erőpárnak hívunk, az erőpár forgatónyomatéka 

Fd nagyságú, ahol d a hatásvonalak távolsága. Ez akkor a legnagyobb, ha a rúd merőleges az erővonalakra, vagyis Φ=0. Ekkor a forgatónyomaték: 

𝑀 = 𝐹𝑑 = 𝐸𝑞𝑙 = 106
𝑁

𝐶
∙ 3 ∙ 10−9𝐶 ∙ 0,2𝑚 = 6 ∙ 10−4𝑁𝑚 

b) Ha a hatásvonalak távolsága 0, a forgatónyomaték is, ez akkor következik be, ha a rúd az erővonalak irányában áll, vagyis Φ=90°. 



c) A legkisebb energiájú állapot az, amikor a negatív töltés a pozitívabb/nagyobb potenciálú helyen van, a pozitív az ehhez képest legtávolabbi 

negatívabb/kisebb potenciálú helyen, vagyis a rúd az erővonalak irányában áll, és a negatív töltés van baloldalon. A legnagyobb energiájú állapot az, amikor a 

töltések ugyanebben a helyzetben felcserélődnek, vagyis a rúd ehhez képest 180°-kal elfordul. Ekkor mindkét töltés U=El-lel kedvezőtlenebb potenciálú helyre 

kerül, vagyis qU-val növekszik a potenciális energiája. Ezt a növekedést kell munkával fedeznünk, vagyis 

𝑊 = 2𝑞𝑈 = 2𝑞𝐸𝑙 = 2 ∙ 3 ∙ 10−9𝐶 ∙ 106
𝑁

𝐶
∙ 0,2𝑚 = 1,2 ∙ 10−3𝐽 

munkát kell végeznünk. 

 

 

 

 

 

  



Segítség a mérési feladathoz 



 

A mérésről film itt található: Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben - YouTube 

kiegészítés hozzá: ekvipotenciális felületek kiegészítés - YouTube 

 

Mintaadatok innen 

 



 

Az eredmény értelmezése 

A diagram nem része az érettségi mérésnek és feleletnek, így értelmezése sem, de szakköri keretben érdemes kitérni rá. A két elektróda között a 

potenciálváltozás nem egyenletes. (A síklemez közelében vehető egyenletesnek, a „ponttöltés” közelében nem.) A síklemez közelében párhuzamosak az 

erővonalak, homogén tér szerkezetét mutatják. A ponttöltésnek megfelelő elektróda körül az erővonalak sűrűsödnek, a térerősség az elektródához közeledve 

nő, így a potenciálváltozás nem egyenletes. 



Az azonos potenciálú helyeket tartalmazó vonalak a síklemez közelében a lemezzel párhuzamos egyenesek, a pontszerű elektródához közeledve fokozatosan 

görbülnek. Annak közelében köralakúak. Az erővonalakat az azonos potenciálhoz tartozó görbékre (adott pontban) merőleges vonalakként kapjuk. 

 

Elméleti háttér 

A fémtestekre különböző potenciált kapcsolva, közöttük elektromos tér jön létre. A csapvíz nem vegytiszta víz (H2O), így kisszámú iont is tartalmaz. Ennek 

köszönhetően kis mértékben vezet, vagyis zárt áramkört kapunk. 

Az erővonalak merőlegesek az ekvipotenciális felületekre, hiszen ilyen felületeken egy töltést mozgatva nincs szükség munkavégzésre. Ekvipotenciális, vagyis 

ugyanazon töltés számára ugyanolyan energiájú állapotot jelent. Erő szempontjából vizsgálva ez csak úgy lehet, hogy a mozgás során a töltésre kifejtett erő 

mindvégig merőleges a mozgás irányára, ezért munkája zérus. (Elektromos tér erőt fejt ki a töltésre, így a munka nem azért zérus, mert az erő zérus.) 

A síklap és a „pontszerű test” ekvipotenciális, egyikük a telep egyik nyelvének, másikuk a telep másik nyelvének potenciáljával azonos potenciálú. A potenciál 

a kettő között folytonosan változik. Mivel az erővonalak merőlegesek az ekvipotenciális felületekre, az elektródákból azok felületére merőlegesen indulnak. 

Ez jól egyezik azzal amit kaptunk, vagyis hogy az azonos potenciálú helyekhez tartozó görbék követik az elektródák felületét (párhuzamos vonalak, illetve 

koncentrikus körök). Az egyik elektróda közelében a másik elektróda hatása elhanyagolható, attól távolodva azonban már nem, ennek megfelelően változnak 

a görbék. 

 

Hibaforrások 

− feszültségmérő pontossága 

− emberi tényezők – leolvasás közben elmozdul a kezünk, az ábra szabadkézi, másolás közben eltérünk a mérésben tapasztalttól 

− az analóg példában szereplő elektromos teret a vízben folyó áram kis mértékben befolyásolja, nem pontosan ezt az esetet látjuk 

 

 

  



Házi feladat 

A 2021. évi emelt szintű érettségi 3. feladata: 

 



a) 

b) Az ábrából látható, hogy egyensúly esetén a nehézségi erő és a tér által kifejtett erő nagysága meg kell hogy 

egyezzen, ha a csepp nyugalomban van. A tömeget a sűrűség és térfogat szorzataként írhatjuk fel, gömb térfogatát a 

sugárral kifejezve. A térerősség a feszültségből E=U/d, ahol d a lemezek távolsága. Egyenlettel: 

𝜌
4𝑟3𝜋

3
𝑔 =

𝑈

𝑑
𝑞 

𝑞 =
𝜌 ∙ 4𝑟3𝜋𝑔𝑑

3𝑈
=
4 ∙ 973

𝑘𝑔
𝑚3 ∙ (8,1 ∙ 10

−7)3 ∙ 3,14 ∙ 9,8
𝑚
𝑠2

∙ 5 ∙ 10−3𝑚

3 ∙ 165𝑉
= 6,43 ∙ 10−19𝐶 

c)  

𝑞

𝑒
= 4 

 

 



7. alkalom (13-14. óra) 
Kondenzátor, síkkondenzátor, kondenzátorok kapcsolása 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása 

 
 

2’-5’ Az előzőekben tanultak felfrissítése, kahoot 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=7b1b0082-233c-4ca4-919b-67fa39628e32 

 

6’ A kondenzátor meghatározása, szerepe az áramkörben, a síkkondenzátor bemutatása 
Egy lehetséges megfogalmazás: A kondenzátor olyan eszköz, amit töltéstárolásra használunk. (A 
rajta tárolt töltést, energiát később, vagy adott időpillanatban szeretnénk visszakapni, 
felhasználni.) A síkkondenzátor két fémlemezből vagyis fegyverzetből, és ezek kivezetéseiből – ahol 
a töltést rá tudjuk vinni – áll. Áramkörökben használjuk (időleges) töltéstárolásra. Áramkörben 
az egyik fegyverzetre pozitív(abb), a másik negatív(abb) potenciált kapcsolunk. 
 

Utalhatunk rá, hogy a későbbiekben 
(váltóáram) lesz még funkciója az 
eszköznek. 

7’-9’ Mi történik, ha egy fémlemezre pl. pozitív töltést viszünk, és a közelébe helyezett másik 
fémlemezt földeljük? (Milyen töltésű lesz a másik lemez, miért? Mit mondhatunk a két 
lemez potenciáljáról, annak előjeléről? Milyen a két potenciál egymáshoz képest?) 
A földelt lemez a Földből elektronokat vesz fel, hiszen benne van a pozitívan töltött lemez terében, 
ami vonzza az elektronokat – másképpen: pozitív potenciálú helyen van, ami az elektronok 
számára kedvező. A pozitívan töltött lemez pozitív potenciálú, a negatívan töltött negatív 
potenciálú, így közöttük potenciálkülönbség, feszültség van. 

A kérdéseket a diákoknak tegyük fel, 
válaszaik alapján alakítsuk ki a helyes 
jelenségleírást és annak magyarázatát. 

10’-12’ Vajon miért két lemezt használunk, mi a szerepe a második lemeznek? 
Fent leírtak alapján a második lemezre vándorló negatív töltések tere megkönnyíti a másik lemezre 
újabb pozitív töltések juttatását. A pozitív töltések taszítják az újonnan „érkező” pozitív töltéseket, 
így azokat egyre nagyobb munka árán tudjuk csak a lemezre vinni. Másképpen: A második lemez 

A kérdést a diákoknak tegyük fel, 
válaszaik alapján alakítsuk ki a helyes 
magyarázatot. 



nélkül az első lemez potenciálját a rávitt töltések határozzák meg, azok mennyiségének 
növekedésével a potenciál is nő, A második, negatív lemez terében a potenciál is negatív, az első 
lemezen a potenciálok előjeles összege így kisebb, mintha egymaga lenne. Vagyis kisebb munka árán 
tudunk rá töltést juttatni. Így a két lemezből álló eszköz kapacitása nagyobb, mint egy lemezé. 

13’-15’ Mitől függhet a síkkondenzátor kapacitása? 
Egy síkkondenzátor kapacitása geometriai adataitól, és a fegyverzetek közötti teret kitöltő anyag 
minőségétől függ. 
 

A diákoktól várjunk választ a kérdésre. 
Akár helyes, akár helytelen a válasz, 
próbáljuk megmagyarázni, hogy az 
adott tulajdonságtól miért függhet, 
vagy miért nem függ a kapacitás. 

16’-17’ Ellenőrizzük az előzőekben feltételezetteket: 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/capacitor-lab/latest/capacitor-
lab.html?simulation=capacitor-lab&locale=hu 

A szimulációban válasszuk ki a 
dielektrikum fület, majd a jobboldalon 
a kapacitás feltüntetését, és változtassuk 
a lemezek távolságát, nagyságát, majd 
toljunk be közéjük a dielektrikumot. 
Figyeljük, hogyan változik a kapacitás. 

18’-23’ Síkkondenzátor kapacitása, ha a fegyverzetek között vákuum van 
A leírás egy lehetséges módja: 
Ha az egyik fegyverzetre pozitív töltést viszünk, a másikat földeljük, a földelt lemez töltése negatív 
lesz. A fegyverzetek potenciálja különböző, közöttük U feszültség alakul ki. (Fordítva is igaz, ha a 
fegyverzetekre különböző potenciált, vagyis feszültséget kapcsolunk, a kondenzátor feltöltődik.) A 
kapacitást a Q/U hányados adja. A feltöltött lemezek között E erősségű homogén tér alakul ki. Ha 
a fegyverzetek távolsága d, a feszültség az Ed szorzatból számolható. A térerősség a Ψ/A 
hányadosból számolható, az erővonalszámot a Gauss tétel segítségével írjuk fel. Képlettel: 

𝑐 =
𝑄

𝑈
=

𝑄

𝐸𝑑
=

𝑄𝐴

4𝑘𝜋𝑄𝑑
=

1

4𝑘𝜋

𝐴

𝑑
 

A táblázat után találhatók képek, 
amelyek segítik a szemléltetést. Ha 
tudunk, mutassunk valódi 
kondenzátormodellt. 



Látható, hogy a kapacitás valóban a kondenzátor geometriai adataitól függ, illetve megjelenik 
benne egy állandó. Az 1/4kπ hányadost ε0-lal jelöljük, vákuum permittivitásának, vagy 
dielektromos állandójának hívjuk. 

24’-28’ Síkkondenzátor kapacitása, ha a fegyverzetek közötti teret dielektrikum tölti ki 
Ha a fegyverzetek közötti teret szigetelőanyag tölti ki, az befolyásolja az eredeti teret. A szigetelőt 
alkotó molekulák ugyanis a tér hatására polárossá válnak, a tér irányának megfelelő dipólusok 
lesznek. Ezek az atomi dipólok létrehoznak egy az eredeti térrel ellentétes irányú elektromos teret, 
csökkentve ezzel a lemezek közötti térerősséget. Az, hogy hányadrészére csökken a térerősség, a teret 
kitöltő anyag minőségétől függ. Az E kialakult térerősség és az eredeti E0 térerősség hányadosát ε-
nal jelöljük, ez az anyagra jellemző permittivitás vagy dielektromos állandó. A levegő 
permittivitása 1-nek vehető. 
A térerősség csökkenése - a fenti összefüggésből láthatóan – a kapacitás növekedéséhez vezet. E helyére 
E0/ε-t írva, a Gauss tételt a fentihez hasonló módon használva síkkondenzátor kapacitása: 

𝑐 = 𝜀0𝜀
𝐴

𝑑
 

 

A táblázat után találhatók képek, 
amelyek segítik a szemléltetést. 

29’-32’ Kondenzátorok a gyakorlatban Beszéljünk a hagyományos 
síkkondenzátorok felépítéséről 
(fémfólia csíkok között szigetelő papír, 
ez feltekerve), ha tudunk mutassunk is 
ilyet. Megemlíthetjük, hogy más 
elrendezésű kondenzátorok is vannak 
(gömb, koaxiális). A mai integrált 
áramkörökben a kondenzátorok mérete 
jóval kisebb. 

33’-40’ Feladatmegoldás Megoldás: 9,98·10-9 C 



Moór-féle példatár 1010-es feladat: Egy síkkondenzátor lemezei 25 cm2 felületűek, távolságuk 8 
cm. A lemezek között 36,1 kV feszültség van. Mennyi töltés van mindegyik lemezen? 

41’-51’ Óraközepi tesztkérdések 
A kérdések a táblázat után találhatók 

A kérdések korábbi emelt szintű 
érettségi kérdések közül lettek 
kiválasztva. A válaszokat értelmezzük, 
beszéljük meg, magyarázzuk. 

52’-53’ Kondenzátorok kapcsolása 
Különböző áramkörökben különböző kapacitású kondenzátorokra van szükség. Mivel minden 
különböző értéknek megfelelő kapacitás gyártása nem megoldható, az egyik lehetőség a probléma 
megoldására több kondenzátor összekapcsolása. 

Mondjuk el, miért kapcsolunk össze 
kondenzátorokat áramkörökben. 

54’-68’ Soros kapcsolás 
Soros a kapcsolás, ha két kondenzátor egyik kivezetését összekötjük, másik kettőt szabadon hagyjuk. 
A sort több kondenzátorral is folytathatjuk. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakul a potenciál és a 
töltés a kapacitás a kapcsolt kondenzátorokon, illetve keressük azt annak a kondenzátornak a 
kapacitását, amely a kapcsolt kondenzátorokat helyettesíteni tudná. Ezt a kapacitást 
eredőkapacitásnak hívjuk. Jelölje A az egyik, B a másik szabadon hagyott kivezetést. 

Az azonos színnel jelölt helyek azonos potenciálúak, hiszen 
egy többlettöltéssel ellátott fém ekvipotenciális. A pirossal 
jelölt részen UA potenciált hoztunk létre, a baloldali 
fegyverzeten +Q töltés halmozódik fel. A töltés tere 
megosztja a középső, feketén hagyott fémet, vagyis a c1 
kapacitású kondenzátor jobboldali fegyverzetén negatív, -
Q töltésmennyiség helyezkedik el, így a c2 kondenzátor 
baloldali fegyverzetén +Q többlettöltés marad. A kékkel 

jelölt jobboldalra UB (negatív) potenciált kapcsoltunk, itt –Q töltés halmozódik fel. Vagyis soros 
kapcsolás estén a töltés minden kondenzátoron ugyanakkora. A potenciál a pirosra és 

Az ábrán feltüntetett potenciálok 
alakulását mutassuk meg a 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerp
j/capacitor-lab/latest/capacitor-
lab.html?simulation=capacitor-
lab&locale=hu szimulációban is, a több 
kondenzátor fület, és jobboldalon a 2 
soros kapcsolást választva, a 
feszültségmérő segítségével. 
Az eredőkapacitás bepipálásával azt is, 
esetleg a tárolt töltést is 
megmutathatjuk különböző kapcsolt 
kapacitások mellett. 



feketére színezett pontok között U1-gyel, a fekete és kék színnel jelölt pontok között U2-vel csökken. Az 
A és B kivezetések között a feszültség tehát összesen 

𝑼 = 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 
Vagyis soros kapcsolás esetén a kondenzátorokon eső feszültség összeadódik. 

Az eredő kapacitásnak megfelelő kondenzátorra ekkora U 
feszültséget kapcsolva, annak töltése szintén Q lenne. Ezalapján 
az eredőkapacitás: 

𝑐𝑒 =
𝑄

𝑈
=

𝑄

𝑈1 + 𝑈2
=

𝑄

𝑄
𝑐1
+
𝑄
𝑐2

=
1

1
𝑐1
+
1
𝑐2

 

Átrendezve: 
𝟏

𝒄𝒆
=

𝟏

𝒄𝟏
+
𝟏

𝒄𝟐
 

Ha több kondenzátort kötnénk sorba, a feszültségek összegében több tag szerepelne, így a sor a 
kondenzátorok kapacitásainak reciprokával szintén folytatódna, vagyis általánosan: Soros 
kapcsolás esetén az eredőkapacitás reciproka egyenló a sorba kapcsolt kondenzátorok 
kapacitásainak reciprokainak összegével. 
Az összefüggésből látható, hogy az eredőkapacitás mindkét kapcsolt kondenzátor kapacitásánál 
kisebb. A töltések egyenlőségéből következik, hogy a kondenzátorokra kapcsolt feszültség az egyes 
kondenzátorokon a kapacitásokkal fordított arányban oszlik meg. (Q=cU) 
 

69’-80’ Párhuzamos kapcsolás Az ábrán feltüntetett potenciálok 
alakulását itt is mutassuk meg a 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerp
j/capacitor-lab/latest/capacitor-
lab.html?simulation=capacitor-
lab&locale=hu szimulációban, a több 



Párhuzamos a kapcsolás, ha a kondenzátorok egyik 
kivezetését egy közös UA potenciálra, másik kivezetését egy 
másik, UB potenciálra kapcsoljuk. Ekkor, ahogyan az ábrán 
a színezés mutatja, a kondenzátorok kivezetései között a 
potenciálkülönbség ugyanakkora, vagyis minden 
kondenzátor kivezetései között ugyanakkora a 
feszültség. A feszültség mellett most is az egyes 
kondenzátorokra jutó töltést, és az eredőkapacitást keressük. A 
két kondenzátort helyettesítő kondenzátorunkon 

ugyanekkora feszültség esetén a töltés akkora lenne, mint a kapcsolt kondenzátorokon lévő összes 
töltés, vagyis párhuzamos kapcsolás esetén a 
kondenzátorokon tárolt töltések összeadódnak. 
Képlettel: 

𝑸 = 𝑸𝟏 + 𝑸𝟐 
Az eredőkapacitás ezek szerint: 

𝒄𝒆 =
𝑄

𝑈
=
𝑄1 + 𝑄2

𝑈
=
𝑐1𝑈 + 𝑐2𝑈

𝑈
= 𝒄𝟏 + 𝒄𝟐 

Több kondenzátor esetén a töltések sora folytatódna, így a kapacitásoké is. Általánosan tehát 
párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok eredőkapacitása egyenlő a kapcsolt 
kondenzátorok kapacitásainak összegével. 
Ennek megfelelően az eredőkapacitás bármely kapcsolt kondenzátor kapacitásánál nagyobb. A 
feszültség azonosságából következik, hogy a töltések a kapacitások arányában oszlanak meg a 
kondenzátorokon. (U=Q/c) 
 

kondenzátor fület, és jobboldalon a 2 
párhuzamos kapcsolást választva, a 
feszültségmérő segítségével. Itt is 
szemléltethetjük az eredőkapacitás 
bepipálásával annak alakulását, és a 
tárolt töltést is megmutathatjuk 
különböző kapcsolt kapacitások 
mellett. 

81’-88’ Rövid összefoglalás Röviden foglaljuk össze miből áll egy 
síkkondenzátor, mitől függ a 
kapacitása, miért kapcsoljuk össze a 



kondenzátorokat, hogyan alakul az 
egyes kondenzátorok töltése, 
feszültsége, és hogyan számoljuk az 
eredő kapacitást soros illetve 
párhuzamos kapcsolás esetén. 

89’-90’ A házi feladat ismertetése 
Hf: Moór-féle példatár 1011, 1013 

 

 
 
 
 
Képek, amik segíthetnek síkkondenzátor kapacitásának tárgyalásakor 
 

Síkkondenzátor      Dielektrikummal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A képek forrása: 
https://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz/pszota/Fizika_II_MM_BSC/Fizika_II_BM_EA02.pdf 
 



 
 
 
 
 
 
 
Óraközepi tesztkérdések 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
A helyes válaszok sorrendben: C, A, B, C, C 



8. alkalom (15-16. óra) 
Kondenzátor és elektromos tér energiája, feladatmegoldás 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-6’ Készítsünk kondenzátort: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elpole_konde
nzator&l=hu 

Saját beállítások mellett számoljuk ki a kapacitást, 
ezzel a szimulációban megadott értéket ellenőrizzük. 
Kapcsoljunk feszültséget a kondenzátorra, 
számoljuk ki mekkora töltést tárol az adott 
feszültség mellett. 

7’-9’ Kondenzátor és energia 
Beszéljünk arról, hogy a kondenzátor feltöltéséhez miért van szükség munkavégzésre. 
(Korábban érintettük a témát. A töltött lemezre újabb töltést vinni csak munka árán 
tudunk.) 

Kérdések mentén igyekezzünk a diákok válaszai 
alapján „kitalálni” miért van szükség 
munkavégzésre. 

10’-14’ Mitől függhet a kondenzátorban tárolt energia nagysága? 
Keressünk választ itt: https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-
basics/latest/capacitor-lab-basics_hu.html 

A választ a diákoktól várjuk, az ötleteket vizsgáljuk 
meg, döntsük el miért és hogyan befolyásolhatja az 
energiát a javasolt mennyiség. Ezután ellenőrizzük a 
szimulációban, hogy egyezik e a tapasztalat a 
várakozásainkkal. 

15’-21’ Kondenzátorban tárolt energia 
 
A bemutatás egy lehetséges módja: 
A kondenzátorban szétválasztott töltéseket, vagyis energiát tárolunk. Ennek 
kiszámításához vizsgáljuk, hogy mennyi munka befektetésére volt szükség a kondenzátor 
feltöltéséhez. A munkavégzés folyamatát írjuk le úgy, mintha a Q töltést tároló lemez 
terében –Q töltést távolítottunk volna el a lemez közvetlen közeléből d távolságra, ahol d 

 



a fegyverzetek távolsága, Q a kondenzátor töltése. Gauss-tétel segítségével beláttuk, hogy 
egy Q többlettöltéssel ellátott lemez elektrosztatikus tere a lemez közelében (a szélektől 
eltekintve) homogén, a térerősség Q/2Aε0εr nagyságú. Ha ebben az EQ erősségű térben d 
úton, a térerősségnek megfelelő irányba mozgatjuk a –Q töltést, a munkavégzés nagysága: 

𝑊 = 𝐸𝑄𝑄𝑑 =
𝑄2𝑑

2𝐴𝜀0𝜀𝑟
 

A kapacitásra felírt összefüggések segítségével tovább alakíthatjuk a kifejezést: 

𝑊 =
1

2

𝑄2

𝑐
=
1

2
𝑄𝑈 =

1

2
𝑐𝑈2 

 
22’-24’ Hová lett a munkánk? Beszéljünk arról, hol, hogyan tárolja a kondenzátor az energiát, 

amit munka formájában átadtunk. 
Ennyi munkát fektetünk be a kondenzátor feltöltéséhez, vagyis a kondenzátor ennyi 
energiát tárol. Ezt az energiát valójában a fegyverzetek közötti elektromos tér tárolja, a 
tér létrehozásához van szükség energia befektetésére, munkavégzésre. 

Itt is a diákok válaszai alapján írjuk le a választ. 

25’-26’ Mitől függhet mekkora az elektromos térben tárolt energia/az elektromos tér 
létrehozásához szükséges energia? 
 
(Válasz a következő sorban.) 

A választ a diákoktól várjuk, az ötleteket vizsgáljuk 
meg, döntsük el miért és hogyan befolyásolhatja az 
energiát a javasolt mennyiség. Ezután ellenőrizzük a 
szimulációban, hogy egyezik e a tapasztalat a 
várakozásainkkal. 

27’-33’ Elektromos tér energiája 
 
A bemutatás egy lehetséges módja: 
Hogy ez az energia mekkora, feltételezhetően függ a térerősségtől, így célszerű az U=Ed 
átalakítást alkalmazni. (E most a két feltöltött lemez közötti térerősség, nem azonos EQ-
val, ami egy lemez tere volt, vagyis fele E-nek.) A további alakításhoz a síkkondenzátor 
kapacitására használt összefüggést használjuk. Így: 

 



𝑊 =
1

2
𝑐𝐸2𝑑2 =

1

2
𝜀0𝜀𝑟

𝐴

𝑑
𝐸2𝑑2 =

1

2
𝜀0𝜀𝑟𝐸

2𝐴𝑑 

Az Ad szorzat éppen a fegyverzetek közé eső térfogat, ahol az elektromos tér van. 
Ezalapján számolható a tér energiasűrűsége, vagyis az egységnyi térfogatban tárolt 
energia: 

ℇ =
1

2
𝜀0𝜀𝑟𝐸

2 

 
34’-38’ A https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-

basics_hu.html szimulációban állítsunk be adott kapacitást a lemezek távolságának és 
nagyságának megválasztásával, és „jósoljuk meg”, hogy adott feszültség mellett mekkora 
energiát fog tárolni az eszköz. A tervezett feszültség bekapcsolásával ellenőrizzük a 
számolást. 

 

39’-45’ Óraközepi teszt 
A kérdéseket beírhatjuk google űrlap, vagy microsoft forms felületre, de más online 
tesztkészítő programot is használhatunk. Oktatási célra ezek többsége ingyenes (limitált 
eszköztárral, mennyiségben). 

A válaszokat beszéljük meg, elemezzük. 

46’-74’ Feladatmegoldás 
Moór-féle példatár 990, 1012, 1029,  

Amire nem marad időnk, lehet házi feladat. 

75’-90’ Összefoglalás, melynek egy lehetséges módja a dokumentum végén található kérdések 
(vagy azok egy részének) meggondolása, válaszok keresése. 

A kérdésekre a diákoktól várunk választ, közösen 
gondoljuk végig mi történhet. Esetenként segíthet, 
ha ábrát készítünk az elektromos térről, 
töltéselrendezésről. 

 
 
 
  



Óraközepi teszt 
A kérdéseket korábbi emelt szintű érettségi tesztkérdésekből válogattuk. 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
A helyes válaszok rendre: C, B, A, D, C 
 
 
  



Feladatok 
 
990. Mekkora a töltéssűrűség azon a fémgömb felületen, melynek sugara 15 cm, és a középpontjától 20 cm távolságban a potenciál 150 V? 
Megoldás: 
A gömbön kívül a tér olyan, mintha az összes töltés a gömb középpontjában lenne. Ez alapján a potenciálra felírható: 

𝑈 = 𝑘
𝑄

𝑟
 

ebből a töltés: 

𝑄 =
𝑈𝑟

𝑘
=

150𝑉 ∙ 0,2𝑚

9 ∙ 109
𝑁𝑚2

𝐶 2
=

1

3 ∙ 108
𝐶 = 3,33 ∙ 10−9𝐶 

Ennyi töltés oszlik el a gömb felületén, vagyis a töltéssűrűség: 

𝜂 =
𝑄

𝐴
=

3,33 ∙ 10−9𝐶

4 ∙ (0,15𝑚)2𝜋
= 1,17 ∙ 10−8

𝐶

𝑚2
 

 
1012. Két azonos c kapacitású kondenzátor egyikét feltöltjük 100V-ra, a másikat 220V-ra. Ezután párhuzamosan kötjük őket először azonos, majd 
ellentétes polaritással. Mekkora az eredő kapacitás? Mekkora lesz a kondenzátorok feszültsége? 
Megoldás: 
Az eredő kapacitás a kapacitások összege, vagyis 2c. 
Feltöltéskor az egyik kondenzátoron Q1, a másikon Q2 töltés halmozódik fel, melyek Q=cU összefüggésből: 
𝑄1 = 100𝑉 ∙ 𝑐  illetve  𝑄2 = 220𝑉 ∙ 𝑐 
Vizsgáljuk az első esetet. Ha a kondenzátorokat azonos polaritással kötöttük össze, akkor a pozitív polaritású oldalon összesen 320V·c, a negatívon 
ugyanennyi negatív töltés van. Ebből a feszültség: 

𝑈 =
𝑄ö𝑠𝑠𝑧
𝑐𝑒

=
320𝑉 ∙ 𝑐

2𝑐
= 160𝑉 

Ellentétes polaritás esetén az egy oldalon felhalmozott töltések 220v·c-100v·c=120V·c nagyságúak. Innen a számolás menete ugyanez. 
 
 



 
 
1029. Mekkora az ábrán látható kondenzátorok töltése, feszültsége és energiája, ha c=20μF ésU=40V? 
Megoldás: 
A párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása 2c. Ezeken összesen ugyanakkora a töltés, mint a jobboldali 
kondenzátoron (a soros kapcsolás okán). Mivel Q=cU, ha a töltés megegyezik, de az egyik eszköz kapacitása 
(esetünkben a baloldal eredője) kétszerese a másikénak, akkor a feszültség a fele. Ez azt jelenti, hogy a 40V úgy oszlik el a 
kondenzátorokon, hogy a baloldali párhuzamosan kapcsolt kondenzátorokon fele akkora, mint a jobboldali 
kondenzátorokon. Vagyis ezekre 13,33V jut, míg a jobboldali kondenzátorra 26,66V. Ebből a töltés a baloldali kondenzátorokon: 

𝑄1 = 20 ∙ 10−6𝐹 ∙ 13,33𝑉 = 2,66 ∙ 10−4𝐶 
A jobboldali kondenzátor töltése kétszer ekkora (a kettő összege) vagyis 5,33·10-4C. 
Az energiák például a 

𝑊 =
1

2
𝑄𝑈 

összefüggésből számolhatók, ezekre 1,7·10-3J illetve 7,1·10-3J adódik. 
 
 
 
 
  



Kérdések, melyeken érdemes gondolkozni: 
 

• Ha felfújt léggömbre töltéseket juttatunk, a gömb mérete kissé megnő. Miért? 
• Engedjünk el egy elektront egy inhomogén elektrosztatikus erőtérben. Magyarázzuk meg, miért nem az erővonalak mentén fog mozogni! 
• Homogén erőtérben fordítsunk el egy elektromos dipólt 180°-kal! Függ e az elfordításhoz szükséges munka a dipólusvektor térhez viszonyított 

eredeti orientációjától és az elfordítás síkjától? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem? 
• Két pontszerű – q1 és q2 - töltés egymástól d távolságra van. Két fémgömböt, melyek középpontjainak távolsága szintén d, ugyanekkora q1 illetve q2 

töltésekkel látunk el. Megegyezik e a ponttöltések által egymásra kifejtett erő nagysága a gömbök által egymásra kifejtett erő nagyságával? (Példatár 
nyomán.) 

• Üreges, feltöltetlen fémgömb középpontjában egy töltés van. Ha a gömbön kívül elhelyezünk egy másik töltést, vajon az üregben lévő töltés érzékeli 
e annak terét? 

• Üreges, feltöltetlen fémgömb belsejében lévő töltés elmozdításakor megváltozik e a gömbön kívüli elektromos erőtér? 
• Olajon úszó üreges fémgömbre töltést viszünk. Feltöltött állapotban jobban, vagy kevésbé merül az olajba, netán ugyanolyan mélyen marad? Miért? 
• Magukra hagyott pozitív töltések a nagyobb, vagy kisebb potenciálú hely felé mozognak? És az elektronok? 
• Lehet e az elektromos potenciál zérus a tér egy E térerősségű pontjában? Ha igen, mondjunk ilyen példát! 
• Lehet e az elektromos térerősség zérus a tér egy U potenciálú pontjában? Ha igen, mondjunk ilyen példát! 
• Telephez csatlakoztatott, feltöltött konenzátor lemezei közé szigetelő réteget helyezünk. Megváltozik e, ha igen hogyan, a kondenzátorban tárolt 

energia, feszültség, és töltés? 
• Telephez NEM csatlakoztatott, feltöltött konenzátor lemezei közé szigetelő réteget helyezünk. Megváltozik e, ha igen hogyan, a kondenzátorban 

tárolt energia, feszültség, és töltés? 
• Három különböző kapacitású kondenzátor kapcsolásával hány különböző kapacitást tudunk létrehozni? 

 
A kérdések többségének forrása: A. Hudson, R. Nelson, Útban a modern fizikához 
 
 
 



1. alkalom (1-2. óra) 
Áram, áramerősség, Ohm törvény 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-8’ kahoot 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=cdee81c7-9579-4a5b-8c7f-e2187d388395 
A teszt után frissítsük fel a potenciál és a (az 
elektromos) potenciális energia fogalmát. 

9’-15’ az áram definíciója (töltések rendezett egyirányú mozgása) 
az áram oka (feszültség – kedvezőbb potenciálú hely léte) 
a fémek vezetése – elektronok mozgása 

Mutassuk be hogyan teszi lehetővé a fémek 
szerkezete a vezetést, mi történik ha vezetőre 
feszültséget kapcsolunk. 

16’-22’ áramerősség, egyenáram definíciója 
Az áramerősség nagysága megegyezik a vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt 
átáramló töltésmennyiség nagyságával. Ennek megfelelően, az átáramló töltésmennyiség 
és az ehhez szükséges idő hányadosaként számoljuk. 

𝐼 =
𝑄

𝑡
 

Mértékegysége 1 A (Ampere), ami SI alapegység. Ebből származtatjuk a töltés egységét, ami 
1 C=1 As. Egyenáramról beszélünk, ha az áramerősség állandó. 
 

Értelmezzük, ez mit jelent, hangsúlyozzuk, 
hogy nem az számít hány darab töltés áramlik 
át a vezető keresztmetszetén, hanem hogy 
mennyi töltés (összesen hány coulomb). 

23’-28’ Ohm törvény 
Az áramerősség (I) és az áramot létrehozó feszültség (U) kapcsolatát Ohm vizsgálta. Azt 
találta, hogy a két mennyiség egyenesen arányos, hányadosuk nagysága az áramjárta 
eszköztől függ, azt jellemzi. Ezt a kapcsolatot leíró törvényt hívjuk Ohm törvénynek. 
Képlettel: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
 

Részletezzük mit jelent az egyenes arányosság, 
hogyan jöhetett rá erre Ohm. 



ahol R az ellenállás, ami az anyagnak az a szerkezetéből adódó tulajdonsága, hogy 
gátolja a töltéshordozók mozgását. 

29’-36’ Vizsgáljuk a fent leírt gátló hatást fémekben. Elemezzük mi történik a fémben energia 
szempontjából, illetve hogyan (nem) jelenik meg Newton II. törvénye. 
Amikor feszültséget hozunk létre a fémben, elektromos teret hozunk létre. (A potenciál az 
erővonalak irányában csökken.) A fémben létrehozott elektromos tér erőt fejt ki a töltésekre, 
az elektronok gyorsulnak. Ha ez a gyorsulás hosszabb ideig fennállna, az az áramerősség 
növekedését jelentené, márpedig tapasztalatból tudjuk, hogy állandó feszültség állandó 
erősségű áramot hoz létre. Mozgásuk során az elektronok az atomtörzseknek ütköznek, 
energiát adnak le, vagyis mozgási energiájuk nem növekszik folyamatosan. Ezt az 
ütközések miatt kialakuló gátló hatást hívjuk ellenállásnak. 
Ha egy töltést magára hagyunk elektromos térben, az magától a kedvezőbb potenciálú hely 
felé mozdul el. Amikor a töltés kedvezőbb potenciálú helyre jut, potenciális energia 
szabadul fel, alakul át mozgási energiává. A fémben mozgó elektron (átlagos) sebessége és 
mozgásienergiája nem nő. 

 
 
Frissítsük fel a térerősség fogalmát, az 
erővonalak szerepét. 
Példaként említhetünk egy pozitív ponttöltés 
terében magára hagyott szintén pozitív töltést, 
ami magától távolodik a töltéstől – az 
erővonalak irányába indul el, arra hat rá erő. 
Eközben kisebb potenciálú helyre jut, 
potenciális energia szabadul fel, gyorsul, tehát 
mozgásienergiája nő. 
Megemlíthetjük, hogy az energiát az 
atomtörzseknek adja le ütközéskor, de erre 
később még visszatérünk. 

37’-41’ szimuláció áramkörre 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_uir&l=hu 

Beszéljük meg, hogyan jeleníti meg a 
feszültséget illetve potenciálisenergiát a 
szimuláció, mi történik az ellenálláson energia 
szempontjából, illetve mi történik azokon a 
szakaszokon, ahol nincs fogyasztó, nincs 
ellenállás. (A szimuláció többet tud, később 
még hasznát vesszük. Itt növelhetjük a telepek 
számát, egyéb változtatásra még nincs szükség.) 

42’-47’ szimuláció Ohm törvényére 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_ohm&l=hu 

Nézzük mi változik, ha módosítjuk a feszültség 
vagy az ellenállá értékét. Felhívhatjuk a 



figyelmet az ellenállás csíkozására, annak 
jelentésére. 

48’-60’ film és kérdések – a film közben a diákok a táblázat alatti feladatlapon válaszolják meg a 
kérdéseket 
https://www.youtube.com/watch?v=-
Rb9guSEeVE&list=RDCMUCJ0yBou72Lz9fqeMXh9mkog&start_radio=1&rv=-
Rb9guSEeVE&t=373 

A film jól összefoglalja az eddigieket, az áram 
szempontjából fontos fogalmakat. Hagyjunk 
időt a végén a kérdések megválaszolásához. 

61’-81” Feladatok 
Moór-féle példatár 1039, 1040, 1045 

Az 1040-es feladat előtt kérdezzük meg a 
diákokat, mit gondolnak, mekkora átlagos 
sebességgel mozognak az elektronok a 
vezetékben. A számolt értéket értelmezzük! 

82’-89’ Rövid összefoglalás áram, áram oka, vezetés fémekben, 
áramerősség, ellenállás, Ohm törvény 

90’ A házi feladat ismertetése 
Moór-féle példatár 1041 

 

 
 
Feladatok 

1039. Hány elektron halad keresztül a vezető keresztmetszetén 1 s alatt, ha az áramerősség 4,8 A? 

Megoldás: 1 A az 1 s alatt 4,8 C töltés halad keresztül a keresztmetszeten. Egy elektron töltése 1,6·10-19 C, a kérdés az, hogy ennek a 4,8 C hányszorosa. 

4,8𝐶

1,6 ∙ 10−19𝐶
= 3 ∙ 1019 



1040. Mekkora sebességgel haladnak az elektronok egy 2 mm2 keresztmetszetű fémhuzalban, ha a vezetésben résztvevő elektronok sűrűsége 5·1028 db(1)/m3, 
és a vezetőben 3,2 A erősségű áram folyik? 

 Megoldás: 3,2 A áramerősség azt jelenti, hogy 1 s alatt 3,2 C töltés áramlik át a keresztmetszeten. Ez 

43,2𝐶

1,6 ∙ 10−19𝐶
= 2 ∙ 1019 

darab elektront jelent. Ennyi elektron a megadott sűrűség alapján 

∆𝑉 =
2 ∙ 1019

5 ∙ 1028
1
𝑚3

= 4 ∙ 10−10𝑚3 

térfogatban van. Másfelől  t idő alatt az ábrán jelölt V térfogatban lévő elektronok vt utat tettek meg, így t idő alatt éppen a vonalkázott ΔV térfogatban lévő 
elektronok jutottak át a keresztmetszeten. Ennek a térfogatdarabnak a nagysága a keresztmetszet szorozva az elmozdulással, vagyis Avt. Ebből a sebesség 
számolható az idő és a térfogat ismeretében. (Mi 1s esetére számoltuk ki a ΔV térfogatot.) 

𝑣 =
∆𝑉

𝐴𝑡
=

4 ∙ 10−10𝑚3

2 ∙ 10−6𝑚2 ∙ 1𝑠
= 2 ∙ 10−4

𝑚

𝑠
= 0,2

𝑚𝑚

𝑠
 

1045. 50Ah töltésű akkumulátort 12 A erősségű árammal terhelünk. Mennyi ideig folyhat az áram? 

Megoldás: A töltés SI egysége 1 C=1 As. Ha az időt órában mérjük, a töltés egysége lehet 1 Ah. A vizsgált esetben az idő 

𝑡 =
𝑄

𝐼
=
50𝐴ℎ

12𝐴
= 4,167ℎ = 15000𝑠 

  



Feladatlap a filmhez 
 
 
1. Egészítd ki! 
 
a) Az ellentétes töltések ………….. egymást. 
 
b) A videó a potenciális energiát (elektromos potenciális energia) a ………………………………….. energiához hasonlítja. 
 
c) A filmben bemutatott jelenséget, melyben egy tartályban ellentétes töltések vannak, és ezek egy töltött részecske hatására „szétválasztódnak”,  
 
…………………………………….nak hívjuk. 
 
d) A potenciálkülönbséget ………………………nek hívjuk. 
 
 
 
2. Válaszolj a kérdésre! 
 
a) Milyen különbséget említ a videó a gravitációs és az elektromos tér között? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



b) Mit mondhatunk a potenciális energiáról egy tartályban melyben töltések szabadon tudnak mozogni, az egyensúly beállta után? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Miben tér el a filmben bemutatott tartály, melyben ellentétes töltések vannak, és a fém (vezető) modellje? Mindkét esetben láttuk a megosztás jelenségét. 
Miben tér el, és miben hasonlít a folyamat a két esetben? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
d) A film egy részében elektronok mozognak egy vezetékben balról jobbra. Milyen irányú ekkor az áram? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e) Mi történik a potenciállal, illetve egy itt tartózkodó töltés potenciális energiájával ha két vezetőt összekötünk (érintkeznek)? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
f) A videóban hibás az áramerősség definíciója. Mi benne a hiba? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
  



Válaszok: 1.  a) taszítják, b) helyzeti vagy gravitációs potnciális, c) elektromos megosztás, d) feszültség  2. a) A gravitációs tér csak egyféleképpen tud 
viselkedni, az elektromos éppen ellentétesen viselkedik ellentétes töltések esetén. b) Mindenhol egyforma nagyságú lesz. c) A fémben a pozitív töltések nem 
tudnak elmozdulni, így ott csak a negatívak mozognak a tér hatására. A végén azonban a tartály és a fémtest is ekvipotenciális lesz. d) jobbról balra e) 
kiegyenlítődik/egyenlő lesz f) Azt mondja, az áramerősség a másodpercenként átáramló töltések száma, pedig az áramerősség nagysága a másodpercenként 
átáramló töltésmennyiség nagyságával egyezik meg. (Nem hány darab, hanem hány coulomb.) 



2. alkalom (3-4. óra) 
Hosszú egyenes vezető ellenállása, galván elem, elektrolízis 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-6’ kahoot 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e0c839bf-f263-4f51-8515-bb0005a7b671 
 

7’-9’ Beszéljük meg, mi is az ellenállás, mi és hogyan befolyásolhatja azt. 
(anyagi minőség, hossz, keresztmetszet) 

A válaszokat a diákoktól várjuk, a jó válaszokat 
feljegyezzük. 

10’-13’ A fenti kérdésre adott válaszok alapján határozzuk meg, hogyan számolható hosszú 
egyenes vezető ellenállása. 
R=ρl/A 
ahol ρ az anyagra jellemző fajlagos ellenállás, l a vezető hossza, A a keresztmetszete. A 
fajlagos ellenállás egysége 1Ωm, de mert a minket körülvevő méretekhez jobban illeszkedik, 
inkább Ωmm2/m egységben szokás megadni 

Érdemes lehet az 1 Ωm és az 1 Ωmm2/m 
egységek közötti váltószámot megkeresni. 

14’-15’ Számoljuk ki egy 1m hosszú, 1 mm2 keresztmetszetű rézdrót ellenállását. ρréz= 0,017 Ωmm2/m 
16’-17’ Mekkora a feszültség ezen drótdarab kivezetései között, ha 1 A áram folyik rajta?  
18’-19’ Fenti számolás alapján beszéljünk arról, hogy feladatokban miért hanyagolhatjuk el a 

drótra jutó feszültséget, miért vesszük nullának. 
 

20’-25’ szimuláció 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_odpor&l=h
u 

Mutassuk meg a diákoknak hogyan változik az 
ellenállás a különböző paraméterek 
változtatásával, majd előre meghatározott 
értékek mellett számoljuk ki az ellenállást. A 
szimulációban csak ezután állítsuk be az 
értékeket, majd ellenőrizzük, hogy egyezik-e 



eredményünk a szimulációban megjelenő 
ellenállásértékkel. 

26’-27’ Értelmezzük mi történik az animációban, és mi lehet annak magyarázata. 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_termistor
&l=hu 

A hőmérséklet növekedésével az ellenállás nő, 
így az áramerősség (ugyanakkora feszültség 
mellett) csökken. 

28’-29’ Beszéljük meg, miért nő a fémek ellenállása a hőmérséklet növekedésével. Atomtörzsek hőmozgása intenzívebb lesz. 
30’-34’ Szimuláció 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_odpor_tepl
ota&l=hu 

Az összefüggést nem szükséges rögzíteni, elég a 
szimulációval „játszani”, kvalitatívan 
megfigyelni. α a hőmérsékleti együttható. 

35’-40’ Óraközepi kérdések A táblázat alatt találhatók. A kérdéseket 
feltehetjük pl. mentimeter-ben. 

41’-51’ A galvánelemek, illetve a Daniell-elem bemutatása 
 
A bemutatás egy lehetséges módja 
Galvánelemekben az elektromos energiát kémiai energiából 
nyerjük. A galvánelem két fémelektródából, valamilyen savas 
közegből, és ebben egy féligáteresztő lemezből (diafragma) áll. 
A Daniell-elemben az elektródák cinkből illetve rézből 
készülnek, mindkettő saját szulfátoldatába merül. Az 
elektródák és a savas közeg határán zajló kémiai reakció okán 
a réz elektróda potenciálja pozitívabb (nagyobb) a cink 
elektróda potenciáljánál. Ha az elektródákat összekötjük, áram 
folyik a réz elektróda felől, a cink elektróda felé. Ez a potenciálok kiegyenlítéséhez vezetne, 
ami miatt az egyensúly megbomlik, a kémiai reakció újra a potenciálkülönbség 
fenntartására irányul. 
 

A megértést segítsük ábrákkal, animációkkl 
(filmekkel). 
 
nagyon rövid filmek a részfolyamatok 
animálásával: 
Zn|Zn2+   oxidation half-reaction at 

the zinc 
electrode   https://vimeo.com/220550
690             

Cu2+|Cu  reduction half-reaction at the 
copper 

electrode   https://vimeo.com/220550
267 



 
 

animation of the migration of ions in 
the salt-
bridge  https://vimeo.com/220548484 

Az oldalon egyéb segítség is van 
https://chemdemos.uoregon.edu/demos/Elect
rochemical-Cells-Computer-Simulation-
Voltaic-Cells-Zn-Cu-Ag 
 

52’-54’ animált film a Danielle-elemről 
https://www.youtube.com/watch?v=C26pH8kC_Wk 

Ha szükséges, állítsuk le a filmet, és fűzzünk 
megjegyzést hozzá, esetleg fordítsuk le 
(feliratozhatjuk már az elején). 

55’-60’ Szimuláció 
https://teachchemistry.org/classroom-resources/voltaic-cells 

A szimulációban választható a két elektróda 
anyaga. A jobb alsó részben a voltmérő 
bekapcsolásával egyrészt láthatjuk, hogy 
mekkora a potenciálkülönbség egyes anyagok 
esetén, másrészt az ábrában megjelenik a 
lehetőség arra, hogy a részfolyamatokat 
animálva megtekintsük. 

61’-70’ A Faraday törvények ismertetése 
 
Ennek egy lehetséges módja 
Az elektrolízis során oldaton áramot vezetünk keresztül, aminek következtében az 
elektródokon anyag válik ki vagy diffundál az oldatba. Elsőként Faraday vizsgálta a 
folyamatot. Megfigyeléseit két törvényben rögzítette: 
Faraday I. törvénye: Az elektrolízis során az elektródán kiváló anyag tömege egyenesen 
arányos a rajta átfolyó töltésmennyiséggel. Képlettel: 

Az alábbi videóban találunk mintafeladatot, 
megoldással. A film 8 perc hosszú, így nem 
biztos, hogy órán tudunk időt szánni rá, de a 
házi feladat megoldásához jelenthet segítséget. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nzi-
T8ad1Hs 
 



𝑚 = 𝑘𝑄 = 𝑘𝐼𝑡 
ahol k az anyag elektrokémiai egyenértéke. 
Faraday II. törvénye: Azonos áthaladó töltésmennyiség mellett az elektrolízis során kiváló 
anyag tömege egyenesen arányos az anyag moláris tömegével, és fordítottan arányos a 
vegyértékszámával. Képlettel: 

𝑚 ∝
𝑀

𝑧
 

ahol M a moláris tömeg, z a vegyértékszám. Az M/z hányadost hívják kémiai 
egyenértéksúlynak is. 
A két törvényt egyben is megfogalmazhatjuk. Az elektrolízis során az elektródán kiváló 
anyag tömege az alábbi összefüggésből számolható: 

𝑚 =
𝑄𝑀

𝐹𝑧
=
𝐼𝑡𝑀

𝐹𝑧
 

ahol F a Faraday-állandó, értéke 96 500 C/mól. Ez éppen egy mól elektron töltése. Ennek 
ismeretében a fenti összefüggések érthetők, hiszen a vegyértékszám megmutatja, hogy egy 
atom kiválásához hány elektron szükséges, ezt a Faraday-állandóval szorozva megkapjuk 
egy mól anyag kiválásához szükséges töltést. A Q/Fz hányados tehát megmutatja hány mól 
anyag válik ki adott (Q) áthaladó töltésmennyiség mellett, ezt a moláris tömeggel szorozva 
éppen a kiváló anyagmennyiség tömegét kapjuk. Az összefüggésből k értéke is felírható. 

71’-80’ Szimuláció 
https://www.physicsclassroom.com/Concept-Builders/Circuits/Know-Your-
Potential/Concept-Builder 

A szimuláció a potenciál, feszültség, és az áram 
létrejöttének megértésében segít. Játsszunk vele 
közösen, a diákok javaslatai alapján végezzük el 
a feladatban várt jelöléseket. Menet közben 
beszéljük meg miért az a helyes megoldás. 

81’-88’ Rövid összefoglalás, áttekintés fajlagos ellenállás, hosszú egyenes vezető 
ellenállása, galvánelem, Danielle-elem, 
elektrolízis, Faraday-törvények 



89’-90’ A házi feladat ismertetése  
 
 
  



Óraközepi kérdések 
 
1. A vezetékek adott áramerősségre vannak tervezve. Amikor egy háztartás áramkörét kialakítják, a biztosítékok által megengedett áramerősség alapján 
választják ki a használt vezetéket. A vezetékek anyaga megegyezik, eltérés a keresztmetszetükben van. Nagyobb, vagy kisebb keresztmetszetű vezetéket 
válasszunk nagyobb megengedett áramerősség esetén? 
 
2. Azonos anyagból készült vezetékek 1 m hosszú darabjait vizsgáljuk. Az egyik vezeték ellenállása négyszerese a másikénak. Mit mondhatunk ennek 
átmérőjéről? 
 
3. Hányszorosára változna egy vezeték ellenállása, ha keresztmetszetét negyedére csökkentenénk, hosszát pedig kétszeresére növelnénk? 
 
4. Hányszorosára változna egy vezeték ellenállása, ha keresztmetszetét négyszeresére, hosszát pedig kétszeresére növelnénk? 
 
5. Hányszorosára változna egy vezeték ellenállása, ha keresztmetszetét negyedére, hosszát pedig felére csökkentenénk? 
 
 
Válaszok: 1. nagyobb 2. fele a másikénak 3. nyolcszorosára 4. felére 5. kétszeresére 
 
 
Házi feladat 

 

1275. Mekkora erősségű áram halad át az ezüst-nitrát oldaton, ha abból 1 h alatt 14,4 g ezüst válik ki? Az ezüst elektrokémiai egyenértéke 1,118·10-

6kg/mól. 

Megoldás: Az elektrokémiai egyenérték a fentiek alapján M/Fz. A kiváló tömegre vonatkozó 



𝑚 =
𝐼𝑡𝑀

𝐹𝑧
 

összefüggést áramerősségre rendezve, és az Fz/M helyére az elektrokémiai egyenérték reciprokát helyettesítve: 

𝐼 =
𝑚𝐹𝑧

𝑡𝑀
=

0,0144𝑘𝑔

3600𝑠 ∙ 1,118 ∙ 10−6𝑘𝑔/𝐶
= 3,58𝐴 

Képek, amik segíthetnek 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. alkalom (5-6. óra) 
Egyszerű áramkör, egy (érettségi) mérés bemutatása a témában 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-8’ könnyű feladat hosszú egyenes vezető ellenállására 

https://www.physicsclassroom.com/Concept-Builders/Circuits/Resistance-Ranking-
Tasks/Concept-Builder 

A feladatban hosszú egyenes vezető 
ellenállásának hossz- és keresztmetszettől való 
függését frissíthetjük fel, összesen 12 rövid 
feladattal. A feladatban az ellenállásokat 
növekvő sorrendbe kell tenni. 

9’-14’ kahoot 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=62ed8d74-96d7-4094-8c60-1ea3e5ba6179 

A játék után beszéljük meg a válaszokat, 
frissítsük fel a tanultakat. 

15’-27’ Egyszerű áramköröket jellemző mennyiségek bemutatása 
 
Ennek egy lehetséges módja: 
A galvánelemekben, akkumlátorokban az elektródák között kialakuló 
potenciálkülönbséget, feszültséget üresjárási feszültségnek (U0) hívjuk, mert az 
elektródák között ekkora a feszültség, ha nem folyik áram (üresjárás). Az üresjárási 
feszültség tehát az elektródák között lévő potenciálkülönbség, nagysága az elektródák 
anyagától függ. A kémiai potenciálemelő hatást elektromotoros erőnek (Ɛ) hívjuk, ami 
nem erő, hanem feszültség dimenziójú mennyiség. Nagysága megegyezik az üresjárási 
feszültséggel, előjele ellentétes azzal. Az előjel a hatás ellentétes voltát jelöli. Kémiai okokból 
a töltések úgy mozognak, hogy a számukra kedvezőtlenebb potenciálú hely felé igyekeznek, 
így alakul ki az üresjárási feszültség. (Az elektromos potenciálisenergia csökkenése 
érdekében a kedvezőbb potenciálú hely felé indulnának a töltések, ha a két hatás kiegyenlíti 
egymást, egyensúlyi állapot alakul ki.) Az oldat ekvipotenciális, ennek fennmaradásáról a 

 



savas oldat ionjainak mozgása gondoskodik. Ha az elektródákat összekötjük, áram folyik. 
Ez a potenciálok kiegyenlítéséhez vezetne, ami miatt az egyensúly megbomlik, a kémiai 
reakció újra a potenciálkülönbség fenntartására irányul, vagyis a savas oldatban is 
töltésáramlás zajlik. A savas közegnek, - vagy általánosabban - a telep belsejének is van 
ellenállása, ezt belső ellenállásnak (Rb) hívjuk. Ennek következtében a telep belsejében a 
belső feszültségesés: Ub=RbI. A felhasználható, vagy a telep kivezetésein mérhető 
feszültség a kapocsfeszültség: Uk=U0-Ub. Árammal és a telepre kapcsolt R ellenállású 
fogyasztóval az áramkörre felírható egyenlőség: 

𝑈0 = (𝑅 + 𝑅𝑏)𝐼 

Ha a telep kivezetéseit ellenállás áramkörbe kötése nélkül zárjuk, rövidzárról beszélünk. 
Az egyenlőségből látjuk, hogy ha R=0, a telepből kinyerhető legnagyobb áram folyik, ezt 
rövidzárási áramnak hívjuk. Nagysága az egyenlőségből adódik: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑈0
𝑅𝑏

 

 
28’-36’ Egyszerű feladat A feladat a táblázat alatt található. A megoldás 

közben ismételjük, beszéljük át újra az elméleti 
hátteret. 

37’-42’ Óraközepi teszt A kérdések a táblázat alatt találhatók. 
43’-53’ Mérőműszerek és alkalmazásuk bemutatása röviden 

 
Ennek egy lehetséges módja: 

Az elmondottakat szemléltessük valódi 
eszközökkel. 



 
Az árammérő a rajta átfolyó áramot „érzékeli” 
(igazából mi látjuk annak hatását), vagyis sorba kell 
bekötnünk azzal az ellenállással, amelyen - vagy abba 
az áramköri hurokba, amelyben - átfolyó áramot 
mérni szeretnénk. Mivel soros kapcsolás esetén a 

feszültség a kapcsolt ellenállásokon azokkal egyenes arányban oszlik meg, ha azt 
szeretnénk, hogy a műszer az eredeti elrendezést ne befolyásolja jelentősen, célszerű kis 
ellenállású eszközt alkalmazni. Kis ellenállás alatt a vizsgált áramkörben található 
ellenállásokhoz képest kicsit kell érteni, vagyis ugyanaz az eszközellenállás nem feltétlen jó 
bármely áramkör vizsgálatához. Ezért a legtöbb mérőeszközön ki kell választanunk a 
tartományt, amelybe a mért áramerősség várhatóan beleesik, méréshatárt kell 
választanunk. Méréskor nem mindig tudjuk előre, hogy a vizsgált áram erőssége melyik 
tartományba esik. Ilyenkor - a műszer védelme érdekében - a tartomány kiválasztásakor 
először a legnagyobb méréshatárt választjuk, és ha az ezzel mért érték sokkal kisebb mint a 
méréshatár, haladhatunk a tartomány kiválasztásával lefelé addig, amíg a mért érték a 
méréshatáron belül esik. 
 
 

A feszültségmérő a saját két kivezetése közötti 
potenciálkülönbséget „érzékeli”, így azokat a mérni 
kívánt pontokra kell kapcsolni. Ha egy ellenállásra jutó 
feszültséget szeretnénk mérni, az eszközt azzal 
párhuzamosan kell kapcsolnunk. Ez azt eredményezi, 
hogy az áram egy része nem a vizsgált ellenálláson 
folyik, hanem a műszeren. Az áramerősség az egyes 

A kép forrása: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/terme
szettudomanyok/fizika/fizika-8-
evfolyam/az-aramerosseg-es-
merese/az-aramerosseg-merese 

A kép forrása: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/term
eszettudomanyok/fizika/fizika-8-
evfolyam/a-feszultseg/a-feszultseg-
merese 



ágakban az ellenállásokkal fordított arányban oszlik meg, vagyis ha azt szeretnénk, hogy 
a műszer ne befolyásolja jelentősen az eredeti áramkört, akkor célszerű nagy ellenállást 
választanunk. Ahogyan az árammérő esetén, itt is a vizsgált ellenállásokhoz képest kell 
hogy nagy legyen az eszköz ellenállása, vagyis ez esetenként eltérő lehet. 

54’-58’ A mérési feladat ismertetése A feladat a táblázat után látható. 
Olvassuk el együtt, és értelmezzük mi a feladat. 
(Az üresjárási feszültség és a belső ellenállás 
meghatározása a mért kapocsfeszültség és 
áramerősség adatokból.) 

59’-67’ A mérés elméleti hátterének megbeszélése 
 
Ennek egy lehetséges módja: 
Az egyszerű áramkörökre felírt Ohm törvényt rendezzük a kapocsfeszültségre Uk=U0-Ub. A 
belső feszültségesést a belső ellenállással kifejezve: 

𝑈𝑘 = 𝑈0 − 𝑅𝑏𝐼 

Az egyenletből látható, hogy az Uk(I) függvény lineáris, meredeksége negatív, annak 
nagysága éppen a belső ellenállás. I=0 esetben a függvény értéke az üresjárási feszültség 
(hiszen nem folyik áram). A függvény értéke akkor lesz nulla, ha U0=RbI, ami a rövidzár 
esetére felírt egyenlőség. Vagyis az adatok alapján rajzolt görbe a függőleges tengelyen 
kimetszi az üresjárási feszültséget, a vízszintes tengelyen a maximális áramerősséget 
(rövidzárási áram). A kettő hányadosából számolható (a görbe meredekségének nagysága) 
a belső ellenállás. 
 

Az elméleti háttérhez található bővebb leírás 
mintaadatokkal a táblázat után. 

68’-78’ A mérés bemutatása, adatok kiértékelése A mérést elvégezhetjük élőben, vagy 
bemutathatjuk filmről 



Az áramforrás paramétereinek vizsgálata - 
YouTube 
kiegészítés az áramforrás paramétereinek 
vizsgálatához - YouTube 
 
Ha filmről mutatjuk, közben magyarázzunk, ha 
szükséges, állítsuk meg a filmet. 
 

79’-89’ Rövid összefoglalás Kérdésfeltevéssel, a diákoktól várva a válaszokat 
ismételjük át a fogalmakat (üresjárási feszültség, 
elektromotoros erő, kapocsfeszültség, belső 
feszültségesés, belső ellenállás, rövidzár, 
rövidzárási áram) 

90’ A házi feladat ismertetése Moór-féle példatár 1098 
Egyszerű feladat 

 

forrás: Mozaik Fizika 10 TK 
 



Megoldás: Az üresjárási feszültség (U0) 9 V, a kapocsfeszültség (Uk) 8,6V. Ebből a belső feszültségesés (Ub=9 V-8,6 V) 0,4 V. 

𝐼 =
𝑈𝑘
𝑅

=
8,6𝑉

20𝛺
= 0,43𝐴 

𝑅𝑏 =
𝑈𝑏
𝐼
=

0,4𝑉

0,43𝐴
= 0,93𝛺 

𝐼2 =
𝑈0

𝑅𝑏 + 𝑅2
=

9𝑉

0,93𝛺 + 10𝛺
= 0,82𝐴 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑈0
𝑅𝑏

=
9𝑉

0,93𝛺
= 9,67𝐴 

 
  



Óraközepi teszt 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
A helyes megoldások sorrendben: C, C, A, A 
A kérdések korábbi emelt szintű érettségik tesztfeladatai voltak. 
 
 
  



Segítség az érettségi méréshez 
 
 

Forrás: Súlymérés (ppke.hu) 



Házi feladat: 
 
1098. Mekkora a telep üresjárási feszültsége és belső ellenállása, ha 5 Ω majd 7 Ω ellenállást kötve rá, 1 A illetve 0,8 A áram folyik rajta? 
 
Megoldás 
 
Mindkét esetre felírhatjuk az egyszerű áramkört leíró egyenlőséget: 

𝑈0 = 𝐼1(𝑅1 + 𝑅𝑏) 

𝑈0 = 𝐼2(𝑅2 + 𝑅𝑏) 

R1, R2, I1 és I2 értékek ismeretében az egyenletrendszerből U0 és Rb számolható. 
 



4. alkalom (7-8. óra) 
Fogyasztók kapcsolása, feladatok 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-4’ Bevezetés 

 
pl. így: 
A kondenzátorokhoz hasonlóan, ellenállásokat, fogyasztókat is két módon kapcsolhatunk 
egymáshoz: sorban vagy párhuzamosan, illetve vegyes kapcsolásról beszélünk, ha egy 
áramkör mindkettőt tartalmazza. Vizsgáljuk alapkapcsolások mellett az egyes fogyasztókra 
jutó feszültséget, a rajtuk átfolyó áramot, illetve keressük azt az egy ellenállást, ami a 
kapcsolt ellenállásokat hatásukban helyettesíteni tudja, vagyis az eredő ellenállást. 

 

5’-8’ Soros és párhuzamos kapcsolás meghatározása 
 
ennek egy lehetséges módja: 
Sorosan kapcsolunk két ellenállást, ha két kivezetésüket összekötjük, a másik kettőt szabadon 
hagyjuk. Ezekre a szabad kivezetésekre tudunk feszültséget kötni. 
Párhuzamosan kapcsolunk két ellenállást, ha kivezetéseiket páronként összekötjük, és ezeken 
az összekötött szakaszokon kialakítunk egy-egy új kivezetést. 

Segítsük a megértést ábrával. 

9’-14’ kahoot 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a58f856a-9d1d-48d3-9e02-c35fa915ff5a 

a feladat kapcsolások felismerése 

15’-35’ Soros és párhuzamos kapcsolás elemzése 
 
egy lehetséges mód: 
 

Igyekezzünk kérdések mentén a diákok 
meglévő tudásából összeállítani a leírást. 
Mindkét kapcsolás végén foglaljuk ösze 



Soros kapcsolás 
A soros kapcsolást onnan ismerjük fel, hogy 
a kapcsolási rajzon, a sorosan kapcsolt 
áramköri elemeken végig tudjuk húzni az 
ujjunkat anélkül, hogy elágazásba 
ütköznénk. 
Soros kapcsolásra példa a karácsonyfákat 

díszítő izzósor. Itt az izzók sorosan vannak összekapcsolva. 
Mivel töltések nem keletkeznek a semmiből, és nem tűnnek el, soros kapcsolás esetén az 
áramerősségnek az áramkörben mindenhol állandónak kell lennie. 
 I minden fogyasztón ugyanakkora. 
A feszültség azt mutatja meg, mennyivel nagyobb energiájú állapot a tér egyik pontja a 
másikhoz képest egy adott töltésnek. Ez alapján, a feszültségforrás két kivezetése közötti U 
feszültség meg kell, hogy egyezzen a két ellenállásra jutó feszültségek összegével. 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 
Eredő ellenállásban azt az ellenállást keressük, amely hatásában a kapcsolt ellenállásokat 
helyettesíteni tudja, vagyis ugyanazon feszültség esetén ugyanakkora áram folyna az 
áramkörben ezen egy ellenálláson, mint a valódi kapcsolt ellenállásokon. Soros kapcsolás 
esetén az eredő ellenállást az egyes ellenállások összegeként számolhatjuk. 

𝑅𝑒 =∑𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1 1

 

I1=I2, vagyis U1/R1=U2/R2 Ez azt jelenti, hogy az áramkörre kapcsolt feszültség az 
ellenállásaikkal egyenes arányában oszlik meg a fogyasztókon. Nagyobb ellenállára 
nagyobb feszültség jut. 
 
Párhuzamos kapcsolás 

röviden, hogy hogyan alakulnak az egyes 
mennyiségek. 



A párhuzamosan kapcsolt áramköri elemek a kapcsolási rajzon két külön áramköri ágon 
vannak, melyeknek a két vége ugyanabba az elágazásba fut be. 
Párhuzamosan kapcsolunk a háztartásban minden elektromos eszközt, melyeknek két 
kivezetését ugyanarra a 230V-os feszültségforrásra csatlakoztatjuk. 

Bármelyik ágon haladunk is, a feszültség a 
feszültségforrás két kivezetése között ugyanakkora. 
 U minden fogyasztón ugyanakkora. 
Az elágazáshoz érve, a főágban folyó I áramot 
hordozó töltések egy része az egyik, másik része a másik 
ágon halad tovább. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
ágakban folyó áramerősségek összege megegyezik a 
főágban folyó áramerősséggel. 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 
Párhuzamos kapcsolás esetén az eredő ellenállás 
reciproka egyenlő a kapcsolt ellenállások 
reciprokainak összegével. 
1

𝑅𝑒
=∑

1

𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

U1=U2, vagyis R1I1=U2I2 Ez azt jelenti, hogy az áramerősség az ellenállásaikkal fordított 
arányban oszlik meg a fogyasztókon. A kisebb ellenállás felé nagyobb erősségű áram folyik. 

36’-42’ szimuláció 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_uir&l=hu 

A szimulációban vizsgáljuk soros és 
párhuzamos kapcsolásban a feszültség és 
áramerősség alakulását. Változtassuk az 
izzók és a telepek számát is, ahogyan az 
alkalmazás engedi. Beszéljük meg mi és 



miért történik, milyen változásoknak mi 
az oka. 

43’-60’ teszt 
https://www.physicsclassroom.com/Concept-Builders/Circuits/Series-Versus-
Parallel/Concept-Builder 

A linken a kérdések (angol nyelven) a 
kapcsolások megértésére irányulnak. A 
válaszokat a diákoktól várjuk, ahol 
szükséges beszéljük meg miért az a helyes 
válasz. 

61”-85’ Feladatmegoldás 
Moór-féle példatár 1069, 1071, 1072, 1077 

Megoldások a táblázat alatt 

86’-89’ Rövid összefoglalás kapcsolások fajtái, U, I, Reredő alakulása 
90’ A házi feladat ismertetése Amire nem maradt időnk, adjuk fel házi 

feladatnak! 
 
 
Feladatok 
 

 
Megoldás 
A bal alsó sarokból „építjük fel” a kapcsolást. Az 1 Ω-os és a 2 Ω-os ellenállás párhuzamosan vannak kapcsolva, vagyis eredőjük reciproka: 

1

1Ω
+

1

2Ω
=

3

2Ω
 

Ehhez a 2/3 Ω-hoz van sorba kötve 1 Ω, eredőjük (az ellenállások összege) 5/3 Ω lesz. Ehhez párhuzamosan kapcsolódik 5 Ω, az eredőjük 

reciproka: 



3

5Ω
+

1

5Ω
=

4

5Ω
 

Az 5/4 Ω-hoz sorosan kapcsolódik 1 Ω, így eredőjük 9/4 Ω, ehhez párhuzamosan kapcsolódik a 4 Ω-os ellenállás, így a teljes eredő reciproka: 
4

9Ω
+

1

4Ω
=
16 + 9

36Ω
=

25

36Ω
 

A teljes kör eredőellenállása tehát 36/25 Ω = 1,44 Ω. 
 

 
Megoldás 
Áram az A ponttól a felső íven az α szöghöz tartozó darabon, majd az alső íven ugyanekkora darabon folyik. Ellenállása a két ívdarabnak van, mivel ezek 
sorba vannak kötve, ellenállásuk összeadódik. Ha a félkörív ellenállás 100 Ω, az α szöghöz tartozó darabé 100 Ω·α/π, hiszen az ellenállás a huzaldarab 
hosszával egyenesen arányos. Két ilyen ellenállás sorba kötve kétszer ekkora, vagyis 200 Ω·α/π eredőellenállást eredményez. 

 

 
Megoldás 



A kapcsolást az ábra szerinti módon rajzolhatjuk át, hiszen a középen elhelyezkedő „csúszka” 
ekvipotenciális, mindegy milyen alakú. R egy félkörív ellenállását, vagyis 360 Ω-ot jelöl. A felső félkörív 
baloldali - R·α/π ellenállású - része párhuzamosan van kötve az alsó félkörív baloldali - R·(π-α)/π 

ellenállású részével, hasonlóan a jobboldali darabok, és ezek egymással sorban vannak kötve. A 

baloldali és jobboldali részek eredőellenállása megegyezik (hiszen két egyforma nagy ellenállás 

van párhuzamosan kapcsolva), nagyságuk reciproka: 

𝜋

𝛼𝑅
+

𝜋

(𝜋 − 𝛼)𝑅
=
𝜋(𝜋 − 𝛼) + 𝜋𝛼

𝑅𝛼(𝜋 − 𝛼)
=

𝜋2

𝑅𝛼(𝜋 − 𝛼)
 

Ebből az egyik oldal ellenállása: 
𝑅𝛼(𝜋 − 𝛼)

𝜋2
 

Két ilyen ellenállás összege, vagyis a teljes kör eredője: 
 

2
𝑅𝛼(𝜋 − 𝛼)

𝜋2
=
720𝛺 · 𝛼(𝜋 − 𝛼)

𝜋2
 

 

 
Megoldás 
Vegyük észre, hogy balról az első három ellenállás egyik kivezetése az A ponthoz, másik kivezetése a következő hármas azonos pontjához kapcsolódik. A 
második hármas egyik kivezetése tehát az első hármas azonos pontjához, másik kivezetése pedig a harmadik hármas azonos pontjához kapcsolódik. A 



harmadik hármas egyik kivezetése tehát a második hármas egyik kivezetéséhez, másik kivezetésük pedig a B ponthoz kapcsolódik. Vagyis van három 
egységünk sorba kötve, ezek mindegyike három párhuzamosan kötött R ellenállásból áll. A párhuzamosan kötött ellenállások eredője (a reciprokos 
összefüggésből) R/3, és mivel három ilyet kapcsoltunk sorba, ezek összege éppen R. 
 
 
 
 



6. alkalom (11-12. óra) 
Érettségi mérések (elektrolit fajlagosellenállása, ellenállásmérés Wheaston-híddal) 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-5’ kahoot 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=11646cfe-fab3-438f-8034-7ce7579c47b7 
 

5’-8’ A mérés ismertetése A mérés és a mérési feladat leírása a táblázat 
után megtalálható 

9’-19’ Az elméleti háttér megbeszélése Segítség a táblázat alatt 
20’-24’ „Jósoljuk meg” milyen eredményeket, görbéket kell kapnunk  
25’-35’ A mérés elvégzése, vagy filmen való vetítése film Elektrolit elektromos ellenállásának 

vizsgálata - YouTube 

36’-46’ Az adatok értékelése, hibaforrások elemzése Ha a mérést elvégeztük, ábrázoljuk saját 
adatainkat, ha nem, használjuk a lenti minta 
adatokat, grafikonokat. 

47’-50’ A második mérés ismertetése A mérés és a mérési feladat leírása a táblázat 
után megtalálható 

51’-55’ Frissítsük fel, miért csak becslésre alkalmas az U és I mérésekből kapott értékek 
hányadosából számolt ellenállás 

Segítség a mérési feladat leírása után található 

56’-64’ Az elméleti háttér felfrissítése Segítség a mérési feladat leírása után található 
65’-80’ A mérés elvégzése, vagy filmen vetítése film: 14. Zseblámpaizzó ellenállásának mérése 

Wheatstone-híddal - YouTube 
81’-90’ A mérési adatok értékelése, hibaforrások elemzése Ha a mérést elvégeztük, ábrázoljuk saját 

adatainkat, ha nem, használjuk a lenti minta 



adatokat. Emeljük ki az ellenállás 
hőmérsékletfüggésének megjelenését! 

 



Segítség az 1. méréshez 

 

 
 
Elméleti háttér 
A kapcsolási rajzon látható, hogy a mért feszültség a kapocsfeszültség, aminek 
állandó értékét a feszültségforrás biztosítja. Az áramerősség a főágban folyó 
áramerősség, ami azért változik a mérés során, mert az áramkör eredőellenállása 
változik. A kapocsfeszültség és a főágban folyó áramerősség hányadosaként az 
eredőellenállás számolható. 

𝑅𝑒 =
𝑈𝑘

𝐼
 

Váltakozó feszültséget használunk, így a mért mennyiségek effektív értékek. 
Azért nem egyenfeszültség mellett végezzük a mérést, mert annak hatására 
beindulna a vízbontás (elektrolízis). 
Az eredőellenállás az izzó és az elektródák közötti víz ellenállásából adódik. Mivel 
mindkettő a kapocsfeszültségre van kötve, vagyis a kapcsolás párhuzamos, az 
eredőellenállás reciproka egyenló az ellenállások reciprokainak összegével. 

1

𝑅𝑒
=

1

𝑅𝑖𝑧𝑧ó
+

1

𝑅𝑣í𝑧
 

Az izzó ellenállását az első mérésből határozzuk meg, amikor az elektródák még 
nem merülnek a vízbe, vagyis a feszültség és az áramerősség hányadosa jó 
közelítéssel az izzó ellenállását adja. (Hibaforrásoknál erről még lesz szó.) 
Fenti összefüggésből az eredőellenállás: 

𝑅𝑒 =
𝑅𝑖𝑧𝑧ó𝑅𝑣í𝑧

𝑅𝑖𝑧𝑧ó + 𝑅𝑣í𝑧
=
𝑈𝑘
𝐼

 



Az elektródák közé fogott víz ellenállását az 𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
 összefüggés adja. A feladatban egyrészt a víz ellenállásának bemerülő mélységtől való függését keressük, 

másrészt az áramerősség bemerülés mélységétől való függését. Az elektródák közé fogott víz „hossza” az elektródák távolsága (L), a feladatban erre 1cm-t 
javasolnak. A keresztmetszet a bemerülési mélység (h) és az elektródák szélességének (d) szorzata, amire a feladat 3cm-t javasol. A keresett ellenállás tehát: 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝑑

1

ℎ
 

Vagyis a víztérfogat ellenállása fordítottan arányos a bemerülési mélységgel. Az áramerősség Ohm-törvénye alapján: 

𝐼 =
𝑈𝑘
𝑅𝑒

=
𝑈𝑘

𝑅𝑖𝑧𝑧ó𝑅𝑣í𝑧
𝑅𝑖𝑧𝑧ó + 𝑅𝑣í𝑧

=
𝑈𝑘(𝑅𝑖𝑧𝑧ó + 𝑅𝑣í𝑧)

𝑅𝑖𝑧𝑧ó𝑅𝑣í𝑧
=
𝑈𝑘 (𝑅𝑖𝑧𝑧ó + 𝜌

𝐿
𝑑ℎ

)

𝑅𝑖𝑧𝑧ó𝜌
𝐿
𝑑ℎ

=
𝑈𝑘𝑑

𝐿𝜌
ℎ +

𝑈𝑘
𝑅𝑖𝑧𝑧ó

 

Vagyis az I(h) függvény lineáris, az I tengelyt az 𝑈𝑘

𝑅𝑖𝑧𝑧ó
 értéknél metszi, ami az áramerősség amikor az elektródák között nincs víz, az eredőellenállást csak az 

izzó ellenállása adja. Az egyenes meredekségéből a keresett fajlagos ellenállás számolható. 

𝜌 =
𝑈𝑘𝑑∆ℎ

𝐿∆𝐼
 

 
 
Példa az adatokra az alábbi linken elérhető pdf-ből 
Súlymérés (ppke.hu) 
 
A példajegyzőkönyv adatai, és az ezek alapján elkészített diagramok a fentieknek megfelelnek. 



 
A mérést két különböző vízhőmérséklet mellett végezték. Látható, hogy magasabb hőmérsékleten nagyobb áramerősség értékek adódnak ugyanolyan 
vízmélység mellett, vagyis az ellenállás függ a hőmérséklettől. Az izzó ellenállása a hőmérsékletnövekedéssel nő, a vízé azonban csökken. (A hibaforrásoknál 
ezt is megemlítjük.) A vízben a vezetésben ionok vesznek részt, ezek mozgékonysága a hőmérsékletnövekedés következtében nő, ezáltal az ellenállás csökken. 
Párhuzamos kapcsolás esetén az eredőellenállás mindkét kapcsolt ellenállás értékénél kisebb, így ez szintén csökken. 
Az adatok alapján a grafikon: 



 
 
A lineáris kapcsolat jól látszik. Vegyük észre, hogy a függőleges tengely értéke nem nulláról indul. A tengelyt a 
két esetben a grafikon egymáshoz közel metszi, vagyis az izzó ellenállásának változása nem jelentős, vagy mindkét 
esetben szobahőmérsékleten történt a mérés. (Az utóbbi valószínűbb.) 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyenes meredeksége (tangense) a két esetben az ábrából meghatározható, amiből a fajlagos ellenállás 
számolható. A mérésben Ωcm-ben számolt fajlagos ellenállások értéke: 
(A desztilláltvíz fajlagos ellenállása ennél körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb, tengervízé három 
nagyságrenddel kisebb.) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
A víz ellenállása az eredőellenállásból számolható. Ez a bemerülési mélységgel fordítottan arányos, amit az adatokból számolt 
értékek alapján készített diagram alá is támaszt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hibaforrások 

- Az izzó ellenállása hőmérsékletfüggő, ha a víz hőmérséklete jelentősen eltér a szobahőmérséklettől, a szobahőmérsékleten vett ellenállás a vízben 

mért értékekből számolt adatokban hibát okoz 

- Az izzó ellenállását amért U/I hányados csak közelítőleg adja meg, hiszen a kapocsfeszültség egy része az árammérőn esik, így a hányados az izzó és az 

árammérő ellenállásának összegét adja. Ha a műszer ideális, ellenállása elhanyagolható. 

- A mérés során az áram munkájából keletkező hő melegíti a vizet, így annak fajlagos ellenállása változhat/változik. (A víz fajhője nagy, így ez valószínűleg 

nem okoz jelentős hibát.) 

- Műszerek pontossága 

- Leolvasás hibája (h) 

  



Segítség a 2. méréshez 



Miért Wheaston-híd? 
 
Ellenállást U/I hányadosból számolhatunk. Ha ezeket mérnénk egy izzón, az ellenállást meghatározhatnánk a mért adatokból. Vizsgáljuk, hogyan 
kapcsolhatnánk a műszereket az izzót tartalmazó áramkörre: 

 
Az ábrán az árammérő az izzón átfolyó áramot méri, a feszültségmérő a kapocsfeszültséget. Ez utóbbi az árammérőn és az izzón 
az ellenállásaik arányában oszlik meg. Vagyis a feszültségmérő nem az izzóra jutó feszültséget mutatja. 
 
Ha a feszültségmérőt áthelyezzük, hogy az izzóra jutó feszültséget mérje, az árammérő a főágban folyó áramot méri. Ekkora 
áram oszlik meg a feszültségmérőn és az izzón ellenállásaikkal fordított arányban. Vagyis ebben az esetben az izzóra jutó áram 
erősségét nem sikerült megmérnünk. Mindkét módszer elvi hibát tartalmaz, ha a mért adatpárból határozzuk meg az ellenállást. 
Becslésre bármelyik alkalmas lehet megfelelő mérőeszközök esetén, de pontos mérésre a hídkapcsolás adta lehetőségeket 
használjuk ki. 
 
 

 



Ellenállásmérés Wheaston-híd segítségével 
A mérési elrendezés az ábrán láthatóhoz hasonló. Ha az áramkörre feszültséget kapcsolunk, és az árammérő 
nulla áramerősséget mutat, az azt jelenti, a műszer két azonos potenciálú pont közé van bekötve. Mivel R1 és R3 
baloldala is azonos potenciálú pontra csatlakozik, a rajtuk eső feszültség nagysága megegyezik. Hasonlóképpen 
az R2 és R4 ellenállásokon is ugyanakkora feszültség esik. Mivel ugyanaz az U feszültség oszlik meg az R1 és R2 
fogyasztókon ellenállásuk arányában, mint az R3 és R4 fogyasztókon, szintén ellenállásuk arányában, a 
hídon- vagyis az árammérőn – akkor nem folyik áram, ha ezek az arányok megegyeznek. 

𝑅1
𝑅2

=
𝑅3
𝑅4

 

A mérési elrendezésben R1 és R2 ellenállást a huzal adott hosszúságú darabja helyettesíti, és mert a hosszú 
egyenes vezető ellenállása egyenesen arányos a hosszával, az R1/R2 arány megegyezik az L1/L2 aránnyal. A mi 
ábránkon szereplő R3-nak az izzó felel meg, R4 pedig az ismert segédellenállás. Vagyis a csúszka mozgatásával 
megkeressük azt a pontot, ahol az árammérő zérust mutat, ekkor igaz a fenti arány, amiből az izzó ellenállása számolható: 

𝑅𝑖𝑧𝑧ó =
𝐿1
𝐿2

𝑅𝑠 

 
Ha három – a feladatban megadotthoz hasonló nagyságú – segédellenállás mellett végezzük el a mérést, az izzó ellenállására három hibahatárnál nagyobb 
mértékben eltérő ellenállást kapunk. Egy a mérésben használt zseblámpaizzó ellenállása az 5 Ω-mal összemérhető nagyságú, az áramerősség ennek megfelelő. 
Ha nagyobb ellenállásokkal kötjük sorba az izzót, kisebb áram folyik az őket tartalmazó ágon, vagyis az izzó kevésbé melegszik fel. Mivel az ellenállás 
hőmérsékletfüggő, a három esetben eltérő értéket kapunk. 
 
Mintaadatok 
innen: Súlymérés (ppke.hu) 



 

 



 
 
Hibaforrások 

− eszköz pontossága 

− helymeghatározás „szubjektivitása” 

− mérések között nem biztos, hogy teljesen lehűlt az izzószál (azért valószínűleg lehűlt) 

 
 



7. alkalom (13-14. óra) 
Áram munkája, izzó ellenállása - mérés 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-6’ kahoot 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=43e40ac0-617f-4fee-b20b-2f475b0d423e 
 

7’-19’ Áram munkája 
 
A leírás egy lehetséges módja: 
Ahogyan azt tanultuk, az ellenállás abból adódik, hogy a töltések az anyagban mozgásuk 
során más részecskékkel ütközve, annak leadják mozgási energiájukat, így átlagos sebességük 
nem nő. Az ütközések során leadott energiából az anyag melegszik. Fém esetén ezt az energiát 
az atomtörzsek veszik fel, ebből nagyobb amplitúdójú (legnagyobb kitérés) rezgést végeznek. 
Vagyis az anyag belsőenergiája nő, ezt érzékeljük úgy, hogy hőmérséklete nagyobb. Erről szól 
a Joule törvény: Áram munkája teljes egészében hővé alakul. Vagyis munkát az áram 
végez, az energiát az áram, a mozgó töltések szállítják. Ez a potenciális energiából végzett 
munka pedig teljes egészében hővé alakul, a töltések (átlagos, összes) mozgási energiája nem 
növekszik. Vizsgáljuk meg, mitől és hogyan függ ez a munka! Az elektrosztatika témakörben 
a feszültségről azt mondtuk, a mező két pontja között mozgatott töltésen végzett munka, és a 
töltés hányadosaként számoljuk. Ezt átrendezve azt mondhatjuk, a munka a feszültség és a 
töltés szorzata. Az áram által szállított töltés pedig az áramerősség definíciójából 
következően az áramerősség és a munkavégzés/áram idejének szorzataként számolható. 
Képlettel: 

𝑊 = 𝑞𝑈 = 𝑈𝐼𝑡 

Beszéljük meg mi történik az anyagban 
(Drude-modell), mi történik energia 
szempontjából, hogyan írhatjuk le a 
jelenséget mennyiségileg. 
Beszélhetünk Joule-ról, arról, hogy miért 
éppen az ő nevét kapta az energia 
mértékegysége. 



Ha az Ohm törvényből U helyére RI-t írunk, vagy éppen I helyére U/R-et, akkor a sort 
folytathatjuk, és attól függően mely adatokat ismerjük, áram munkáját többféle képpen 
számolhatjuk: 

𝑊 =
𝑈2

𝑅
𝑡 = 𝑅𝐼2𝑡 

 
20’-25’ Film – üveg vezetése 

https://fizipedia.bme.hu/index.php/Az_%C3%BCveg_elektrol%C3%ADtikus_vezet%C
3%A9se 

Beszéljük meg a látottakat! 
A filmhez kapcsolódó kérdések: 
Az üveg vezető, vagy szigetelő? Miért? 
Miért nem kell az áram megindulása 
után melegíteni az üveget? 

26’-31’ Áram teljesítménye 
 
A leírás egy lehetséges módja: 
A teljesítmény a munkavégzés gyorsasága, számértéke az egységnyi idő alatt végzett munka 
számrétékével egyenlő, vagyis áram teljesítménye a következőképpen számolható: 

𝑃 =
𝑊

𝑡
= 𝑈𝐼 =

𝑈2

𝑅
= 𝑅𝐼2 

A teljesítmény fogalmát, számolásának 
általános módját a diákoktól várjuk, 
kérdések mentén jussunk el az 
eredményig. 

32’-37’ Óraközepi teszt A kérdések a táblázat alatt találhatók. 
38’-56’ Gyűjtsük össze és ismételjük át az anyagrészben tanult fogalmakat, definíciókat, 

összefüggéseket 
segíthet: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termes
zettudomanyok/fizika/fizika-10-
evfolyam/egyenaramok 

57’-69’ Tesztkérdések angol nyelven 
https://www.footprints-science.co.uk/index.php 

Az oldalon válasszuk a Physics fül alatt a 
„Current, potentialdifference and 
resistance” témát, ezen belül a baloldali 



menüből például a „Random questions” 
lehetőséget. 

70’-88’ Feladatmegoldás 
Moór-féle példatár 1131, 1144 feladat 

Feladatok a táblázat alatt találhatók 

89’-90’ A házi feladat ismertetése  



Óraközepi teszt 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
A kérdések korábbi érettségi tesztfeladatok. A helyes válaszok sorrendben: A, B, C, A, D 
  



Feladatok 

 

 

a)  Az R1 és R2 ellenállások eredője a párhuzamos kapcsolás okán: 

1

𝑅12
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
=

2 + 3

6Ω
 

ebből R12 = 6 Ω/5. Ha rajtuk (összesen) 1,5 A áram folyik, akkor 6

5
Ω ∙ 1,5𝐴 = 1,8𝑉 feszültség jut rájuk. Ez alapján az R3 ellenállásra 1,2 V feszültség jut, 

rajta 1,5 A áram folyik, vagyis ellenállása 

𝑅3 =
1,2𝑉

1,5𝐴
= 0,8Ω 

b) 

𝑃2 =
𝑈2

2

𝑅2
=

(1,8𝑉)2

2Ω
= 1,62𝑊 



 

 
 
 
 
 

 
 
A felső ágon nem folyik áram, hiszen a kondenzátor megszakítja az áramkört. Az A pont potenciálja tehát megegyezik a telep jobboldali kivezetésének 
potenciáljával (hiszen R1-en nem esik a potenciál, mert RI=0 ha az áramerősség 0.) Az alsó ágon az eredőellenállás az ellenállások összege, vagyis 30 Ω. Az 
áramerősség Ohm-törvény alapján 2 A. Ennek megfelelően az R2 ellenálláson 𝑅2 ∙ 𝐼 = 40𝑉-ot változik a potenciál, vagyis ekkora az A és B pont béli 
potenciálok különbsége.  



Házi feladat 
 
Fizika 10, Mozaik Kiadó, 71. oldal 3-4. feladat 

 

 
 



8. alkalom (15-16. óra) 
Félvezetők 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  
2’-12’ Az előző alkalommal tanultak felfrissítése, online feladat 

https://www.physicsclassroom.com/Concept-Builders/Circuits/Electric-
Power/Concept-Builder 

Ha a feladat már nem lenne elérhető, a 
kérdések egy része a táblázat alatt 
megtalálható. Online választhatunk a 
csoportnak megfelelő szintet, az alább 
kiválasztott kérdések vegyesek. 

13’-16’ A félvezetők szerkezete 
 
a tárgyalás egy lehetséges módja: 
 
A félvezetők a IV. főcsoport elemei közül 
kerülnek ki, félvezető tulajdonságuk elektron- 
illetve rácsszerkezetükből adódik. Az ábrán a 
Si kristályrácsának kétdimenziós képe 
látható. A rácspontokban az atomtörzsek 
helyezkednek el, körülöttük 4 
vegyértékelektron, melyek mindegyike egy 
szomszédos Si atom vegyértékelektronjával 
alkot párt egy kovalens kötésben. 

Építsünk a kémia órán tanultakra, a 
diákoktól várjuk a szerkezet leírását, 
kérdésekkel segítve azt. 

17’-24’ Az elektronok energiaszintjeinek alakulása 
 
a tárgyalás egy lehetséges módja: 

Rövid bevezető szükséges lehet, hiszen a 
téma talán új. Beszéljünk az 
energiaszintekről, annak jelentéséről. 

A kép forrása: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/
hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-
d1b8362c7ebf_e90c4562-
46d5-4b3a-a5ed-
d640f67b512a_102e5c57-
b50f-4053-b4a3-
c1a7c5aa564f_356b996c-
0779-43c6-b4eb-
00f1fcd1ffd4_1ab8d155-
20c9-4546-949a-
a4ffd8058302_0d084985-
6cbb-4681-987a-
d324a26f61d9_511d5e6b-
a8bc-47d5-ba82-
d2e84bd835ee 

A Si kristály térbeli szerkezete 
Forrás: 
https://www.puskas.hu/r_tanfolya
m/felvezetok.pdf 



 
 

A rácsszerkezetben az elektronok megengedett 
energiaszintjei két jól elkülönülő sávba esnek, a közöttük 
levő energiaértékekhez tartozó tartományt tiltott 
sávnak hívjuk. Az alacsonyabb energiájú vegyértéksáv 
energiaszintjeitől a magasabb energiájú vezetési sáv 
félvezetők esetén 0,15aJ-0,5aJ távolságra van. (Vezetők 
esetén gyakorlatilag nincs tiltott sáv, szigetelőkről 
beszélünk, ha a távolság több mint 1aJ.) Ha az 
elektronok alapállapotban vannak, a szilícium 

vezetőképessége kicsi. Ha az elektronok közül némelyik gerjesztett állapotba kerül, eléri a 
vezetési sávba eső energiaszintet, így képes elmozdulni a rácspontok között. 

Valószínűleg a diákoknak ehhez is van 
ismeretük kémia tantárgyból, arra itt is 
építhetünk. 
 
A tárgyalás elé beszúrhatunk egy kvíz 
feladatot. A https://www.footprints-
science.co.uk/ linken válasszuk (a fenti 
fülek közül) a Chemistry témakört, ezen 
belül (legördülő ablakban) az Atomic 
structure lehetőséget. Ezután a baloldali 
teszt lehetőségek közül a Models of the 
atom tesztet. (2 ilyen van, bármelyik jó 
lehet.)  

25’-32’ Hogyan hat a félvezetőre, ha valamilyen módon energiát közlünk vele? 
 
a tárgyalás egy lehetséges módja: 
 
Ha a félvezetőt melegítjük, vagy fény éri, a hő- vagy a fotonok energiáját felvéve egyes 
elektronok a vezetési sávba jutnak, helyükön a vegyértéksávban lyukak maradnak, melyekbe 
más atomok vezetési sávban lévő elektronjai „beugorhatnak”. Ezt a folyamatot – az elektron 
és lyuk „egyesülését” - rekombinációnak hívjuk. Ha egy félvezetőre feszültséget kapcsolunk, 
gerjesztett állapotban lévő elektronjai egy-egy lyukba vándorolva a pozitívabb potenciálú 
hely felé tartanak, míg a lyukak a negatívabb potenciál felé látszanak mozogni, vagyis a 
félvezető a gerjesztés hatására (kismértékben) vezetővé válik. Ezt a tulajdonságát javíthatjuk 
szennyezőanyagok alkalmazásával. Ha az V. főcsoportból választunk elemet (pl. foszfor), és 
a félvezető egy-egy atomját ilyenre cseréljük, a kötések mellett egy ötödik, kötésben nem 

 



résztvevő elektron jelenik meg. Ilyenkor n-típusú (n mint negatív) szennyezésről beszélünk. 
Az ötödik elektron magasabb energiájú állapotban van, energiája a vezetési sáv 
energiaszintjeihez közel esik, vagyis kis gerjesztéssel képes részt venni a vezetésben, meglévő 
lyukakba ugrással vándorolni. Ha a III. főcsoport egy elemével szennyezzük (pl. bór) a 
félvezetőt, p-tíusú szennyezésről beszélünk (p mint pozitív). A félvezető három elektronja vesz 
részt kovalens kötésben, míg a negyediknek nincs párja, úgy tűnik mintha egy elektron 
hiányozna, lyuk lenne a szennyező anyag atomja mellett. Ha p- és n-típusú szennyezett 
félvezetőket egymás mellé helyezzük (p-n átmenet), az n-típusú szennyezett réteg 
elektronjainak kedvezőbb energiájú állapotot jelent a p-típusú szennyezett réteg lyukainak 
elfoglalása, így a két réteg határán elektronok vándorolnak az n rétegből a p rétegbe, vagyis 
az utóbbi negatívabb potenciálú lesz. Ennek következtében egy a vándorlást gátló elektromos 
tér jön létre, végül egyensúly áll be. 

33’-34’ A fentieket az alábbi (félperces) videó szemlélteti 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=phuoHtQAJFg&t=29s 

 

35’-38’ Napelem 
 
a tárgyalás egy lehetséges módja: 
 
Fenti p-n átmenet egyensúlya esetén a két réteg között potenciálkülönbség van. Ha most ezeket 
összekötjük, olyan irányú áram indul meg, ami a potenciálok kiegyenlítését segíti. Ekkor 
viszont újabb elektron-lyuk vándorlás indulhat meg, vagyis a folyamat önfenntartó. A 
napelemben a szennyezett rétegekben a gerjesztést, ezzel a vezetőképesség fokozását a Napból 
(fényforrásból) érkező energia, fotonok biztosítják. 

 

39’-46’ Dióda 
 
a tárgyalás egy lehetséges módja: 

 



 
 
Ha a p-n átmenetre úgy kapcsolunk feszültséget, 
hogy a pozitívabb potenciált az n rétegre 
kapcsoljuk, itt az elektronok számára csak 
magasabb energiaszintű állapotok vannak, 
vagyis az elektronok nem indulnak meg a 
feszültség okán kedvezőbbnek tűnő réteg felé. 
Nem indul meg áram, ezért ilyenkor záró 
irányú feszültségről beszélünk. Ha ezzel 
ellentétes polaritást alkalmazunk, vagyis a p 
rétegre kapcsoljuk a pozitívabb potenciált, 
segítjük a rekombinációt, az elektronok 
megindulnak a lyukak felé, áram folyik. A 
nyitó irányú kapcsolásban a félvezető eszköz 
vezetővé válik. Ezt az eszközt diódának hívjuk, 
aminek a szerepe az áramkörben éppen az, hogy 
csak az egyik irányba engedje az áram folyását. 
 

47’-62’ Film a félvezető dióda működési elvéről 
https://www.youtube.com/watch?v=JNi6WY7WKAI&list=RDCMUCqZQJ4600a9w
IfMPbYc60OQ&index=4 

Ha a film már nem elérhető, biztosan 
találunk hasonlót a témában. 

63’-65’ rövid teszt 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-
46d5-4b3a-a5ed-d640f67b512a_102e5c57-b50f-4053-b4a3-c1a7c5aa564f_356b996c-

Az oldalon „nézelődhetünk” is, jó 
összefoglalást ad. 

A képek forrása: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/0d0cc85d-f7b5-
41fb-aec0-d1b8362c7ebf_e90c4562-46d5-4b3a-
a5ed-d640f67b512a_102e5c57-b50f-4053-b4a3-
c1a7c5aa564f_356b996c-0779-43c6-b4eb-
00f1fcd1ffd4_1ab8d155-20c9-4546-949a-
a4ffd8058302_48d29d50-2dd9-4193- 



0779-43c6-b4eb-00f1fcd1ffd4_1ab8d155-20c9-4546-949a-a4ffd8058302_48d29d50-
2dd9-4193-9686-cfc22d0b4594_3785aeb9-5582-4c7f-9f3d-c617c464dc3a 

66’-73’ Tranzisztor 
 
a tárgyalás egy lehetséges módja: 
A tranzisztort áramerősség felerősítésére használjuk. Első ránézésre két egymással 
szembefordított diódának tűnik, vagyis a tranzisztor valójában egy npn átmenet 
(szennyezett félvezetők ezen típusai, ebben a sorrendben – vagy ennek inverzében).  Ha csak 
az U1 feszültséget kapcsoljuk a tranzisztorra, az átmenetek egyikén mindig záróirányú a 
feszültség. Ezért van szükség az U2 
feszültségre. Az n típusú emitter (E) és p 
típusú bázis (B) rétegekre kapcsolt U2 
feszültség nyitóirányú, így az emitterből 
elektronok áramlanak (innen az elnevezés) 
a bázisba. Mivel a bázis réteg nagyon 
keskeny, az elektonok egy része a záró irány 
ellenére is átjut az n típusú kollektorba (C), 
ahonnan az U1 feszültség következtében 
tovább áramlanak. Vagyis az U2 feszültség 
által létrehozott bázisáramot felerősítve, 
kollektoráramként hasznosíthatjuk. 
 

 

74’-81’ Film a félvezető tranzisztor működéséről 
https://www.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4&t=336s 

 

82’-90’ Rövid összefoglalás Ebben segíthet a fenti sulinetes oldal. 
 



 
  



Óra eleji kérdések 
 
Question 1 
The light bulbs in Circuit A and B have the same resistance. But the current in Circuit A is two times the current in Circuit B. In 
which circuit will the bulb be the brightest? 
  

 
  
Question 2 
Circuit A and B have the same current. But the light bulb in Circuit A has one-half the resistance of the light bulb in Circuit B. In 
which circuit will the bulb be the brightest? 
  

 



 Question 3 
Circuit A and B have the same current. But the battery of Circuit A has twice the voltage of the battery in Circuit B. In which circuit 
will the bulb be the brightest? 
  

 
  
  
  
 
Question 4 
The current in Circuit A is two times the current in Circuit B. The light bulb in Circuit A has one-half the resistance of the light bulb 
in Circuit B. In which circuit will the bulb be the brightest? 
  

 



  
Question 5 
The battery of Circuit A has twice the voltage as the battery of Circuit B. The light bulb in Circuit A has one-half the resistance of 
the light bulb in Circuit B. In which circuit will the bulb be the brightest? 

 
  

Question 6 
The current in Circuit A is two times the current in Circuit B. The light bulb in Circuit A has two times the resistance of the light bulb 
in Circuit B. In which circuit will the bulb be the brightest? 
  

 
  
  



  
Question 7 
The battery of Circuit A has twice the voltage of the battery in Circuit B. The light bulb in Circuit A has two times the resistance of 
the light bulb in Circuit B. In which circuit will the bulb be the brightest? 

 
  

  
Question 8 
The current in Circuit A is two times the current in Circuit B. The battery of Circuit A has one-half the voltage of the battery in 
Circuit B. In which circuit will the bulb be the brightest? 
  

 
  
  



Question 9 
The current in Circuit A is one-half the current in Circuit B. The battery of Circuit A has two times the voltage of the battery in 
Circuit B. In which circuit will the bulb be the brightest? 
  

 
  
 

 

 



Mágnesesség 

1-2. óra 

Mágneses alapjelenségek, erővonalak, mágneses indukcióvektor, térerősség, anyagok mágneses tulajdonságai (para-, dia-, ferromágneses 
anyagok) 

 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-15 Mágneses alapjelenségek 
 
Mit tudunk elmondani a mágnesekről? 

● két pólusuk van, az északi és a déli 
● azonos pólusok taszítják egymást, ellentétesek vonzzák 
● nem léteznek mágneses monopólusok 
● vannak természetben előforduló mágnesek és mesterséges mágnesek 
● a Föld is egy nagy mágnesként viselkedik, az Északi sarkon van a déli pólus, a Déli 

sarkon az északi pólus 
 
Két anyag között kialakuló mágneses vonzást vagy taszítást mágneses kölcsönhatásnak 
nevezzük. 
Mágneses mező: A térnek az a része, ahol a mágneses kölcsönhatások érvényesülnek. 
 
Milyen anyagok hozhatnak létre mágneses mezőt? 

● természetes mágnesek 
○ mágnesvasérc 
○ Földmágnes 

● mesterséges, permanens mágnesek 
○ “hétköznapi” mágnesek (rúdmágnes, patkómágnes, hűtőmágnes stb.) 
○ neodímium mágnes (Nd2Fe14B) 

● ferrofluid 
● elektromos áram (mozgó elektromos töltés) 
● ferromágneses anyagok 

○ vas 
○ kobalt 

 
 
Legjobb, ha a mágnesek 
tulajdonságait, illetve ezeket az 
ismereteket a diákok szedik össze. 
 
Fontos felhívni a figyelmet, hogy a 
mágnesnek semmiképpen nem 
pozitív és negatív vége van. 



○ nikkel 
○ ezek ötvözetei 

 

15-20 Hogyan készült? A mágnes 
Hogyan készült? A mágnes. - YouTube 

 

20-30 Mi az a ferrofluid és hogyan működik? 
Olyan kolloid, amelyben nanoméretű ferromágneses részecskék találhatók. 
Ferrofluid: How it works (by Michael Flynn) - YouTube 
Playing With Ferrofluid! - YouTube 

 

30-60 A mágneses mező jellemzése 
 
Mennyiségi jellemzés 
Torziós szálra erősített magnetométerbe áramot vezetünk. Ha egy rúdmágnessel közelítünk 
hozzá, akkor a mérőkeret elfordul. 
Rajzoljuk is le az összeállítást! 
 
Az áramjárta keretre ható forgatónyomatékkal tudjuk kifejezni a mágneses mező 
mennyiségi jellemzésére szolgáló mágneses indukcióvektort. 
A keret akkor van maximális forgatónyomatékú helyzetben, ha a keret síkja párhuzamos a 
rúgmágnessel. 
A maximális forgatónyomaték függ: 

● a kereten átfolyó áram erősségétől 
● a keret menetszámától 
● a keret keresztmetszetétől 

 

 
 
Jobb lenne bemutatni a kísérletet, 
hogy a magnetométer elfordul 
mágneses mezőben, de ha nincs rá 
mód, akkor videó is jó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A mező adott pontján a 
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑁⋅𝐼⋅𝐴
 hányados állandó, ezt a hányadost nevezzük mágneses 

indukciónak. 

[𝐵] =
𝑁

𝐴 ⋅ 𝑚
= 𝑇 

Mivel a mágneses indukció vektormennyiség, az iránya a következőképp határozható meg: 
● az egyensúlyi helyzetben levő magnetométer síkjára merőleges 
● jobbkézszabály szerint: a jobb kezünk négy ujját a keretre görbítjük az áram 

haladási irányának megfelelően, a hüvelykujjunk mutatja az indukció irányát 
 
A mágneses mező szemléltetése 
 
Kísérlet: mágnes+vasreszelék 
 
Indukcióvonalakkal 

● érintője az adott pontbeli indukcióvektor 
● sűrűségük egyenesen arányos a mező erősségével 

A mágneses mező örvényes → az indukcióvonalak mindig önmagukba záródnak 
 
Mágneses indukciófluxus 

𝛷 = 𝐵 ⋅ 𝐴 

[𝛷] = 𝑉 ⋅ 𝑠 = 𝑊𝑏 
 
 
Homogén mágneses mező def. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos, hogy nem erővonalak 
vannak, mint elektromos mezőben 

60-90 Anyagok mágneses tulajdonságai 
 
Az anyagokat mágneses szempontból jellemző mennyiség a permeabilitás. 

A vákuum permeabilitása: 𝜇0 = 4𝜋 ⋅ 10−7  
𝑉⋅𝑠

𝐴⋅𝑚
 

A többi anyagnak a relatív permeabilitását szokás megadni, azaz a vákuumra 
vonatkoztatott permeabilitását. 
 
Adott anyagban vagy mezőben a mágneses indukció segítségével megadhatjuk a 

 



mágneses térerősséget, vagy más szóval a mágneses gerjesztettséget. 

𝐻 =
𝐵

𝜇
 

ahol 𝜇 = 𝜇0 ⋅ 𝜇𝑟 
 
Mágneses szuszceptibilitás 
Az a mennyiség, amely megmutatja, hogy a külső mágneses tér az adott anyagot mennyire 
mágnesezi át. 

𝜇𝑟 = 1 + 𝜒 
 
Ferromágneses anyagok 
 
Olyan anyagok, amelyek külső mágneses térbe helyezve maguk is mágnesessé válnak. 
Ennek magyarázata a részecskéinek szerkezetében rejlik: az atomok ún. doménekbe 
rendeződnek, amelyekben a spinek ugyanolyan irányúak. Ezek a domének egymáshoz 
képest különböző irányokban állnak, ezért kifelé az anyag nem biztos, hogy mágneses. 
Külső tér hatására a domének elrendeződnek és az anyag mágnessé válik. 
Ha egy ferromágneses anyag egyszer felmágneseződött, akkor nem tud visszatérni az 
eredeti, kiindulási állapotába. 
 

A ferromágneses anyagok relatív permeabilitása 1-nél jóval nagyobb, 103 −
106 nagyságrendű is lehet. 
 
A mágneses szuszceptibilitás értéke ferromágneses anyagok esetén 𝜒 >> 1 
 
Mágneses mezőbe helyezve felerősítik a mágneses indukció nagyságát. 
 
pl. vas, kobalt, nikkel, ezek ötvözetei 
 
 
Paramágneses anyagok 
 
Olyan anyagok, amelyekre szintén hatással van a mágneses mező, csak sokkal kisebb 
mértékben, mint a ferromágneses anyagokra. 



Esetükben a szuszceptibilitás értéke: 0 < 𝜒 < 1, tehát pozitív, de egynél kisebb. Ez azt 
jelenti, hogy a paramágneses anyagok relatív permeabilitása 𝜇𝑟 ≈ 1, kicsit nagyobb. 
Tehát a paramágneses anyagok is erősítik a mágneses indukciót, csak nem akkora 
mértékben, mint a ferromágneses anyagok. 
 
pl. alumínium, mangán, ón, platina, oxigén 
 
Diamágneses anyagok 
 
A külső mágneses mező csak nagyon kis mértékben van rájuk hatással.  
A szuszceptibilitás értéke 𝜒 < 0, tehát a relatív permeabilitás kisebb lesz, mint 1. Ez azt 
jelenti, hogy a diamágneses anyagok csökkentik a mágneses indukció nagyságát. 
Ideális diamágnes teljes mértékben kizárja a mágneses mezőt. Ilyen ideális diamágnes a 
szupravezető, amellyel kimutatható a diamágneses levitáció jelensége. 
Multi Diamagnetic Levitation | Magnetic Games - YouTube 

AMAZING Science Experiments With Magnets - Oddly Satisfying Video - YouTube 



Mágnesség 

3-4. óra 

Az áram mágneses tere, gyakorlati alkalmazások 

 

 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-10 Előző órán tanultak átismétlése kvízprogram seítségével  

10-20 Oersted kísérlete 
Az áramok mágneses tere - Oersted kísérlet - YouTube 
 
A mozgó elektromos töltés maga körül mágneses mezőt kelt. A mágneses mező iránya függ az 
áramiránytól. 

vagy élőben bemutatni vagy 
videón 

 
 
20-60 
 
 

Vezetők mágneses tere 
 
Az áramok mágneses tere - Mágneses indukcióvonalak - YouTube 
 
 
Hosszú egyenes vezető mágneses tere 
 

● az indukcióvonalak koncentrikus körökként helyezkednek el a vezető körül, a vezetőre 
merőleges síkban 

● az indukció nagysága vezetőtől távolodva csökken: 

𝐵 = 𝜇0

𝐼

2𝑟𝜋
 

● az indukció irányát jobbkézszabály szerint határozhatjuk meg: jobb kezünk hüvelykujja az 
áram irányába mutat, begörbített ujjaink mutatják a mágneses mező irányát 

 
Ampère-féle gerjesztési törvény 

𝐵 ⋅ 2 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜋 = 𝜇0 ⋅ 𝐼 
Az egyenlet bal oldalának jelentése: 

● a indukcióvektor mindig az indukcióvonal érintőjének irányába mutat 

 
 
Az indukcióvonalakat 
vasreszelékkel szintén 
lehetőség szerint jó lenne 
bemutatni, de videón is jól 
látszik. 
Talán úgy a legcélszerűbb, 
ha mindig a videóból épp 
csak az adott vezetőhöz 
tartozó elrendeződést 
mutatjuk meg, nem egybe az 
egészet. 
 
Mindegyikhez célszerű fel is 
rajzolni az indukcióvonalak 
alakját. 



● az indukcióvonalat felbontjuk olyan nagyon kicsi részekre, hogy ott a körvonal érintője jó 
közelítéssel megegyezzen az érintővel 

● minden ilyen kis szakaszra megszorozzuk az ottani indukció nagyságát a hozzátartozó 
körív hosszával és ezeket az értékeket összeadjuk 

● mivel a B a körív mentén mindenhol ugyanakkora, így az indukció és a kör kerületének 
szorzatát kapjuk 

● ezt a szorzatot mágneses örvényerősségnek nevezzük: Ö𝐵 = 𝐵 ⋅ 2 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝜋 = 𝛴𝐵𝑠 ⋅ 𝛥𝑠 
 

Ö𝐵 = 𝜇0 ⋅ 𝛴𝐼 
Ez az Ampère-féle gerjesztési törvény, vagyis az örvényerősség értéke bármely 𝐼 áramot 
körülfogó zárt hurokra egyenlő az áramerősségek összegének és a vákuum permeabilitásának 
szorzatával. 

Ha elvégezzük a 𝐻 =
𝐵

𝜇0
 behelyettesítést, akkor 

𝛴𝐻 ⋅ 𝛥𝑠 = 𝛴𝐼 
Úgy is mondhatjuk, hogy egy zárt görbe által bezárt területen átmenő áramerősségek összege 
egyenlő a mágneses térerősség görbe mentén vett integráljával. 

∮ 𝐻 𝑑𝑠 = 𝛴𝐼 

 
Körvezető mágneses tere 
 
A körvezető tekinthető egymenetes tekercsnek, viszont mágneses szempontból nem egészen 
úgy viselkedik, mint egy tekercs. Körvezető esetén a mágneses indukció nagysága a kör 
közepén: 

𝐵 = 𝜇0 ⋅
𝐼

2𝑅
 

Az indukcióvonalak iránya szintén jobbkézszabály szerint határozható meg, a jobbkezünk 
begörbített ujjai mutatják az áram irányát a körvezetőben, a hüvelykujjunk, ami a kör síkjára 
merőleges, a mágneses indukcióvektor irányát. 
 
Körvezető mágneses tere a kör tengelyén, a középponttól 𝑙 távolságban: 

𝐵 = 𝜇0 ⋅
𝐼𝑅2

2(𝑙2 + 𝑅2)3/2
 



 
 
Egyenes tekercs (szolenoid) mágneses tere 
 
Hosszú egyenes tekercs belsejében homogén mágneses mező jön létre, amelynek az 
indukcióját a következőképpen tudjuk kiszámolni: 

𝐵 = 𝜇0 ⋅
𝐼 ⋅ 𝑁

𝑙
 

ahol 𝐼 a tekercsben folyó áramerősség, 𝑁 a tekercs menetszáma, 𝑙 a tekercs hossza 
A tekercs belsejében a mágneses indukció iránya: begörbített ujjaink (jobbkéz) mutatják az áram 
irányát a tekercsben, a hüvelykujjunk pedig az indukció irányát (és egyben a tekercs északi 
pólusát). 
A mágneses mező minden esetben örvényes, vagyis az indukcióvonalak önmagukba záródnak. 
A tekercs körül az indukcióvonalak úgy helyezkednek el, mintha rúdmágnes lenne. A belsejében 
tehát a B iránya az északi pólus felé mutat, a tekercsen kívül pedig a déli felé. 
 
Ha a tekercsbe ferromágneses anyagot (vasmagot) helyezünk, akkor az indukció nagysága 
jelentősen megnövelhető. 

𝐵 = 𝜇0𝜇𝑟 ⋅
𝐼 ⋅ 𝑁

𝑙
 

ahol 𝜇𝑟 a vasmag relatív permeabilitása. 
 
A vasmagos tekercs elektromágnesként működik, ami azért praktikus a gyakorlati felhasználás 
szempontjából, mert tetszőlegesen kikapcsolható, ha megszüntetjük az áramot, illetve a mágnes 
erőssége is változtatható. 
 
Körtekercs (toroid) mágneses mezője 
 
A toroid belsejében koncentrikus köröket formálnak az indukcióvonalak. Ha 𝑅𝑘  a toroid 
középsugara, akkor ott a mágneses indukció nagysága: 

𝐵 = 𝜇0 ⋅
𝐼 ⋅ 𝑁

2 ⋅ 𝑅𝑘 ⋅ 𝜋
 

Az irányát ebben az esetben is jobbkéz-szabály szerint állapítjuk meg. 



60-80 Elektromágnesek gyakorlati alkalmazása 
 

● emelődaru 
● elektromos csengő 

 
● automata biztosíték: Automata biztosíték – GeoGebra 
● relé 

 



 
● dinamikus hangszóró 



 

 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Mozgási és nyugalmi indukció, Faraday-féle indukciós törvény, Lenz-törvény 
 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-15’ Ismétlés: Lorentz-erő 
Szimuláció: https://www.geogebra.org/m/YagnWhw0#material/kRmnRZrE 

 

13’-28’ Mozgási indukció, Lenz törvénye 
Kísérlet (érdemes minden videót megnézni): 
1. https://youtu.be/VlTziw5698Q?t=46 
 
2. https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Magneses_indukcio_I.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Magneses_indukcio_IV.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Magneses_indukcio_VI.ogv 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Magneses_indukcio_I.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Magneses_indukcio_III.ogv 
 
Segítség a kísérlethez és annak magyarázatához: 
Kísérlet: Mozgassunk egymáshoz képest egy tekercset és egy rúd mágnest. A tekercsre 
kössünk egy középnullás feszültségmérő műszert. 

Michael Faraday (1791-1867) 
 
Fontos: Nincs áramforrás. 
 
 
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804- 1865) 



Tapasztalat: Az árammérő áramot jelez mindaddig, amíg a tekercs és a rúdmágnes 
egymáshoz képest mozog. Ellentétes mozgatáskor a mutató is a másik irányba tér ki. Minél 
gyorsabban mozgatjuk, annál nagyobb a kitérés. 
Ez a jelenség az elektromágneses indukció egyik fajtája, a mozgási indukció. 
A vezetőben (tekercsben) folyó áramot indukált áramnak nevezzük, melynek keletkezését 
az indukált feszültségnek tulajdonítjuk. 
Magyarázat: Az indukált feszültség a mozgó töltésekre ható Lorentz-erő miatt lép fel. Ha l 
hosszúságú vezetődarabot v sebességgel mozgatunk, akkor a benne lévő szabad elektronok 
vele mozognak, így a vezetőben elektronvándorlás indul meg. Az l hosszúságú vezető a 
mozgatás ideje alatt úgy viselkedik, mint egy feszültségforrás. Az indukált feszültség 
nagysága egyenesen arányos a mozgatás sebességével a mágneses mező nagyságával és a 
mágneses mezőben lévő vezeték hosszával. 

𝑈𝑖 = 𝐵𝑙𝑣𝑠𝑖𝑛𝛼 

 
Szimuláció: 
https://www.geogebra.org/m/uKj2Ez8L#material/zuhkfJzB 
 
A fellépő erő éppen ellentétes a sebességgel, tehát akadályozza a vezető mozgását. Az 
indukált feszültség által létrehozott indukált áram olyan irányú, hogy mágneses hatásával 
akadályozza az indukáló folyamatot, azaz azt a hatást, amely őt létrehozta. Ez a Lenz 
törvénye.  
 
Kísérlet: 
Függesszünk fel egy alumínium karikát és mozgassuk ki-be egy mágnest a karikában. 
Tapasztalat: Közelítéskor a mágnes taszítja távolításkor vonzza a karikát. 
Cseréljük le a zárt karikát egy nyíltra melyen egy kis szakadás található. 
 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Magneses_indukcio_VIII.ogv 



 
Tapasztalat: Ebben az esetben a mágnesnek nincs hatása a karikára. 
Az utóbbi kísérletünk  igazolja, hogy a jelenség nem a mágnessel keltett légáramlatok miatt 
következett be mindkét karikában  
A változó mágneses mező elektromos mezőt indukált. Mindkettőben indukált feszültség 
keletkezett, a zárt karikában a feszültség hatására áram indult meg, ennek a köráramnak 
mágneses tere lépett kölcsönhatásban mágnessel. Lenz törvénye miatt az indukált áram 
iránya mindig olyan irányú, hogy mágneses mezője az őt létrehozó hatást akadályozza. Lenz 
törvénye az energiamegmaradás elvének következménye. 
 

29’-43’ Feladatok 
1. Mekkora feszültség indukálódik a vitéz 80 cm hosszú kardjának markolata és hegye 
között, ha 5 m/s sebességgel rohan kivont fegyverével, amely merőleges a Föld mágneses 
indukcióvonalaira? (A Föld mágneses mezőjét 0,05 mT-nak vegyük.) 

 
2. Egy fél méter hosszú fémrúd 3 másodpercig szabadon esett a Föld mágneses mezőjében. 
Ábrázoljuk a rúd két vége között indukálódik feszültséget az idő függvényében! A Föld 
mágneses mezőjének erőssége 0,05 mT. 

 



 
3. A legmodernebb konyhákban már indukciós tűzhelyeket találunk. Vásárláskor 
figyelmeztetnek, hogy az ilyen tűzhelyen csak olyan edénnyel lehet főzni, amelynek alja 
mágnesezhető fém. Találjuk ki, hogyan működhetnek ezek a tűzhelyek, és miért 
energiatakarékosabb más tűzhelyeknél? 

 
 



44’-57’ Nyugalmi indukció 

Kísérlet 

https://www.youtube.com/watch?v=a9Ct98eKuw0 

 

Segítség a kísérlethez és annak magyarázatához: 

Helyezzünk el két, 600 menetes iskolai transzformátortekercset az asztalon úgy, 

hogy a tengelyei egybeesnek és a két tekercs távolsága 3-4 cm legyen. 

Csatlakoztassuk az egyik tekercset pillanatkapcsoló és tolóellenálláson keresztül 4,5 

V-os zsebtelepre. A másik tekercse kössünk középállású műszert. Állítsuk a 

tolóellenállás értékét minimálisra, zárjuk majd szakítsuk meg az első tekercs 

áramkörét. 

Tapasztalat: Bekapcsoláskor és kikapcsoláskor a második tekercsre kötött 

mérőműszer mutatója kitér. (ellentétes irányba) 

Ezek után vigyük egymáshoz közelebb a két tekercset! 

Tapasztalat: A mutató nagyobb kitérést mutat. 

Majd helyezzünk a két tekercsbe közös vasmagot, és ezután ismételjük meg a 

kísérletet! 

Tapasztalat: A mutató jobban kitér. 

Itt most nem mozgatunk semmit Így ezt az elektromágneses indukció jelenséget 

nyugalmi indukciónak nevezzük. 

Magyarázata lehet-e a Lorentz erő? 

Nem, mert nem mozgatjuk egyik tekercset sem. Viszont változtattuk az első 

tekercsben folyó áram erősségét. Ahol áram folyik, ott van mágneses mező is. 

Azzal, hogy változtattuk az áramerősséget, megváltozott a tekercs körüli mágneses 

indukció. Tehát a második tekercs időben változó mágneses mezőben volt, ezáltal 

 



abban a vezetőben (tekercsben), amely időben változó mágneses mezőben volt, 

feszültség indukálódott. 

Mitől függ az indukált feszültség nagysága?  

Aváltozó mágneses mezőben nyugvó vezetőkeretben (tekercsben) indukált 

feszültség egyenesen arányos a fluxusváltozás és a hozzá tartozó idő hányadosával 

valamint a menetszámmal. 

𝑈𝑖 = −𝑁
∆Φ

Δ𝑡
 

Ez a törvény a nyugalmi indukció Faraday-féle törvénye. A Lenz-törvény kimondja, 

hogy az indukált feszültség által létrehozott indukált áram mindig olyan irányú, 

hogy hatásával akadályozza az őt létrehozó hatást. Lenz törvényét a Faraday-féle 

indukciós törvényben negatív előjellel vesszük figyelembe. 

 

58’-69’ Feladatok 
1. Faraday kísérletében az elektromágnes egy másik tekercsben feszültséget indukál. 

Mekkora az elektromágnes mágneses mezője, ha a 400 menetes 8 cm hosszú 

vasmagos tekercsre 1,2 A erősségű áramot kapcsolunk. Mekkora feszültséget 

indukál ez a 600 menetes 6 cm2 keresztmetszetű másik tekercsben, ha a bekapcsolás 

ideje 0,1 s és a mágneses mező erőssége 90 %-ban jelenik meg a másik tekercsben? 

 



 

2. Milyen gyorsan kapcsoltuk ki a 200 menetes 8 cm hosszú 4 cm2 keresztmetszetű, 

nikkel magú tekercs 2 A-es áramát, ha a rákapcsolt feszültségmérő 24 V-ot mutat? 

 

 

70’-81’ Kísérlet:  



Végezzünk kísérletet az ún. Waltenhofen-féle ingával. Erős mágneses mezőben lengessünk 
alumínium lemezt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ha0uGd3cQ 
 
Tapasztalat: A lemez nagyon gyorsan leáll. Ha tömör lemezt helyett bevagdalt, fésűs 
szerkezetű lemezt használunk, akkor ennek csillapodása jóval kisebb lesz. 
A jelenséget úgy magyarázhatjuk, hogy a mágneses mező a mozgó lemezben lévő 
elektronokat mozgásba hozza. Mivel az indukált elektromos mező örvényes, ezért az 
elektronok zárt görbe mentén mozognak, ún. örvényáramok alakulnak ki. 
Az örvényáramok mágneses hatása a Lenz törvény miatt akadályozza az őt létrehozó hatást, 
ezért lassul az inga lengése az első esetben. A bevagdalt lemezben kevésbé tudnak kialakulni 
az örvényáramok, az akadályozó hatás így sokkal gyengébb. 
 
Kísérlet: 
Vizsgáld meg hogy egy réz vagy alumínium csőben miként mozog egy erős kisméretű 
rúdmágnes! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R78BNAxbfhg 
 
 

82’-89’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 



1. (számolós feladat) Számítsuk ki a Lenz karikában indukált áram erősségét! Az alumíniumkarika 4 cm sugarú, 0,01 ohm ellenállású és a 400 
mT erősségű mágnest a távolból 1,5 s alatt közelítettük hozzá! 
 
Segítség a megoldáshoz: 

Φ = 𝐵 ∙ 𝐴  , 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝐴 = 𝑟2𝜋 

  𝑈𝑖 = 𝑁
∆Φ

Δ𝑡
  , 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑁 = 1 

Megoldás: 

 
2. (számolós feladat) Egy vonat 108 km/h nagyságú sebességgel halad délről észak felé. A vonat 145 cm hosszú tengelyének két vége között 
1,884 mV nagyságú feszültség indukálódik. Az inklináció szöge 60°. Mekkora a Föld mágneses terének indukciója? 
 
Segítség a megoldáshoz: 𝑈𝑖 = 𝐵𝑙𝑣𝑠𝑖𝑛𝛼 



Megoldás: 

𝑈𝑖 = 𝐵𝑙𝑣𝑠𝑖𝑛𝛼 → 𝐵 =
𝑈

𝑙 ∙ 𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼
= 5 ∙ 10−5𝑇 

 
3. (teszt) Mi történik, ha egy légmagos tekercsbe, melyhez előzőleg árammérőt csatlakoztattunk, gyors mozdulattal betolunk egy 
rúdmágnest? 
A) Az árammérő áramot jelez mindaddig, amíg a mágnes mozog. 
B) Az árammérő nem jelez áramot, mert nem jön létre elektromos tér (mező). 
C) Az árammérő nem jelez áramot, mert áram csak a rúdmágnesben indukálódik (örvényáram), és azt az árammérő nem méri.  
 
Megoldás: A) 
 
Magyarázat:  
 
4. (teszt) Egy kicsiny mágnest hosszú fonálra kötünk, és egy rézlap fölé, illetve egy papírlap fölé lógatjuk. Az így készített ingát először a 
rézlap fölött, majd a papírlap fölött azonos kitérésű lengésbe hozzuk. Mit mondhatunk az ingamozgás csillapodásáról? 

 
A) Az ingamozgás lassabban csillapodik a rézlap fölött, mint a papírlap fölött. 
B) Mindkét lap fölött ugyanolyan gyors a lengés csillapodása. 
C) Az ingamozgás lassabban csillapodik a papírlap fölött, mint a rézlap fölött. 



Megoldás: C) 
 
Magyarázat:  
 
5. (teszt) . Egy szabadon álló, rövidre zárt légmagos tekercs felé rúdmágnest közelítünk az ábrának megfelelően. Milyen irányú erőt fejt ki a 
tekercs a mágnesre a mágnes közelítése során? 

 
 
A) Ha a mágnes É-i pólusa áll a tekercs felé, vonzó, ha a D-i, taszító. 
B) A pólusok helyzetétől függetlenül taszító. 
C) Nincs erőhatás, mert a tekercsnek nincs mágneses tere, mivel a tekercsben nem folyik áram. 
 
Megoldás: B) 
 
Magyarázat:  
 
 
6. (esszé, 2017. október) Az elektromágneses indukció játékosan  

Magyar fiatalok egy különleges, a fizika elvein alapuló játékot fejlesztettek. A játék működése a Lenz-törvényre épül. Az eszköz valójában 

egy vezető anyagból (rézből vagy alumíniumból) készült henger, melyen át tud esni egy erős neodímium mágnesből készített golyó, 

amelynek átmérője csak egy kicsit kisebb, mint a henger átmérője. Ahogy Ádám és Tamás, a két ötletgazda kiemelte, különleges érzés az, 



amikor a rézhengeren lassan áthaladó, annak falával lényegében nem érintkező mágnesgolyó súlyát mindaddig érezzük a hengert tartó 

kezünkkel, ameddig a golyó a csőben tartózkodik. A játék kitalálói elmesélték, hogy míg a rézhengeres változat inkább a háttérben 

meghúzódó fizikai jelenség megélését segíti, addig a rézzel megegyező méretű alumíniumhenger és az erős mágnesgolyó ügyességi 

játékként is szolgálhat. A függőleges alumíniumhengerből ugyanis nagyobb sebességgel lép ki a mágnesgolyó, mint az egyébként 

ugyanolyan rézhengerből. 

 

a) Ismertesse az elektromágneses indukció jelenségét! 

b) Ismertesse a Lenz-törvényt! 

c) Hogyan fékezi le a fémhenger az erős mágnesből készített golyó esését? Ismertesse a folyamat főbb elemeit! 



d) Miért egyenletes a golyó mozgása a hengeren belül? 

e) Miért esik gyorsabban a mágnesgolyó az alumíniumhengerben, mint a rézhengerben? 

f) Miért mozog gyorsabban a golyó abban a hengerben, melynek falát kilyuggatták? 

g) Hogyan lehetséges, hogy érezzük a hengeren áteső golyó súlyát a hengert tartó kezünkkel, pedig a golyó nem ér hozzá esés közben a hengerhez? 

Segítség: (javítási útmutató) 



  
  



Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Homogén mágneses térben az indukcióvonalak a papírlap síkjával párhuzamosak (Lásd az ábrát.) A mágneses térben az 
indukcióvonalakra merőlegesen elhelyezkedő fémpálcát mozgatunk. Ennek hatására a pálcán az ábra szerint töltésmegosztás jön létre. Merre 
mozog a pálca? (A) 
 

 
A) A lap síkjára merőlegesen befelé (tőlünk távolodik). 
B) A lap síkjára merőlegesen kifelé (hozzánk közeledik). 
C) A lap síkjában balra. 
 
 
2. (teszt) Egy rézdrótból készült, áramjárta tekercset és egy rúdmágnest az ábrán látható módon helyezünk el (rögzítünk) egymás mellé. 
Milyen erő ébred a két nyugvó tárgy között? (C) 

 
A) Vonzóerő, mivel a mágnes vonzza a fémet. 



B) Taszítóerő, mivel Lenz törvényének értelmében a tekercs olyan mágneses teret hoz létre, amely taszítja a mágnest. 
C) A tekercsben folyó áram irányától függően ébredhet vonzó- vagy taszítóerő is. 
 
3. (teszt) Egy zárt alumíniumgyűrűt hajlékony szigetelő fonalakon fellógatunk, majd távolról a gyűrű közepe felé, a gyűrű síkjára 
merőlegesen vízszintes rúdmágnessel közelítünk. Mi történik a gyűrűvel? (C) 

 
 
A) A gyűrű nyugalomban marad. (Nincs kölcsönhatás.) 
B) A gyűrű a mágnes felé tér ki. (Vonzás.) 
C) A gyűrű a mágnestől elfelé tér ki. (Taszítás.) 
 
4. (teszt) Az ábrán látható tekercsen egy hosszú mágnesrudat tolunk át. Amikor a mágnes északi pólusát betoljuk a tekercsbe, a tekercshez 
kapcsolt, érzékeny egyenáramú árammérő műszer mutatója jobbra tér ki. A mágnesrudat átfordítás nélkül áttoljuk a tekercsen, és a 
túloldalon kihúzzuk. Merre tér ki a mutató akkor, amikor a túloldalon a mágnes déli pólusa elhagyja a tekercset? (B) 



 
 
A) Jobbra tér ki. 
B) Balra tér ki. 
C) Ekkor már nem tér ki, középen áll, nem jelez áramot. 
 
 
5. (teszt) A papír síkjára merőleges, homogén mágneses térben egy vezetékből hajlított keret helyezkedik el az ábra szerint. A vezeték végén 
érzékeny műszer méri a vezetőkeretben folyó áram erősségét. Szeretnénk úgy eltávolítani a vezetőkeretet a mágneses térből, hogy az 
árammérő egy pillanatra se térjen ki. Hogyan tehetjük ezt meg? (C) 
 

 
A) Úgy, hogy a keretet egy hirtelen mozdulattal kihúzzuk a mágneses térből az x-szel jelzett irányban. 



B) Úgy, hogy a keretet először az x tengely körül elforgatjuk 90°-kal, hogy a síkja párhuzamos legyen az indukcióvonalakkal, és csak ezután 
húzzuk ki a mágneses térből. 
C) Bármilyen módszert alkalmazunk, az érzékeny árammérő műszer kitér. 
 
 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Önindukció, feladatok 
 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-25’ Ismétlés: szimulációk segítségével 
mozgási indukció 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mag_indukce_ac
cel&l=hu 
https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_hu.html 
Lenz törvénye: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_lenz&l=hu 
 
nyugalmi indukció 
 

 

26’-38’ Önindukció 
https://youtu.be/qsel4-UhGCk?t=749      (18:41-ig) 
vagy 
https://www.youtube.com/watch?v=AdVLIffhLTQ&t=2s 
 
Kísérlet 
 

Joseph Henry (1797-1878) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Segítség a kísérlethez és annak magyarázatához: 
Kísérlet: Állítsunk össze a látható áramkört, amely egy zsebtelepből és két zsebizzóból áll. 
Közülük az egyiket kössük sorba egy zárt vasmagos tekerccsel. A másik zsebizzót viszont 
egy olyan ellenállással kössük sorba, amelynek értéke éppen megegyezik a tekercs 
ellenállásával. Így elérhetjük, hogy mindkét zsebizzó azonos erősséggel világítson, ha a 
telepet hosszú időn át bekapcsolva tartjuk. 
Majd az ellenállást cseréljük ki 110 V-os ködfénylámpára! 
 
Tapasztalat: 
Mi történik azonban közvetlenül a bekapcsolás után? A kísérletet elvégezve jól láthatjuk, 
hogy az ellenállással sorosan kötött izzó a bekapcsolás után azonnal világítani kezd, míg a 
tekerccsel sorba kötött izzó „nehezen” fénylik fel, csak valamennyi idővel később kezd el 
teljes fényerővel világítani. Ezt a jelenséget az önindukció okozza. 
Ha az ellenállást ködfénylámpa helyettesíti, akkor az kikapcsoláskor rövid időre felvillan, 
ami azt jelenti, hogy rá ha rövid időre is, de 70-80V feszültség jutott. 
 
Magyarázat:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A kapcsoló zárása után hosszabb idővel már állandó áram folyik át a tekercsen, amelyben 
ekkorra felépült a mágneses mező. A bekapcsolás után közvetlenül a mágneses mező 
növekedése azonban elektromos mezőt indukál, amely (már mondanunk sem kell, hogy 
Lenz törvényének értelmében) akadályozza a létrejövő változást, vagyis az áram 
növekedését a tekercsben. Bekapcsoláskor tehát az önindukció lassítja az áram 
megindulását, amit úgy észlelünk, hogy a tekerccsel sorosan kötött izzó csak kissé megkésve 
fénylik fel. Kikapcsoláskor pedig később alszik el. 
Összefoglalva: 
Az elektromágneses indukció azon formáját, amelyben az indukálódott feszültség 
megjelenésének oka magában a vezetőben (tekercsben) folyó áram erősségének a 
megváltozása miatti fluxusváltozás, önindukciónak nevezzük. Az önindukciós feszültség 
nagysága egyenesen arányos az áramerősség megváltozásával, fordítottan arányos a 
változáshoz szükséges idővel. 

𝑈𝑖 = 𝐿
∆I

Δ𝑡
 

A képletben szereplő arányossági tényező az önindukciós együttható, mértékegysége a 
Henry. 

[𝐿] = 1 𝐻 = 1
𝑉𝑠

𝐴
  

 
Kísérlet: „megrázó élmény” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐿 = 𝜇𝑟𝜇0
𝑁2𝐴

𝑙
, ami a következőből adódik 

𝑈𝑖 = 𝑁
∆Φ

Δ𝑡
= 𝑁

𝐴 ∙ ∆𝐵

∆𝑡
=

= 𝑁
𝐴 ∙ ∆(𝜇𝑟𝜇0

𝐼𝑁
𝑙

)

∆𝑡
=

=   𝜇𝑟𝜇0

𝑁2𝐴

𝑙
∙

∆I

Δ𝑡
 

 



 
A mágneses mező energiája 
A mágneses mező kiépítéséhez energiára van szükség, amit a tekercs az áramforrásból nyer. 
A mező megszűnésekor pedig energia szabadul fel. Ez az energia működteti még egy ideig 
az izzót a kikapcsolás után. Értéke annál nagyobb, minél nagyobb induktivitású tekercset 
használunk, továbbá függ még a tekercsben folyó áram erősségétől is. 
Egy tekercs mágneses mezőjének energiáját a tekercs önindukciós együtthatója és a 
tekercsben folyó áram erőssége határozza meg: 

𝑊 = 𝐸𝑚á𝑔𝑛 =
1

2
𝐿𝐼2 

A tekercs önindukciós együtthatója a mágneses mező tehetetlensége utal. 
A tekercs áramának bekapcsolásakor a mágneses mező viszonylag lassan alakul ki, a 
feszültségforrás kikapcsolásakor pedig egy ideig fennmarad, így a mágneses mező munkát 
tud végezni. 
 

39’-65’ Feladatok 
1. Egy 0,4 H induktivitású tekercs áramát 0,5 s alatt egyenletesen 2A-ról 10 A-ra növeljük. 
a) Mekkora önindukciós feszültség keletkezik a tekercsben? 
b) Mennyi a tekercsben a mágneses energia változása? 

 



Megoldás: 
a) 

𝑈𝑖 = 𝐿
∆I

Δ𝑡
= 6,4 𝑉   

b) 

∆𝐸𝑚á𝑔𝑛 =
1

2
𝐿(𝐼2

2 − 𝐼1
2) = 19,2 𝐽   

 
 
 
2. Az önindukciós kísérletnél 7 H induktivitású tekercs 40 mA-es áramának 
kikapcsolásakor legalább 100 V önindukciós feszültség lépett fel. 
a) Mit mondhatunk az áram megszűnésének idejéről? 
b) Mennyi energia szabadult fel a tekercsből? 
c) Milyen relatív permeabilitású vasmagot tartalmazott a 700 menetes 5 cm hosszú 3 cm2 
keresztmetszetű tekercs? 
Megoldás: 
a)  

𝑈𝑖 = 𝐿
∆I

Δ𝑡
→ ∆𝑡 = 0,0028 𝑠   

b) 

𝐸𝑚á𝑔𝑛 =
1

2
𝐿𝐼2 = 0,0056 𝐽 

c) 

𝐿 = 𝜇𝑟𝜇0

𝑁2𝐴

𝑙
 →  𝜇𝑟 = 1895,66 

 
3. (emelt érettségi, 2006, október) 



Egy 2⋅ 10−4 Ω ellenállású, 3 mm2 keresztmetszetű vezetőből egy 2 cm×3 cm -es téglalapot 
formálunk, s azt egy a téglalap síkjára merőleges irányú, időben változó nagyságú mágneses 
mezőbe helyezzük. A grafikon a mágneses indukció nagyságát mutatja az idő 
függvényében. 

 
Ábrázolja a drótban indukálódó áram erősségét az idő függvényében! 
Megoldás: 
 



 
 
4. Egy 1200 menetes, 10 cm2 keresztmetszetű 25ohm belső ellenállás tekercs kivezetését 
rövidre zárjuk. A tekercset 2 ∙ 10−5 T indukciójú földi mágneses mezőben 0,1 s alatt 



mágneses indukcióval párhuzamos tengelyű helyzetből a mágneses indukcióra merőleges 
helyzetbe forgatjuk. Mekkora átlagos áram folyik a tekercsen? 
Megoldás: 

𝐵 =
𝜙

𝐴
  → Φ = 𝐵 ∙ 𝐴         

𝑈𝑖 = −𝑁
∆Φ

Δ𝑡
   

𝐼 =
𝑈

𝑅
= 9,6 ∙ 10−6𝐴  

 
66’-76’ Összefoglalás (elektromágneses indukció) 

Az elektromágneses indukció mindhárom formájának rövid átismétlése. 

 

77’-87’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (számolós feladat, emelt érettségi 2015.október) 
Egy nagyméretű, hosszú, A1 = 200 cm² keresztmetszetű egyenes, légmagos tekercs belsejébe egy kisebb, rövidebb, A2 = 40 cm² keresztmetszetű, 
N2 = 100 menetszámú, szintén légmagos tekercset helyezünk el úgy, hogy a két tekercs tengelye egymással párhuzamos. A mellékelt grafikon 
mutatja a nagyméretű tekercs keresztmetszetének (egy menet) fluxusát az idő függvényében a [0 s; 5 s] időintervallumon. 
 



 
a) Mekkora a mágneses fluxusa a belső tekercs egyetlen menetének a [0 s; 2 s] időintervallumban? 
b) Ábrázolja a belső tekercsben indukált feszültséget az idő függvényében a [0 s; 5 s] intervallumon! A feszültséget ideális voltmérővel mérjük! 
Segítség a megoldáshoz: 

𝐵 =
𝜙

𝐴
  , 𝑈𝑖 = −𝑁

∆Φ

Δ𝑡
 

Megoldás: 



 
2. (feladat) Mi a bifiláris tekercselés? 
Megoldás: 
A bifiláris tekercs olyan tekercs, amelyet két huzal párhuzamos tekercselésével készítünk, amelyekben ellentétes irányban halad az áram. 



3. (teszt) Az ábra szerint látható módon egy permanens rúdmágnest ejtünk egy üres tekercsen keresztül, amelynek kivezetéseire 
áramerősségmérő műszert kapcsolunk. Az alábbi grafikonok közül melyik mutatja helyesen a tekercsben indukált áram erősségét és irányát? 
(B) 
 

 
A) Az I. ábra. 
B) A II. ábra. 
C) A III. ábra. 
 
 
6. (esszé, 2017. október) Mozgási indukció 

„A delejvillanyosság tüneményeiből magyarázható a forgó- delejesség is. Ha tudniillik rézkorong tetőirányos tengelye körül delejpatkó 

sarkai között forgattatik, midőn mind tengelye, mind körzete rézsodronyok által a sokszorozóval közlekedik, a sokszorozónak tűje azonnal 

elhajlást szenved: mi bizonyítja, hogy a korongban másod villanyfolyam származék.” Schirkhuber Móricz:Elméleti és tapasztalati 

természettan alaprajza Pest, 1851. 



 

Homogén mágneses térben egy fémrúd mozog, az indukcióvonalakra merőleges síkban, az ábrának megfelelően. A sebességvektorának iránya 
merőleges a fémrúdra. Ismertesse a rúdban indukálódott feszültség létrejöttének okát! Magyarázza meg a rúd sebessége és a rúdban indukált 
feszültség között fennálló kapcsolatot! Mutassa be, hogy honnan származik az R ellenállású fogyasztóra jutó energia! Ismertesse a Lenz-
törvényt a mozgási indukció esetére! Mutassa be a mozgási indukció gyakorlati felhasználását egy példán! Ismertessen egy példát a Lenz-
törvény megnyilvánulására a gyakorlatban! 
 
Segítség: (javítási útmutató) 



  
  



Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Homogén mágneses mezőben az erővonalakra merőleges síkú vezetőkeret nyugszik. A mező indukcióját egyenletes sebességgel nullára 
csökkentjük. Miként változik a keretben az indukált áram nagysága, ha a mező csökkenését lassítjuk? (B) 
 
A) Nem folyik a keretben áram, mert megszűnik a mágneses mező. 
B) Az indukált áram egyre kisebb lesz, mert fordítva arányos a mező változásának az idejével. 
C) Az indukált áram egyre nagyobb lesz, mert egyenesen arányos a mező változásának idejével. 
D) Az indukált áram nagysága nem függ az időtől, csak a mágneses fluxus változás nagyságától. 
 
2. (teszt) Homogén, de időben változó mágneses mezőben az indukcióvektor irányára merőlegesen elhelyezett 10 menetes, lapos tekercsben 
az indukált feszültség tízszer akkora, mint egyetlen hurokban. Melyik a hamis állítás? (A) 
 
A) Mert lapos a tekercs. 
B) Mert minden hurokban ugyanakkora feszültség indukálódik és ezek a hurkok sorba vannak kapcsolva. 
C) Mert tízszer nagyobb a tekercs menetének összes felületet és ezért a fluxusváltozás is tízszeres. 
D) Mert minden menetben ugyanakkor az időegységre jutó fluxusváltozás és ezek összegződnek. 
 
3. (teszt) Egy tekercsben váltakozó áram folyik. A tekercs belsejében elhelyezett körvezető ben nem folyik áram. Hogy lehet ez? (C) 
 
A) A váltakozó áram nem kelt mágneses mezőt. 
B) A tekercsben a mágneses erővonalak a tekercs menetével párhuzamosan futnak, tehát a körvezető síkja a párhuzamos a tekercs 
meneteinek síkjával. 
C) A körvezető síkja párhuzamos a tekercs tengelyével. 
D) A körvezető hozzáér a tekercs meneteihez és rövidre záródik. 
 
4. (teszt) Melyik helyes az alábbi állítások közül? (B) 
 



A) A homogén mágneses mezőben indukált feszültség nagyságát a vezető mozgatási sebessége nem befolyásolja. 
B) A homogén mágneses mezőben indukált feszültség nagysága a vezető mozgatási sebességével egyenesen arányos. 
C) Homogén mágneses mezőben nem keletkezhet indukált feszültség. 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Generátor, váltakozó áram, effektív értékek 
 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-25’ Bevezetés 
Az erőművek a fogyasztók számára elektromos áramot állítanak elő. Ezt az áramot a 
fogyasztókhoz el kell juttatni. A szállításhoz hosszú vezetékeket használnak. Ilyen 
távvezetékeket tartó villanyoszlopok sorakoznak az utak mellett. 
Hogyan állítják elő az erőművek az elektromos áramot? 
Hogyan jut el az elektromos áram az erőműből konnektorba? 

A kérdésekre kapunk választ az órán. 

26’-40’ Váltakozó áram előállítása (generálása) 
Az elektromos indukció legfontosabb gyakorlati alkalmazása az elektromos áram 
előállítása. Ezt egy mágneses mezőben forgó vezető kerettel vagy tekerccsel hozzuk létre. 
Homogén mágneses mezőben forgassunk ω szögsebességgel egy téglalap alakú vezető 
keretet az indukcióvonalakra merőleges tengely mentén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szimuláció: 
https://www.geogebra.org/m/k3UQudyE#material/le0ikuhk 
vagy 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/generator_hu.htm 
vagy 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_alternator
&l=hu 
Tapasztalat: 
Ha a keret két végét egy-egy fémgyűrűhöz kötjük, a gyűrűkhöz érintkezők, ún. kefék 
segítségével kapcsolunk egy középállású feszültségmérőt, akkor a keret forgatásakor a 
feszültségmérő mutatója váltakozva ellentétes irányba tér ki, miközben a feszültség értéke 
nulla és egy maximális érték között változik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyon szépen látható. hogyan alakul ki a 
váltakozó feszültség szinuszgörbéje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amikor a keret síkja párhuzamos az indukció vonalakkal, akkor az indukcióvonalakra 
merőleges l hosszúságú szakaszon feszültség indukálódik. A másik két vezetékdarabon nem 
keletkezik feszültség. A két feszültséget összeadva a keretekben összesen indukálódott 
feszültség 

𝑈 = 2𝐵𝑙𝑣𝑘 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝑈0 
ez a lehető legnagyobb feszültség. 
 
Ha a keret elfordul, a mágneses mező iránya már nem lesz merőleges a kerületi sebességre, 
ilyenkor a kerületi sebesség indukcióvonalakra merőleges komponensével számolhatunk 

𝑈 = 2𝐵𝑙𝑣⊥ = 2𝐵𝑙𝑣𝑘𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑈0𝑠𝑖𝑛𝛼 
ahol α a keret szögelfordulása 

𝛼 = 𝜔𝑡 

𝑈(𝑡) = 𝑈0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. 
Homogén mágneses mezőben egyenletesen forgatott vezető keretben indukálódott 
váltakozó feszültség nagysága és iránya szinusz függvénnyel leírható módon, periodikusan 
változik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érdemes a szimulációt megállítani ebben a 
négy állásban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adott t időpillanatban a feszültség értékét pillanatnyi feszültségnek nevezzük. 
Az ω mennyiség a váltakozó feszültség körfrekvenciája, 𝛼 = 𝜔𝑡 a feszültség fázisa. 𝜔 =

2𝜋𝑓 =
2𝜋

𝑇
 

A váltakozó feszültség rezgésszáma, frekvenciája f, T pedig a periódusideje. 
A magyarországi elektromos hálózatban a feszültség rezgő rezgésszáma f=50Hz, a 
periódusidő T=0,02 s. 
Ha a keret ellenállása R, akkor az  

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

𝑈0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡

𝑅
= 𝐼0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡.. 

összefüggésnek megfelelően az áram is szinuszos rezgést végez. Az áramkör frekvenciája 
megegyezik a feszültség körfrekvenciájával, fázisa megegyezik a feszültség idő függését 
megadó képletben szereplő fázissal, a feszültség és az áramerősség azonos fázisban van. 

 
 
 
 
Ez a formula-egy szinuszos rezgésnek felel 
meg. 
 

41’-46’ Feladat 
1. Határozd meg a váltakozó feszültség jellemzőit (maximális értékét, frekvenciáját, 
körfrekvenciáját, periódusidejét), ha az U=100∙sin(314∙t) függvénnyel írható le! 
 

𝑈0 = 100 𝑉 

𝜔 = 314 
1

𝑠
 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
  𝑇 =

2𝜋

𝜔
 

47’-62’ Háromfázisú generátor 
A gyakorlatban a váltakozó áramú generátor forgórésze egy mágnes, ezt fogja körül egy 
tekercspár. Ez az egyfázisú generátor. A mágnes forgó mágneses mezője indukálja a 
feszültséget a tekercsekben, melyeket sorosan kapcsolva a feszültségek összegződnek. A 
háromfázisú generátorban három egymástól független tekercspár van elhelyezve 
szimmetrikusan. 
Alkalmas összekapcsolással a generátorból négy vezeték jön, ki három fázisvezeték és egy 
nullvezeték Magyarországon két fázisvezeték között a feszültség 400 V bármelyik 
fázisvezeték és nullvezeték között 230 V. 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_generator&
l=hu 

Jedlik Ányos (1800-1895) 



 
A tekercsekre elhelyezett középállású árammérő műszer a forgatáskor váltakozó áramot 
jelez, hasonlóan a mágneses mezőben forgatott vezetőkerethez. 
Azokat az elektromos gépeket, amelyek a mechanikai energiát elektromos energiává 
alakítják át, generátoroknak nevezzük.  
Az ún. váltakozó áramú generátorok működési elve az előbb említett két elektromágneses 
indukciót eredményező jelenségre épül. 
A kis teljesítményű generátorok felépítése a következő: a generátor állandó mágneses 
terében tekercset forgatnak, a tekercsbe lágyvasat helyeznek, így a feszültség megnő. A 
tekercs végei egy-egy fémgyűrűhöz csatlakoznak, ezekről kefék (sok esetben szénkefék) 
szedik le a termelt áramot. 
A nagy teljesítményű generátorokban állandó mágnes helyett elektromágnest alkalmaznak. 
Ebben az esetben célszerűbb az elektromágnest forgatni. A forgatott elektromágnest, vagyis 
vasmagos tekercset forgórésznek (rotor) nevezzük. Az indukálódott váltakozó feszültséget 
a nyugvó tekercspárról, az ún. állórészről (stator) veszik le. A forgó tekercsre 
egyenfeszültséget kapcsolnak, fémgyűrűk és kefék segítségével. A tekercs mágneses válik és 
forgása közben feszültséget indukál az állórész tekercspárjában. Az állórészen és a 
forgórészen kialakított egy póluspár esetén a forgórész minden fordulatára egy teljes 
periódusú áram keletkezik. Legtöbb esetben a forgó elektromágnes nem egy, hanem több 
póluspárral rendelkezik. Ennek megfelelően az állórészen is ugyanannyi tekercspárt 
alakítanak ki. A keletkezett feszültség f frekvenciája a pólus párok p száma és az n 
fordulatszám között fennáll a következő összefüggés: 𝑓 = 𝑛𝑝. 
Ha az elrendezést úgy használjuk, hogy a tekercset forgatjuk, akkor olyan elektromos áram 
indukálódik, amely egyirányú. Az ilyen berendezéseket egyenáramú generátoroknak 
nevezzük. Amennyiben az állórész mágneseit elektromágnesekkel helyettesítjük, azok 
vasmagja mindig rendelkezik egy kis mágneses mezővel, ami a forgásba hozott tekercsben 
gyenge áramot indukál, ezt rákapcsolva az elektromágnesekre, megnő azok mágneses 
erőssége. Ezáltal nő az indukált feszültség is.  Ez az öngerjesztés elve, amelyet Jedlik Ányos 



magyar fizikus, bencés tanár fedezett fel. Az öngerjesztésű generátort dinamónak 
nevezzük. 
 

63’-75’ Váltóáram hatásai, effektív érték 
 
Otthonunkban számtalan olyan berendezés, a munkánkat segítő eszköz található, amellyel 
az áram valamilyen hatását használjuk ki. 
 
Effektív érték: 
A váltóáramot valamilyen átlagértéke alapján kell jellemezni. Ez az átlagérték az ún. effektív 
(hatásos) érték. A váltakozó áram effektív erősségén egy olyan egyenáram erősségét értjük, 
amely ugyanannyi idő alatt ugyanazon fogyasztóban ugyanannyi hőt fejleszt, mint a 
kérdéses váltakozó áram. Hasonlóan értelmezhető a váltakozó feszültség effektív értéke is. 
Megmutatható, hogy az áram, illetve a feszültség maximális és effektív értéke között a 
következő kapcsolat írható le szinuszosan változó áram esetén: 

𝐼𝑒𝑓𝑓 =
𝐼0

√2
      𝑈𝑒𝑓𝑓 =

𝑈0

√2
 

 
Hazánkban az áram effektív értéke 230 V (régebben 220 V volt), a maximális értéke 
közelítően 325 V. 
 

Hőhatás: 

A váltakozó áramnak úgy, mint az egyenáramnak, van hőhatása, és az effektív 

értékekkel számolva hosszabb idő alatt semmiben nem különbözik az 

egyenáramtól.(Joule-hő) 

𝑄 = 𝑊𝑒𝑙 = 𝑈𝑒𝑓𝑓𝐼𝑒𝑓𝑓𝑡 

A váltakozó áram hőhatását hasznosítja pl, kenyérpirító, vasaló, vízforraló…stb. 

 

Mágneses hatás: 

Biológiai hatáshoz: 

 



A pólusok az áramirányoknak megfelelően másodpercenként 50-szer 

felcserélődnek. 

Kísérlet: 

Közelítsünk váltakozó árammal működő elektromágnest iránytűhöz, majd 

vasreszelékhez! 

Tapasztalat: 

Az iránytű nem tudja a mágneses pólusok gyors változását követni, de a 

vasreszeléket az É-i és a D-i pólus is vonzza, tehát a gyakori változás ellenére is 

magához rántja az elektromágnes. 

 

Kémiai hatás: 

Váltakozó áram esetén félperiódusonként pólusváltás történik. Ennek következtében 

az egyik félperiódusban kivált anyag a másik félperiódusban visszaalakul. Így csak 

korlátozottan alkalmazható. Például vízbontásra használható, de mindkét oldalon 

durranógáz (hidrogén és oxigén keveréke) képződik. 

 

Biológiai hatás: 

A váltakozó áramnak súlyosabb élettani hatása van, mint az egyenáramnak. 

Különösen veszélyes az 50 Hz körüli frekvenciájú hálózati áram, mert ez képes a 

szívritmus szabályozását végző, ún. szinuszcsomót megzavarni, emiatt könnyen 

megállhat a normális szívműködés. A 0,1 A erősségű váltakozó áram, ha néhány 

másodpercnél tovább tart, a szívizom remegését váltja ki; ez gyors segítség nélkül 

halálos lehet. 

 

Fényhatás: 

A ma használatos világítótestek az áram fényhatása alapján működnek. (A 

hagyományos izzók olyan világítótestek, amik mellesleg sajnos sok hőt is 

termelnek. Az energiatakarékos izzók a kibocsátott fény mellett sokkal kevesebb hőt 

termelnek.) 

 

76’-81’ Feladat (érettségi, 2012. május id, közép) 

Az elektromos energia szállítása nagyfeszültségű, szigeteletlen távvezetékeken 

történik. Gyakran láthatunk ezeken a vezetékeken madarakat üldögélni. Semmi 

 



bajuk sem lesz. Tudjuk ugyanakkor, hogy Magyarországon évente több mint 40 000 

madár pusztul el áramütés következtében. Többnyire az elosztó hálózatok 20 kV-os 

szabadvezetékeinek oszlopain éri őket baleset. Az ábrákon azt a két helyzetet 

láthatjuk, melyek leggyakrabban vezetnek a madarak áramütéséhez. 

 



A leírtak, illetve az ábrák alapján válaszoljon a következő kérdésekre! 

a) Miért nem szenved áramütést a vezetéken ülő madár? (1. ábra) 

b) Miért szenved áramütést az oszlop földelt fém alkatrészén ülő madár, ha a 

vezetékhez ér? (2. ábra) 

c) Miért végzetes, ha egy madár két vezetékhez ér hozzá egyszerre? (3. ábra) 

d) Miért ér ritkábban egyszerre két vezetékhez egy madár a magasabb, 

nagyfeszültségű oszlopokon (4. ábra), mint a kisebb, 20 kV-os oszlopokon (5. 

ábra)? 

e) Javasoljon két olyan megoldást, melyek révén a madarak áramütése elkerülhetővé 

válik! 

Megoldás (javítási útmutató alapján): 



 



 

82’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (számolós feladat) Mennyi a hálózati feszültség fázisszög és pillanatnyi értéke t1=0,005s, t2=0,01s, t3=0,0015s és t4=0,02s időpontokban? 
Segítség a megoldáshoz: 

𝛼 = 𝜔𝑡 

Megoldás: 
 

α1 = 90°  α2 = 180°  α3 = 270°  α4 = 360° 
 
 
2. (számolós feladat) Egy generátor olyan váltakozó áramot állít elő, melynek csúcsfeszültsége 500 V és egy fél periódus alatt kétszer is 250 

V-os feszültséget ad, melyek között 1/300 s idő telik el. Mekkora a generátor fordulatszáma? 

 
Megoldás: 

 
 
3. (teszt) Mi a generátor? 



 
A) Jedlik Ányos által felfedezett kétfázisú motor 
B) Mechanikai munka árán elektromos energiát előállító berendezés. 
C) Feszültség-átalakító berendezés. 
 
Megoldás: B 
Magyarázat: 
 
 
4. (teszt) Jellemzően melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs? 
A) A transzformátornak. 
B) A csengőnek. 
C) A generátornak 
 
Megoldás: B 
 
5. (teszt) Mekkora az effektív feszültség egy kétpólusú konnektor két kivezetése között akkor, amikor semmi sincs a konnektorba 
csatlakoztatva? 
A) 0 V 
B) 230 V 
C) 230⋅√𝟐 V 
 
Megoldás: B 
 
6. Az ábra egy vezetőben folyó változó áram áramerősségét ábrázolja az idő függvényében. Mekkora az áramerősség effektív értéke? 



 
A) 0 A 
B) 𝟑

√𝟐
𝑨 

C) 3 A 

D) 3⋅√𝟐 A 
 
 
Megoldás: C 
 
 
7. (esszé, 2012. május id.) Generátor és a motor 

„Midőn ez imént tárgyat villamdelejes forgásokra való készüléket 1827. és 1828. évek előtt jó eredménnyel létrehoztam, akkor még nem 

lehetett hasonlóknak leírását a kezemnél létezett folyóiratokban vagy munkákban találni és olvasni. Ezen körülménynél fogva részemről 

azon véleményben voltam, hogy a leírt villamdelejes készülékeknek és alkalmazási módjuknak énvolnék a feltalálója… Jedlik Ányos  



Jedlik Ányos „villamdelejes forgony”-a 

Mutassa meg, hogyan hoz létre a generátor mechanikai munkavégzés során elektromos áramot! Ismertetése során készítsen vázlatos rajzot 

a rendszer felépítéséről, s térjen ki a folyamat elméleti hátterére, a Lenz-törvény szerepére! Adja meg a generátor felhasználásának egy 

területét! Mutassa be egy szabadon választott típusú elektromotor működésének elvét, a működést értelmező fizikai törvényeket, 

kölcsönhatásokat! Leírása során készítse el a motor elvi működését szemléltető vázlatos rajzot, s mutassa be az elektromotor 

felhasználásának egy területét! 

Segítség: (javítási útmutató) 



 



Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) A hálózati váltófeszültség effektív értéke ~ 230 Volt. Mennyi a maximuma? (B) 
A) A maximuma ~ 230 Volt. 
B) A maximuma ~ 325 Volt. 
C) A maximuma ~ 460 Volt. 
 
2. (teszt) A háztartási áram voltban mért feszültségét a (másodpercekben mért) idő függvényében az 𝑼 = 𝟐𝟑𝟎√𝟐 ∙ 𝒔𝒊𝒏(

𝟐𝝅

𝟎,𝟎𝟐
𝒕) függvény írja 

le. Ezt felhasználva válassza ki a hálózati feszültség maximális értékét! (C) 
 
A) 230 V 
B) 𝟐𝟑𝟎√𝟐 ∙

𝟐𝝅

𝟎,𝟎𝟐
 V 

C) 𝟐𝟑𝟎√𝟐 V 
D) 𝟐𝟑𝟎√𝟐 ∙ 𝒔𝒊𝒏

𝟐𝝅

𝟎,𝟎𝟐
  V 

 
 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Ohmos ellenállás, induktív ellenállás, kapacitív ellenállás 
 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-16’ Bevezetés 
A világítás, a kávéfőző, a vasaló működése az áram munkavégzésén alapul. A porszívó, a 
mosogatógép, a mosógép, a fúrógép egyik legfontosabb része egy motor. Például a 
mosógépbe motor végzi a szennyes ruhát tartalmazó dob forgatását, a mosást és a 
centrifugálást. A motor működése pedig az áram mágneses hatásán alapszik. 
Azonos feszültségű váltakozó áramnak és egyenáramnak szinte azonosak a hatásai. 
Mindkettő képes például az elektromotort működtetni. Azonban a váltakozó áram 
esetében valamivel kisebb áramerősség alakul ki. Úgy tűnik, mintha az elektromotornak 
megnőtt volna az ellenállása anélkül, hogy megváltoztattuk volna a motort. Mi okozhatta 
az elektromotor ellenállásának megváltoztatását? Jó lenne tudni, mindegy-e, hogy mit 
kapcsolunk be a váltakozó áramú áramkörbe. 
Nem mindegy, mert a váltakozó áramú áramkörök, a váltakozó áramra vonatkozó több 
törvény más alakban, más tartalommal jelenik meg, mint az egyenáramú áramköröknél 
megismert törvények. Érdemes elvégezni néhány kísérletet! 

A kérdésekre kapunk választ az órán. 

17’-28’ Vezeték váltakozó áramú körben (ohmos ellenállás)  
Kísérlet 

 
 
 



Kössünk össze sorosan egy izzót egy hosszú egyenes ellenálláshuzal. Kapcsoljunk az így 
összeállított áramkörre először egyen feszültséget, majd ugyanakkora effektív értékű 
váltakozó feszültséget! 
Tapasztalat: 
Az izzó fényereje mindkét esetben azonos. 
Elmondhatjuk, hogy az egyenes vezeték ellenállása váltakozó árammal szemben 
ugyanakkora, mint egyenárammal szemben. Az ilyen típusú ellenállás ohmos ellenállásnak 
nevezzük.  
Ha az áramkörbe kapcsolnánk egy feszültségmérőt és egy ampermérőt, akkor azt 
tapasztalnánk, hogy a mutatójuk azonos időben tér ki. Elmondhatjuk, hogy a feszültség és 
az áram azonos fázisban van 
Ohmos ellenállás: az olyan áramköri elemek, amelynek egyen és váltakozó áramú 
ellenállása azonos és a rajta eső feszültség az áramerősséggel azonos fázisban van. 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=

𝑈0

𝐼0
=

𝑈𝑒𝑓𝑓

𝐼𝑒𝑓𝑓
 

Szemléltetése: 
Egyszerű váltóáramú AC kör (vascak.cz) 
 

 
 
 

29’-45’ Tekercs váltakozó áramú körben (induktív ellenállás)  
Kísérlet 
Cseréljük ki az előző kísérletben az ellenálláshuzalt egy tekercsre, majd ismét kapcsoljunk 
rá azonos feszültségű egyen és váltakozó áramot. Figyeljük az izzó fényerejét! 

 



 
Tapasztalat: 
Egyenáram rákapcsolása esetén nem tapasztalunk az előzőektől eltérő fényerősséget. 
Váltakozó áram esetén az izzó fényereje csökken. A fényerő csökkenését fokozhatjuk, ha a 
tekercsbe vasmagot teszünk, vagy ha a vasmagot zárjuk. 
Tapasztalataink szerint az áramkör ellenállása jelentősen megnőtt. 
A többletellenállás a tekercs önindukciójának következménye. Az indukált áram 
akadályozza az őt létrehozó hatást, ezt a többletellenállást induktív ellenállásnak 
nevezzük. 
Jele: 𝑋𝐿  
Az olyan tekercset, amelynek ohmos ellenállása nulla vagy elhanyagolható vagy kicsi az 
induktív ellenálláshoz képest ideális tekercsnek nevezzük az ideális tekercsen folyó 
váltakozó áram az önindukció késleltető hatása miatt egy negyed periódust késik a tekercs 
feszültségéhez képest. 
 

𝑋𝐿 = 𝐿𝜔 
 

Szemléltetése: 
 



https://www.geogebra.org/m/Wfdb6JvX#material/tejdKq37 
és 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=ele_ac_rlc&l=hu 
 
Ha az ohmos ellenállás nem elhanyagolható, akkor az ellenállást impedanciának 
nevezzük. 
Jele: 𝑍 
Számítása: 𝑍 = √𝑋𝐿

2 + 𝑅2 

 
46’-60’ Kondenzátor váltakozó áramú körben (kapacitív ellenállás)  

Kísérlet 
Cseréljük ki az előző kísérletben a tekercset egy kondenzátorra, majd ismét kapcsoljunk rá 
azonos feszültségű egyen és váltakozó áramot. Figyeljük az izzó fényerejét! 

 



 
Tapasztalat: 
Egyenáram esetén az izzó nem világít a kondenzátor az áramkörben szakadást jelent. 
Váltakozó áramra kapcsolva az áramkört az izzó világítani fog. 
Ennek az a magyarázata, hogy a váltakozó áram a kondenzátort periodikusan tölti, majd 
kisüti. A váltakozó áramban az elektronok rezgéseket végeznek, ezért nem is szükséges az 
áramkör teljes záródása. A váltakozó árammal szemben a kondenzátor ellenállásként 
viselkedik, ezt az ellenállást kapacitív ellenállásnak nevezzük. 
Jele: 𝑋𝐶  
Az olyan kondenzátort, amelynek ohmos ellenállása nulla vagy elhanyagolható vagy kicsi 
az kapacitív ellenálláshoz képest ideális kondenzátornak nevezzük. Az ideális 
kondenzátoron folyó váltakozó áram egy negyed periódust siet a tekercs feszültségéhez 
képest, amit jól szemléltethetünk: 
 
https://www.geogebra.org/m/UotEF3JY#material/EE1Mxbss 
és 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=ele_ac_rlc&l=hu 
 



Kiszámítása: 
 

𝑋𝐶 =
1

𝐶𝜔
 

Ha az ohmos ellenállás nem elhanyagolható, akkor az ellenállást impedanciának 
nevezzük. 
Jele: 𝑍 
Számítása: 𝑍 = √𝑋𝐶

2 + 𝑅2 

 
61’-79’ Feladatok 

1. 230 V effektív feszültség mellett az ohmos ellenálláson átmenő áram maximális értéke 
1,8 A. Mekkora az ellenállás nagysága feszültség frekvenciája 100 Hz!  (180,7 Ω) 
 
2. Mekkora áram halad át azon az önindukciós tekercsen, amelynek önindukciós 
együtthatója 40mH? A feszültség effektív értéke 110 V frekvenciája 60 Hz. (7,29 A) 
 
3. 20 μF- os kondenzátoron átmenő áram legnagyobb értéke 180 mA. Mekkora a feszültség 
effektív értéke, ha a feszültség körfrekvenciája 628 1/s? (10,13 V) 
 
4. 230 V-os hálózatról soros kapcsolásban üzemeltetjük a karácsonyfaizzókat. Hány izzót 
kapcsolhatunk sorba, ha üzemi áramerősségük 0,16 A és egyenként 76,4 Ω ellenállásúak? 
(18 darabot) 

1. 
𝑈𝑒𝑓𝑓 = 230 𝑉 

𝐼0 = 1,8 A 

𝑓 = 100𝐻𝑧 

𝑅 =
𝑈𝑒𝑓𝑓

𝐼𝑒𝑓𝑓
  𝐼𝑒𝑓𝑓 =

𝐼0

√2
 

2. 
𝑋𝐿 = 𝐿𝜔 = 𝐿2𝜋𝑓 

𝐼𝑒𝑓𝑓 =
𝑈𝑒𝑓𝑓

𝑋𝐿
 

3. 

𝑋𝐶 =
1

𝐶𝜔
 



5. 230 V-os 50 Hz es hálózati feszültségre tiszta induktív ellenállásúnak tekinthető, zárt 
vasmagos tekercset kapcsoltunk. Az effektív áramerősség 0,4 A. Mennyi az induktív 
ellenállás és a tekercs induktivitása? (575 Ω, 1,83 H) 
6. 42 V, 50 Hz-es váltakozó feszültségre 2,2 μF kapacitású kondenzátor kapcsolunk. 
Mennyi a kondenzátor ellenállása és az áramerősség? (1446,86 Ω, 0,029 A) 
7. Egy elhanyagolható ohmos ellenállású, 0,2 H önindukciójú tekercset sorba kapcsolunk 
egy 20 Ω-os ohmikus ellenállással, s ezeket a 220 V-os hálózati feszültségre kapcsoljuk (f=50 
Hz). 
a) Mekkora a tekercs induktív ellenállása és a kör impedanciája? 
b) Mekkora áram folyik a körben? 
c) Mekkora a feszültség és az áram között a fáziskülönbség? 
Megoldás: 

 

𝑈𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑒𝑓𝑓𝑋𝐶 
7.  

80’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 



Házi feladatok a következő órára: 
 
 
1. (számolós feladat) 100 μF- os kondenzátoron átmenő áram legnagyobb értéke 0,16 A. Mekkora a feszültség effektív értéke, ha a feszültség 
frekvenciája 50 Hz? 
Megoldás: 

𝐶 = 100𝜇𝐹,   𝐼0 = 0,16 𝐴,   𝑓 = 50 𝐻𝑧 

𝑈𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑒𝑓𝑓𝑋𝐶 =
𝐼0

√2
∙

1

𝐶 ∙ 2𝜋𝑓
= 3,6 𝑉 

2. (számolós feladat) Mennyi az önindukciós együtthatója annak a tekercsnek, amelynek induktív ellenállása hálózati váltakozó feszültségre 
kapcsolva 750 Ω? 
 
Megoldás: 

𝑋𝐿 = 750Ω,   𝑓 = 50 𝐻𝑧 

𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
=

𝑋𝐿

2𝜋𝑓
= 2,39 𝐻 

 
3. (teszt) Egy izzólámpát sorosan kapcsolunk egy ismeretlen áramköri elemmel az ábra szerint. Ha egyenfeszültséggel tápláljuk az áramkört, 
az izzó nem világít, ha váltakozó feszültséget kapcsolunk az áramkörbe, az izzó világít. Mi lehet az ismeretlen áramköri elem? 

 
A) Kondenzátor. 
B) Változtatható ellenállás. 
C) Tekercs. 
 



Megoldás: A 
 
 
4. (teszt) Egy kondenzátort váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, ha a 
váltakozó feszültség frekvenciáját növeljük? 
A) Az áramerősség csökken. 
B) Az áramerősség nő. 
C) Az áramerősség nem változik. 
 
Megoldás: B 
 
5. (teszt) Egy veszteségmentes tekercset váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, 
ha a váltakozó feszültség effektív értékét megtartva a frekvenciáját növeljük? 
A) Az áramerősség csökken. 
B) Az áramerősség nő. 
C) Az áramerősség nem változik. 
Megoldás: A 
 
 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Egy veszteségmentes tekercset váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, 
ha a váltakozó feszültség effektív értékét megtartva a frekvenciáját csökkentjük? (B) 
A) Az áramerősség csökken. 
B) Az áramerősség nő. 
C) Az áramerősség nem változik. 



 
2. (teszt) Egy kondenzátort váltóáramú feszültségforrásra kapcsolunk. Hogyan változik a körben az áramerősség effektív értéke, ha a 
váltakozó feszültség frekvenciáját csökkentjük? (A) 
A) Az áramerősség csökken. 
B) Az áramerősség nő. 
C) Az áramerősség nem változik. 
 
 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Transzformátor, az áram "szállítása" 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-20’ Feladat (Soros RLC kör) 
Egy soros RLC körben az ohmos ellenállás értéke 50 Ω, a kondenzátor kapacitása 200 μF. 
Ha a kapocsfeszültség effektív értéke 300 V, a körfrekvencia pedig 500 1/s, akkor a körben 
6 A áram folyik. 
a., Mekkora a tekercs önindukciós együtthatója? 
b., Az időnek mely függvénye szerint változzon a kapocsfeszültség, ha azt akarjuk, hogy az 
áramkörben I=0,002 A konstans áram folyjék? 
c., Az időnek mely függvénye szerint változzon a kapocsfeszültség, ha azt akarjuk, hogy az 
áramkörben I=0,2 A/s*t függvény szerint változzon az áram? 
Megoldás: 

 
 

 

21’-40’ Transzformátor  
 
 



Az erőműből kikerülő elektromos energiát vezetékrendszer szállítja a fogyasztókhoz. A 
vezetékben folyó áram hőhatása a vezeték környezetét melegíti, ez veszteséget jelent. A 
hőveszteséget ezért minimalizálni kell. Az elektromos áram termelte Joule-hő nagysága 
 

𝑊𝑒𝑙 = 𝐼2 ∙ 𝑅𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡é𝑘 ∙ 𝑡 
Mit tehetünk, hogy ezt lecsökkentsük? 
 
A minimalizálás hoz vagy az időt, vagy a vezeték ellenállását vagy az áramerősséget kell 
csökkenteni. 
 
Melyik a legcélszerűbb? 
 
Az időt nem korlátozhatjuk, hiszen a fogyasztók a nap 24 órájában használni kívánják a 
hálózati áramot. 
A vezeték ellenállását csökkenthetjük, ha jó vezetőképességű, vastag vezetéket használunk. 
A vezeték hosszának csökkentése szintén nem lehetséges, mert az erőmű és a fogyasztó 
távolsága adott. 
A harmadik lehetőség az áramerősség csökkentése, ami azért fontos, mert az áramerősség 
négyzetesen arányos a Joule-hővel, így ha az áramerősséget például a felére csökkentjük, 
akkor a hőveszteség a negyedére csökken. 
1885 ben három magyar mérnök Déri Miksa, Bláthy Ottó és Zipernowsky Károly 
megalkotta azt a berendezést, amely az erőműből kijövő elektromos áram erősségét képes 
energiaveszteség nélkül lecsökkenteni. Ezt az áramátalakító berendezést 
transzformátornak nevezzük. 
A transzformátor egy zárt vasmagra csévélt két tekercsből áll.  Az elektromos energiát 
felvevő tekercset primer tekercsnek, az elektromos energiát leadót szekunder tekercsnek 
nevezzük. 

 
 
 
 
Erre a kérdésre várjunk választ! 
 
 
 
 
Erre a kérdésre várjunk választ! 
 
Déri Miksa (1854-1938) 
Bláthy Ottó (1860-1939) 
Zipernowsky Károly (1853-1942) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Működése az elektromágneses indukció elvén alapszik a primer tekercsre kapcsolt 
váltakozó áram változó mágneses mezője a szekunder tekercsben váltakozó feszültséget 
indukál. 
Kísérlet: 
Kapcsoljunk váltakozó feszültséget egy transzformátorra, és feszültségmérő műszerrel 
mérjük a primer és a szekunder feszültségeket! Ismételjük meg a kísérletet más menetszámú 
tekercsekkel! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j-VjxkhUs6k 
 
A mérések alapján a következő megállapítást tehetjük az ideális transzformátorban a primer 
és szekunder feszültségek aránya megegyezik a  primer és szekunder tekercsek 
menetszámának arányával. 

𝑈𝑝

𝑈𝑠𝑧
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠𝑧
 

 
Ebből az összefüggésből kiolvasható, hogy ha nagyobb menetszámú szekunder tekercset 
választunk, mint a primer tekercs menetszáma, akkor a feszültség megnő. Ilyenkor 
feltranszformálásról beszélünk, ellenkező esetben letranszformálás történik. Egy jól 
megépített transzformátor hatásfoka közel 100%.  Ez azt jelenti, hogy a primer tekercsre 
juttatott elektromos teljesítmény közel egyenlő a szekunder tekercsen leadott elektromos 
teljesítménnyel. 

𝑈𝑝 ∙ 𝐼𝑝 = 𝑈𝑠𝑧 ∙ 𝐼𝑠𝑧 
𝐼𝑠𝑧
𝐼𝑝

=
𝑁𝑝

𝑁𝑠𝑧
 

 vagyis az áramerősségek fordítottan arányosak a feszültségekkel. Feltranszformálás során 
az áramerősség lecsökken, letranszformálás kor megnő. 
 

 
 



41’-46’ Áram szállítása  
 
Hazánkban az erőművekből kilépő 25 kV-os váltakozó feszültséget feltranszformálják 750 
kV-ra, ezáltal az áramerősség lecsökken, és lényegesen kisebb lesz a hőveszteség. 
Nagyfeszültségű távvezetékekben jut el a fogyasztókhoz az áram, miközben többször is 
letranszformálják. A távvezetékoszlopok, villanyoszlopok formája és szerkezete a szállított 
feszültség nagyságára is utal. Az utolsó lépcsőben alakítják 230 V-os váltakozó 
feszültséggé, és ezt vezetik be a lakásokba. Így jut el az áram az erőműből a konnektorig. A 
transzformátor váltakozó feszültségből eltérő nagyságú váltakozó feszültséget hoz létre. 
Nem működik egyenárammal, és nem is képes egyenfeszültséget adni. Transzformálás 
során a váltakozó feszültség frekvenciája nem változik. 

 
 
 
 
 
 

47’-70’ Feladatok  
1. Egy transzformátor primer áramerőssége 600 mA, menetszáma 2000. A szekunder 
áram erőssége 4,8 A, a feszültsége 12 V. Mekkora a primer feszültség és a szekunder 
tekercs menetszáma? 
 
Megoldás: 
 

 
 
2. Egy erőmű generátora 24 kV feszültséget állít elő. Ezt 750 kV-ra transzformálják 

fel, majd párhuzamos kapcsolással 15 ágra osztják. Minden ágban 44,8 A erősségű 

áram lesz. Mekkora a primer áram? Milyen menetszám aránnyal valósítható meg a 

transzformálás? 

Megoldás: 
 

 



 
 
3. Egy transzformátor két tekercsének menetszáma 150 és 2500. A feszültség 
letranszformálása után egy 2 A-es izzót üzemeltetünk vele. Mekkora a hőveszteség 1 óra 
alatt a 4 ohmos távvezetéken, amin az áramot kapjuk? Mennyi vizet tudnánk ezzel 20 °C-
ról 50 °C-ra felmelegíteni? 
 

 
4. Egy 700 menetes primer tekercset tartalmazó transzformátor szekunder tekercse olyan 
350 menetes tekercs, melynek a 100. meneténél is van megcsapolása. Milyen 
feszültségeket vehetünk le a szekunder tekercsről, ha a primer tekercset a 230 V-os 
hálózati feszültségre kapcsoljuk? 
(115V, 32,85V) 
5. Egy transzformátor primer tekercse 300, szekunder tekercse 20 menetes. A szekunder 
körben lévő zseblámpaizzón a feszültség 3,5 V, az áramerősség 0,2 A. 
a) Milyen erősségű áram folyik a primer körben? 
b) Mennyi a primer feszültség? 



c) Mennyi a teljesítményfelvétel? 
(0,013A, 52,5V, 0,7W) 
 

71’-79’ Generátor, háromfázisú generátor (ismétlés) 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mag_generator&
l=hu 
 

 

80’-88’ Órazáró kahoot 
1. Miért alkalmaznak nagyfeszültséget az elektromágneses energia továbbítására? 
(C) 
A) Mert az erőművek nagyfeszültségű áramot termelnek. 
B) Mert így gyorsabb az energia terjedése. 
C) Mert az áram továbbításának veszteségei így kisebbek. 
2. Mi van a képen látható dobozban? (B) 

 
A) Egy generátor, amely a nagyfeszültségű vezeték energiaveszteségét pótolja. 

 



B) Egy transzformátor, amely a távvezeték szintjéről a háztartások szintjére csökkenti a 
feszültséget. 
C) Egy erősítő, amely a távvezetékben folyó áramot erősíti. 
3. Egy váltóáramú generátor egy nagyon jó hatásfokú transzformátoron keresztül táplál egy 
fogyasztót. A primer tekercs menetszáma N1 = 100, a szekunder tekercsé N2 = 200. A 
generátor által leadott teljesítmény 2 kW. Mennyi a fogyasztó teljesítménye? (A fogyasztó 
ohmos ellenállású.) (A) 

 
A) Majdnem 2 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb).  

B) Majdnem 4 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb).  

C) Majdnem 8 kW (a veszteségek miatt kicsit kisebb). 
4. A transzformátor és generátor közül melyik az, amelyik átalakítja a mozgási energiát 
elektromos energiává? (B) 
A) Csak a transzformátor. 
B) Csak generátor. 
C) A generátor és a transzformátor is. 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (feladat, 2015. május) Az automata biztosíték segítségével megvédhetjük lakásunk elektromos hálózatát a vezetékeket túlterhelő nagy 
áramoktól. Az ábrán látható automata biztosíték 15 A (effektív) áramerősség esetén szakítja meg az áramkört. 



a) Hogyan befolyásolja a hálózat terhelése (az egyszerre használt elektromos háztartási eszközök száma) a benne folyó áramot? Válaszát 
indokolja! 
b) Rövidzárnak nevezzük a hálózatban azt az eseményt, amikor (többnyire egy készülék hibája miatt) a hálózat két különböző potenciálú 
drótja (pl. a fázis és a nulla, vagy a fázis és a földvezeték) közvetlen összeköttetésbe kerül. Miért okoz egy rövidzár nagy áramot? Milyen 
veszéllyel jár, ha túl nagy áram folyik a hálózatban? 
c) Az ábra segítségével magyarázza el, hogyan működik az automata biztosíték! 

 
 
Segítség a megoldáshoz: 



 
 
2. (számolós feladat) A transzformátor primer tekercs menetszáma 575 a szekunder tekercs kivezetései 12 voltot mérhetünk ha a primer 
tekercs a hálózati feszültséget kapcsolunk Mekkora a szekunder tekercs menetszáma? 

Segítség a megoldáshoz: 



𝑈𝑝

𝑈𝑠𝑧
=

𝑁𝑝

𝑁𝑠𝑧
 

Megoldás: 

𝑁𝑠𝑧 =
𝑈𝑠𝑧
𝑈𝑝

∙ 𝑁𝑝 = 30 

 
 
3. (teszt) Milyen feladatot lát el a transzformátor? 
 
A) Mechanikai energiából elektromos áramot állít elő. 
B) A feszültséget változtatja meg. 
C) A távvezetéken érkező nagyfeszültséget árammá alakítja át. 
 
Megoldás: B 
Magyarázat: 
 
 
4. (teszt) Jellemzően melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs? 
A) A transzformátornak. 
B) A csengőnek. 
C) A generátornak 
 
Megoldás: B 
 
5. (teszt) Körülbelül mennyi idő alatt ér el egy elektron az áramszolgáltató nagyfeszültségű vezetékein keresztül az erőműből a 
konnektorunkba? 
A) Körülbelül 1/50-ed másodperc alatt, hiszen a váltóáram frekvenciája 50 Hz. 
B) A másodperc töredéke alatt, hiszen az áram fénysebességgel folyik. 



C) Soha nem érhet el az elektron hozzánk, hiszen a transzformátoroknál a folytonos összeköttetés megszakad. 
Megoldás: C 
 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Mi történik, ha a transzformátor primér tekercsén egyenáram folyik? (B) 
A) A szekunder tekercsen egyenfeszültség keletkezik. 
B) A szekunder tekercsen nem keletkezik feszültség. 
C) A szekunder tekercsen mindig váltakozó feszültség indukálódik. 
 
2. (teszt) Melyik leírás adja meg helyesen a transzformátor működését? (B) 
 
A) Ahányszor nagyobb a szekunder tekercs ohmos ellenállása a primer tekercsénél, annyiszor nagyobb a szekunder feszültség a primer 
feszültségnél. 
B) A primer tekercsben folyó váltakozó áram változó mágneses mezője hatására indukálódik feszültség a szekunder tekercsben. 
C) A transzformátorban a vasmag biztosítja az elektromos összeköttetést a primer és szekunder tekercs között. 
 
3. (teszt) A hálózati feszültséget biztonsági transzformátorunk letranszformálja, de e feszültséget szeretnénk még jobban lecsökkenteni. 
Ezért a transzformátor primer és szekunder tekercsének menetszámát felére csökkentjük. Eredményes-e ez az eljárás? (C) 
 
A) Igen, mert a menetszámok különbsége csökkent. 
B) Nem, mert a folyamatot csak a vasmag határozza meg. 
C) Nem, mert a menetszámok aránya nem változott. 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Rezgőkör, elektromágneses hullámok 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-35’ Rezgőkör 
 
Ismétlés (rezgések fizikai jellemzői, sajátrezgés, kényszerrezgés, csillapodó rezgés, csatolt 
rezgés, inga) 
 
Rezgőkör (LC-kör): Egy kondenzátorból és egy nagy önindukciós együtthatójú tekercsből 
álló kör. 
 
A szimulációban látható áramkör egy kapcsoló segítségével két külön áramkört létesít: 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/oscillatingcircuit_hu.htm 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=ele_elmg&l=hu 
 
A kapcsoló kezdeti állásában feltöltődik a kondenzátor, így a feltöltődés után az áram 
megszűnik. Ilyenkor a kondenzátor alsó lemezén túl sok elektron van, a felső lemezen pedig 
elektron hiány alakul ki. A feltöltött kondenzátor energiát tárol. 
Ekkor zárjuk a másik áramkört, ez lesz a rezgőkörünk. 
A rezgőkörben lezajló folyamatot négy szakaszra lehet bontani: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ha zárjuk le rezgőkört, akkor a kondenzátor lemezei között elektronvándorlási indul meg. 
Az áramkörben áram folyik. 
Bizonyos idő(t=T/4) eltelte után a kondenzátor lemezein lévő elektrontöbblet illetve hiány 
megszűnik, így a töltés is, valamint a lemezek közötti térerősség 0 lesz. Ekkor még áram 
folyik az áramkörben, ami mágneses mezőt kelt a tekercsben. 
A kondenzátor energiája teljesen átalakul a tekercs mágneses energiájává. 
Az áram azonban nem áll meg, Lenz törvénye miatt olyan irányú áram keletkezik, hogy a 
kondenzátor felső lemezén elektrontöbblet az alsón elektron hiány alakul ki. 
(A kialakult helyzet olyan elektrosztatikai feszültséget jelent mely az áramerősséget 
csökkenteni igyekszik csökken az áramhoz tartozó mágneses mező is, majd ha feltöltődött 
a kondenzátor, akkor megáll az áram. t=T/2) 
A kondenzátor ellentétes polaritása töltődött fel, energiát így ismét ő tárolja. 
Megindul az ellentétes folyamat, újra áram indul az áramkörben majd a kondenzátor 
lemezei között megszűnik az elektromos mező. Ilyenkor csak áram folyik, és hozzátartozó 
mágneses mező jön létre a tekercsben. (t=3T/4) 
Majd a mágneses mező csökkenése után egy ideig fennmarad az áram és visszaáll a kiinduló 
helyzet. 
 
Segítség a kísérlet leírásához: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
http://www.szereted.hu/sites/default/files/rezgokor.pdf 
 
 
A rezgőkörben váltakozó áram folyik. Az áramnak a rezgőkörben végbemenő azon 
rezgéseit, amelyek kényszerítő energiaforrás nélkül mennek végbe, sajátrezgésnek nevezzük. 
Az úgynevezett ideális rezgőkörben az energia veszteség nélkül leng a tekercs és a 
kondenzátor között, ilyenkor az áramerősség amplitúdója állandó. Ekkor csillapítatlan 
elektromágneses rezgések jönnek létre. 
A tárgyalt rezgőkörben, és ahol az ohmikus ellenállás nem elhanyagolható, az áram 
amplitúdója csökken. Ekkor a rezgőkör rezgései csillapodnak, csillapodó elektromágneses 
rezgések jönnek létre. 
 
Ezeket a rezgéseket mivel lehet jellemezni? (frekvencia, periódusidő) 
 
Az áramok effektív értékei megegyeznek a kondenzátoron és a tekercsen. 
Ebből következően a kondenzátor kapacitív ellenállása egyenlő lesz a tekercs induktív 
ellenállásával. 

𝑋𝐶 = 𝑋𝐿 
1

𝐶𝜔
= 𝐿𝜔 

𝜔 =
1

√𝐿𝐶
 

 
1

𝐶 ∙ 2𝜋𝑓
= 𝐿 ∙ 2𝜋𝑓 

𝑓 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
     𝑖𝑙𝑙.     𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 

Ezek az összefüggések az ún. Thomson-féle formulák. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erre a kérdésre várjunk választ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A valóságos tekercseknek van ohmos ellenállásuk, így a rezgőkörben mindig csillapított 
rezgés jön létre. Nincs arra valamilyen mód, hogy csillapítatlan rezgéseket állítsanak elő? 
Csillapítatlan elektromágneses rezgések úgy állíthatók elő, ha az elveszett energiát 
megfelelő ütemben valamilyen módon pótoljuk. Az energiapótlás önvezérléssel, 
úgynevezett pozitív visszacsatolással elérhető el. Ezt a feladatot oldja meg a Meissner-féle 
visszacsatolás: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jiuy6QAo4s8 
 
 
 
 

William Thomson (1892-től Lord Kelvin) 
(1824-1907, angol fizikus) 
 
 
 
 
Alexander Meissner (1889-1958) 
 

 
 

36’-45’ Feladatok: 
 
1. Rezgőkör kondenzátorának kapacitása 400 pF, a tekercs önindukciós együtthatója 0,2 
mH. Mekkora rezgőkör rezgésideje és frekvenciája? 
(1,78∙10-4s, 5,62∙105Hz) 
 
2. Egy rádió 555,56 méteres hullámokat sugároz. Rezonáló kört kell hozzá építeni. A 
rendelkezésünkre álló tekercs önindukciós együtthatója 0,2 mH. Mekkora kapacitású 
legyen a rezgőkörben lévő kondenzátor kapacitása? 
(f=c/λ, C=4,34∙10-10F) 

 



 

46’-60’ Kényszerrezgés, rezonancia, csatolt rezgés a rezgőkörben 
 
Rezgőkörben a rezgéseket külső, periodikusan változó feszültség és fenntarthatja. Ekkor 
elektromágneses kényszerrezgések jönnek létre. Rezonancia jelenség lép fel, ha a rezgőkör 
saját frekvenciája megegyezik a külső gerjesztés frekvenciájával. 
Ha két rezgőkör tekercse egymás mellett helyezkedik el, ezt úgy hívjuk, hogy induktíven 
csatoltak, akkor közöttük az elektromágneses indukció révén energiacsere megy végbe. 

 
 
Állítsunk elő az L1 és C1 adatokkal jellemzett 1. rezgőkörben csillapítatlan 
kényszerrezgéseket. A rezgések létrejöttét a ködfénylámpa jelzi. Helyezzük a rezgőkör 
mellé az L2 és C2 adatokkal jellemzett 2. rezgőkört. A C2 kondenzátor változtatásával 
elérhetjük, hogy a ködfén lámpa fénye maximális legyen. Ilyenkor a két rezgőkör 
rezgésideje megegyezik. 

𝑇1 = 𝑇2 

𝐿1 ∙ 𝐶1 = 𝐿2 ∙ 𝐶2 
Két csatolásban lévő rezgőkör rezonanciaban van, ha tekercsek induktivitásának és 
kondenzátor kapacitásának szorzata megegyezik. 

 
 
 
 
 
 



A rezgőkörök fémes összeköttetés nélkül energiát képesek átadni egymásnak, az 
elektromágneses rezgés energiája térben továbbterjed, elektromágneses hullám jön létre. 
 

61’-65’ Feladat 
1. Csillapítatlan rezgéseket előállító rezgőkörben a tekercs induktivitása 30 μH, a közelébe 
vitt másik rezgőkör tekercsek induktivitása 0,07 mH. A két rezgőkör rezonanciában van 
556,5 méteres hullámhosszon. Mekkorák a kondenzátorok kapacitásai? 
(f=c/λ, C1=2,91nF, C2=1,25nF) 
 
 

 

66’-81’ Elektromágneses hullám 
Michael Faraday 1831-ben fogalmazta meg az elektromágneses indukció törvényét, időben 
változó mágneses tér maga körül örvényes elektromos teret kelt. 
James Clerk Maxwell skót fizikus a fizika kölcsönhatás szemléletéből kiindulva felfedezte 
ennek a folyamatnak a megfordítottját: időben változó elektromos tér maga körül örvényes 
mágneses teret kelt. 
Maxwell kísérletileg nem tudta igazolni feltételezését, mégis a hipotézis helyességét sejtette 
az, hogy segítségével egyértelműen lehetett értelmezni néhány olyan jelenséget, amiket az 
eddigi törvényeink ellentmondásosan magyaráztak. 
A Maxwell elmélet lényege: az elektromos teret elektromos töltések és időben változó 
mágneses terek, a mágneses teret elektromos áramok és időben változó elektromos terek 
keltenek. 
Az elektromágneses tér elmélete szerint a változó mágneses tér megváltoztatja maga körül 
az elektromos teret. Az így megváltozó elektromos tér pedig megváltoztatja maga körül a 
mágneses teret, és így tovább. Maxwell feltételezte, hogy ezek a változó terek forrásukból 
leszakadva, egymást keltve fenntartják magukat. Ez egy hullámjelenség, hiszen a tér egy 
pontján keltett zavar (változó mágneses illetve elektromos tér) térbeli és időbeli 
tovaterjedéséről van szó. 

 



Az olyan elektromágneses teret, amely a forrásáról leválik és attól függetlenül továbbterjed, 
elektromágneses hullámnak (sugárzásnak) nevezzük. 
Maxwell csak elméleti jóslatot tudott adni elektromágneses hullámok létére, kísérletileg 
nem tudta előállítani. Egyenletei segítségével ki tudta számolni az elektromágneses 
hullámok terjedési sebességét vákuumban: c=3∙108 m/s. 
Ez a sebességérték megegyezik a fény már korábban megmért terjedési sebességével. 
A Maxwell elmélet egyik igen megdöbbentő következménye, hogy a fény is 
elektromágneses hullám.  
Az elmélet helyességének kísérleti igazolására több mint húsz évet kellett várni. Csak 1886-
ban sikerült Heinrich Hertz német fizikusnak elektromágneses hullámokat előállítani és 
bemutatni a Maxwell által megjósolt tulajdonságait. 
A feladat nehézsége abban állt, hogy mérhető sugárzás létrehozásához gyorsan változó 
elektromos térre van szükség.  
A már korábban vizsgált zárt rezgőkör csak lassan szórja szét az energiáját a környezetbe. 
Viszont, ha a kondenzátort szétnyitjuk, akkor az elektromágneses hullámoknak a 
rezgőkörről való leszakadása egyre nagyobb hatásfokú lesz. A legnagyobb mértékű leválást 
nyílt rezgőkörrel érjük el. Nyílt rezgőkörnek tekinthető gyakorlatilag a dipólantenna. Ami 
egy hosszabb egyenes vezeték közepén néhány menettel. Ez a vezetékdarab rendelkezik 
egyszerre L induktivitással és C kapacitással is. 

 
Tartós elektromágneses hullámot akkor tapasztalunk, ha az antennáról eltávozó energiát 
folyamatosan pótoljuk. Az antennában csillapítatlan elektromágneses kényszerrezgést 
idézhetünk elő egy vele induktív csatolásban lévő nagyfrekvenciás generátorral. Akkor 



leghatékonyabb az antenna sugárzása, ha az rezonanciában van a generátorral, ennek 
feltétele, hogy a két rezgőkör frekvenciája megegyezzen. 

 
 



 
 
Forrás: 
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_11/lecke_02_015 
 
Szimuláció: 
https://www.walter-fendt.de/html5/phhu/electromagneticwave_hu.htm 
 
A dipólantenna sugárzásának néhány jellemzője 

• A térben szabadon terjedő hullámok polarizáltak, a rezgés síkját az antenna állása 
szabja meg. A gyakorlatban általában vízszintes vagy függőleges irányban polarizált 
hullámokat használnak, ezeket ugyanilyen állású antennával lehet venni. 

• A sugárzás az antennára merőleges irányban a legerősebb. 



• A megfelelő működéshez az antenna hosszának a kisugárzandó hullámok 
hullámhosszának nagyjából felével kell megegyeznie. A rövidebb hullámhossz 
általában rövidebb antennát jelent. 

• Az antenna működését nagyban befolyásolja a környezete. Az antenna közelében 
elhelyezett vezetőben az antennához hasonló áramok indulnak meg befolyásolva az 
adás, illetve a vétel minőségét. 

 
82’-88’ Órazáró kahoot 

 
 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (feladat, 2016. október) Egy rezgőkör egy 100 nF kapacitású kondenzátorból és egy vasmaggal ellátott tekercsből áll. A rezgőkörről 
oszcilloszkóppal készült felvétel a létrejött rezgést mutatja. Az ábrán egy vízszintes beosztás 100 μs időt jelent (azaz egy rácsvonalköz 500 μs-
ot). 



 
a) Az ábra segítségével állapítsa meg a rendszer sajátfrekvenciáját! 
b) Számítsa ki a tekercs induktivitását! 
c) Hogyan változik meg a rendszer sajátfrekvenciája, ha kivesszük a vasmagot a tekercsből? Válaszát indokolja! 
 
Segítség a megoldáshoz: 



 
 
2. (számolós feladat) Egy ideálisnak tekinthető, C = 10 pF kapacitású kondenzátorból és egy tekercsből álló rezgőkörben f = 1,18·1010 Hz 
frekvenciájú elektromágneses rezgést hozunk létre. 
a) Mekkora a rezgőkörben levő tekercs induktivitása? 
b) Mekkora a rezgés energiája, ha a kondenzátor maximális feszültsége 2V? 
c) Mekkora a tekercsen létrejövő maximális áramerősség? (2019. május id.) 



Megoldás: 

 
 
3. (teszt) Egy vasmagos tekercsből és egy kondenzátorból rezgőkört építünk. Hogyan változik a rezgőkör sajátfrekvenciája miközben a 
vasmagot lassan kihúzzuk a tekercsből? 
 
A) Nő. 
B) Csökken. 



C) Nem változik. 
 
Megoldás: A 
Magyarázat: 
 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Milyen felfedezés köthető Heinrich Hertz nevéhez? (D) 
 
A) Ő polarizálta először a hanghullámokat. 
B) Ő vezette be a frekvencia fogalmát periodikus mozgások leírására. 
C) Ő alakította át először a hanghullámokat rádióhullámokká. 
D) Ő igazolta kísérletileg az elektromágneses hullámok létezését. 
 
2. (teszt) Válassza ki az alábbi – az elektromágneses hullámokra vonatkozó – állítások közül az igazat! (B) 
A) Frekvenciájuk változik, ha másik közegbe lépnek át. 
B) Légüres térben a terjedési sebességük kb. 300 000 km/s. 
C) Annál nagyobb az energiájuk, minél nagyobb a hullámhosszuk. 
 



Elektrodinamika 
 

Elektromágneses hullámok, elektromágneses spektrum 

Mechanikai hullámok és fizikai jellemzői 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-25’ Elektromágneses hullámok 
 
Elektromágneses hullámok, dipólantenna: 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_vlna&l=hu 
 
 
Egy dipólantennát induktív úton csatlakoztatunk egy csillapítatlan elektromágneses 
rezgéseket előállító rezgőkörhöz. Az antennán a zárt rezgő körével megegyező frekvenciájú 
elektromágneses rezgések keletkeznek, így az antennán a váltakozó áram egy periódusa alatt 
változik az elektromos mező térerőssége és a mágneses mező indukciója is. 
Előző alkalommal már megbeszéltük, hogy a térerősség az antennával párhuzamos az 
indukció az antennával merőleges síkban van. 
Hogyan terjed szét? Hogy jut el az adótól a vevőig? 
Azt mondjuk, hogy az időben változó mágneses mező maga körül elektromos mezőt kelt. 
Maxwell arra a következtetésre jutott, hogy az időben változó elektromos mező maga körül 
mágneses mezőt létesít. A keltett mágneses mező indukcióvonalai zárt görbék. 

 
 
Labor keretében elvégzendő kísérletek 
(később a hullámoknál, itt csak hivatkozunk 
erre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ha változik az elektromos mező, és így mágneses mező keletkezik, ami ha időben változik, 
újra elektromos mezőt hoz létre. 
Az elektromos és mágneses mező az egész térre szétterjed. Az erővonalak és az 
indukcióvonalak kölcsönösen áthurkolják egymást, 
Az összetartozó, időben és térben periodikus elektromos és mágneses mezőt 
elektromágneses hullámnak nevezzük. 
Az időben változó elektromos és mágneses mezők leszakadnak az antennáról és térben 
tovább terjednek. Az antenna elektromágneses hullámok forrása. Az antennák körül 
kialakult mezőt elektromágneses sugárzási mezőnek, magát az antennát sugárforrásnak, az 
általa kibocsátott elektromágneses hullámot antennasugárzásnaksugárzásnak 
(dipólsugárzásnak) nevezzük. 
Az antennában lévő elektronok a dipólsugárzás során rezgőmozgást végeznek, gyorsulnak. 
Mondhatjuk, hogy az elektromágneses sugárzási mezőt gyorsuló töltések keltik. 
 
A Maxwell által megjósolt elektromágneses hullámok létezését Hertz kísérletileg igazolta. 
Nagyfrekvenciás generátorral keltett hullámok és antennák segítségével igazolható, hogy az 
elektromágneses sugárzás rendelkezik hullámtulajdonságokkal. Kimutatható az 
elektromágneses hullámok visszaverődése, törése, polarizációja, elnyelődése, állóhullámok 
kialakulása. 
A teljes elektromágneses színkép tartományai: alacsony frekvenciás hullámok 
rádióhullámok mikrohullámok fényhullámok infravörös látható és ultraibolya fény 
röntgensugárzás, gamma sugárzás, kozmikus sugárzás. 
 

 
 
 
 
 
 

26’-45’ Elektromágneses spektrum 
Az elektromágneses hullámnak van energiája, lendülete, tömege, tehát az anyag egy 
megjelenési formája. 
A mikrohullámú sütő ma már majdnem minden háztartásban megtalálható használata 
gyors, kényelmes, a melegítendő ételt forgótányérra helyezzük. Miért? 

 
 
A kérdésekre várjunk választ! 
 
 



Milyen irányba kell fordítani a parabola antennát a jó tévéadás érdekében? 
 

 
 
Igen sokféle elektromágneses hullám létezik hullámhossza akár 10 km-nél is nagyobb, 
illetve 0,1 km-nél kisebb is lehet. Mondhatjuk, hogy a hullámhossz tartománya nagyobb, 
mint 17 nagyságrend.  
Az elektromágneses hullámokat csoportokra oszthatjuk. 
Az osztályozás alapját az adja, hogy az egyes hullámok keltése, módja terjedési 
tulajdonságai, anyagokkal való kölcsönhatása, valamint gyakorlati alkalmazása különböző. 
Az ily módon csoportokba szervezett elektromágneses hullámok hullámhossz szerinti 
sorozatát teljes elektromágneses színképnek nevezzük. 
Az elektromágneses színképnek három nagy csoportja van: a rádióhullámok, az optikai 
hullámok és az ionizáló sugárzások. 

1. A rádióhullámokat elektromos rezgőkörrel állítjuk elő. Az égbolton is 
megfigyelhetők olyan nagyenergiájú csillagok, amelyek rádióhullámokat 

 
 
 
 
Elemezzük az ábrát, figyeljük a frekvenciát és 
a hullámhosszat! 
Hagyjunk időt a megtekintésre, mondjunk 
(mondassunk) hétköznapi példákat az 
ismertetés előtt 



bocsátanak ki (pl. a kvazárok). 
A rádióhullámok az információ továbbításában játszanak fontos szerepet.  
A hosszúhullám a Föld felülete mentén terjed, akár több 1000 km távolságra is. A 
nagy hatótávolságuk miatt különösen alkalmasak a pontos idő-jel sugárzására. 
Természetes hosszúhullámú rádiójeleket bocsátanak ki a zivatarok idején 
keletkező villámok, a sarki fényt okozó a világűrből érkező a légkörben jelentősen 
lelassuló elemi részecskék, protonok, elektronok. A villanymotorral működő 
elektromos készülékeink és bocsáthatnak ki hosszúhullámú rádiójeleket. 
A középhullámnak már jobbak a terjedési tulajdonságai. A Föld felülete mentén is 
terjed és az ionoszféráról is visszaverődik. A rövidhullámok már egyenes vonalban 
terjednek, az ionoszféráról és a Földről visszaverődve több 1000 kilométerre 
eljutnak, emiatt főképp ezt a hullámhossztartományt használják a rádióamatőrök 
az egymással történő kommunikációra. 
Az ultrarövid hullámú (URH ) tartományban sugároz  a legtöbb rádió- és 
televízióadó. Ezek a sugarak egyenesvonalban terjednek, áthatolnak az 
ionoszférán, kijutnak a világűrbe. A Föld görbületét nem követik, ezért a Föld 
felszínén nagy távolságra nem jutnak el. 
A mikrohullámok terjedése hasonló a látható fényéhez. Ebben a 
hullámhossztartományban rengeteg technikai eszközök működik, például a radar 
a mobiltelefon vagy a mikrohullámú sütő. 

2. Az optikai hullámok rezgőkörrel nem állíthatók elő. Felmelegített, izzó anyagok 
bocsátják ki.  
Az infravörös hullámokat hősugárzásnak is szokás nevezni. A hőforrás melege 
sugárzó energiává alakul, és az felmelegíti az elnyelő testet. A napfény infravörös 
hullámai miatt lesz melegünk a tűző napon, az infraszaunában a hősugárzás 
melegíti testünket, a sötétben látható készülék ilyen hullámokat detektál. Ma már 
egyre gyakrabban készítenek a hőfényképeket. Az infravörös fényképezést 
egyrészt orvosi, másrészt ipari diagnosztikára használják. Az épületről készült 



hőfényképről leolvasható hol szökik a hő. 
A látható fényhullám 760 nm és 380 nm hullámhosszú tartományba esik. (A 
fény is elektromágneses hullám!) 
Az ultraibolya hullám már hatással van az élő szövetre, elsősorban a bőrre. Mi 
nem, de bizonyos állatok, rovarok, hüllők madarak látják. Hatása alapján három 
részre osztjuk az ultraibolya tartományt: UV-A, UV-B, UV-C. 
Az UV-A sugárzás az emberi szervezet számára hasznos, elősegíti a csontképződést 
(D vitamin), és a barnulást. Hiánya angolkór okoz. 
Az UV-B bőrrákot, szemkárosodást okoz, a légkör ózonrétege normális esetben 
ezt a komponenst elnyeli. 
Az UV-C tartományt a földi légkör teljesen elnyeli, csak az űrhajósoknak kell 
ellene védekezni. 

3. Az ionizáló sugárzások eredetével részletesebben majd atomfizikai tanulmányaink 
során fogunk megismerkedni. 
A röntgensugárzás nagy frekvenciájának köszönhetően áthalad a fémen is, 
anyagvizsgálatra használják az iparban és az orvosi diagnosztikában. Nagymértékű 
besugárzás roncsolja az élő szöveteket. 
A gamma-sugárzás az atommagok átalakulásai során keletkezik, a hullámhossza 
már olyan pici, hogy elhajlás jelenséget nem mutat. Az iparban anyagvizsgálatra, 
az élelmiszeriparban sterilizálásra használják. Pusztítja a gyorsan szaporodó 
sejteket, ezért az élő szövetekre roncsoló hatású. A daganatos betegségek bizonyos 
fajtáinál sugárterápiás kezelés javasolt. 
A másodlagos kozmikus sugárzást a világűrből érkező nagyenergiájú elemi 
részecskék, protonok, elektronok alkotják. A felső légkörbe érkezve 
atommagátalakulásokat idéznek elő. Ennek során keletkező igen nagy 
frekvenciájú elektromágneses sugárzást nevezzük másodlagos kozmikus 
sugárzásnak. 



 
Mi az elektroszmog, ki hallott róla? 
Az elmúlt fél évszázadban rengeteg új technikai eszköz jelent meg a háztartásainkban, 
amelyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. A mai embert közel 400-szor akkora 
elektromágneses sugárzás éri, mint 50 évvel ezelőtt. A tudósok kutatják a mobiltelefonok 
egészségkárosító hatását, de ezidáig megcáfolhatatlan bizonyítéka még nem született. 
Néhány egyszerű ötlettel mi is csökkenthetjük a ránk ható elektromágneses sugárzást: 

● a mobiltelefont nem kell a fejünkhöz szorítani, használhatjuk fejhallgatóval 
● a nem használt televíziót ne csak készenléti üzemmódba állítsuk, hanem teljesen ka 

toljuk ki, így a sugárzás és az áramfelhasználás is csökken 
● ha befejeztük az internet böngészését, akkor ne felejtsük el a wifi adót kikapcsolni. 

Szimuláció: 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/radio-waves/latest/radio-
waves.html?simulation=radio-waves&locale=hu 



 
 

46’-76’ Mechanikai hullámok és fizikai jellemzői (hullámok terjedése, osztályozása, leírása) 
 
Szimuláció: 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlneni&l=hu  
  
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlnostroj&l=hu  
  
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_hu.html 
 

  

Kísérlet:  
1. Csavarrugóval keltett tarnszverzális és longitudinális hullám. 
2. Hullámkád (körhullámok) 

 
Videók: 
Amazing Thai army parade  
  
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_terjedese.ogv  
  
https://fizipedia.bme.hu/index.php/Longitudin%C3%A1lis_%C3%A1ll%C3%B3hull%C3%A1
mok_csavarrug%C3%B3n  
 

Gyakorlati példák (bővebb kifejtés is lehet): 
Mit tudunk róluk? 
vízbe dobott kő 
cunami 
szurkolók hullámzása 

 
Mechanikai hullám (def):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mechanikai hullámról beszélünk, ha rugalmas közegben valamilyen deformáció, zavar és 
azzal energia halad tovább. 
Hullámok csoportosítása terjedésük szerint: 

Annak megfelelően, hogy hány dimenziós közegben haladnak tovább 
● egydimenziós hullámok (vonalmenti hullámok), például a kötélen terjedő 

hullám, 
● kétdimenziós (felületi) hullámok, például a vízfelszínen terjedő hullám, 

videók: 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_01.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_02.ogv 
https://fizipedia.bme.hu/index.php/F%C3%A1jl:Hullam_04.ogv 
 
 

● háromdimenziós (térbeli) hullámok, például a levegőben terjedő hullámok 
szimuláció (jó példa-felületi, térbeli): 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-
interference_hu.html 
 

Másik csoportosítása terjedési irány és rezgés irány viszonya szerint 
● ha a hullám terjedési iránya és az egyes részecskék rezgésének iránya 

egymásra merőleges, akkor transzverzális hullámról beszélünk, például a 
kötélen terjedő hullámok, a víz felületi hullámai 

● ha a hullám terjedési iránya és az egyes részecskék rezgésének iránya 
egymással párhuzamos, akkor longitudinális (hosszanti) hullámról 
beszélünk, például a hanghullám. 

Fizikai jellemzők: 
Hullámhossz: a hullámterjedés egyenese mentén két egymáshoz legközelebbi ugyanolyan 
rezgésállapodtú pont távolsága. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jele: λ (lambda)          [λ]= 1m 
Többdimenziós hullámok esetén a hullámhossz a két egymáshoz legközelebbi 
hullámfront távolsága. 
Hullám frekvenciája, rezgésszáma: az egyes pontok rezgésének frekvenciája. 
Jele: f                              [f]= 1 Hz 
Hullámmozgás periódusideje (rezgésideje): az az időtartam, amely alatt a hullám egy 
hullámhossznyi utat tesz meg. 
Jele: T                            [T]= 1 s 
Hullámmozgás terjedési sebessége: a rezgésállapot tovaterjedésének sebessége. 
Jele: c                              [c]= 1 m/s 

𝑐 =
𝜆

𝑇
= 𝜆 ∙ 𝑓 

Hullámmozgás fázisa: az adott időpontban a hullámfázis a szóbanforgó helyen észlelhető 
pillanatnyi mozgásállapot. (Azt jelenti, hogy adott időben és helyen hol tart a részecske 
mozgása a teljes rezgéshez képest.) 
A hullámban a szomszédos részecskék fázisa különböző. 
 

Megemlítendő az amplitúdó is. 

77’-80’ Feladat 
1. Egy gumikötélen két szomszédos hullámvölgy távolsága 1 méter. Mekkora s 

hullámhossz? (1 m) 
2. Egy gumikötélen egy szomszédos hullámvölgy és hullámhegy távolsága 2 méter 

Mekkora a hullámhossz? (4 m) 

 

81’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 



 
1. (számolós feladat) 2007 augusztus 22 én a magyar olasz futball mérkőzése a közönség soraiban és kialakult az úgynevezett mexikói hulláma Puskás 

Ferenc Stadion átlagosan 480 méter kerületű nézőterén 40 másodperc alatt vonult végig a hullám mekkora volt a mexikói hullám átlagos sebessége? 
 
Segítség: c=s/t 
 
Megoldás: 

 
 
2. (teszt) Mi a közös a vákuumban terjedő rádióhullámokban és az infravörös hullámokban?  
A) A terjedési sebességük. 
B) Az energiakvantumuk nagysága. 
C) A hullámhosszuk. 
Megoldás: A 
 
3. (teszt) Mi történik az elektromágneses hullámmal, amikor egy nagyon erős mágnes fölött elhalad? 
 
A) A mágnes tere gyengíti az elektromágneses hullám mágneses komponensét. 
B) A mágnes helyzetétől függően a hullám pályája kismértékben elgörbül. 
C) A mágnesnek nincs semmi hatása az elektromágneses hullámokra. 
Megoldás: C 
 
4. (teszt) Milyen felfedezés köthető Heinrich Hertz nevéhez? 
 
A) Ő polarizálta először a hanghullámokat. 
B) Ő vezette be a frekvencia fogalmát periodikus mozgások leírására. 
C) Ő alakította át először a hanghullámokat rádióhullámokká. 



D) Ő igazolta kísérletileg az elektromágneses hullámok létezését. 
Megoldás: D 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Az elektromágneses spektrum három összetevőjét légüres térben mért hullámhosszuk szerint csökkenő sorrendbe szeretnénk állítani. 
Melyik a helyes sorrend? (C) 
 
A) Röntgensugárzás, infravörös sugárzás, rádióhullám. 
B) Infravörös sugárzás, rádióhullám, röntgensugárzás. 
C) Rádióhullám, infravörös sugárzás, röntgensugárzás. 
 
 
2. (teszt) Válassza ki az alábbi – az elektromágneses hullámokra vonatkozó – állítások közül az igazat! (B) 
 
A) Frekvenciájuk változik, ha másik közegbe lépnek át. 
B) Légüres térben a terjedési sebességük kb. 300 000 km/s. 
C) Annál nagyobb az energiájuk, minél nagyobb a hullámhosszuk. 
3. (teszt) Milyen formában terjed a mobiltelefonok között az energia használatuk során? (B) 
 
A) Hanghullám formájában terjed az energia. 
B) Mikrohullám formájában terjed az energia. 
C) Transzverzális mechanikai hullám formájában terjed az energia. 
 
4. (teszt)A Nap melegíti a Földet. Hogyan jut el a Földre a Nap melege? (A) 
 
A) Elektromágneses hullámok formájában. 



B) Láthatatlan, töltött részecskék kisugárzásával. 
C) A kozmosz hővezetése révén. 
 
5. (teszt) Mi a különbség a rádióhullám és az ultraibolya fény között? (D) 
A) Az ultraibolya fénynek nagyobb a hullámhossza és a frekvenciája, mint a 
rádióhullámnak. 
B) Az ultraibolya fénynek kisebb a hullámhossza és a frekvenciája, mint a 
rádióhullámnak. 
C) Az ultraibolya fénynek nagyobb a hullámhossza és kisebb a frekvenciája, mint a 
rádióhullámnak. 
D) Az ultraibolya fénynek kisebb a hullámhossza és nagyobb a frekvenciája, mint a 
rádióhullámnak. 
 
 



Elektrodinamika 
 

. óra 
A fény, mint hullám 

 
Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-20’ Ismétlés 

 

Kép forrása: 
https://kocsi.rtdco.ru/infravoros-feny-
hullamhossza/ 



 

21’-80’ A fény, mint hullám 
 
A fény elektromágneses hullám, hiszen rendelkezik mindazon tulajdonsággal, amely egy 
jelenséget hullámát tesz. 
Fényinterferencia alakul ki ék alakú szappanhártyán vagy a vizes aszfalton egy olajfolton. 
Ha az olajfolt nyugalmi állapotban  van,  akkor más és más irányból tekintve különböző 
látvány tárul elénk. Az olajrétegre eső fény egy része rögtön a levegő-olaj, másik része az 
olaj-víz közeghatárról visszaverődik, és a két visszavert fényhullám a szemünkben 
találkozva interferenciát eredményez.  
Az időben tartós interferencia csak olyan találkozó fényhullámok között jön létre, 
amelyek közötti fáziskülönbség időben állandó, az ilyen fényhullámokat koherensnek 
nevezzük. 
 
Fényelhajlás optikai résen 
 
Egyenes szálú, erős fényű izzóval a világítsunk meg az izzószállal párhuzamos helyzetű 
vékony rést. 
 
Az R1 résből, mint fényforrásból vékony fénynyaláb vetődik az áttetsző ernyőre. Ha a 
fénynyaláb útjába az előzővel párhuzamos, változtatható R rést helyezünk, az ernyőn éles, 
fényes vonalat látunk. Az R rés szűkítésével a fénycsík mindkét oldalán sötét és világos 
csíkok sorozata jelenik meg ott, ahol a fény egyenes vonalú terjedése alapján árnyékot 
várnánk. 
 
Ez a jelenség a mechanikai hullámoknál megismert elhajlás, ami újabb bizonyítéka annak, 
hogy a fény hullám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettu
domanyok/fizika/fizika-11-
evfolyam/hullamoptika/a-fenyelhajlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A rés szűkítésével a sávok egymástól távolodnak és szélesednek. 

 
 
Fényelhajlás optikai rácson 
 
Az optikai rács párhuzamos rések sorozata, melyet úgy készítenek, hogy üveglemezt 
nagyon sűrűn párhuzamos vonalakkal megkarcolnak (1 mm-en több mint száz karcolás 
van). A rések sokaságát a karcolatok közötti átlátszó sima csíkok alkotják. Ha az R rés 
helyére optikai rácsot helyezünk, sokkal szélesebb, fényesebb sávokat látunk, és a köztük 
lévő távolság is sokkal nagyobb. 
 
A rés és a rács elhajlási képe nem folytonosan halványodó, hanem sötét és világos sávokból 
áll. Ez azzal magyarázható, hogy a rés különböző pontjaiból kiinduló elemi hullámok az 
ernyő egyes pontjaiban találkozva interferálnak is egymással, s így kioltás és erősítés is 
létrejön. 
 
Rács esetén a rések olyan vékonyak, hogy mindegyik egy-egy pontszerű fényforrásnak 
tekinthető. Ezek a pontszerű fényforrások olyan közel vannak egymáshoz, hogy az ernyőn 
találkozó fénysugarak egymással párhuzamosak. Azokban az irányokban tapasztalunk 
maximális erősítést – fényes sávot –, amelyekben a szomszédos résekből kiinduló 
fénysugarak útkülönbsége λ/2 páros számú többszöröse, kioltást pedig ott, ahol az 
útkülönbség λ/2 páratlan számú többszöröse. A rácsra merőleges irányban az 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettu
domanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-
fenyelhajlas/feny-elhajlasa-optikai-racson 
 



útkülönbség 0, ezért itt fényes sávot látunk. Abban az irányban, ahol az útkülönbség, λ/2 
, az ernyő fekete, ahol 2 λ/2 , ott találjuk a középsőhöz képest az első fényes sávot. Ahol az 
útkülönbség 3 λ/2 , az ernyő sötét, majd a 4 λ/2 -nek megfelelő irányban találjuk a 
második fényes sávot. 
 
Ha d a rácsállandó (két szomszédos rés távolsága) és a az első fényes sáv irányát megadó 
szög, akkor az útkülönbség és a hullámhossz is a következő összefüggéssel számítható: 
 
Δ s = λ = d*sinα . 
 
a az ernyő és a rács l távolságának és az első fényes sávnak a középsőtől mért h 
távolságának a segítségével meghatározható. 
 

 
 
 
 
Prizma, színfelbontás 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_hranol&l=h
u 



 
A fehér fény prizmával való színekre történő felbontását szétszóródásnak a fény diszperzió 
jának nevezzük. 
Izzólámpa fényét ejtsük kis kör alakú nyíláson át ernyőre, az ernyőn fehér folt lesz. Ha a 
fénynyaláb útjába üveg prizmát teszünk, az ernyőn színes sáv, színkép spektrum jelenik 
meg. A spektrum színei: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. 
A fehér fény tehát különböző színű összetevőkből áll, amelyeket a prizma 
különbözőképpen tör meg, színeire bontja. Minden színhez egy-egy meghatározott 
hullámhossz rendelhető. Az adott hullámhosszal jellemzett fényt monokromatikus 
fénynek nevezzük. 
 
Színkeverés: több szín egyesítése. 
 
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_michanibare
v&l=hu 
 
Lézer 
 
A lézer szó az angol LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = 
fényerősítés kényszerített fénykibocsátás útján) kifejezés rövidítése. 
A lézerfény merőben más tulajdonságokkal rendelkezik, mint amilyet a hagyományos 
fényforrásoknál megismertünk: 

• lézerfény széttartása nagyon kicsi 
• a lézerek fénye egyszínű, monokromatikus 
• a lézerfény teljesítménysűrűsége nagy, akár a hagyományos fényforrások 

sokszorosa is lehet 
• a lézerfény időben és térben koherens. 

Igen sok alkalmazása terjedt el, néhány ezek közül: lézeres sebességmérő, vonalkód 



leolvasó, lézernyomtató. 
Lézerek alkalmazása ma már általános sok orvosi beavatkozásnál: lézeres szemműtét, 
sebészet, bőrgyógyászat. 
Szőrtelenítés, tetoválások eltüntetése is lézerrel oldható meg. 
A lézerfény nagy teljesítménysűrűsége miatt különösen veszélyes a szemre. Ha a retinát 
hosszasan éri lézerfény, akkor a kialakuló hő és fotokémiai hatások visszafordíthatatlan 
változásokat idézhetnek elő az ideghártyán. Aminek látásromlás vagy akár teljes vakság is 
lehet a következménye. 

81’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (feladat) Két koherens fénynyalábbal világítunk meg egy ernyőt. Ha a hullámok útkülönbsége 10-6 m, akkor maximális erősítést tapasztalunk. A 

következő erősítés 10-7 m útkülönbségnél lesz. 
Mekkora a fény hullámhossza? 

 
Segítség a megoldáshoz: 

∆𝑠1 − ∆𝑠2 = 𝜆 
 
Megoldás: λ=9*10-7m 
 
 
 
2. (teszt) Mi történik az elektromágneses hullámmal, amikor egy nagyon erős mágnes fölött elhalad? 
 



A) A mágnes tere gyengíti az elektromágneses hullám mágneses komponensét. 
B) A mágnes helyzetétől függően a hullám pályája kismértékben elgörbül. 
C) A mágnesnek nincs semmi hatása az elektromágneses hullámokra. 
 
Megoldás: C 
 
3. Az alábbi orvosi készülékek közül melyik az, amelyik NEM elektromágneses hullámok segítségével vizsgálja az embert? 
 
A) A röntgenkészülék. 
B) A gammasugárzás detektáló nyomkövető kamera. 
C) Az ultrahangkészülék. 
D) Az orvosi hőkamera. 
 
Megoldás: C 
 
4. Egy házra parabolaantennát szereltek, és egy geostacionárius műholdra irányították. A műhold a házzal megegyező hosszúsági kör fölött 
helyezkedik el. Hogyan áll a parabolaantenna, ha a ház az Egyenlítőhöz közel fekszik?  
 

 
A) Az A ábra szerint. 
B) A B ábra szerint. 
C) A C ábra szerint. 
D) Bármelyik beállítás előfordulhat. 
 



Megoldás: A 
 
 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Milyen felfedezés köthető Heinrich Hertz nevéhez? (D) 
 
A) Ő polarizálta először a hanghullámokat. 
B) Ő vezette be a frekvencia fogalmát periodikus mozgások leírására. 
C) Ő alakította át először a hanghullámokat rádióhullámokká. 
D) Ő igazolta kísérletileg az elektromágneses hullámok létezését. 
 
2. (teszt) Válassza ki az alábbi – az elektromágneses hullámokra vonatkozó – állítások közül az igazat! (B) 
A) Frekvenciájuk változik, ha másik közegbe lépnek át. 
B) Légüres térben a terjedési sebességük kb. 300 000 km/s. 
C) Annál nagyobb az energiájuk, minél nagyobb a hullámhosszuk. 
 



Elektrodinamika 
 

. óra 

Fénypolarizáció, feladatok 
 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-1’ Órakezdés, az óra címének felírása  

2’-10’ Kérdések az előzőekben tanultak felfrissítésére (kahoot) 
 

A válaszokat a játék után beszéljük meg! 

11’-45’ Fény polarizációja: 
 
https://www.geogebra.org/m/rZIcBjsI#material/Alz8XXjG 
 
https://www.geogebra.org/m/GJsZ4OJY#material/ZVHsitnr 
 
A fény polarizáció jelensége a fény hullámtermészetén túl a fény transzverzális voltát is 
bizonyítja. 
Vegyünk egy tükröt melynek hátoldala fekete festékkel van befestve. Ejtsünk rá 
fénysugarat 57 fokos beesési szöggel, ha az erről a tükör visszavert fénysugarat vizsgáljuk, 
azt látjuk, hogy egy másik tükör csak bizonyos állásokban veri vissza azt. Tökéletesen a 
második tükör akkor veri vissza teljes egészében a fénysugarat, ha ennek a tükörnek a síkja 
párhuzamos az első tükörrel. 
Forgassuk el a második tükröt a visszavert fénysugár mint tengely körül. A második 
tükörről visszaverődő fénysugár erőssége egyre gyengébb lett, 90 fokos elforgatásnál a 
fény eltűnik, további elfordításnál ez a fénysugár ismét fokozatosan előtűnik, erősödik 
majd 180 foknál kiindulóhelyzetnél tapasztalttal megegyező erősségű. A 270 fokos 
szögnél ismét eltűnik a fénysugár, 360 fokig ismét egyre intenzívebbnek mutatkozik. Ez a 

Kép forrása: 
https://kocsi.rtdco.ru/infravoros-feny-
hullamhossza/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kísérlet bizonyítja, hogy az eredeti fénysugár a visszaverődés következtében változáson 
ment keresztül, amit polározásnak, polarizációnak nevezünk. Az első tükröt 
polarizátornak a második tükröt analizátornak hívjuk. 

 
 
Az első tükörről visszavert fénysugár síkban poláros, ebben az elektromágneses rezgések a 
beesési síkra merőleges irányúak. A második tükörről csak az a fénysugár verődik vissza; 
amelynek a rezgési síkja párhuzamos a tükörre. A második tükör teljesen kioltja a 
visszavert fényt, ha annak rezgési síkja merőleges az analizátor által polarizált fény rezgési 
síkjára, azaz a második tükörhöz tartozó beesési síkban rezeg. A jelenség a fényhullámok 
transzverzális természetét bizonyítja. 
Fényképezésnél polarizációs szűrőket használnak a tükröződések szűrésére, csökkentésére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A polarizációs szűrő megakadályozza vagy csökkenti a polarizált fény objektívbe kerülését, 
ezáltal megszabadulhatnak a nem kívánatos  visszatükröződésektől és a táj képeinek 
lenyűgöző kontrasztokat tudunk adni. 
 

 

46’-80’ Feladatok 
 
1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettu
domanyok/fizika/fizika-11-
evfolyam/hullamoptika/a-fenyelhajlas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.  
Egy 2,5 cm széles optikai rácson 15000 rés van. A rácstól 3 méter távolságra levő ernyőn 
az elsőrendű maximumok távolsága 1,8 méter. Mekkora az alkalmazott fény 
hullámhossza? 
(rácsállandó: d=l/Z, λ=dx/L, λ=500nm 

másik megoldás: 

tgα=x/L, λ=d*sinα, λ=478nm) 

 

3.teszt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettu
domanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-
fenyelhajlas/feny-elhajlasa-optikai-racson 
x/L 



Bizonyos napszemüvegeknél tapasztalhatjuk a következőket: ha két ilyen napszemüveget 
egymás mögé, egymással párhuzamosan helyezünk el, akkor átlátunk rajtuk, de ha az 
egyiket 90o -kal elfordítjuk, akkor sötétet látunk. Milyen fizikai jelenséggel függ össze ez a 
tapasztalat? 
 
A) Fénytörés jelensége. 
B) Fényinterferencia jelensége. 
C) A fény szóródásának jelensége.  
D) Fénypolarizáció jelensége. 
 

Megoldás: D 

 

 

4. teszt 
Ha lézerfénnyel megfelelő optikai rácson átvilágítunk, akkor létrejön az elhajlás jelensége. 
Melyik ábra mutatja helyesen a fényhullámok terjedési irányát a rács után? 
 

 
 
A) Az A ábra. 
B) A B ábra. 
C) A C ábra. 
 
Megoldás: C 

 

5. teszt 



Az ábra szerinti elrendezésben egy fényforrást egy ernyő mögé helyezünk, és először az A 
jelű rést nyitjuk ki, majd pedig a B jelű rést is. Azt tapasztaljuk, hogy a D jelű fotodetektor 
az első esetben mért több fényt, a másodikban kevesebbet. Válassza ki azt a jelenséget, 
amelynek a megfigyeltekhez nincs köze! 
 

 
Megoldás: C 

 
 

81’-88’ Órazáró kahoot 
 

 

90’ A házi feladat ismertetése 
 

 

 
Házi feladatok a következő órára: 
 

1. (teszt) Mit jelent az a kifejezés, hogy egy fénynyaláb „monokromatikus" 
A) Azt, hogy a fénynyaláb összetevőinek frekvenciája a látható tartományba esik. 
B) Azt, hogy a fénynyaláb csak egyféle frekvenciájú összetevőt tartalmaz. 



C) Azt, hogy a fénynyaláb összetevői egy síkban polarizáltak. 
 

Megoldás: B 

 
2. (teszt) Mely esetben okozza a színek megjelenését a diszperzió? 

A) Amikor a víztócsán az olajfolt szivárványosan csillog. 
B) Amikor a gyémánt ékkő a napsütésben a szivárvány színeiben csillog. 
C) Amikor az optikai rács a fehér fényt a színeire bontja. 

 
Megoldás: B 

 
 

3. (teszt)  Egy optikai rácson létrejött interferenciaképet láthatunk az ábrán. Hogyan változtassuk meg a rácsállandót (a szomszédos „rések” távolságát), 
hogy a kialakuló maximumok távolsága nőjön? 
 
A) A rácsállandót növelnünk kell. 
B) A rácsállandót csökkentenünk kell. 
C) A rácsállandó változtatásával nem, csak a hullámhossz változtatásával növelhető a kialakuló maximumok távolsága. 
 
Megoldás: B 
 
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt: 
 
1. (teszt) Optikai rácsra fehér fényt bocsátunk, az elhajlási képen a szivárvány színeit látjuk. Melyik színt téríti el a legkevésbé a rács? (A) 
 
A) Az ibolyát. 
B) A vöröset. 



C) A rácsállandótól függ.  
 
 
2. (teszt) Optikai ráccsal elhajlási képet hozunk létre a tanteremben. A két elsőrendű maximum távolsága 10 cm. Hogyan változik meg ez a távolság, ha 
változatlan geometriai elrendezés mellett a kísérletet víz alatt végezzük el? (A) 
A) 10 cm-nél rövidebb lesz. 
B) 10 cm-nél hosszabb lesz. 
C) Pontosan 10 cm marad. 
D) Víz alatt nem jön létre elhajlás. 
 

3. (teszt) Két különböző színű monokromatikus fénysugár hullámhossza azonos. Lehetséges ez? (C) 
A) Nem lehetséges, mert a fény színét a hullámhossza határozza meg. 
B) Megfelelő közegben ez lehetséges, de akkor a fénysugarak frekvenciájának el kell térnie. 
C) Lehetséges, de csak ha a két fénysugár két különböző közegben halad. 
D) Nem lehetséges, mert azonos közegben a frekvencia is azonos lesz. 



Geometriai optika 

1-2. óra 

Bevezetés 

A fény mint elektromágneses hullám, a fény általános jellemzői, a fénysebesség mérése, hullámjelenségek ismétlése 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 

0-5 Elektromágneses hullámok ismétlése: 
- ha a mágneses vagy az elektromos mező megváltozik, akkor ezek 

egymást keltve képesek a forrásról leszakadva önmagukat 
fenntartani 

- létrehozása lehetséges dipólantennával 
- transzverzális, mivel az elektromos térerősségvektor és a 

mágneses indukcióvektor egymásra és a terjedési 
sebességvektorra merőlegesek 

- polarizálható, síkban poláros 
- hullámjelenségek: visszaverődés, törés, interferencia, elhajlás 

Link a képhez: 
https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=m24f_chap10_level1_sec10.3_i6_idx 
 
Legjobb lenne ezt az ismétlést kérdések formájában, illetve, hogy a diákok szedjék 
össze, hogy mire emlékezek az elektromágneses hullámokból. 

5-10 Ismétlés: teljes elektromágneses spektrum Link a képhez: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gneses_sug%C3%A1rz%C3%A1s 
Elvileg korábban erről is volt már szó, tehát nem kell minden tartományról szót 
ejteni, csak emlékeztetni a diákokat a kép alapján, hogy az elektromágneses 
sugárzásnak milyen tartományai vannak (köztük a látható fény). 



 
10-20 Színek 

A látható fénynek nevezzük az olyan elektromágneses hullámot, melynek 
a hullámhossza 380 és 760 nm közé esik (nagyjából). A különböző 
hullámhosszú sugárzásokat különböző színűnek érzékeli a szemünk: 

 
Hány színből áll a szivárvány? 
Helyes válasz: végtelen 
 
Monokromatikus fény: csak egyetlen hullámhosszt tartalmaz, előállítása 
lézerrel lehetséges. 
A tárgyakból, fényforrásokból felénk érkező színek ezen kívül mindig 
többféle hullámhosszú fényből állnak. 
Vannak olyan színek, amiket megkülönböztetünk, de nem tartozik 
hozzájuk hullámhossz. 

Link a második képhez:  
http://elmki.hu/feny/fnytan_s_sznelmlet.html 
 
 
Erzsébet királynő színképe: 
https://pbs.twimg.com/media/DfHOoqoX4AAIj4n.jpg 
 
 
 
 
 
 
Egyéb válaszként számíthatunk a 6-ra vagy a 7-re. 
6: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya 
7: hozzásoroljuk a kékeszöldet is (vagy más néven türkiz, cián), ennek 
valószínűleg mitológiai oka van, a görögök a hetes számnak jelentőséget 
tulajdonítottak 
 
 



pl. 

• telített színek telítetlenebb verziója (szürkével való keverés 
útján): rózsaszín 

• fehér: az adott tárgy minden hullámhosszt visszaver 

• fekete: a színek hiánya, egy hullámhossz sem verődik vissza 

• keverés útján lehet csak létrehozni: barna 

• különböző árnyalatokhoz juthatunk a fényerősség változtatásával 
is 

 
 
 
 
 
 
Érdeklődés esetén, vagy ha szóba jön, ki lehet térni arra, hogy elkezdtek 
kikísérletezni olyan fekete festékeket, amik a fény több, mint 99%-át elnyelik. 
Jelenleg (tudomásom szerint) a Musou Black a legsötétebb, 99,4%-ot tud 
elnyelni. 
https://www.youtube.com/watch?v=p6q54q2iam8 

20-45 A fénysebesség 
Először Galilei állította, hogy a fénysebesség véges lenne. 
Két, egymástól távol levő hegy tetején lámpákat helyezett el. Az egyik 
lámpás ablakát kinyitotta, és amikor a másik hegyen levő társa meglátta a 
lámpa fényét, ő is kinyitotta a sajátját. A két felvillanás közötti időt mérte. 
Ebből pontos eredmény nem született, főleg a reakcióidők miatt, csak 
annyit sikerült megállapítani, hogy nagyon nagy a fénysebesség. 
 
Az első, nagyságrendileg pontos mérés Römer nevéhez kapcsolható, az 
1670-es években. Megfigyelte a Jupiter egyik holdjának, az Iónak a 
holdfogyatkozását, és azt tapasztalta, hogy amikor az Ió földközelben van, 
akkor hamarabb következik be, földtávolban később. Ez a késedelem a 
többlettávolság megtételéhez szükséges idő. Ez alapján a fénysebességre 

kapott értéke kb. 226000
𝑘𝑚

𝑠
-ot kapott. 

 
Földi körülmények között először Fizeaunak sikerült a fénysebességet 
megmérnie, 1849-ben. 
Az alábbi kép alapján mindenki írja le, hogy hogyan lehet ezzel a kísérleti 
elrendezéssel megmérni a fénysebességet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elméletileg a fénysebesség méréséről már korábban volt szó, tehát ez is 
ismétlésnek lehet jó, ezért hagyjuk, hogy az ábra alapján a diákok próbálják 
meg rekonstruálni a kísérletet. Ha már mindenki (vagy legalábbis a legtöbb 
mindenki) úgy érzi, hogy le tudta írni a választ, akkor beszéljük meg közösen. 
Fontos, hogy próbálják meg leírni, mert az, hogy az ábrára ránézve érti, hogy 
hogyan működik a kísérlet, még nem jelenti azt, hogy meg is tudja fogalmazni, 
így alaposabban át kell gondolni. 



 
Megoldás: A fényforrásból kiinduló fénysugarat a féligáteresztő tükör két 
részre bontja. Az egyik fénysugár közvetlenül a szemünkbe jut, míg a 
másik úthosszát megnöveljük egy síktükör segítségével. Megfelelő 
fordulatszámon forgatva a fogaskereket, a visszavert fénysugár nem tud a 
szemünkbe jutni, mivel nekiütközik egy fognak a fogaskeréken. Ha még 
gyorsabban forgatjuk, akkor pedig már a következő résen fog átjutni. A 
fordulatszám ismeretében kiszámítható, hogy mennyi idő kell a második 

fénysugárnak, hogy megtegye a távolságot. (Hiszen mivel 𝜔 = 2𝜋𝑓 =
Δ𝜑

Δ𝑡
, 

ezért Δ𝑡 =
Δ𝜑

2𝜋𝑓
, a fogaskerék méretéből meghatározható, hogy mekkora 

szögelfordulás tartozik ahhoz, hogy a fény visszafelé már egy fognak 
ütközzön.) A távolság ismeretében pedig így kiszámítható a fénysebesség. 

𝑐 =
𝐿

Δ𝑡
 ahol 𝐿 a második fénysugár által megtett több km-es út. 

A fénysebesség ezzel a méréssel Fizeau számára kb. 315000
𝑘𝑚

𝑠
-nak 

adódott. 
 
Fizeau módszerét Fouault tökéletesítette 1862-ben úgy, hogy a 
fogaskereket egy forgó tükörre cserélte. Erről a forgó tükörről verődik 
vissza a fény, kevéssel eltérülve az eredeti pályájától. Az eltérülésből 
számítható a szögelfordulás, és a frekvencia ismeretében kiszámolható a 



fénysebesség. Ezzel tovább tudta pontosítani az értéket, a ma ismerttől 
kevesebb, mint 1%-ban tér el. 
 
Michelson ezt a módszert 1926-ban még tovább tökéletesítette többet 
között azzal is, hogy a fényt vákuumon keresztül vezette. 
 
Méteretalon 
Jelenleg a hosszúság SI mértékegységét, a métert is a fénysebesség 
alapján definiáljuk. Bay Zoltán javaslatára 1965-től kezdve 1 𝑚 az a 
távolság, amelyet a fény a másodperc 299792458-ad része alatt megtesz. 
2011-ben ez a definíció annyit változott, hogy a fénysebesség vákuumbeli 

értékét természeti állandónak tekintjük: 𝑐 = 299792458
𝑚

𝑠
, és e 

természeti állandó határozza meg az 1 m-t. 
 
Fénysebesség közegben: 
Ha a fény egy közeg határára érkezik, annak molekuláival, ionjaival 
kölcsönhatásba lép. A fény elektromos térerőssége a molekulák, ionok 
töltéseit ezgésre kényszeríti, ami által azok másodlagos fényforrássá 
válnak. A belőlük kiinduló és az eredeti hullámok szuperpozíciója adja a 
hullámtér eredő hullámfrontjait. Ezért a fény bármely közegben kisebb 
sebességgel terjed, mint vákuumban. 

45-65 Fényforrások 
Megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos fényforrásokat. Előbbinek 
saját fénye van, utóbbi a más testek által kibocsátott fényt veri vissza. 
Más csoportosítás szerint beszélhetünk természetes, kémiai, égés alapú, 
elektromos és egyéb fényforrásokról. 
Párokban dolgozva minden típushoz írjatok példákat! 
Megoldás lehet: 

természetes égitestek, villám, sarki fény, 
biolumineszcencia, 
tribolumineszcencia 

kémiai kemolumineszcencia, 
fluoreszcencia, foszforeszcencia 

Érdemes mindegyikről egy pár szót váltani, hogy mit is jelent pontosan. 
Képek, videók (pl.): 
 



égés alapú gyertya, olajlámpa, gázlámpa, 
petróleumlámpa 

elektromos izzók 

gázkisülésen alapuló lámpák, 
fénycsövek, félvezető eszközök (pl. 
LED) 

egyéb hőmérsékleti sugárzás, Cserenkov-
sugárzás, lézer 

 

65-80 Hullámjelenségek 
A fény, mivel elektromágneses hullám, hullámjelenségeket mutat. 
A hullámjelenségek közül a következőkben a geometriai optika 
témakörébe tartozókkal fogunk foglalkozni. 
Geometriai optika: A fény terjedését olyan körülmények között vizsgálja, 
amikor a fény útjába kerülő akadályok, rések a fény hullámhosszánál 
sokkal nagyobbak. A jelenségek tanulmányozására fénynyalábot, 
fénysugarat használunk, geometriai módszerekkel írjuk le a fény 
terjedését. Fénysugárnak tekinthetjük a hullámfront normálisát. 
Fizikai optika: Azokat a jelenségeket vizsgálja, amelyekben az akadályok, 
rések mérete a fény hullámhosszával összemérhető. Ilyenkor nincs 
értelme fénysugárról beszélni az elhajlás jelensége miatt. 
 
A geometriai optikához tartozó hullámjelenségek a visszaverődés és a 
törés. 
Ha a fény egy olyan felületre vagy közeghatárra érkezik, amelybe nem tud 
behatolni, akkor visszaverődik róla. 
A visszaverődés törvényszerűségei: 

• a beeső fénysugár, a visszavert fénysugár és a beesési merőleges 
egy síkban vannak 

• a beesési szög ugyanakkora, mint a visszaverődési szög 
Ha a fény olyan közeghatárra érkezik, hogy a két közegben eltérő 
sebességgel tud haladni, akkor behatol az új közegbe, de irányt változtat. 
Ezt úgy nevezzük, hogy megtörik. 
A törés törvényszerűségei: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezekhez jó lenne ábrát is készíteni. 



• a beeső fénysugár, a beesési merőleges és a megtört fénysugár 
egy síkban vannak 

• amelyik közegben nagyobb a fénysebesség, abban a közegben 
nagyobb a fénysugár beesési merőlegestől mért szöge 
(pontosabban: Snellius-Descartes-törvény, ld. később) 

80-90 Óra végi ismétlés Kahoot!-tal 
https://create.kahoot.it/share/geometriai-optika-bevezetes/a4e3f082-
817a-428b-8971-4776ae0820d7 

 

 



Geometriai optika 

3-4. óra 

Fényvisszaverődés 

Visszaverődés törvényszerűségei, visszaverődés görbült felületről, síktükör képalkotása, homorútükör képalkotása, domborútükör képalkotása 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-10 Óra eleji ismétlés az eddig tanultakról valamilyen kvízprogram segítségével. 

 

10-15 Emlékeztető: a mechanikai hullámok kapcsán már volt szó arról, hogy hogyan 
viselkedik a hullám, ha új közeg határára ér. 

• behatol az új közegbe, megtörik 

• visszaverődik a közeghatárról 
Milyen törvényszerűségei vannak a hullámok visszaverődésének? 
Ahhoz, hogy megállapítsuk, készítsünk ábrát. 

 
 
A visszaverődés törvényszerűségei: 

• a beeső hullám normálisa, a beesési merőleges és a visszavert hullám 
normálisa egy síkba esnek 

• a beesési szög (beesési merőleges és a beeső hullám normálisa által 
bezárt szög) és a visszaverődési szög (visszavert hullám normálisa és a 
beesési merőleges által bezárt szög) egyforma nagyságú 

 



o speciális eset: ha a beeső hullám normálisa merőleges a 
felületre, akkor a visszavert hullám normálisa is merőleges lesz 

• visszaverődés esetén csak a hullám terjedési iránya változik meg, a 
terjedési sebesség, a frekvencia és a hullámhossz nem 

15-30 Tükrök képalkotása 

Optikai eszközök képalkotásakor azt vizsgáljuk, hogy ha az eszköz elé egy tárgyat 
helyezünk, akkor az arról a tárgyról érkező fénysugarak milyen módon haladnak 
tovább az eszközhöz érve, és milyen képet alkotnak. Legegyszerűbb esetben az egy 
pontból (egy dimenziós tárgy esetén a legfelső pontjából) induló fénysugarakat 
vizsgáljuk. 

A keletkező képnek a következő tulajdonságait vizsgáljuk: 

• valódi vagy látszólagos: attól függően, hogy a képet alkotó fénysugarak 
valóban találkoznak vagy csak a meghosszabbításukban. A valódi képek 
ernyőn felfoghatók. 

• egyenes vagy fordított állású: attól függően, hogy az adott pontról alkotott 
kép az optikai főtengely ugyanazon oldalán helyezkedik-e el 

• kicsinyített vagy nagyított: attól függően, hogy a kép mérete nagyobb vagy 
kisebb a tárgyénál 

A valódi kép mindig fordított állású, a látszólagos kép egyenes állású. 

A fény visszaverődését a tükrök használják ki. Ezeken belül beszélhetünk síktükörről és 
gömbtükörről. 

 

 

 

 

 

A későbbiekben minden szerkesztést 
érdemesebb élőben megszerkeszteni, 
megmutatni, hogy hogy kell, mivel ha csak a 
képet szúrjuk be, könnyen el lehet tévelyedni a 
fénysugarak között. Érdemes várni, hogy 
mindenki velünk együtt rajzolja a 
szerkesztéseket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A síktükör képalkotása: 

 

Síktükör esetén a tárgyról bármilyen irányban a tükörre érkező fénysugarak a 
visszaverődés törvényszerűségeinek megfelelően széttartóak lesznek. Ezért a tárgyról 
csak látszólagos kép keletkezik úgy, hogy a tükör mögött a visszavert fénysugarakat 
meghosszabbítjuk. A kép ezért látszólagos lesz, egyenes állású, valamint nagysága a 
tárgy nagyságával megegyező. A kép ugyanakkora távolságra keletkezik a tükörtől, 
mint amilyen messze a tárgy volt, vagyis a tárgytávolság és a képtávolság megegyezik. 

Gömbtükrök képalkotása 

A gömbtükör olyan tükröződő felület, amely egy gömbfelületből lett levágva egy síkkal. 
A gömb középpontját geometriai középpontnak nevezzük és G-vel jelöljük, a 
gömbsüveg középpontját pedig optikai középpontnak és O-val jelöljük. Az optikai és 
geometriai középpontra illeszkedő egyenest nevezzük optikai főtengelynek. A 
gömbfelület sugara a görbületi sugár. Az optikai és geometriai középpontot összekötő 
szakasz felezőpontja a gömbtükör fókuszpontja, vagy más néven gyújtópontja. 

Ha egy fénysugár a görbült felületre érkezik, akkor szintén a visszaverődés 
törvényszerűségeinek megfelelően halad tovább. Ha abban a pontban, amelyben a 
fény a tükröt eléri, meghúzzuk a gömbfelület érintőjét, és erre az érintőre állítjuk a 
beesési merőlegest, akkor ehhez képest ugyanolyan szögben verődik vissza, mint 
ahogy érkezett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennél a résznél célszerű lerajzolni egy homorú 
tükröt pl. hogy bejelöljük rajta a nevezetes 
pontokat, távolságokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ha a gömbfelületnek a geometriai középpont és a fókuszpont felőli oldala tükröződik, 
akkor homorú (gyűjtő) tükörről beszélünk, ellenkező esetben domború (szóró) 
tükörről. 

Hétköznapi példák gömbtükrökre: 

• kanál ☺ 

• sminktükör, borotválkozó tükör 

• kereszteződésekbe kihelyezett domború tükör 

• visszapillantó tükör 

 
 
 
Praktikusabb, ha a diákok gyűjtik össze a 
hétköznapi példákat, nem mi diktáljuk le. 

30-55 Homorú tükör képalkotása: 

Ahhoz, hogy megszerkeszthessük, hogy a homorú tükör elé helyezett tárgyról hol és 
milyen kép keletkezik, nevezetes fénysugarakat kell meghatároznunk: 

• az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugár a tükörről a 
fókuszponton keresztül verődik vissza 

• az a fénysugár, amely a fókuszponton keresztül haladva éri el a tükröt, az 
optikai főtengellyel párhuzamosan verődik vissza 

• az optikai középpontba érkező fénysugár úgy verődik vissza, hogy az optikai 
főtengellyel bezárt szöge a beeső és a visszavert fénysugárnak is ugyanakkora 
legyen 

• a geometriai középponton át érkező fénysugár önmagába verődik vissza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szerkesszük meg néhány különböző esetben a homorú tükör képalkotását! 

1. A tárgy az egyszeres és kétszeres 
fókusztávolság között helyezkedik 
el: 
 
Ekkor a kapott kép a kétszeres 
fókusztávolságon kívül helyezkedik 
el, valódi, nagyított és fordított 
állású. 

 

2. A tárgy a kétszeres 
fókusztávolságon kívül 
helyezkedik el: 
 
Ekkor a kapott kép az egyszeres 
és kétszeres fókusztávolság 
között van, valódi ,kicsinyített és 
fordított állású. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A tárgy a fókusztávolságon belül helyezkedik el: 

A kép a tükör ellenkező oldalán keletkezik (visszavert fénysugarak 
meghosszabbításából), látszólagos, egyenes állású, nagyított. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem igazán sikerült paint-ben szépen 
megrajzolnom, de azért ezt a verziót is érdemes 
felrajzolni velük. 
 



4. A tárgy a fókuszpontban helyezkedik el, akkor nem keletkezik kép. 

5. A tárgy a geometriai középpontban helyezkedik el: a kép valódi, fordított állású 
és a tárggyal megegyező nagyságú. 

Attól függően, hogy hogy állunk idővel, ezt a két 
esetet akár fel is lehet adni, hogy önállóan 
rajzolják meg, és együtt ellenőrizzük. 

55-60 Domború tükör képalkotása: 

Domború tükör esetén a nevezetes 
fénysugarak kicsit módosulnak, mivel a 
tárgy és a fókuszpont a tükör ellentétes 
oldalán helyezkednek el.  

Nevezetes fénysugarak: 

• az optikai tengellyel párhuzamosan 
érkező fénysugár úgy verődik 
vissza a tükörről, mintha az 
ellenkező oldali fókuszpontból 
érkezett volna 

• az a fénysugár, ami úgy éri el a 
tükröt, mintha a fókuszpontba 
tartana, az optikai főtengellyel 
párhuzamosan verődik vissza 

• az optikai középpontba érkező sugár úgy verődik vissza, hogy a visszavert 
fénysugár ugyanakkora szöget zár be a tengellyel, mint a beeső fénysugár 

A domború tükör esetén a visszavert fénysugarak minden esetben széttartóak, ezért 
bárhol helyezkedik el a tárgy a tükörhöz képest, a kép látszólagos, kicsinyített és 
egyenes állású lesz. 

 

60-65 A leképezési törvény 
 
A kapcsolat, ami fennáll a tárgytávolság, fókusztávolság és a képtávolság között: 

1

𝑓
=

1

𝑡
+

1

𝑘
 

Illetve a nagyításra vonatkozó összefüggés: 

 



𝑁 =
𝐾

𝑇
=

|𝑘|

𝑡
 

Előjelszabályok: 

• a tárgytávolság mindig pozitív 

• a fókusztávolság domború tükör esetén negatív, homorú tükör esetén 
pozitív 

• a képtávolság látszólagos kép esetén negatív, valódi kép esetén pozitív 

• kicsinyített kép esetén a nagyítás kisebb, mint egy, nagyított kép esetén 
nagyobb, mint egy 

• domború tükör esetén a nagyítás negatív 
65-80 Feladatmegoldás 

 
1. Homorú tükör 9 𝑐𝑚 görbületi sugarú. A tárgy a tükörtől 2 𝑐𝑚 távolságban áll. 

Hol keletkezik a kép? (3,6 𝑐𝑚) 
2. Domború tükör esetén a tárgytávolság 3 𝑐𝑚. A tárgy nagysága 2 𝑐𝑚, a tükör 

görbületi sugara 5 𝑐𝑚. Hol keletkezik a kép és mekkora? ( −1,36 𝑐𝑚; 0,9 𝑐𝑚) 
Hányszoros a nagyítás? (−0,46 ) 

3. Homorú tükör gyújtótávolsága 20 𝑐𝑚. Milyen távol van a tükörtől a tárgy, ha a 
valódi kép 15 𝑐𝑚-rel messzebb van, mint a tárg? (33,86 𝑐𝑚) 

Ha sok idő maradna, akkor lehet kérni, hogy nem 
csak megoldják a feladatokat, hanem rajzolják is 
meg. 

80-90 Óra végi ismétlés Kahoot!-tal  
 

 



Geometriai optika 

5-6. óra 

Fénytörés, optikai lencsék leképezése 

Fénytörés, Snellius-Descartes-törvény, teljes visszavrődés, prizmák, plánparalel lemezek, lencsék képalkotása 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-10 Óra eleji ismétlés az eddig tanultakról valamilyen kvízprogram segítségével. 

 

10-35 A törésmutató 
A fény, mivel elektromágneses hullám, ezért ha egy homogén közegbe behatol, annak molekuláit, ionjait a töltésük 
révén rezgésre készteti, amik így másodlagos hullámforrássá válnak. Ezen másodlagos hullámforrásokból kiinduló 
hullámok, és az eredeti hullám szuperpozíciójából alakul ki az adott közegben terjedő fényhullám. Az adott 
közegben terjedő fény terjedési sebessége tehát kisebb lesz, mint a vákuumbeli fénysebessége. 
A fény vákuumbeli és az adott közegbeli terjedési sebességének arányát az adott közeg abszolút törésmutatójának 
nevezzük: 

𝑛 =
𝑐

𝑐𝑘
 

Ha a fény nem vákuumból, hanem egy másik közegből lép az új közegbe, akkor a két közegbeli terjedési sebesség 
hányadosát a két közeg relatív törésmutatójának nevezzük. 
A második közeg első közegre vonatkoztatott relatív törésmutatója: 

𝑛21
=

𝑐1

𝑐2
=

𝑛2

𝑛1
 

Ha 𝑛21
> 1, akkor a második közeget optikailag sűrűbbnek nevezzük. 

 
Snellius-Descartes-törvény 
Ha a fény két különböző abszolút törésmutatójú közeg határfelületére érkezik, akkor egy része visszaverődik (ahogy 
az előző órán megbeszéltük), egy része pedig az új közegbe hatolva megtörik, az ábrán látható módon. A beeső 
fénysugár, a beesési merőleges és a megtört fénysugár egy síkba esnek. 

 



 
A beesési szög szinuszának és a törési szög szinuszának hányadosa egyenlő a közegekben mért fénysebességek 
hányadosával: 

sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑐1

𝑐2
 

Törésmutatókkal kifejezve az összefüggést Snellius-Descartes-törvénynek nevezzük: 

𝑛21
=

sin 𝛼

sin 𝛽
 

• Ha a fény optikailag ritkább közegből lép optikailag sűrűbb közegbe, akkor a beesési szög nagyobb a törési 
szögnél, vagyis a fénysugár a beesési merőlegeshez törik. 

• Ha a fény optikailag sűrűbb közegből lép optikailag ritkább közegbe, akkor a törési szög nagyobb a beesési 
szögnél, vagyis a beesési merőlegestől törik. 

 
Teljes visszaverődés 
Ha a fény tehát optikailag sűrűbb közegből érkezik, akkor ha növeljük a beesési szöget, elérünk egy olyan 
határértéket, amelyhez 90°-os törési szög tartozik. Ha ennél nagyobb beesési szögben érkezik a fény, akkor teljes 
visszaverődés jön létre, vagyis a fény nem képes behatolni az új közegbe, teljes egészében visszaverődik. 



Ekkor, mivel a ritkább közegbeli törési szög szinusza sin 𝛽 = 1, azért 
sin 𝛼ℎ = 𝑛21

 

ahol 𝛼ℎ a sűrűbb közegbeli beesési szög, és 𝑛21
 a ritkább közegnek a sűrűbb közegre vonatkoztatott relatív 

törésmutatója. 
 
Mondjatok példát arra, hogy hol találkozhatunk a hétköznapi életben teljes visszaverődéssel! 

• medence aljáról felfelé nézve nem látunk ki a vízből, csak a medence alját látjuk visszatükröződni 

• fényvisszaverő fóliák, festékek, macskaszem (élő és tárgyi is) 

• optikai szál 

 
35-50 Planparalel lemez 

Ha három homogén közeget párhuzamos síklapokkal határolunk el egymástól, úgy, hogy az első és a harmadik közeg ugyanaz 
az anyag, akkor a középső közeget planparalel lemeznek nevezzük. 

Ebben az esetben a beeső fénysugár kétszer törik meg, egyszer belépéskor, egyszer kilépéskor. 

 



 

Ebben az esetben a kilépő fénysugár párhuzamos lesz a beeső fénysugárral. Az eltolódás mértéke a következőképpen 
számolható ki. 

 



Az ábrán Δ jelöli az eltérülés mértékét, 𝑑 a lemez vastagsága, 𝑥 a fény lemezen belül megtett útja, 𝛼 és 𝛽 pedig a beesési és 
törési szögek. 

Két derékszögű háromszöget találhatunk a planparalel lemezen belül, ezek alapján felírható, hogy 

cos 𝛽 =
𝑑

𝑥
 

ahonnan 

𝑥 =
𝑑

cos 𝛽
 

és 

sin(𝛼 − 𝛽) =
Δ

𝑥
 

ahonnan 

Δ = 𝑥 ⋅ sin(𝛼 − 𝛽) 

A kettőt összevonva 

Δ =
𝑑

cos 𝛽
⋅ sin(𝛼 − 𝛽) 

Mivel sin(𝛼 − 𝛽) = sin 𝛼 ⋅ cos 𝛽 − cos 𝛼 ⋅ sin 𝛽, és 𝑛 =
sin 𝛼

sin 𝛽
, ahonnan sin 𝛽 =

sin 𝛼

𝑛
 ezért 

Δ =
𝑑

cos 𝛽
⋅ (sin 𝛼 ⋅ cos 𝛽 − cos 𝛼 ⋅

sin 𝛼

𝑛
) 

felbontva a zárójelet és egyszerűsítve cos 𝛽-val 

Δ = 𝑑 ⋅ sin 𝛼 −
𝑑 ⋅ cos 𝛼 ⋅ sin 𝛼

cos 𝛽 ⋅ 𝑛
 

Kiemelünk 𝑑 ⋅ sin 𝛼-t 



Δ = 𝑑 ⋅ sin 𝛼 ⋅ (1 −
cos 𝛼

𝑛 ⋅ cos 𝛽
) 

Tudjuk, hogy sin2 𝛽 + cos2 𝛽 = 1, és sin 𝛽 =
sin 𝛼

𝑛
, tehát 

cos2 𝛽 = 1 −
sin2 𝛼

𝑛2
 

Közös nevezőre hozva 

cos2 𝛽 =
𝑛2 − sin2 𝛼

𝑛2
 

vagyis  

cos2 𝛽 =
1

𝑛2
⋅ (𝑛2 − sin2 𝛼) 

cos 𝛽 =
1

𝑛
⋅ √𝑛2 − sin2 𝛼 

cos 𝛽-t visszahelyettesítve Δ kifejezésébe: 

Δ = 𝑑 ⋅ sin 𝛼 ⋅ (1 −
cos 𝛼

𝑛 ⋅
1
𝑛 ⋅ √𝑛2 − sin2 𝛼

) 

Vagyis 

Δ = 𝑑 ⋅ sin 𝛼 ⋅ (1 −
cos 𝛼

√𝑛2 − sin2 𝛼
) 

Ebből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az eltérülés mértéke a planparalel lemez vastagságától, a közeg 
törésmutatójától és a beesési szög nagyságától függ. 

50-60 A prizma 
Két, egymással szöget bezáró síklappal határolt fénytörő közeget prizmának nevezünk. 

 



A határolósíkok metszésvonala a prizma törőéle, a hajlásszögük a prizma törőszöge (𝜑).  A prizmát a törőélre 
merőlegesen metsző sík a prizma fősíkja. A prizma oldallapjára érkező fénysugár kétszer törik meg, egyszer, mikor 
belép a prizmába, és egyszer, mikor kilép belőle. A belépő és kilépő fénysugarakhoz tartozó beesési merőlegesek 
által bezárt szög egyenlő a prizma törőszögével. A kilépő fénysugár és az eredeti fénysugárral 𝛿 szöget zár be, ez az 
eltérülés szöge, a deviáció. A deviáció értéke akkor a legkisebb, ha a prizmában haladó fénysugár merőleges a 
törőszög szögfelezőjére (mint ahogy az ábrán is látható). A minimális deviáció értékének ismeretében 
meghatározható a törésmutató. 

 
Az ábrából látszik, hogy 𝜑 = 2𝛽, tehát 𝛽 =

𝜑

2
 és 𝛿𝑚𝑖𝑛 = 2(𝛼 − 𝛽), tehát 𝛿𝑚𝑖𝑛 = 2𝛼 − 𝜑, vagyis 𝛼 =

𝛿𝑚𝑖𝑛+𝜑

2
 

Ha 𝛼-t és 𝛽-t beírjuk a Snellius-Descartes-törvénybe: 

𝑛 =
sin

𝛿𝑚𝑖𝑛 + 𝜑
2

sin
𝜑
2

 

60-65 Optikai lencsék leképezése 
 

 



Optikai lencsék olyan fénytörő közegek, amelyek két oldalról is gömbfelület határol. Vékony lencséknek nevezzük az 
olyan lencséket, amelyeket határoló gömbök sugara sokkal nagyobb a lencse átmérőjénél. Csak úgy, mint a 
gömbtükrökből, lencsékből is kétfélét különböztetünk meg. 
Az egyik a gyűjtőlencse. Ezek középen vastagabbak, mint a széleiknél. A másik a szórólencse, amely a széleinél 
vastagabb, mint középen. 

 
A gyűjtőlencse az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarakat egy pontban gyűjti össze, a szórólencse 
pedig széttartóvá teszi őket, mintha egy pontból indultak volna ki. Mindkét esetben ezt a bizonyos pontot nevezzük 
fókuszpontnak. 

     
 
Előjelszabályok 
A lencsékre ugyanúgy érvényes a leképezési törvény, mint a tükrökre. 

• a fókusztávolság pozitív, ha gyűjtőlencséről beszélünk 



• a fókusztávolság negatív szórólencse esetén 

• a tárgytávolság mindig pozitív 

• a képtávolság valódi kép esetén pozitív 

• a képtávolság látszólagos kép esetén negatív 

• a nagyítás pozitív, ha a kép valódi és negatív, ha látszólagos 

65-75 A gyűjtőlencse képalkotása 
Ahhoz, hogy a gyűjtőlencse leképezését meghatározzuk, nevezetes fénysugarakat definiálunk: 

• Az a fénysugár, amely az optikai főtengellyel párhuzamosan érkezik a lencsére, úgy törik meg, hogy a 
fókuszponton halad keresztül. 

• A fókuszponton keresztül érkező fénysugár az optikai főtengellyel párhuzamosan halad tovább. 

• Az optikai középpontba érkező fénysugár irányváltoztatás nélkül halad tovább. 
Speciális esetek: 

• Ha a tárgy pontosan a kétszeres fókusztávolságban van, akkor a kép a lencse másik oldalán szintén a 
kétszeres fókusztávolságban helyezkedik el, a tárggyal egyenlő nagyságú lesz, valódi és fordított állású. 

 
• Ha a tárgy a fókuszpontban helyezkedik el, akkor nem keletkezik kép, a megtört fénysugarak párhuzamosak 

lesznek. 

 
• Ha tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül van, akkor a kép kicsinyített, valódi és fordított állású. 

 



 
• Ha tárgy az egyszeres és kétszeres fókusztávolság között van, akkor a kép valódi, fordított állású és nagyított. 

 
• Ha a tárgy a fókusztávolságon belül van, akkor a kép nagyított, egyenes állású és látszólagos, mivel a megtört 

fénysugarak nem metszik egymást, csak a meghosszabbításuk. Az a nevezetes fénysugár, amelyik a 
fókuszponton keresztül érkezne a lencsére, úgy halad, mintha a fókuszpontból indult volna ki. 

 
75-80 A szórólencse képalkotása 

A szórólencse mindig látszólagos, kicsinyített és egyenes állású képet ad. 
A nevezetes fénysugarak: 

• Az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugár a lencse után úgy halad tovább, mintha a tárgyoldali fókuszból 
indult volna ki. 

• Az a fénysugár, amely úgy érkezik a lencsére, mintha a tárggyal ellentétes oldali fókuszba tartana, a lencse másik 
oldalán az optikai főtengellyel párhuzamosan halad tovább. 

 



• Az optikai középpontba érkező sugár továbbra sem változtatja meg az irányát. 

 
80-90 Óra végi ismétlés Kahoot!-tal 

 

 

Ha esetleg belefér az órába, a következő két videót ajánlom: 

https://www.youtube.com/watch?v=z0_nuvPKIi8 

https://www.youtube.com/watch?v=kBUwfizZTas 

A másodikhoz magyarázat: hasznos lehet pl műtéteknél, ha egy kis területre szeretnének koncentrálni, és kizárni a zavaró környezetet. 

 



Geometriai optika 

7-8. óra 

Feladatmegoldás 

Időkeret Tevékenység Megjegyzések 
0-30 Tesztfeladatok 

1. A víz törésmutatója levegőre vonatkoztatva 
4

3
, az üveg törésmutatója levegőre nézve 

3

2
. 

Mekkora a víz törésmutatója üvegre vonatkoztatva? 
a. 2 

b. 
9

8
 

c. 
8

9
 

d. 
1

2
 

𝑛𝑣𝑙
=

𝑛𝑣

𝑛𝑙
=

4

3
 

𝑛ü𝑙
=

𝑛ü

𝑛𝑙
=

3

2
 

mivel a levegő abszolút törésmutatója jó közelítéssel 𝑛𝑙 = 1, ezért 

𝑛𝑣 =
4

3
 

𝑛ü =
3

2
 

tehát  

𝑛𝑣ü
=

𝑛𝑣

𝑛ü
=

4
3
3
2

=
8

9
 

Ezeket esetleg valamilyen 
kvízprogramba is be lehet illeszteni, 
de mindenképpen egyesével haladva 
oldjuk meg, megbeszélve a helyes 
megoldást. 



2. Milyen tulajdonságú képet állít elő a homorú tükör, ha a tárgy a kétszeres 
fókusztávolságon kívül van? 

a. valódi, nagyított, fordított állású 
b. valódi, kicsinyített, fordított állású 
c. látszólagos, kicsinyített, egyenes állású 

3. Hogyan működik az optikai kábel? 
a. A kábel belsejében apró tükrök vannak, a fény ezekről verődik vissza 

folyamatosan. 
b. A fényvezető kábelben a fény folyamatosan a kábel középvonala felé törik meg, 

és így átjut a kábel másik végébe. 
c. A kábel úgy van kialakítva, hogy a teljes visszaverődés jelensége okozza a fény 

folyamatos irányváltoztatását. 
4. Egy szemüveglencse +2 dioptriás. Melyik állítás hamis? 

a. Ez egy gyűjtőlencse. 
b. A lencse fókusztávolsága 50 𝑐𝑚. 
c. A lencse mindenféle tárgyról nagyított képet ad. 

5. A fény 1,5 törésmutatójú benzolból 1,5 törésmutatójú üvegbe lép át. Mi történik a két 
közeg határán? 

a. Teljes visszaverődés. 
b. A fény irányváltoztatás nélkül halad tovább. 
c. A fény úgy törik meg, hogy a megtört fénysugár merőleges legyen a beeső 

fénysugárra. 
6. Mit nevezünk egy prizma törőszögének? 

a. Azt a szöget, amely szögben a fénysugár a prizma oldallapján átlépve megtörik. 
b. Azt a szöget, mely meghatározza, hogy a prizmába belépő fény a prizmát 

elhagyva milyen mértékben térült el. 
c. A prizmát határoló síkok hajlásszögét. 

7. Használható-e síktükör visszapillantó tükörként? 
a. Nem használható, mert a síktükör látszólagos képet szolgáltat. 
b. Nem használható, mert a síktükörben a vezető mindent fordítva lát. 
c. Használható, bár keveset látnánk benne. (Kicsi a látótér.) 
d. Azokban az országokban használható, ahol bal oldali közlekedés van. 



8. Egy planparallel üveglemez két különböző törésmutatójú közeget választ el egymástól. Az 
1. közegből lézersugarat bocsátunk az üveglemezre, a fénysugár útját az ábra mutatja. 
Mit állíthatunk az egyes közegek abszolút törésmutatóinak viszonyáról? 

 

a. 𝑛1 < 𝑛2 < 𝑛3 
b. 𝑛1 < 𝑛3 < 𝑛2 
c. 𝑛2 < 𝑛3 < 𝑛1 

9. Egy homorú tükör kicsinyített képet állít elő egy a tükör optikai tengelye mentén 
elhelyezett gyertyáról. Mit állíthatunk a képről? 

a. Biztosan valódi kép. 
b. Biztosan látszólagos kép. 
c. Lehet valódi kép és látszólagos kép is. 

10. A Nap fényét nagyítóval összegyűjtve tüzet lehet gyújtani. Vajon egy tábortűz fényével is 
meg lehetne gyújtani valamit ugyanilyen eljárással? 

a. Nem, mert a tűzből kiinduló fénysugarak nem párhuzamosak. 
b. Igen, ha egy megfelelő nagyítóval elég sok fényt megfelelően kicsi pontba 

fókuszálunk. 
c. Nem, mert a Nap sokkal melegebb, mint a tűz. 

30-45 1. Üvegkádban 10 𝑐𝑚 magas vízoszlop tetejére 20 𝑐𝑚 vastagságú benzolt rétegzünk. A kád 
aljára 30 𝑐𝑚 magas oszlopot állítunk függőlegesen. A megvilágító fény 60°-os szöget zár be a 
benzol felszínével. Milyen hosszú a pálca árnyéka a kád alján? A víz levegőre vonatkoztatott 
törésmutatója 1,33, a benzol levegőre vonatkoztatott törésmutatója 1,5. 

 



 
ℎ𝑣 = 10 𝑐𝑚  
ℎ𝑏 = 20 𝑐𝑚  
ℎ = 30 𝑐𝑚  
𝛼 = 90° − 60° = 30°  
𝑛𝑣𝑙

= 1,33  

𝑛𝑏𝑙
= 1,5  

𝑙 =?  
 
Ahhoz, hogy az 𝑙 távolságot megtudjuk, ismernünk kell a 𝛽 és 𝛾 szögeket, kiszámoljuk a 
benzolban található háromszög vízszintes befogóját (legyen 𝑥), majd a vízben található (𝛾 szögű) 
háromszög vízszintes befogóját és a kettő összege lesz a pálca árnyéka. 
 

A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója azt jelenti, hogy 𝑛𝑣𝑙
=

𝑛𝑣

𝑛𝑙
, a benzol levegőre 

vonatkoztatott törésmutatója pedig 𝑛𝑏𝑙
=

𝑛𝑏

𝑛𝑙
. Nekünk kelleni fog a víz benzolra vonatkoztatott 

törésmutatója is, mivel a fény vízből érkezik benzolba. 



𝑛𝑣𝑏
=

𝑛𝑣

𝑛𝑏
 

𝑛𝑙 =
𝑛𝑣

𝑛𝑣𝑙

 

𝑛𝑏𝑙
=

𝑛𝑏

𝑛𝑣
𝑛𝑣𝑙

=
𝑛𝑏 ⋅ 𝑛𝑣𝑙

𝑛𝑣
 

𝑛𝑣

𝑛𝑏
=

𝑛𝑣𝑙

𝑛𝑏𝑙

 

𝑛𝑣𝑏
=

1,33

1,5
= 0,887 

𝑛𝑣𝑙
=

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛼 

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛽 
 

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛽 =
𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛼 

𝑛𝑣𝑙

 

𝛽 = 19,47° 

Tehát ebből 𝑥: 

𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛽 =
𝑥

ℎ𝑏
 

𝑥 =𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 19,47° ⋅ 20 𝑐𝑚 

𝑥 = 7,07 𝑐𝑚 

𝑙 − 𝑥 meghatározása: 

𝑛𝑣𝑏
=

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛽 

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛾 
 

𝛾 = 22,08° 



𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛾 =
𝑙 − 𝑥

ℎ𝑣
 

𝑙 − 𝑥 = 4,06 𝑐𝑚 

Tehát  
𝑙 = 7,07 𝑐𝑚 + 4,06 𝑐𝑚 

𝑙 = 11,13 𝑐𝑚 

45-60 2. Egy üvegprizma keresztmetszete egyenlő szárú háromszög. Az ábra szerint merőlegesen 
érkező fénysugár a prizma oldallapján történő kétszeri teljes visszaverődése után az 
alaplapon merőlegesen lép ki az prizmából. 

 
a) Mekkora a prizma törőszöge? 
b) Legalább mekkora a prizma törésmutatója?  

 



 
A prizma két oldalán a beesési merőlegesek egymással bezárt szögei szintén a törési szöggel 
egyenlők. 
Ebben az esetben az 𝛼 és a 𝜑 egymás csúcsszögei, vagyis 𝛼 = 𝜑 
A háromszög alapja és a prizmát elhagyó fénysugár által behatárolt háromszög hasonló azzal, ha 
az alaphoz tartozó magasságot meghúzzuk, tehát a 𝛽-t 90°-ra kiegészítő szög a törőszög fele. 
Mivel a háromszög belső szögeinek összege 180 °, ezért felírható, hogy 

2𝜑 +
𝜑

2
= 90° 

Tehát 
𝜑 = 36 ° 

A törésmutatót abból tudjuk meghatározni, hogy teljes visszaverődést akkor szenved a fénysugár, 
ha az üveg-levegő határfelületre érkezve a beesési szög egy bizonyos határszögnél nagyobb. 



Ebben a prizmában kétszer szenved teljes visszaverődést a fény, a beesési szög egyszer 𝛼 = 𝜑, 
egyszer pedig 𝛽. Ezek közül az 𝛼 kisebb, tehát a fény már 36°-os beesési szögnél is teljes 
visszaverődést szenved. Ha ez lenne a határszög: 

𝑛ü𝑙 =
1

𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 36° 
 

Tehát a törésmutató legalább 𝑛 = 1,7 kell, hogy legyen. 

60-75 Egy  kis  izzólámpa 
3m 
 távolságra  van  a  faltól.  A 
3m 
-es  szakaszon  egy  lencsét  akarunk  úgy 
elhelyezni, hogy a lámpa 
ötszörös nagyítású 
éles képét vetítse a falra. A lencsét 
ı 
l milyen távol 
kell elhelyezni a lencsét, és hány dioptriás legyen a lencse 

 

 

75-90   
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ATOMFIZIKA 
 

3-4. óra 
Fotocellák 

 
Időkeret Tevékenység Tanári tevékenység Megjegyzések 
~0-10’  
(10’) 

Az előző órai házi feladatok és az óra eleji „frissítő teszt” 
megoldásainak átbeszélése. 

Frontális módszer, a 
diákok kérdései és a 
tanár észrevételei 
alapján 

A tevékenység ennél kevesebb, vagy némiképp hosszabb időt is 
igénybe vehet, a csoport igényei alapján. 
A házi feladatok közül elegendő a problémásabbakat átbeszélni, a 
tesztek közül csak azt, ami sokaknak okozott nehézséget. 

10’-13’ Az előző órán tanultak összefoglalása. 
 
A fotoeffektus kísérleti tanulmányozása is igazolta, hogy a fény 
(és bármilyen elektromágneses sugárzás) részecskékből, 
fotonokból áll. Egy ilyen foton energiája ε = h∙f, avagy ε = ℎ∙𝑐

𝜆
. 

 
Fotoeffektus akkor jön létre, ha a fém elektronja a kilépéshez 
elegendő energiát kap. Ezt az energiát kilépési munkának 
nevezzük. Ezt az energiát az elektron egyetlen fotontól kell, 
hogy megkapja, hogy kiléphessen. 
 
Amennyiben a foton energiája ennél nagyobb, a kilépési 
munkán felüli rész az elektron mozgási energiájára fordítódik. 
 
A fenti gondolatokat Einstein egyenlete foglalja össze. 
Fotoeffektus során 
 
h∙f = Wki + 1

2
m ev2  

 

Frontális módszer A három alapgondolatot akár szövegesen is fel lehet jegyezni a táblára, 
hiszen ezek tartalmazzák a fotoeffektus értelmezéséhez szükséges 
alapvető tudáselemeket. 
 
Az Einstein-egyenletnél emeljük ki, hogy az 1

2
m ev2 kifejezés a kilépő 

elektron mozgási energiája. 



, ahol h a Planck-állandó, f a megvilágító fény frekvenciája, Wki 
a fémre jellemző kilépési munka, me a kilépő elektron tömege, 
v pedig a sebessége. 
 
Ez természetesen csak akkor teljesül, ha h∙f ≥ Wki . 
Küszöbfrekfenciának nevezzük a fotoeffektus kiváltásához 
szükséges legkisebb frekvenciát. 

13’-16’ 1. feladat kijelölése 
 
Oldjuk meg a következő feladatot: 
 
Ha egy bizonyos fémből készült fotokatódot 1,5·1015 Hz 
frekvenciájú fénnyel világítanak meg, akkor a fémből 
kilépő elektronok mozgási energiája 0,3 aJ. 
a) Mekkora a fémre jellemző kilépési munka? 
b) Mekkora a megvilágító fény küszöbfrekvenciája? 
c) Határozza meg azt a frekvenciát, amelynél a kilépő 
elektronok sebessége a korábbinak kétszerese lesz! 
 
A feladat kivetítése és felolvasása után a tanár vázlatot készít az 
összeállításról. Egy lehetséges rajz: 
 

A feladat kivetítése és 
felolvasása. 
Vázlat készítése az 
összeállításról. 

Egy kis időt hagyjunk a feladat átgondolására, és utána térjünk rá a 
megoldatásra. 
 
A rajznál figyeljünk arra, hogy se a fotonokat, se az elektronokat ne 
ábrázoljuk „golyóként” (az a későbbiekben megtévesztő lehet). 
Célszerű például a fotonokat „γ”-val, az elektronokat „e”-vel jelölni. 
 
A megvilágító fény nem a látható tartományba esik, 200 nm 
hullámhosszúságú, tehát UV-fény. Erre esetleg rákérdezhetünk. 
„Amúgy milyen színű ez a fény?” A rajzon éppen ezért nem érdemes 
kiemelni valamilyen színnel a megvilágítást, az ugyanis zavaró lehet. 
 
Megjegyzés: Az eredeti érettségi feladatban határfrekvencia szerepelt 
„küszöbfrekvencia” helyett, de ez az elnevezés nem szerencsés. A 
„határ” szó inkább a hullámhosszra szemléletes, hiszen „eddig a 
hullámhosszig (eddig a határig) tapasztalható fotoeffektus”, míg a 
„küszöb” szó jobb a frekvenciára, hiszen „ettől a frekvenciától (ezt a 
küszöböt átlépve) tapasztalható fotoeffektus”. Didaktikailag a két szó 
jelentéstartalmának kihangsúlyozása elősegíti a frekvenciára és 
hullámhosszra vonatkozó szemléletfejlődést is. 



 
16’-22’ Az 1. feladat megoldása. 

 
A feladatot egy önként vállalkozó diák oldja meg, tanári 
segítséggel.  

A diák 
gondolatmenetének 
feljegyzése, a 
gondolatmenet segítése. 

A feladat megoldását ld. a mellékletben! 
 
A megoldás menetét a diák is lejegyezheti, például egy csoporttal 
megosztott AwwApp-felületen (http://awwapp.com) . 

22’-25’ Kísérlet: A fotocella eszközének bemutatása 
 
A fotocella egy vákuumcsőben található fotokatódból (ezt 
világítja meg fény) és anódból (ide csapódnak be az 
elektronok). Megvilágítás hatására tehát elektronok jutnak a 
katódról a vákuumon keresztül az anódra. Ha a fotocella 
kivezetéseit egy vezetékkel összekötjük, egy zárt áramkört 
kapunk. Egy áramerősségmérő beiktatásával pedig mérhető a 
fotocella árama. 
 
A fotocellára érzékeny árammérőt kapcsolunk és 
megvilágítjuk. A megvilágítás erősítésével a mért áramerősség 
megnő. 

Tanári magyarázat A magyarázathoz érdemes egy valódi fotocellát is közelről (kamerával) 
megmutatni. A fotocelláról készített fotón (egy példát ld. a 
mellékletben) a tanár bejelölheti a katódot és az anódot, ez a 
megértést segíti. 
 
Feltétlenül készítsünk kapcsolási rajzot is az összeállításról! (Példa 
alább.) 

 
 



Az első ábránkra még ne rakjunk feszültségforrást, ezzel később 
egészítsük csak ki az ábrát. 

25’-30’ A kísérlet megbeszélése mentimeterrel. 
 
Kérdés: Miért nőtt meg az áramerősség a fotocella 
megvilágításának növelésével? 
Válaszlehetőségek: 
● Azért, mert megnőtt a fotonok energiája. 
● Azért, mert megnőtt a fotonok száma. 
● Azért, mert megnőtt a kilépő elektronok energiája. 
(A második válaszlehetőség a helyes.) 

Tanári prezentáció, a 
diákok szavaznak 

http://www.mentimeter.com  
A kivetített kérdés megválaszolására kb. 1 percet hagyjunk. Ezután 
indokoltassunk a diákokkal, mielőtt megmutatjuk a helyes választ. 
Emeljük ki, hogy az első és harmadik opció egymásból következnek: a 
fotonok energiájának megnövelésével a kilépő elektronok mozgási 
energiája nőne csak meg, a számuk nem. 
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a kilépő elektronok sebessége 
nem befolyásolja az áramerősséget, az csak attól függ, hogy 
időegységenként hány elektron lép ki, illetve csapódik be az anódba. 

30’-35’ 2. feladat kijelölése és megoldása 
 
Egy fotocellát 2 mW teljesítményű, 450 nm 
hullámhosszúságú lézerrel világítunk meg. A fotocella 
anyagára jellemző kilépési munka 0,4 aJ. 
a) Legfeljebb mekkora lehet a fotocella áramerőssége? 
 

Kérdve kifejtés A feladat megoldása közben emeljük ki, hogy a kilépési munkára csak 
azért van szükség, hogy ellenőrizzük, hogy valóban történik-e 
fotoeffektus! (Ezt azonban a feladat megoldásánál tényleg ellenőrizni 
kell.) 

35’-40’ A 2. feladat b) részének kijelölése és megválaszoltatása 
mentimeterrel. 
Kérdés a mentimeterben: 
 
b) Miért nem állíthatjuk biztosan, hogy az áramerősség 
valóban ekkora? 

Tanári prezentáció, a 
diákok válaszainak 
kiemelése 

Elvárt válaszok: 
1) A kilépő elektron nem biztos, hogy eltalálja az anódot 
 
Ez a válasz a legvalószínűbb, hogy felmerül a diákok részéről. 
 
2) A kilépő elektront a több, már kilépett elektron negatív töltése 
(tértöltés) lefékezheti, ellökheti. 
 
Ez az effektus valóban számít, de erre nem valószínű, hogy a gyerekek 
rájönnek. Megemlíthető, mint érdekesség. 

40’-45’ Feszültségforrások szerepe a fotocellában 
 
A korábbi kapcsolást kiegészítjük egy feszültségforrással.  
Kérdés a mentimeterben: 
 

Tanári prezentáció, a 
diákok válaszainak 
kiemelése 

A kiegészítő rajznál célszerű eleve úgy felrajzolni a feszültségforrást, 
hogy mindkét eset látható legyen. 
A kérdésfeltevés előtt megbeszélhető, hogy a feszültségforrás az anód 
és a katód között milyen elektromos teret hoz létre. 
 
Elvárt válaszok: 



Milyen változást okoz az áramkör működésében a 
feszültségforrás, ha az egyik, illetve másik polaritásával 
kötjük be? 

1) Ha az anód van a pozitív potenciálon, az elektronok gyorsulnak az 
anód felé. 
 
Célszerű kiemelni, hogy ez nem befolyásolja a maximális 
áramerősséget, csupán azt okozza, hogy az áramerősség jobban 
megközelíti a maximumot. 
 
2) Ha az anód van a negatív potenciálon, az elektronok a katód felé 
gyorsulnak, tehát a kilépő elektronok fékeződnek. 
 
Célszerű kiemelni, hogy kis ellenfeszültség esetén még átjuthatnak a 
téren a nagy energiájú elektronok, de elegendően nagy feszültség már 
mindenképpen lefékezi őket. 

40’-45’ A zárófeszültség (és nyitófeszültség) fogalmának bevezetése 
 
Az eddigiek összefoglalására célszerű felrajzolni egy ehhez 
hasonló ábrát: 
 

 Az ábránkon mindenképpen jelöljük a zárófeszültséget! 
 
A nyitófeszültséget nem muszáj berajzolni, ez a fogalom nem 
tananyag, és nehézkes is lehet a megértése. Első körben nevezhetjük 
nyitófeszültségnek azt a feszültséget, ami mellett már praktikusan 
sikerül az összes elektront az anódra terelnünk, tehát „körülbelül” 
elértük az anódáram maximumát. A valódi grafikonoknál ezt a közel 
lineáris növekvő és a közel konstans (maximális áramerősségű) 
szakaszokra illesztett egyenesek metszéspontjának első koordinátája 
jelöli ki. A valóság ennél még annyival összetettebb, hogy az általunk 
(középiskolában) vízszintesnek rajzolt (Imax-hoz tartozó) szakasz sem 
konstans, hanem enyhén növekvő. Például1: 

 
Ezzel nem célszerű megterhelni a középiskolás fakultációs csoportot. 

 
1 https://livius.web.elte.hu/labor/Modern-fizika-laboratorium/fenyelekt.pdf (Szőke Kálmán Benjámin: Modern Fizika Labor 19. Fényelektromos hatás + h/k 



 
 
(a nyitófeszültséget nem muszáj berajzolni) 
 
Megtanítandó fogalom: 
zárófeszültség: azt a legkisebb ellenfeszültséget nevezzük 
zárófeszültségnek, amelyet a fotocellára kivezetéseire kötve, a 
megvilágított fotocella anódárama már 0 (tehát nem jutnak el 
az elektronok az anódig) 
 
Energetikailag így teljesül, hogy az U zárófeszültségű ellentér 
elektromos munkája az elektronon éppen annyi, ami 
elfogyasztja a kilépő elektron mozgási energiáját. Tehát: 

e∙U = 1
2
𝑚𝑒𝑣

2 
Utóbbit Einstein egyenletéből átírhatjuk: 

e∙U = ℎ ∙ 𝑓 −𝑊𝑘𝑖 

 
A munkatételes felírásnál didaktikailag nem érdemes elveszni az 
előjelekben, ezért írtuk fel a nagyságokra az egyenlőséget. Az helyes 
felírásban: 

𝑞𝑒∙U = − 1

2
𝑚𝑒𝑣

2  
, hiszen U pozitív (mert az elektronok útja mentén a pozitív 
potenciálból a negatívba érkeztünk ellenfeszültség esetén), qe pedig 
negatív, hiszen az elektron töltése negatív. A jobb oldalon 
természetesen negatív előjel van, hiszen csökken a mozgási energia. 
Éppen az összezavarás elkerülése érdekében célszerű olyan módon 
megfogalmazni ezt az egyenletet, hogy „az elektromos tér munkája 
pont annyi, hogy az elfogyassza a mozgási energiát”, mert ez az 
energetikai szemlélet formálását is segíti. 



45’-48’ Az elektronvolt mértékegység bevezetése 
 
Látható, hogy a kapott energiaértékek igen alacsonyak, 
nagyságrendileg 10–20-10–18 J körüliek. Az is látható, hogy 
ekkora energiamennyiséget kap egyetlen elektron egy egy-két 
volt feszültségű térben. Ezek figyelembevételével lesz célszerű az 
energiaértékek kényelmes használatára bevezetni az eV 
mértékegységet: 
1 eV akkora energiának felel meg, amekkora energiaváltozást 
egy darab elektron elszenved az 1V feszültségű elektromos 
térben. 
Mivel az elektron töltése e = 1,6∙10–19 C, a feszültség U = 
1V, így ez az energiaváltozás W = e∙U = 1,6∙10–19 J.  
 
Tehát 1 eV = 1,6∙10–19 J. 

 Célszerű kiemelni, hogy az eV mértékegység nevében is benne van a 
váltószám, hiszen az elektron töltésének (e = 1,6∙10–19C) és az 1V 
feszültségnek a szorzata. 
 
Emeljük ki azt is, hogy a látható fény tartományába eső fotonok 
energiái is elektronvolt nagyságrendűek. 

48’-60’ (Virtuális) kísérlet 
Az előzőeket szemléltessük most egy szimulációval: 
[LINK] (Phet szimuláció) (VAGY: phen.zip – ez didaktikailag 
jobb, nem annyira zavaró benne a „gyors” és „lassú” kilépő 
elektronok jelenléte.) 
Vizsgáljuk meg a szimuláció működését! Válasszuk a 
nátriumot a fotocella anyagának, és állítsunk be 100%-os 
intenzitást! 
Keressük meg a zárófeszültséget 480nm, 450nm, 420nm, 
400nm és 380nm hullámhosszak esetén! 
Készítsünk grafikont, amiben a megvilágító fény 
frekvenciájának függvényében ábrázoljuk a kilépő elektronok 
energiáját! 
 
Kérdés: milyen összefüggéssel írhatjuk fel a megvilágító fény 
frekvenciáját? 
(f = 𝑐

𝜆
) 

 A kísérletet elvégezhetjük fotocellával (amennyiben van rá 
módszerünk, hogy – például különböző szűrőkkel – ismert 
frekvenciájú fénnyel világítsuk meg a fotocellát és közben mérni 
tudjuk a zárófeszültséget is), avagy virtuálisan is (ld. phen.zip-ben 
található szimuláció). 
 
A szimulációk igen jó közelítéssel megadják h értékét. 
 



Kérdés: hogyan kaphatjuk meg a kilépő elektronok energiáját? 
(Az energiájuk a zárófeszültségből kiszámítható, éppen e∙U) 
 
Először készítsünk táblázatot: 

λ (nm) Uzáró (V) f (Hz) e∙U (J) 
    

 
Ezután (például Excelben) készítsük el a grafikont! 
 
 

A kapott grafikon ehhez hasonló lesz: 

 
 

60’-65’ Kérdés: mit állapíthatunk meg a grafikonról? Milyen 
mennyiségek kaphatók meg belőle? Miről árulkodnak a 
tengelymetszetek, illetve az egyenes meredeksége? 
 
A válaszok az Einstein-egyenlet korábbi felírásából is 
kiolvashatók: 

e∙U = ℎ ∙ 𝑓 −𝑊𝑘𝑖 
Eszerint az e∙U (vagyis a függőleges „y” érték) lineáris 
függvénye f-nek (vagyis a vízszintes „x” értéknek), a kapott 
egyenes meredeksége h, y-nal vett tengelymetszete pedig  
–Wki. 
 

Tanári kérdésfeltevés Elvárt válaszok: 
A mért pontok egyenesre illeszkednek. 
A vízszintes tengellyel vett metszéspont az anyagra jellemző 
küszöbfrekvencia, a függőleges tengellyel vett metszéspont pedig a 
kilépési munka (mínuszegyszerese) 
Az egyenes meredeksége pedig éppen a Planck-állandó. 
 
Megjegyzés: 
Nem elvárható, hogy ezeket a válaszokat egyből megadják a diákok 
(legnagyobb valószínűséggel csak a küszöbfrekvenciát fogják 
észrevenni), ezért célszerű ezeket a berajzolt egyenesből leolvasni (a 
meredekséget egyenesillesztésből megállapítani), majd ismét feltenni a 
kérdéseket. 

65’-67’ Mire használhatók a fotocellák? 
Áramkörökbe építve a fotocellák a fényintenzitástól függő 
anódáramot adnak. Ezt felhasználhatjuk: 
- fotocellás ajtók kinyitására (az elektronika érzékeli, ha a 
fotocellát megvilágító fényforrást kitakarjuk) 
- betörésriasztásra (hasonló módon, mint a fotocellás ajtók 
esetében) 

 A kérdést valódi kérdésként is feltehetjük, a diákok valószínűleg a 
fotocellás ajtót fogják maguktól tudni. Ilyenkor célszerű 
megkérdezni, hogy vajon hogyan működhet. 



- füstjelző működtetésére 
67’-70’ Nézzük meg a linkelt videó (3:25-4:15) részletét (50mp) 

https://www.youtube.com/watch?v=cVjyDgFrb2g&t=205s  
 
Valaki foglalja a csoportból össze („fordítsa le magyarra”), 
hogy hogyan működik a két bemutatott jelzőberendezés! 

  

70’-80’ 3. feladat kijelölése és megoldása 
 
Egy vákuum-fotocellás mérésnél egy ismeretlen anyagú, 
negatívan töltött fémlemezt különböző frekvenciájú, 
monokromatikus fénysugarakkal világítunk meg egymás 
után. A fény hatására kilépő elektronok maximális 
mozgási energiájának értékét a fény frekvenciájának 
függvényében a fenti grafikon mutatja. Az alábbi 
táblázat néhány fém kilépési munkáját tartalmazza eV 
egységekben. 

Anyag neve Cézium Kálium 
Cin
k Platina 

Kilépési munka 
(eV) 1,94 2,24 4,27 5,36 

 

 A feladat megoldása során a grafikonról leolvasást egy 
egyenesillesztéssel tehetjük meg, ezt csináljuk is meg a virtuális 
táblánál! 
 
A vízszintes tengelymetszetnél vigyázzunk, hogy 
a beosztások 0,25∙1014 Hz-esek, így a kapott 
egyenes körülbelül 5,25∙1014 Hz és 5,5∙1014 Hz 
között „félúton”, tehát 5,375∙1014 Hz-nél metsz (ez 
kerekíthető nyugodtan). 

 
A grafikon vízszintes és függőleges tengelyének meghosszabbításával 
(és a függőleges eltolásával) a függőleges tengelymetszet is leolvasható. 
Mivel a feladat kifejezetten azt írja, hogy „számítsa ki” a kilépési 
munkát, ezért a megoldást inkább numerikusan tegyük meg. (Az 
előzőleg leolvasott küszöbfrekvenciából.) 



 
(Az eletron tömege me = 9,1⋅10−31 kg, töltése q = 
−1,6⋅10−19 C, a Planck-állandó h = 6,63⋅10−34 Js.) 
a) A grafikon alapján határozza meg a fémre jellemző 
határfrekvenciát! 
b) Számítsa ki a fémre jellemző kilépési munkát, és 
határozza meg a fémlemez anyagát! 
c) Mekkora a kilépő elektronok maximális sebessége 
f=7,2⋅1014 Hz megvilágító fény esetén? 
 
 

80’-90’ Órazáró Kahoot! 
https://create.kahoot.it/share/fotocellak/a192d7dc-27a9-
4bfa-ad3d-a919251cd3d5  
A diákok bejelentkező felülete: 
http://www.kahoot.it  

 http://www.kahoot.com  
Az utolsó két kérdés a Kahoot!-ban a házi feladatok egyikét előlegezi 
meg, ezen két kérdés megbeszélésére érdemes rászánni egy kis időt. 



 
Házi feladatok a következő órára: 
 
1. (számolós feladat) Egy üvegből készült gömbben, amelynek belsejében 
vákuum van, a következő mérést végezzük: A vákuumgömb belsejében 
található ismeretlen fémet λ = 444 nm hullámhosszúságú fénnyel 
világítjuk meg. A megvilágítás hatására kilépő elektronok az ábrán 
látható két fémlap közötti homogén elektromos mezőbe kerülnek, 
melynek elektromos térerőssége  
E = 10 N/C nagyságú. 

  Anyag neve Cézium Bárium Cink Platina 

Kilépési munka (eV) 1,94 2,52 4,27 5,36 

(Az eletron tömege me = 9,1⋅10−31 kg, töltése q = −1,6⋅10−19 C, a fénysebesség c = 3⋅108 m/s, a 
Planck-állandó pedig h = 6,63⋅10−34 Js.) 
a) Mekkora maximális sebességgel lépnek ki az elektronok a megvilágított fémlemezről, ha azok a két 
fémlemez közti elektromos mezőben 2,8 cm nagyságú úton teljesen lefékeződnek? 
Beviteli mező: [egyjegyű egész szám],[legfeljebb két számjegy] ∙ 10[egész szám]  m/s 
 
1. Segítség a megoldáshoz: 
A fémlapok közötti elektromos tér homogén. A térerősségből és a lapok távolságából ki tud számítani a lapok 
közötti feszültséget! 
 
2. Segítség a megoldáshoz: 
Mivel az elektronok teljesen lefékeződnek, a lemezekre éppen a zárófeszültséget kapcsoltuk. Az órán tanult 
összefüggést írd fel a zárófeszültség és az elektronok energiája között! 
 
Megoldás: 
 
b) Mekkora az ismeretlen fémre jellemző kilépési munka? 
Beviteli mező: [egyjegyű egész szám],[legfeljebb két számjegy] ∙ 10[egész szám]  J 
 
c) A mellékelt táblázat néhány fém kilépési munkáját tartalmazza elektronvoltban kifejezve. A táblázat 
alapján határozza meg, hogy melyik fémet használtuk a kísérletben! 
Beviteli mező: feleletválasztás (Cézium/Bárium/Cink/Platina) 
 
2. (számolós feladat) 
 
Egy fotocella két kivezetését C kapacitású kondenzátorhoz kötjük. A W kilépési munkájú katódot λ 
hullámhosszúságú, P teljesítményű lézerfénnyel világítjuk meg. 
a) Mekkora egy foton energiája? 
b) Hány foton érkezik másodpercenként a katódra? 
c) Mekkora maximális sebességgel hagyják el az elektronok a katódot? 



d) Mekkora feszültségre töltődik fel a kondenzátor? 
e) Hány elektron szükséges ehhez? 
Adatok: C = 2 nF, W = 2∙??10-19 J, λ = 425 nm, P = 5 W.  
 
Következő óra eleji ismeretfrissítő teszt 
 
1. (teszt) Két fényforrás azonos frekvenciájú, de eltérő intenzitású fényt bocsát ki. Melyik fényforrást 
hagyja el időegységenként több foton? 
A) A nagyobb intenzitásút. 
B) A kisebb intenzitásút. 
C) Ugyanannyi foton hagyja el őket. 
D) Nem dönthető el egyértelműen. 
 
Megoldás: A) 
 
2. (teszt) Két fényforrás azonos intenzitású, de eltérő frekvenciájú fényt bocsát ki. Melyik fényforrást 
hagyja el időegységenként több foton? 
A) A nagyobb frekvenciájút. 
B) A kisebb frekvenciájút. 
C) Ugyanannyi foton hagyja el őket. 
D) Nem dönthető el egyértelműen. 
 
Megoldás: B) 
 
3. (teszt) Egy fotocellát megvilágítunk a küszöbfrekvenciánál nagyobb frekvenciájú fénnyel. A fotocella 
kivezetései közé egy feszültségforrást teszünk. Melyik állítás HAMIS? 
A) Ha a feszültségforrás pozitív potenciálú kivezetését az anódra kötjük, azzal az így létrejövő elektromos 
tér a kilépő elektronokat gyorsítani fogja. 
B) Ha a feszültségforrás pozitív potenciálú kivezetését a katódra kötjük, akkor létezik olyan feszültség, 
hogy egyetlen kilépő elektron se jut el az anódig. 
C) A feszültség és az anódáram egymással egyenesen arányosak. 
D) A maximális anódáram nem függ a kilépő elektronok sebességétől, hanem csak az időegységenként 
kilépő elektronok számától függ. 
 

Megoldás: C) 
 
  



4. (teszt) Egy fotocellát megvilágítva vizsgáltuk meg a 
kilépő elektronok energiáját (eV mértékegységben) a 
megvilágító fény frekenciájának függvényében. 
Mérésünkről az ábrán látható grafikont készítettük. 
Melyik állítás IGAZ? 
A) A fémre jellemző kilépési munka kb. 5,38 eV. 
B) Az 5∙1014 Hz frekvenciájú fotonok kiváltják a fémre 
érkezve a fotoeffektust. 
C) A berajzolt egyenes meredeksége megadja a Planck-
állandót. 
D) Ha nagyobb kilépési munkájú fémmel végeznénk el a 
kísérletet, akkor a kapott egyenes meredekebb lenne. 
 
Megoldás: C) 
 
  



Mellékletek: 
 
1. melléklet: az 1. feladat megoldása 
[...] 
2. melléklet: fotocella 

 
 
[...] 
 





𝒉

𝝀

𝜀

𝑐



𝜀

𝑐∙𝛥𝑡

𝑃∙𝛥𝑡

𝜀

𝑃∙𝛥𝑡

𝜀
∙

𝜀

𝑐∙𝛥𝑡
=

𝑷

𝒄

𝟐𝑷

𝒄

ℎ

𝜆
ℎ∙𝑐

𝜆

𝑃

𝑐
=

0,002𝑊

3∙108
𝑚

𝑠

≈ 6,67 ∙ 10−12𝑁

≈ 3,33 ∙ 10−11𝑁









𝑛2

𝑛2−4









ϱ 

𝑚

𝑀
=

19,3g

197
g

mol

= 0,098 mol

𝑛 ∙ 𝑁𝐴 = 5,88 ∙ 1022

1cm3

5,88∙1022 = 1,7 ∙ 10−23







𝐸

𝐵
=

𝑈𝑐

𝑑∙𝐵



1

2
𝑚𝑣2 𝑣 = √

2𝑈𝑔𝑦∙𝑞

𝑚

√
2𝑈𝑔𝑦∙𝑞

𝑚
=

𝑈𝑐

𝑑∙𝐵

𝑞

𝑚
=

𝑈𝑐
2

2𝑈𝑔𝑦∙𝑑2∙𝐵2 

𝑞

𝑚
= 1,76 ∙ 1011 C

kg





𝑣1
2

𝑣2
2

𝑚𝑔+𝑘𝑣2
2

𝑈
∙ 𝑑 =

𝑘𝑣1
2+𝑘𝑣2

2

𝑈
∙ 𝑑 =

𝑘∙𝑑

𝑈
∙ (𝑣1

2 + 𝑣2
2)





1

2
𝑚𝑣2

√
2∙𝑒∙𝑈𝑔𝑦

𝑚
= 𝟏, 𝟖𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟕 m

s

𝐸

𝑣
= 5,32 ∙ 10−4 















𝑚 ∙
𝑣2

𝑟
= 𝑘 ∙

𝑧 ∙ 𝑒2

𝑟2

ℎ

2𝜋

ℏ



𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟 = 𝑛 ∙
ℎ

2𝜋

ℎ

2𝜋
ℏ

ℎ ∙
𝑐

𝜆
= |𝐸𝑚 − 𝐸𝑛|

→

→

(1) 𝑚 ∙
𝑣2

𝑟
= 𝑘 ∙

𝑧 ∙ 𝑒2

𝑟2
 

(2) 𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟 = 𝑛 ∙ ℏ

(2)2

(1)
  𝑚 ∙ 𝑟3 = 𝑛2 ∙

ℏ2 ∙ 𝑟2

𝑘 ∙ 𝑧 ∙ 𝑒2

𝑟 = 𝑛2 ∙
ℏ2

𝑘 ∙ 𝑧 ∙ 𝑒2 ∙ 𝑚
= 𝑛2 ∙ 𝑟0



𝐸 = −𝑘 ∙
𝑧 ∙ 𝑒2

𝑟
+

1

2
𝑚𝑣2

𝑚𝑣2 = 𝑘 ∙
𝑧 ∙ 𝑒2

𝑟

𝐸𝑛 =
𝐸0

𝑛2



→

→

→

→







𝐸0

𝑛2

→

→



–
2,18∙10−18

𝑛2 − (−
2,18∙10−18

22 )

𝛥𝐸 = 2,18 ∙ 10−18 ∙
𝑛2−42

4𝑛2

2,18 ∙ 10−18 ∙
𝑛2 − 4

4𝑛2
(J) = ℎ ∙

𝑐

𝜆

𝜆 =
ℎ ∙ 𝑐 ∙ 4

2,18 ∙ 10−18
∙

𝑛2

𝑛2 − 4
 (m)

→



𝑝 =
ℎ

𝜆
ℎ

𝑝

‑

∼ 



𝜆 =
ℎ

𝑚𝑒∙0,1𝑐
= 2,4 ∙ 10−11m

𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟 = 𝑛 ∙
ℎ

2𝜋

2 ∙ 𝑟 ∙ 𝜋 = 𝑛 ∙
ℎ

𝑚 ∙ 𝑣



2𝑟𝜋 = 𝑛 ∙ 𝜆

𝛥𝑥 ∙ 𝛥𝑝 ≥
ℏ

2



≥ 5 ∙ 10−20 𝑝2

2𝑚

𝑘 ∙
𝑒2

𝑟







𝑙 ≥ 𝑛 − 1



−𝑙 ≤ 𝑚 ≤ 𝑙









→

→

→

→

→





→

→



 

















J

kg∙°C

⋅



𝐸𝑚 =
1

2
𝑚𝑣2

𝐸ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 =
𝑚𝑐2

√1−(
𝑣

𝑐
)
2

𝐸𝑚 =
𝑚𝑐2

√1−(
𝑣

𝑐
)
2
−𝑚𝑐2

𝑣

𝑐



1

√1 − 𝑥
≈ 1 +

𝑥

2

𝑚𝑐2 ∙

(

 
1

√1 − (
𝑣
𝑐
)
2
− 1

)

 ≈ 𝑚𝑐2 ∙ (1 +
(
𝑣
𝑐
)
2

2
− 1)

1

2
𝑚𝑣2

𝐸

𝑐2

𝑚0

√1−(
𝑣

𝑐
)
2

ℎ∙𝑓

𝑐2









𝑓 =
2𝐸0

ℎ
= 5,1 ∙ 1022

𝑚𝑐2

√1 − (
𝑣
𝑐)
2
= 3𝑚𝑐2

1

3
= √1 − (

𝑣

𝑐
)
2



2 ∙
𝑚𝑒𝑐

2

√1 − (
𝑣
𝑐)
2
= 2 ∙ 𝑚𝑚𝑐

2

𝑚𝑒

√1 − (
𝑣
𝑐)
2
= 𝑚𝑚

𝑚𝑒
𝑚𝑚

= √1 − (
𝑣

𝑐
)
2

𝑣

𝑐
= √1 − (

𝑚𝑒
𝑚𝑚

)
2

≈ 0,99999(3)



𝟏

𝟐
𝒎𝒄𝟐

𝒎𝒄𝟐











𝜇− → 𝑒− + 𝜈�̅� + 𝜈𝜇







uu̅

dd̅





 



 



 



𝑞�̅�

7,04 ∙ 10−13 = 10000 ∙ 𝑑





𝑛0 → 𝑝++ . . . + . ..

𝑛0 → 𝑝+ + 𝑒− + 𝜈�̅�





𝐸köt = (Σ𝑚nukleonok – 𝑚mag) ∙ 𝑐2 



H1
2 , C6

12 , C6
14 , U92

238





He2
4 → Li2

4 + 𝑒− + 𝜈�̅�

Li2
4 → He2

4 + 𝑒+ + 𝜈𝑒



𝑝+ → 𝑛0 + 𝑒+ + 𝜈𝑒



F9
18

F9
18 → O8

18 + 𝑒+ + 𝜈�̅�

X𝑍
𝐴 → Y𝑍−1

𝐴 + 𝑒+ + 𝜈𝑒

O8
18

𝑛0 → 𝑝+ + 𝑒− + 𝜈�̅�

C6
14



C6
14 → N7

14 + 𝑒− + 𝜈�̅�

X𝑍
𝐴 → Y𝑍+1

𝐴 + 𝑒− + 𝜈�̅�

𝑝+ + 𝑒− → 𝑛0 + 𝜈𝑒



Au79
206 → Hg80

206 + 𝑒− + 𝜈�̅� 

Hg80
206 → Tl81

206 + 𝑒− + 𝜈�̅�

Tl81
206 → Pb82

206 + 𝑒− + 𝜈�̅�

Pb82
206



He2
5 → He2

4 + 𝑛0
0
1



 



 







1

ln 2
≈ 1,443



U92
238 → Th90

234 + α2
4

X𝑍
𝐴 → Y𝑧−2

𝐴−4 + α2
4



U𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟖 Pb𝟖𝟐

𝟐𝟎𝟔



1

𝑠



1

𝑠





𝐴 =
1

𝐿
∙ 𝑁

1

𝐿
1

𝐿

 



C𝟔
𝟏𝟒 ‑

N𝟕
𝟏𝟒

B𝟓
𝟏𝟒

Be𝟒
𝟏𝟎

C𝟔
𝟏𝟓

 







𝐴 =
1

𝐿
∙ 𝑁

1

𝐿

1

𝐿



𝑇1/2)

𝑁0 ∙ (
1

2
)

𝑡

𝑇

𝑁0 ∙ 𝑒−𝜆𝑡

ln(2)

𝑇

𝐴0 ∙ (
1

2
)

𝑡

𝑇
=  𝐴0 ∙ 𝑒−𝜆𝑡 𝑒−𝜆𝑡 2−

𝑡

𝑇 



‑





𝟖, 𝟏 ∙
𝟕

𝟖

𝟖, 𝟏 ∙ 𝟐
𝟕

𝟖



 



 





𝛥𝐸

𝑚









 





U92
235 + 𝑛(→ U92

236 ) → Ba56
144 + Kr36

89 + 3𝑛



1,00110
5









 







→

→







→

→





 





 





Az impulzus-megmaradás vizsgálata

Feladat:
Figyeld meg az impulzus-megmaradás jelenségét légpárnás sínen.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Légpárnás sín
Szükséges eszközök:

Légpárnás  sín,  különböző  méretű  kocsik,  rugók,  mágnesek,  mérőszalag, mérleg,

kamera és stopper (mobiltelefon) (1. ábra).

1. ábra



A kísérlet leírása:

Különböző  tömegű  mozgó  és  álló,  rugókkal,  ill.  mágnesekkel  felszerelt  kiskocsik

segítségével vizsgáld meg az impulzus–megmaradás törvényét.

A  mérés  kezdete  előtt  kérd  meg  a  laborvezetőt,  hogy  hozza  működésbe  a

légpárnás sínt!

1. A mérés kivitelezése:

a) 2-2  rugókkal  felszerelt  azonos  illetve  különböző  tömegű  kocsit  ütköztess

egymással.

b) Az ütközésekről  készíts  felvételt  és  figyeld  meg az  impulzus  megmaradás

jelenségét. Minden típusú mérést 5-ször végezz el.

c) Az eredményeket foglald táblázatba.

d) Számítsa ki a sebességeket és az eredményeket foglald táblázatba. 

e) Végezd el a fenti kísérleteket ismét, de most a rugók helyére mágnest erősíts

f) Most is 5-5 mérést végezz és számítsd ki a sebességeket. Az eredményeidet

foglalja táblázatba.

g) Hasonlítsd össze a mérési eredményeket az elméletből számítottakkal. 

Egyenlő tömegek rugalmas ütközései:

m1 m2 v1 v2 u1 u2

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés



Különböző tömegek rugalmas ütközései:

m1 m2 v1 v2 u1 u2

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

Egyenlő tömegek rugalmatlan ütközései:

m1 m2 v1 v2 u

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

Különböző tömegek rugalmatlan ütközései:

m1 m2 v1 v2 u

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés



Az eredmények feldolgozása:

Egyenlő tömegek rugalmas ütközései:

mért számolt mért számolt

u1 u1 u2 u2

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

Különböző tömegek rugalmas ütközései:

mért számolt mért számolt

u1 u1 u2 u2

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

Egyenlő tömegek rugalmatlan ütközései:

mért számolt

u u

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés



Különböző tömegek rugalmatlan ütközései:

mért számolt

u u

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

2. A tapasztaltok összegzése:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Forgó mozgás szögsebességének meghatározása

Feladat:
Határozd meg az forgó mozgást végző test szögsebességét két különböző esetben.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:
Tűcsapágyas  forgószerkezet,  15  fokos  szögbeosztásos  kartonlap,  mérőszalag,
fényképezőgép, stopperóra (pl. mobiltelefon) (1. ábra).

1. ábra

1. A mérés kivitelezése:

a) Helyezd a szögbeosztásos kartonlapot  a  forgószerkezet  alá,  úgy hogy a lap
középpontja és a forgó rendszer tengelye egymás fölé kerüljenek.

b) Tekerd fel a cérnát az orsóra és helyezz egy stopperórát a forgó szerkezet mellé
(pl. egy mobiltelefont).

c) Felülről filmezd le az indulástól a forgó mozgást, rögzítsd közben az időt is.
d) Végezd el a kísérletet  háromszor,  majd ismételd meg más orsó átmérővel is

háromszor.



2. Az adatok táblázatba foglalása:

Készíts  𝛗 - t táblázatot, úgy, hogy abban minél több, a lehető legpontosabb adat
legyen. A táblázatot folytathatod, ha van elég értékelhető mérési eredményed.

Becsüld meg a mérési hibákat:
Δt =
Δ𝛗= 

1. orsó:

1. mérés:

 (°)𝛗

t (s)

2. mérés:

 (°)𝛗

t (s)

3. mérés:

 (°)𝛗

t (s)

átlagok:

 (°)𝛗

t (s)



2. orsó:

1. mérés:

 (°)𝛗

t (s)

2. mérés:

 (°)𝛗

t (s)

3. mérés:

 (°)𝛗

t (s)

átlagok:

 (°)𝛗

t (s)

3. A mérési eredmények feldolgozása

a) A következő három mezőbe másolj be a videó felvételekből egy-egy kiragadott
képkockáját,  amin  látszik  a  forgókar  a  mérés  induláskor,  kisebb
szögsebességnél, valamint nagyobb szögsebességnél is!



b) Határozd meg  a  mért  adatokkal  számolva  az  egyes  időintervallumokban  az
átlagos szögsebességet!

1. orsó:

Inter-
vallum

𝛚 
(1/s)

2. orsó:

inter-
vallum

𝛚 
(1/s)

c) Ábrázolják milliméter papíron, vagy számítógéppel mindkét mérési sorozat szög-
idő és szögsebesség-idő grafikonjait! Ragassza ide a grafikonokat.





Fonálinga lengésidejének vizsgálata

Feladat:
Mérd meg a fonálinga lengésének periódusidejét.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:

Állvány, befogó, cérna, tömeg, mérőszalag, szögmérő, stopperóra (mobiltelefon).

A fonálinga
A fonálinga vékony fonálon függő kis méretű test (1. ábra). Egyensúlyi helyzetéből 
kitérítve, majd magára hagyva, lassan csökkenő amplitúdóval, periodikus mozgást 
végez. A mozgást csak kis szögkitérések (max. 15° - 20°) esetén tekinthetjük 
harmonikus rezgőmozgásnak. Ilyenkor az inga lengésideje:

T=2 ⋅π ⋅√ l
g

,

ahol T a lengésidő, l a fonál hossza és g a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s)

1. ábra



A mérés leírása:

Mérd meg 4 különböző fonálhosszúságú inga lengésidejét! A lengésidőt 10 lengésből
átlagolva  határozzák  meg.  A  mérési  adatokat  foglald  táblázatba  és  ábrázold
grafikusan.
Ügyelj arra, hogy a kitérések minden esetben nagyjából azonosak legyenek és ne
legyenek 15°-nál nagyobbak. 

A lengésidő és az ingahossz közötti összefüggés alakja a következő:

T=2 ⋅π ⋅√ l
g

Az  összefüggés  helyességének  igazolására  ábrázold az  összetartozó T−√ l
értékpárokat.

1. A mérés kivitelezése:

a) Végez négy mérési sorozatot, 10-10 lengéssel.

Érdemes a a kísérletről  videó felvételt  készíteni.  Helyezzetek el  egy másik

telefont az inga mellé úgy, hogy látszódjon majd a felvételen. Ezen a második

telefonon fusson egy stopper és ezzel mérjétek az időt.

b) Minden mérés előtt  mérd meg az inga pontos hosszát a felfüggesztéstől  a

lengő test tömegközéppontjáig.

c) A fonál hossza 60 cm és 110 cm között legyen.

d) A kapott eredményeket foglald táblázatba.

2. Az adatok táblázatba foglalása:

Készíts táblázatot amelyben szerepelnek az 10-10 lengés adatai.

1 mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés

l (m)

10 T (s)

T (s)

T /√l



c)  Ábrázold milliméter  papíron,  vagy  számítógéppel a  T−l  és T−√ l
értékpárokat! Ragassza ide a diagramokat.





Rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata

Feladat:
Rugók rezgésidejének vizsgálata

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:

Bunsen-állvány, rugók, befogók, tömegek, vonalzó. Mérleg, stopperóra (mobiltelefon)
1. ábra.

1. ábra

Rugón rezgő test mozgása:

A rugóra akasztott kis méretű testet egyensúlyi helyzetéből kitérítve, majd magára
hagyva, lassan csökkenő amplitúdóval, periodikus mozgást végez.
A mozgást, a rugalmassági határon belüli kitérések esetén, tekinthetjük harmonikus
rezgőmozgásnak. Ilyenkor a rezgő testre a súlyerő és a Hook-féle, a rugalmas test
alakváltozásával arányos, erő hat.

Az inga T lengésideje:

T=2π√ m
D

,

ahol m a rezgő test tömege és D a rugóállandó.



Hook- törvénye pedig:

F=−D⋅Δ s

ahol F a rugóra ható erő, D a rugóállandó és Δs a rugó megnyúlása

A mérés leírása:

1) Határozd meg a rugó rugóállandóját.

2) Mérd meg a rugóra függesztett testek rezgésének periódusidejét, mindegyiket
legalább 3-3 különböző rezgő tömeggel.  A periódusidőket 10 rezgésből  átlagolva
határozd meg.

Ügyelj arra, hogy a rugókat  csak a rugalmassági tartományukon belül nyújtsd meg.
Amennyire csak lehet, a rezgő mozgás legyen függőleges, ne nagyon lengjen oldalra
az inga.

Az inga lengésidejére vonatkozó összefüggés helyességének igazolására ábrázold
az összetartozó √m−T  értékpárokat.

1. A mérés kivitelezése:

a) A mérés  előtt  ellenőrizd le,  hogy  általad  választott  3 különböző  tömeggel

elvégezhető lesz-e a mérés!

b) Határozd meg a rugó rugóállandóját Hook-törvénye segítségével a következő

módon.  Mérd  meg a felfüggesztet  rugó hosszát  terheletlen  állapotban (s0).

Akaszd sorba a tömegeket a rugóra, várd meg míg nyugalomba kerülnek és

mérd meg újra a rugó hosszát (s), majd számold ki a megnyúlást (Δs). Végezd

el ezt a mérést a 3 különböző tömeggel.

c) Határozd meg a 3 különböző tömeggel  terhelt  rugó  periódusidejét.  Minden

esetben legalább, 10-10 teljes lengésből számold ki a periódusidőket.

Érdemes a a kísérletről  videó felvételt  készíteni.  Helyezzetek el  egy másik

telefont az inga mellé úgy, hogy látszódjon majd a felvételen. Ezen a második

telefonon fusson egy stopper és ezzel mérjétek az időt.

d) Minden mérés előtt jegyezd fel a rezgő test tömegét.

e) A kapott eredményeket foglald táblázatba.



2. Az adatok táblázatba foglalása:

1. Rugóállandó meghatározása:
Mérd meg a rugó megnyúlását a 3 különböző tömeg hatására. Számold ki ez egyes
esetekre a D rugóállandót. A 3 mérésből számolj átlagot.

S0 = 

1. mérés 2. mérés 3. mérés

m (g)

s (cm)

Δs (cm)

D (N/m)

Dátlag =

2. Lengésidők meghatározása:
Határozd  meg  a  3  különböző  tömeggel  terhelt  inga  periódusidejét  10-10  lengés
adataiból. Az adatokat foglald táblázatba.

1 . tömeg 2. tömeg 3. tömeg

m (g)

10 T (s)

T (s)



3. Grafikus ábrázolás

Az  adatok  felhasználásával  és  grafikus  eljárással,  igazold  a  rezgésidő
négyzetgyökös  tömegfüggését!  A  vízszintes  tengelyen  legyen  a  √m ,  a
függőlegesen a periódus idő.
Az  ábrázolást  készítheted  milliméter  papíron,  vagy  számítógéppel  is.  Az  ábrát
nyomtasd ki ragaszd ide.



A Boyle-Mariotte-törvény 

Feladat:
Figyeld meg állandó hőmérsékleten a gáz térfogata és nyomása közti összefüggést!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:

Boyle-Mariotte-törvény bemutatására szolgáló eszköz (1. ábra).

1. ábra

1. A mérés kivitelezése:

a) A kísérlet megkezdéséhez mozgasd lassan a dugattyút a legnagyobb térfogat

irányába (a csavar segítségével).

b) Jegyezd fel a legnagyobb térfogathoz tartozó nyomást!

c) Kezd  el  lassan  összenyomni  a  gázt  és  a  dugattyú  minden  2  cm-es

elmozdulása után jegyezd fel a gáz nyomásának értékét!

d) A mért adatokat foglald táblázatba!

e) Amennyiben módod van rá, ismételd meg a kísérletet egy más hőmérsékletű

helyen (pl. a fűtött szoba után a hűvös szabadban).

f) Ezeket az adatokat is foglald táblázatba.



Mérés szobahőmérsékleten:

x (cm) 25 23 21 19 17

P (10N/cm2)

x (cm) 15 13 11 9 7

P (10N/cm2)

Mérés más hőmérsékleten:

x (cm) 25 23 21 19 17

P (10N/cm2)

x (cm) 15 13 11 9 7

P (10N/cm2)

2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Ábrázold  a  mért  adatokat  P-V  diagramon.  Az  ábrázoláshoz  használhatsz
milliméter  papírt  vagy  számítógépet.  A  diagramot  ragaszd  ide.



c) Mi  a  jelenség  magyarázata?  Mért  volt  fontos,  hogy  a  dugattyút  lassan
mozgasd?  A  megoldáshoz  használhatsz könyvet,  internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Hősugarak tükrös visszaverődése 

Feladat:
Figyeld meg hősugarak tükrös visszaverődét homorú gömbtükörrel segítségével

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:

Hősugárzó (villanyrezsó), homorútükör, lámpa (pl mobiltelefon), Bunsen-állvány és
szorító dió, hőérzékeny festékkel bevont lap (1. ábra).

1. ábra

Vigyázz!  A  hőérzékeny  festék  higanyvegyületet  tartalmaz,  ezért  kézzel

hozzáérni tilos!

A használata után kezet kell mosni!

1. A mérés kivitelezése:

a) Az elektromos fűtőlapot állítsd függőleges helyzetbe.

b) Helyezd el vele szemben, 4-5 m távolságra homorútükröt!

c) A lámpa segítségével keresd meg a homorútükör fókuszpontját.

d) Helyezd a hőérzékeny festékkel bevont lapot a tükör fókuszpontjába

e) Kapcsold be a hősugárzót.

f) Figyeld meg a hőérzékeny festékkel bevont lapot!



2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Készíts  ábrát  a  hősugarak  menetéről  a  fűtőlaptól  a  hőérzékeny  festékkel
bevont lapig.

c) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Szilárd testek lineáris hőtágulása 

Feladat:
Figyeld meg a különböző anyagú fémrudak hőtágulását!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:
Nagy  áttételű  mutatókat  tartalmazó  eszköz,  különböző  anyagú  és  egyforma
hosszúságú fémrudak, denaturált szesz, öngyújtó (1. ábra).

1. ábra

Vigyázz! Az alkohol lángja színtelen, ezért nehéz észlelni!

Szigorúan tilos a lángra újabb adag denaturált szeszt önteni!

Szigorúan tilos  a  láng eltűnése után,  a  még forró  tartóba denaturált  szeszt

önteni!

Az újabb kísérlet elvégzéséhez meg kell várnod, míg az eszköz kihűl!



1. A mérés kivitelezése:

a) A csavarok segítségével fogj be két különböző anyagú, egyforma hosszúságú

fémrudat az eszközbe.

b) Ügyelj rá, hogy a rúd végének elmozdulására a mutató is elmozduljon, ezt pl.

a rúd végén található csavar óvatos csavargatásával ellenőrizheted.

c) Állítsd be a két mutatót egyforma kezdeti értékre (pl. nulla helyzetbe).

d) A fémrudak alatti kis tartóba önts néhány cm3-nyi denaturált szeszt!

e) Zárd vissza flakont és helyezd távolabb az eszköztől!

f) Óvatosan gyújtsd meg az öngyújtóval folyadékot!

g) Figyeld meg a mutatók elmozdulását!

2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Test és üreg hőtágulásának megfigyelése
a „Golyó+karika” kísérlet

Feladat:
Figyeld meg egy tömör test és egy azonos anyagból készült üreg hőtágulását!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:

Azonos  anyagból  készült  és  egyforma  átmérőjű  golyó  és  karika  (S’Gravesande-
készülék), borszeszégő, öngyújtó (1. ábra).

1. ábra

1. A mérés kivitelezése:

a) Nézd meg, hogy szobahőmérsékleten a golyó átfér-e a karikán,

b) Gyújtsad meg a borszeszégőt. 

c) Melegítsd meg a lángban a golyót.

d) Próbáld meg átlógatni a forró golyót a szobahőmérsékletű karikán.

e) Melegítsd  együtt  a  golyót  és  a  karikát,  amennyire  lehet,  egyforma

hőmérsékletűre!

f) Próbáld meg ismét átlógatni a golyót a karikán.



2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Coulomb-törvény

Feladat:
Mérd meg a Coulomb-törvény távolságfüggését!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

1 Coulomb-törvény:
Szükséges eszközök:
Torziós  mérleg  folyadék  csillapítással,  fa  rúd  vezető  golyóval,  lézer,  ebonit  rúd,
selyem rongy, vonalzó (1. ábra).

1. ábra

Ennél a kísérletnél óvatosan járj el. Ne nézz a lézer fénybe, mert károsíthatja a
szemedet!

A  kísérlet  sikere  nagyban  múlik  a  terem  levegőjének  páratartalmán.  Abban  az
esetben,  ha  magas  a  páratartalom,  a  gömbök  gyorsan  vesztenek  töltésükből.  A
lézersugár folyamatosan mozogni fog a táblán és ezért nem fogsz pontos értékeket
kapni!



A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:

a A nyugalomban lévő torziós-inga tükrére irányítsd úgy a lézersugarat, hogy az

a táblára vetüljön. Vigyázz, hogy a lézersugár ne menjen senki szemébe!

b Amint megnyugodott a lézer pont mozgása a táblán, jelöld be a helyét.

c Helyezd el  úgy  a  rudat  a  torziós  mérleg  mellé,  hogy  a  két  golyó

középpontjának  távolsága  5  cm  legyen  és  a  pálca  skálaosztása  is  5

centiméternél álljon.

d Óvatosan  közelítsd a  pálcán  lévő  golyót  a  másikhoz.  Amikor  éppen

összeérnek töltsd fel a golyókat azonos töltésre az ebonit rúd segítségével.

e Húzd vissza a pálcát a 14 cm-es osztásig, várjd meg amíg megállapodik a

lézersugár a táblán. Jelöld be a pozícióját.

f Ismételd meg a mérést a 10, 7, 5 centiméteres osztásoknál is.

g Az adatokat foglald táblázatba!

drúd(cm) 5 7 10 14

xtábla(cm)

2. A tapasztaltok összegzése:

a Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



b Mi  az  összefüggés  a  töltött  gömbök  távolsága és  a  táblán  bejelölt  pontok
távolsága között?

c Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..



Elektrosztatikus kísérletek 1

Feladat:
Figyeld meg egy töltött szigetelő és egy szigetelt vezető közötti kölcsönhatást.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Elektrofor:
Szükséges eszközök:
Plexi lap, fém korong szigetelő nyéllel, banándugós vezeték (1. ábra).

A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:
a) A dörzsöléssel  a  plexi  lap  felülete  negatív  töltésűvé  válik.  Helyezd a  fém

korongot  a  plexire  és  egy  vezetékkel földeld  le  a  korongot  (pl.  a
vízvezetékhez) (2. ábra).

b) Távolítsd  el  a  földelő  vezetéket  a  korongról.  A  szigetelő  nyél  segítségével
emeld le a korongot a plexiről és közelítsd a vízvezetékhez, vagy valamilyen
földelt fém tárgyhoz.

c) Helyezd vissza a korongot a plexire és földeld le ismét, majd érintsd újra a
vízvezetékhez. Ezt ismételd meg annyiszor, ahányszor csak szeretnéd.

1. ábra 2. ábra



2. A tapasztaltok összegzése:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..



Elektrosztatikus kísérletek

Feladat:
Figyeld meg egy az elektromos inga viselkedését.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Elektromos-inga:
Szükséges eszközök:
Állvány, fonálon függő, grafittal bevont asztaliteniszlabda, 2 db üres konzervdoboz,
szigetelő alátétek, banándugós vezeték, PVC cső és műszálas rongy dörzsöléshez
(1. ábra).

1. ábra

A kísérlet leírása:
1. A mérés kivitelezése:

a) Függeszd fel a labdát az állványra és helyezd mellé a két konzervdobozt az 1.
ábrán látható módon.

b) A faládán lévő dobozt földeld le a vezeték segítségével (pl. a vízvezetékhez).
c) Dörzsöld meg a PVC rudat a ronggyal és töltsd fel a második (nem földelt)

konzervdobozt.
d) A fonál segítségével  érintsd ehhez a dobozhoz a labdát,  majd ereszd el a

fonalt.



2. A tapasztaltok összegzése:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Faraday-állandó meghatározása

Feladat:
Méréssel határozd meg a Faraday-állandót.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Faraday-állandó meghatározása:
Szükséges eszközök:
Hoffmann-féle  vízbontó  készülék,  egyenáramú  tápegység,  árammérő,  híg
kénsavoldat, banándugós vezetékek, stopperóra (mobiltelefon) (1. ábra).

Ügyelj arra, hogy a kénsav sehova se csöpögjön!  Ne kerüljön szembe, bőrre,
ruhájára! 

1. ábra

A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:

a Elektrolizálj néhány percen keresztül, hogy 1-2 cm-es gázoszlop jelenjen meg

a két  szélső  szár  tetején  a  csapok alatt.  Erre  azért  van  szükség,  hogy a

folyadék telítődjön a fejlődő gázokkal.



b Kapcsold  le  a  feszültségforrást  és  enged  ki  a  gázokat,  majd  zárd  el  a

csapokat! Ezután kezdődhet a mérés.

c Kapcsold be az elektrolizáló feszültséget!

d Kb. kétpercenként olvasd le a fejlődő hidrogén-és oxigéngáz térfogatát! Ehhez

minden alkalommal kapcsold le a feszültséget és várd meg, míg a buborékok

felszállnak. 

e Leolvasás után újra indíthatod az áramot.

f Jegyezd fel minden alkalommal az áramerősséget is. Ennek ideális esetben jó

közelítéssel végig állandónak kell lennie!

g Amikor már kivált annyi gáz, hogy az egyik szárban kb. 5 cm, a másikban kb.

10 cm magasságú gázoszlop alakult ki, szüntesd be az elektrolízist!

h Írd ide a mért adatokat!



2. A tapasztaltok összegzése:

a Számítsd ki a Faraday-állandó értékét a fejlődő hidrogén összmennyiségéből!



b Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….



Elektrosztatikus kísérletek

Feladat:
Figyeld meg egy töltött vezető és a láng kölcsönhatását.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Láng és az elektromosság kölcsönhatása:
Szükséges eszközök:
Elektroszkóp, csúcsos vezető test szigetelő állványon, banándugós vezeték PVC cső
és műszálas rongy dörzsöléshez, öngyújtó (1. ábra).

1. ábra

A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:
a) Kösd össze a banándugós vezetékkel az elektroszkópot és csúcsos vezető

testet az 1. ábrán látható módon.
b) Dörzsöld meg a PVC rudat a ronggyal és töltsd fel a csúcsos vezetőt annyira,

hogy az elektroszkóp mutatója a vízszintes helyzetig kitérjen.
c) Közelítsd az öngyújtót lángját a csúcshoz, de ne érj hozzá (!)
d) Figyeld meg az elektroszkópot!



2. A tapasztaltok összegzése:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Lenz-törvénye és a Thomson-féle ágyú

Feladat:
Figyeld meg Lenz-törvényének következményeit!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

1. A kísérlet leírása::
Szükséges eszközök:
Gyűrűs  mérleg,  mágnes,  Thomson-féle  ágyú,  azonos  tömegű  alumínium  és  réz
karikák (1. és 2. ábra).

1. ábra



2. ábra

A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:

a) Mozgass a mágnest az 1. ábrán látható eszköz gyűrűi között.

b) Fordítsd meg a mágnest és a másik pólusával is ismételd meg a kísérletet.

c) A Thomson-féle ágyúra (2. ábra) helyezz rá az alumínium karikát.

d) Kapcsold be a kapcsolót egy pillanatra.

e) Helyezd fel a réz karikát az „ágyúra”.

f) Kapcsold be ismét a kapcsolót egy pillanatra.

2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál a karon lévő két gyűrűs kísérlet során?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

c) Mit tapasztaltál a Thomson-féle ágyús kísérlet során?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..



d) Mi  a  jelenségek magyarázata?  A  megoldáshoz  használhatsz könyvet,
internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….



Mozgási indukció

Feladat:
Figyeld meg a mozgó mágnes által keltett elektromos jelenséget!.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:
Különböző  menetszámú  tekercsek,  rúdmágnes,  banándugós  vezetékek,
Amperméter, (1. ábra).

1. ábra



1. A mérés kivitelezése:

a) Kösd a három tekercset, növekvő menetszám szerint sorba (2. ábra).

b) Mozgasd lassan és gyorsan is ki-be a mágnest egymás után mind a három

tekercsben.

c) Figyeld közben a mérőműszer mutatóját.

d) Ismételd meg a kísérletet úgy, hogy most a mágnes másik pólusát mozgasd a

tekercsek belsejében.

e) Figyeld most is a mérőműszer mutatóját.

2. ábra

2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál a különböző esetekben?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



b) Mi a jelenség magyarázata? Mitől függ az indukált áram nagysága és iránya?
A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………





Nyugalmi indukció

Feladat:
Figyeld  meg  mi  történik  az  első  tekercs  áramának  változásakor  a  második
tekercsben.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Szükséges eszközök:
2 db tekercs, vasmag, tápegység,, kapcsoló, banándugós vezetékek, Amperméter,
(1. ábra).

1. ábra



1. A mérés kivitelezése:

a) Kösd össze az áramköri elemeket a 2. ábrán látható módon.

b) Az egyik tekercset kösd sorba a teleppel és a kapcsolóval.

c) A második tekercset kösd az Amperméter 0,5mA csatlakozójába

d) A következő lépések során figyeld a műszer mutatóját.

i. Rövid időre zárd a kapcsolót

ii. Néhány másodpercre zárd a kapcsolót

iii. A zárt kapcsolót rövid időre nyisd ki.

iv. A zárt kapcsolót tartósan nyisd ki.

2. ábra

2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál a következő esetekben?

i.  ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

ii.  ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….



iii. ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

iv.  ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

b) Mi  a  jelenségek  magyarázata?  A  megoldáshoz  használhatsz  könyvet,
internetet.

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..



Párhuzamos vezetők közötti kölcsönhatás

Feladat:
Figyelje meg az elektromos és mágneses jelenségek kapcsolatát.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:

Szükséges eszközök:
Lapos elem, Bunsen-állvány, banándugós vezetékek, alufólia csíkok (1. ábra).

1. ábra

1. A mérés kivitelezése:

Első kísérlet:

a) Kösd össze az alufólia csíkokat úgy a zsebteleppel, hogy az áram iránya az

alufólia csíkokban megegyezzen.

b) Figyeld meg az alufólia csíkok elmozdulását!



Második kísérlet:

a) Most kösd össze az alufólia csíkokat úgy a zsebteleppel, hogy az áram iránya

az alufólia csíkokban ellentétes legyen.

b) Figyeld meg most is az alufólia csíkok elmozdulását!

2. A tapasztaltok összegzése:

Első kísérlet:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c) Rajzolj  egy ábrát  a  két  vezetővel,  az áramok irányával,  a  mágneses terek
irányával és a vezetők helyén és a Lorentz-erőkkel!



Második kísérlet:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c) Rajzolj  egy ábrát  a  két  vezetővel,  az áramok irányával,  a  mágneses terek
irányával és a vezetők helyén és a Lorentz-erőkkel!



Elektrosztatikus kísérletek

Feladat:
Figyeld meg a töltött Segner-kerék mozgását.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

Segner-kerék:
Ennél  a  kísérletnél  óvatosan  járj  el.  Ne  érj  a   Wimshurst-féle  elektromos
megosztógép vezető alkatrészeihez!

Szükséges eszközök:
Segner-kerék,  tűcsapágyas  állvány,  Wimshurst-féle  elektromos  megosztógép,
banándugós vezeték (1. ábra).

1. ábra



A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:
a) Helyezd a Segner-kereket a tűcsapágyas állványra. Kösd össze a banándugós

vezetékkel  az  állványt  és  a  Wimshurst-féle  elektromos megosztógép  egyik
elektródáját.

b) Hozd forgásba a megosztógépet.
c) A kísérlet  végén érintsd  össze a  Wimshurst-féle  elektromos megosztógép

elektródáit.

2. A tapasztaltok összegzése:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Az elektromosság és a mágnesség kölcsönhatásai

Feladat:
Figyeld meg az elektromos és mágneses jelenségek kapcsolatát.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

1. A kísérlet leírása:

Szükséges eszközök:
Zeeman-féle elektromágneses inga, tápegység, banándugós vezetékek (1. ábra).

1. ábra

Első kísérlet:

a) Kösd össze vezetékekkel a vezető kengyelt és a voltmétert.

b) Állítsd a mérőműszert 1 mV egyenfeszültségre.

c) Mozgasd az vezető drótot a patkómágnes szárai között.

d) Figyeld a műszer kitérését.



Második kísérlet:

a) Kapcsold a mérőműszer helyére a zsebtelepet.

b) Figyeld a vezetőkeret mozgását.

A zsebtelepet csak rövid ideig (pár másodpercre) zárd rövidre!

2. A tapasztaltok összegzése:

Első kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

b) Mi  a  fent  tapasztalt  jelenség  magyarázata?  A  megoldáshoz  használhatsz
könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c) Készíts egy ábrát, ami a fenti kísérletben a mágneses teret, az áram irányát
és vezetőre ható erőt ábrázolja. 



Második kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

b) Mi  a  fent  tapasztalt  jelenség  magyarázata?  A  megoldáshoz  használhatsz
könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



c) Készíts egy ábrát, ami a fenti kísérletben a mágneses teret, az áram irányát
és vezetőre ható erőt ábrázolja. 



A fénytörés vizsgálata

Feladat:
Figyeld meg hogyan változik a fénysugár útja a fénytörés jelensége során!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Optikai sín, fényforrás, tápegység, diafragma és lencse (a párhuzamos fénynyaláb
előállításához), Hartl-féle korong, üveg félkorong (1. ábra).

1. ábra

Ennél a kísérletnél óvatosan járj el. Ne nézz a lézer fénybe, mert károsíthatja a
szemedet!



1. A mérés kivitelezése:

Első mérés:

a) Helyezd  a Hartl-korongra  az  üveg  félkorongot úgy,  hogy  a  sík  felületének

középvonala  tartalmazza  a  kör  középpontját,  és  a  nyaláb  egy  részét  a

félkorong  alakú  test  önmagába  verje  vissza,  és  átmenjen  a  korong

középpontján.

Vigyázz, hogy a lézersugár ne menjen senki szemébe!

b) Fordítsd el a Hartl-korongot,  így a síkfelületre ferdén érkező nyaláb megtörik

(optikailag  ritkább  közegből  sűrűbbe  jut).  Mivel  kilépéskor  a  fénynyaláb  a

hengerpalástra  merőlegesen  érkezik,  irányváltoztatás  nélkül  lép  ki.  Ezáltal

leolvashatóvá válik a törés szöge (2. ábra).

c) Öt különböző beesési és törési szöget megvizsgálva határozd meg az üveg

levegőre vonatkoztatott törésmutatóját!

d) A mért adatokat foglald táblázatba!

2. ábra

α (°)

β (°)

n



Második mérés:

a) Fordítsd  el  a  Hartl-korongot  180°-kal,  így  a  fénynyaláb  az  üveg  félkorong

hengerpalástjára merőlegesen érkezik, ezért a fénynyaláb iránya a belépéskor

nem változik és a sík üvegfelületet a korong középpontjában éri el. Kilépéskor

a fény megtörik. A törési szög a korongról leolvasható (3. ábra).

Vigyázz, hogy a lézersugár most se menjen senki szemébe!

b) Ebben az esetben is vizsgálj meg öt különböző beesési és törési szöget  és

határozd meg az üveg levegőre vonatkoztatott törésmutatóját!

c) A mért adatokat foglald táblázatba!

3. ábra

α (°)

β (°)

n

2. A tapasztaltok összegzése:

Első mérés:
a) Mit tapasztaltál,  amikor a fény az optikailag ritkább közegből sűrűbbe lépet

be?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



b) Készíts  ábrát  a  jelenségről!  Jelöld  be  és  nevezd  meg  a  nevezetes
sugármeneteket! Írd ide az üveg törésmutatójának átlagát!
n = 

c) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



d) Mit tapasztaltál,  amikor a fény az optikailag sűrűbb közegből ritkábba lépet
be?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

e) Készíts  ábrát  a  jelenségről!  Jelöld  be  és  nevezd  meg  a  nevezetes
sugármeneteket! Írd ide az üveg törésmutatójának átlagát!
n = 



f) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..



Gyűjtőlencse és szórólencse fénytörésének vizsgálata

Feladat:
Figyeld meg hogyan változik a fénysugár útja a gyűjtőlencsén és a szórólencsén való
áthaladáskor!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Optikai sín, fényforrás, tápegység, diafragma és lencse (a párhuzamos fénynyaláb
előállításához), Hartl-féle korong, gyűjtő- és szórólencsék, vonalzó (1. ábra).

1. ábra

Ennél a kísérletnél óvatosan járj el. Ne nézz a lézer fénybe, mert károsíthatja a
szemedet!



1. A mérés kivitelezése:

a) Helyezd  a Hartl-korongra  a  gyűjtőlencsét  úgy,  hogy  a  középpontja

egybeessen a korong középpontjával.

b) Ügyelj arra, hogy a 0°-0° nyaláb irányváltozást ne szenvedjen,  törés nélkül

haladjon át a lencsén.

Vigyázz, hogy a lézersugár ne menjen senki szemébe!

c) A lencsét legalább 3 fénynyalábbal  világítsd meg, melyek közül  a középső

irányváltoztatás nélkül haladjon át a lencsén (2. ábra).

d) Figyeld meg a fénysugarak útját a lencsén való áthaladás után!

e) Méréssel határozd meg a lencse fókusztávolságát.

f) Cseréld ki a gyűjtőlencsét a szórólencsére és végezd el a b-től e-ig lépéseket

ezzel a lencsével is (2. ábra).

2. ábra

2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál a gyűjtőlencse esetén?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



b) Készíts  ábrát  a  jelenségről!  Jelöld  be  és  nevezd  meg  a  nevezetes
sugármeneteket! Írd ide a lencse fókusztávolságát!
fgyűjtő = 

c) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



d) Mit tapasztaltál a szórólencse esetén?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

e) Készíts  ábrát  a  jelenségről!  Jelöld  be  és  nevezd  meg  a  nevezetes
sugármeneteket! Írd ide a lencse fókusztávolságát!
fszóró = 

f) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..



Domború és homorú tükrök vizsgálata

Feladat:
Figyeld meg hogyan változik a fénysugár útja a  domború és homorú tükrökön való
visszaverődés után!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Optikai sín, fényforrás, tápegység, diafragma és lencse (a párhuzamos fénynyaláb
előállításához), Hartl-féle korong, homorú és domború tükrök, vonalzó (1. ábra).

1. ábra

Ennél a kísérletnél óvatosan járj el. Ne nézz a lézer fénybe, mert károsíthatja a
szemedet!



1. A mérés kivitelezése:

a) Helyezd  a Hartl-korongra  a  homorú  tükröt  úgy,  hogy  a  középpontja

egybeessen a korong középpontjával.

b) A tükröt  rögzítsd úgy a korongra,  hogy a tükörfelület  tartalmazza a korong

középpontját, és a tükör a 0°-0° irányú fénynyalábot önmagába verje vissza. A

korong forgatásával tudod a beesési szöget változtatni.

Vigyázz, hogy a lézersugár ne menjen senki szemébe!

Érdemes a tükröt jól leszorítani, hogy a fénynyaláb ne terjedjen a tükör alatt is,

ez ugyanis zavaró lehet.

c) A  tükröt legalább  3  fénynyalábbal  világítsd meg,  melyek  közül  a  középső

önmagába verődjön vissza (2. ábra).

d) Figyeld meg a fénysugarak útját a tükrön való visszaverődés után!

e) Méréssel határozd meg a tükör fókusztávolságát.

2. ábra

f) Cseréld ki  a  homorú tükröt  domborúra és végezd el  a  lépéseket b-től e-ig

ezzel a tükörrel is (3. ábra).

3. ábra



2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál a homorú tükör esetén?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) Készíts  ábrát  a  jelenségről!  Jelöld  be  és  nevezd  meg  a  nevezetes
sugármeneteket! Írd ide a tükör fókusztávolságát!
fhomorú = 



c) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

d) Mit tapasztaltál a domború tükör esetén?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



e) Készíts  ábrát  a  jelenségről!  Jelöld  be  és  nevezd  meg  a  nevezetes
sugármeneteket! Írd ide a tükör fókusztávolságát!
fdomború = 

f) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..



Elektrondiffrakció
(Davisson-Germer-kísérlet)

Feladat:
Figyeld meg, a grafit kristályon elhajló elektronok által létrehozott interferencia képet!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
EDB 01 katódsugárcsöves demonstrációs eszköz, vonalzó (1. ábra).

1. ábra

A  berendezés hátuljában található elektronágyúból  származó elektronok  gyorsítás

után grafit kristályon szóródnak és utána csapódnak be a fluoreszkáló ernyőbe.



A kísérlet leírása:

Ne  tartsd  a  készüléket  hosszú  ideig  bekapcsolva,  illetve  a  mérések  között
csökkentsd a nyaláb intenzitását.

1. A mérés kivitelezése:

a) Kapcsold be a készüléket.

b) Néhány másodperc bemelegedési idő után a fluoreszkáló ernyőn gyűrűk vagy

szabálytalan zöld foltok jelennek meg (2. ábra). 

2. ábra

c) Abban  az  esetben  ha  foltok  jelennek  meg  a  képernyőn,  az  Uf fókuszáló

feszültség segítségével változtasd a fókuszálást addig, míg az interferencia

gyűrűk ki nem rajzolódnak.

d) Változtasd a gyorsító Ua anódfeszültséget  és figyeld meg a gyűrűrendszer

változását



2. A tapasztaltok összegzése:

a) Mit tapasztaltál? Hogyan függ a gyűrűk átmérője a gyorsító feszültségtől?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



Fotocella vizsgálata

Feladat:
Mérd ki a fotocella feszültség-áramerősség karakterisztikáját.

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Fotocella, digitális multiméterek (2 db), tolóellenállás, asztali lámpa, mérőszalag (1.
ábra).

1. ábra

A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:

a) Kösd sorba a banándugós vezetékkel a napelemet és a tolóellenállást.

b) Állítsd a multimétert  egyenáramú, 20 mA méréshatárra (ha a mérés során

kifutsz a méréshatárról, akkor emeld ezt meg 200 mA-re).

c) Kösd párhuzamosan a napelemmel a második multimétert.

d) Állítsd ezt a multimétert egyenáramú, 2000 mV méréshatárra.

e) A lámpát állítsd a napelem fölé és kapcsold be.



f) A tolóellenállást állítsd a maximális értékre.

g) Olvasd le a fotocellára eső feszültség értékeket és az áramkörben folyó áram

erősségét

h) Az ellenállást fokozatosan csökkentve növeld az áram erősségét 2-3 mA-rel

és  minden  lépés  után  jegyezd  fel  a  táblázatba  mért  áramerősséget  és

feszültséget.

I (mA)

U (mV)

I (mA)

U (mV)

2. A tapasztaltok összegzése:
a) Mit tapasztaltál?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

b) A  mérési  adatok  alapján  ábrázold  a  fotocella  feszültég-áramerősség(!)
karakterisztikáját!  A  kész  ábrát  ragaszd  ide!  Az  ábrázolást  készítheted
milliméterpapíron vagy számítógéppel.



c) A  mért  adatok  alapján  határozd  meg  a  fotocella  teljesítményét  az
áramerősség  (terhelés)  függvényében!  A  kész  ábrát  ragaszd  ide!  Az
ábrázolást készítheted milliméterpapíron vagy számítógéppel.

d) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………



Fotoeffektus jelenségének vizsgálata
(Hallwachs-kísérlet)

Feladat:
Figyeld  meg,  hogyan  viselkedik  a  töltött  cinklemez  különböző  megvilágítások
hatására!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Higanygőz lámpa (állványra szerelve), fojtótekercs higanygőz lámpához, cinklemez
szigetelő állványon, banándugós vezetékek (2 db), voltmérő, üveglap, asztali lámpa
(hagyományos izzóval), ebonitrúd, selyem (1. ábra).

1. ábra

A kísérlet leírása:

Vigyázz! A higanygőz lámpába sohase nézz bele közvetlenül, mert károsíthatja
a szemedet!
Ügyelj rá, hogy a lámpa a kísérlet ideje alatt végig a fal felé legyen fordítva!



1. A mérés kivitelezése:

A kísérlet előkészítése:
a) A kísérlet megkezdése előtt néhány perccel kapcsold be a higanygőz lámpát,

hogy legyen ideje bemelegedni és elérje a maximális intenzitását.

b) A cinklemezt  kezdetbe  ne  világítsa  meg  a  higanylámpából  jövő  közvetlen

fénysugár!

c) A voltmérő mérő ágához csatlakoztasd a cinklemezt.

d) A voltmérő másik ágát, amin a föld jelzés van, földeld le (pl.  csatlakoztasd a

csaphoz).

e) Ügyelj rá, hogy a cinklemezből jövő kábel végig a levegőben fusson és ne

érjen az asztalhoz vagy bármi máshoz!

f) Az ebonitrudat dörzsöld meg a selyemmel, majd töltsd fel vele a cinklemezt (a

feltöltött  rudat  húzd végig párszor  a lemezen).  Ezt addig ismételd,  amíg a

feszültségmérő 5 kV körüli  értéket  nem jelez.  Akkor  jó  az összeállítás,  ha

feltöltés  után  a  feszültség  nagyjából  állandó  (vagy  csak  nagyon  lassan

csökken).

Első kísérlet:

a) Fordítsd a higanygőz lámpát a feltöltött cinklemez felé.

b) Figyeld meg a voltmérő mutatójának állását!

Második kísérlet:

a) Fordítsd el a higanygőz lámpát a cinklemeztől.

b) Töltsd fel a cinklemezt újra kb. 5 kV-ig.

c) Helyezd az üveglapot a higanygőz lámpa és a cinklemez közé.

d) Fordítsd a lámpát a lemez felé.

e) Figyeld meg most is a voltmérő mutatójának állását!

Harmadik kísérlet:

a) Megint fordítsd el a higanygőz lámpát a cinklemeztől.

b) Töltsd fel a cinklemezt ismét kb. 5 kV-ig.

c) Világítsd meg most a lemezt a hagyományos asztali lámpával.

d) Figyeld meg ismét a voltmérő mutatójának állását!



2. A tapasztaltok összegzése:

Első kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



Második kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



Harmadik kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



Higanygőz- és nátriumgőz-lámpa
spektrumának vizsgálata 

Feladat:
Figyeld meg a higanygőz- és nátriumgőz spektrumát!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Higanygőz  lámpa  (fojtótekerccsel  egybeépítve),  nátriumgőz-lámpa  (fojtótekerccsel
egybeépítve),  optikai sín,  állítható rés, egyeneslátású prizma, vetítőlencse (f  = 20
cm), cink-szulfid (ZnS) bevonatú ernyő, kettős kondenzor (f = 5 cm), ernyő (1. ábra).

1. ábra

A kísérlet leírása:

Vigyázz! Sohase nézz bele közvetlenül higanygőz- vagy nátriumgőz-lámpába,
mert károsíthatja a szemedet!



1. A mérés kivitelezése:

A kísérlet előkészítése:

a) Helyezd a fényforrást (higany- vagy nátriumgőz-lámpát) az optikai sínre.

b) Helyezd a rést közvetlenül a fényforrás után, kis helyet hagyva a nyílásnál,

hogy az izzó hűlését ne akadályozd.

c) Az ernyőt kb. 2 m-re helyezd el a réstől.

d) Állítsd a vetítőlencsét az ernyő és a rés közé úgy, hogy az ernyőn a rés éles

képe jelenjen meg.

e) A lencse után helyezd el az egyeneslátású prizmát.

f) A vetítőlencse mozgatásával élesítsd a spektrumot képét.

g) Abban az esetben, ha a színkép vonalai átfednek, csökkentsd a rés méretét.

Első kísérlet:

a) Vetítsd ki a higanygőz lámpa spektrumát!.

b) Tartsd a cink-szulfidos ernyőt a kivetített spektrum elé, és figyeld meg, hogy

változott-e a spektrum!

Második kísérlet:

a) Vetítsd ki a nátriumgőz lámpa spektrumát!

b) Helyezz egy színes képet a nátriumgőz lámpa fényébe.

c) Milyennek látszódik a színes kép?

2. A tapasztaltok összegzése:

Első kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Második kísérlet:

a) Mit tapasztaltál?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



b) Mi a jelenség magyarázata? A megoldáshoz használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….



A Planck-állandó mérése fotocellával

Feladat:
Határozd meg a Planck-állandó értékét a fotoeffektus segítségével!

A mérést végző diákok:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A mérés időpontja: ……………………………..

A kísérlet leírása:
Szükséges eszközök:
Planck-állandó mérésére szolgáló berendezés, színszűrők (1. ábra).

1. ábra

A kísérlet leírása:

1. A mérés kivitelezése:

A kísérlet előkészítése:

a) Kapcsold be a berendezést, az INDICATOR lednek világítani kell.

b) A fényforrást állítsd 20 cm-re a fotodiódától (mérő toronytól).

c) Állítsd  a  lámpa  fényintenzitását  közepesre  a  LIGHT  INTENSITY  gomb

forgatásával.

d) Vedd le a fotodióda védőkupakját.



e) A VOLTAGE DIRECTION kapcsolót told a „-” jelhez.

f) A CURRENT MULTIPLIER gombot forgasd a „x1” pozícióba.

g) Told a DISPLAY MODE kapcsolót a CURRENT állásba.

Első mérés:

a) Helyezz egy színszűrőt a fotodióda előtti foglalatba.

b) Jegyezd fel a színszűrő hullámhosszát!

c) Figyeld  a  kijelzőn  megjelenő  értéket.  Ha  ez  nullától  különböző,  akkor  a

VOLTAGE ADJUSTOR gomb állításával nullázd le.

d) Állítsd át a CURRENT MULTIPLIER gombot a „x0.1” értékre.

e) A VOLTAGE ADJUSTOR gomb segítségével ezt az értéket is nullázd le.

f) Az előző két lépést ismételd meg a „x0.01” és „x0.001” értékekkel is.

g) Miután  a  x0.001”  értékhez  is  sikerült  nullát  beállítani,  told  át  a  DISPLAY

MODE kapcsolót a VOLTAGE állásba.

h) Olvasd  le  és  jegyezd  fel  a  kijelzőn  látható  értéket.  Ez  lesz  annak  az

ellentérnek  a  feszültség  értéke,  amelynél  a  fotoeffektus  hatására  a

fémből kilépő elektronok, lefékeződnek és már nem érik el az anódot.

Második mérés:

a) Helyezz egy másik színszűrőt a fotodióda előtti foglalatba.

b) Jegyezd fel ennek a színszűrőnek is hullámhosszát!

c) A CURRENT MULTIPLIER gombot forgasd viossza a „x1” pozícióba.

d) Told vissza a DISPLAY MODE kapcsolót a CURRENT állásba.

e) Ismételd meg az előző mérés pontjait c-től h-ig!

1. mérés 2. mérés

λ (nm)

U0 (V)



A  Planck-állandó  a  fenti  mérési  eredmények  segítségével  a  következő

összefüggéssel határozható meg:

h=
e⋅λ1⋅λ2⋅(U 02−U 01)

c⋅(λ1−λ2)
,

ahol h a Planck állandó, λ1 és λ2 a szűrők hullámhossza, U01 és U02 a két méréssel

kapott  zárófeszültségek,  e az  elektron  töltése  (1,6·10-19 C)  és  c a  fénysebesség

(3·108 m/s).

2. A tapasztaltok összegzése:

a) A  fenti  kísérlet  a  fémből  kilépő  elektronok  lefékezésével  állapítja  meg  a
Planck-állandó  értékét.  Mi  a  jelenség  magyarázata?  A  megoldáshoz
használhatsz könyvet, internetet.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



b) Számítsd ki a mérésed adataival a Planck-állandó értékét!

c) Mekkora  a  Planck-állandó  irodalmi  értéke?  Hány  százalékkal  tér  el  a  te
mérésed ettől?



d) A következő összefüggésekből és abból a tényből, hogy két mérést végeztél,
le tudod vezetni a fenti számításnál használt képletet?

h⋅f =W ki+
1
2
⋅m⋅v2

1
2
⋅m⋅v2=e⋅U0

c=λ⋅f


