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2. TŰZ 
 

2.1. A fény 
 

2.1.1. Tükrök és lencsék Ajánlott óraszám: 4 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Fény visszaverődése  

 Fény törése (Snellius-Descartes törvény) 

 Optikai lencsék képalkotása 

 Tükrök képalkotása 

 Szemüveg jellemzői 

 Lencsék és tükrök felhasználási lehetőségei 

 Tükrök készítése 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: fényvisszaverődés törvénye, homorú gömbtükör, 
domború gömbtükör, fókuszpont, fókusztávolság, tárgytávolság, képtávolság, nagyítás, 
optikai tengely, optikai középpont, valódi kép, virtuális (látszólagos kép), beesési merőleges, 
poliszacharid, diszacharid, monoszacharid, dioptria, gyűjtőlencse, szórólencse, törésmutató, 
fénytörés törvénye, fény terjedési sebessége, hullámhossz, frekvencia, optikailag sűrűbb 
közeg, optikailag ritkább közeg 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Kísérlet: Ezüsttükör-próba elvégzése lombikban vagy kémcsőben 
2. Kísérlet: Fény visszaverődése víz-üveg határfelületen üvegkádban 
3. Kísérlet: Gyűjtőlencse és szórólencse képalkotásai optikai padon 
4. Kísérlet: Fénytörés bemutatása gyűjtőlencsén és szórólencsén, mágneses táblán 
5. Megfigyelés: Kép keletkezése egy karácsonyfa díszgömbben/kanál homorú vagy 

domború felében 

 



 

 

2.1.2. Színek Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Színek keverése 

 Mitől függ, hogy mi milyen színű? 

 Színfelbontás 

 Szivárvány keletkezése és jellemzői 

 Színképek, színképelemzés 

 Lézerek működése és felhasználásuk 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: monokromatikus fény, fényvisszaverődés törvénye, 
fénytörés törvénye, teljes visszaverődés (totál reflexió), fény terjedési sebessége, 
hullámhossz, frekvencia, optikailag sűrűbb közeg, optikailag ritkább közeg, prizma, 
diszperzió, színképelemzés, lángfestés, durva diszperz oldat 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Kísérlet: Napból érkező fehér fény felbontása prizmával 
2. Kísérlet: Additív színkeverés színszűrőkkel 
3. Kísérlet: Szubsztraktív színkeverés megfigyelése 
4. Megfigyelés: Anyagok színének megfigyelése: konyhasó, réz-szulfát, grafit, réz, 

paradicsomlé, citrom, stb. 
5. Megfigyelés: Szivárvány és mellékszivárvány megfigyelése 
6. Gyűjtőmunka: Miért kék az ég? Miért piros az ég alja néha naplementekor? 
7. Kiselőadás: A lézerek modern felhasználása – orvostudománytól a kutatásig 
8. Kísérlet: Lángfestések bemutatása Bunsen-égővel 
9. Gyűjtőmunka: Hogyan működik a tűzijáték? 

 

A témakörhöz felhasználható videóanyag elérhetőségei: 

 https://www.youtube.com/watch?v=d8hpUtRnsYc&feature=related 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8hpUtRnsYc&feature=related


 

 

2.1.3. Optikai eszközök Ajánlott óraszám: 1 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Mikroszkóp felépítése és működése 

 Távcsövek fajtái és felépítésük, csillagászati és földi távcsövek 

 Egyéb optikai eszközök felépítése és működése: fényképezőgép, írásvetítő 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: fókuszpont, nagyítás, prizma 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Gyűjtőmunka: Fényképezés régen és ma, fotóelőhívás folyamata és veszélyei 
2. Gyűjtőmunka: Távcsövek régen és ma 
3. Gyűjtőmunka: Az elektronmikroszkóp működési elve és felhasználási területei 

 

A témakörhöz felhasználható képanyag: 

 Mikroszkóp tanulókísérlethez 

 



 

 

2.1.4. A fény terjedése Ajánlott óraszám: 4 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Fény egyenes vonalú terjedése, fény útja megfordítható 

 Fénytörés 

 Fényvisszaverődés 

 Fényinterferencia 

 Fényelhajlás 

 Polarizáció 

 Teljes visszaverődés 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: hullámhossz, frekvencia, fény terjedési sebessége, 
fénytörés törvénye, fényvisszaverődés törvénye, fényinterferencia, fényelhajlás, 
polarizáció, teljes visszaverődés (totál reflexió), törésmutató, optikailag sűrűbb közeg, 
optikailag ritkább közeg, hullám, transzverzális hullám, kolloid oldat 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Tanári kísérlet: Fény egyenes vonalú terjedése - lézerrel átvilágított krétaporfelhő 

levegőben 
2. Tanári kísérlet: Fény egyenes vonalú terjedése - lézerfény vízzel teli üvegkádban 
3. Tanári kísérlet: Fénytörés bemutatása vízzel töltött üvegkádban lézerrel 
4. Kísérlet: Fénytörés bemutatása gyűjtőlencsén és szórólencsén, mágneses táblán 
5. Tanári kísérlet: Fényinterferencia bemutatása optikai résen/rácson  
6. Kísérlet: Teljes visszaverődés bemutatása világító „páfránnyal”/optikai „pipával” 
7. Tanári kísérlet: Teljes visszaverődés bemutatása víz „kiöntésével” 
8. Kísérlet: Transzverzális hullám személtetése – gumikötél 

lengetése periodikusan 
9. Kísérlet: Polarizáció bemutatása gumikötéllel és 

deszkákba vágott résekkel 
10. Kiselőadás: Hogyan használja fel a szerves kémia a fény 

polarizációját? 

11. Gyűjtőmunka: A Contergan-bébik története 

12. Gyűjtőmunka: A fényinterferencia jelenségének 
felhasználása a szerkezetkutatásban 

 

A témakörhöz felhasználható szimulációs anyag elérhetősége: 

 https://phet.colorado.edu/hu/simulation/wave-on-a-string   
 

A témakörhöz felhasználható képanyag: 

 Fényvisszaverődés törvénye 
 Fénytörés törvénye 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/wave-on-a-string


 

  
 
 
 
 

2.1.5. Fényforrások Ajánlott óraszám: 1 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Elsődleges fényforrások 

 Másodlagos fényforrások 

 

 A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: elsődleges fényforrás, másodlagos fényforrás, 
fényvisszaverődés törvénye, biolumineszcencia, kemolumineszcencia, látható fény 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok:  
1. Megfigyelés: Gyertya lángjának megfigyelése 
2. Megfigyelés: Gázégő lángjának megfigyelése 
3. Kiselőadás: LED-technológia  

 

 



 

 

2.1.6. Látás és szem Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Az érzékelés általános jellemzői 

 A szemgolyó felépítése 

 Az ideghártya szerepe a látásban 

 A szem segédberendezései 

 Lencsehibák és korrigálásuk 

 Színlátás és színtévesztés 

 Szembetegségek – szürkehályog, zöldhályog, kötőhártya-gyulladás 

 

 A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: receptorsejt, adekvát inger, ingerküszöb, érzékszerv, 
ínhártya, szaruhártya, érhártya szivárványhártya, pupilla, ideghártya, szemlencse, pálcika, 
csap, sárgafolt, látóideg 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Gyűjtőmunka: Illúziók összegyűjtése és magyarázata 
2. Gyűjtőmunka: Lézeres szemműtétek folyamata és előnyei 
3. Kísérlet: A vakfolt kimutatása 
4. Kísérlet: A pupillareflex kimutatása 

 

A témakörhöz felhasználható képanyag: 

 A szem felépítése 

 Lencsehibák és korrigálásuk 
 



 

 

2.2. Energia 
 

2.2.1. Fizika energia Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Mechanikai munka  

 Mechanikai energia-fajták 

 Energia-megmaradás 

 Hőtani főtételek 

 Hőmérséklet fogalma és mérése 

 Teljesítmény és hatásfok 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: mechanikai munka, teljesítmény, hatásfok, mozgási 
(kinetikus) energia, helyzeti (potenciális) energia, rugalmas energia, erő, elmozdulás, 
sebesség, tömeg, rugóállandó (direkciós állandó), nehézségi gyorsulás, mechanikai energia 
megmaradási tétele, hő, hőtan I. főtétele, hőtan II. főtétele, hőmérséklet, nyomás 

 



 

 

2.2.2. Kémiai energia Ajánlott óraszám: 3 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Reakciók energetikája 

 Oldódások energetikája 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: reakcióhő, endoterm reakció, exoterm reakció, 
reakció, képződéshő, oldódáshő, hőmérséklet, hő, Hess-tétele 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Tanári kísérlet: Tömény kénsav hígítása 
2. Tanári kísérlet: Jód szublimációja lezárt lombikban melegítés hatására 
3. Kísérlet: Cukor oldódása 
4. Kísérlet: Ammónium-nitrát endoterm oldódása 
5. Kísérlet: Nátrium-hidroxid exoterm oldódása 

 



 

 

2.2.3. Fosszilis energiatermelés Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 A fosszilis energiahordozók fajtái 

 Szénféleségek és felhasználásuk 

 Mesterséges szenek előállítása és felhasználása 

 Kőolaj és földgáz előállítása és felhasználása 

 A fosszilis energiatermelés által okozott környezetszennyezés – bányászat, 

energiatermelés, közlekedés, fűtés 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: szénhidrogén, természetes szénféleségek, 
mesterséges szenek, kőolaj, földgáz, frakcionált desztilláció, fűtőérték, keverék 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Kiselőadás: Benzin és gázolaj, oktánszám 
2. Kiselőadás: A belső égésű motorok működése  
3. Gyűjtőmunka: A sújtólégrobbanás okai és következményei, védekezés ellene 

 



 

 

2.2.4. A megújuló energia Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Megújuló energiák fajtái – napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, 

biogáztermelés 

 Megújuló energiák hatásfoka 

 A megújuló energiák környezeti hatásai 

 Jövőbeli lehetőségek a megújuló energiákban 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: hatásfok, teljesítmény, ökológiai lábnyom, biogáz 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Gyűjtőmunka: saját ökológiai lábnyom meghatározása és elemzése:  

http://fna.hu/mittehetsz/okolabnyom 
 

A témakörhöz kapcsolódó, feldolgozható szövegrészletek elérhetőségei:  

 http://www.megujuloenergia.eu/index.php?site=hirek 

 http://hvg.hu/tudomany/20180626_napenergia_ara_rekord_olcso_napenergia_ener
getikai_forradalom 

 http://www.hugbc.hu/hirek/hol-tart-magyarorszag-a-megujulo-energiaforrasok-
hasznositasa-teren/3725  

 

http://fna.hu/mittehetsz/okolabnyom
http://www.megujuloenergia.eu/index.php?site=hirek
http://hvg.hu/tudomany/20180626_napenergia_ara_rekord_olcso_napenergia_energetikai_forradalom
http://hvg.hu/tudomany/20180626_napenergia_ara_rekord_olcso_napenergia_energetikai_forradalom
http://www.hugbc.hu/hirek/hol-tart-magyarorszag-a-megujulo-energiaforrasok-hasznositasa-teren/3725
http://www.hugbc.hu/hirek/hol-tart-magyarorszag-a-megujulo-energiaforrasok-hasznositasa-teren/3725


 

 

2.2.5. Atomenergia Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Radioaktivitás  

 Bomlások fajtái és tulajdonságai 

 Atomenergia előnyei és hátrányai 

 Az atomenergia környezeti hatásai 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: maghasadás, láncreakció, izotóp, neutron moderátor, 
radioaktivitás, aktivitás, felezési idő, sugárzási dózis, urándúsítás, alfa-bomlás, béta-bomlás, 
gamma-bomlás 
 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Kísérlet: Geiger-Müller számlálóval háttérsugárzás, valamint alfa-sugárzó kerámia 

baba vagy csempe sugárzásának mérése 
2. Poszter készítése: Radioaktív kormeghatározás 
3. Gyűjtőmunka: Radioaktív nyomjelzés a gyógyászatban  
4. Kiselőadás: A radioaktív sugárzás mérésének lehetőségei, élettani hatásai 
5. Gyűjtőmunka: Új elemi részecskék kutatása a részecskegyorsítókban 
6. Gyűjtőmunka: A radioaktív háttérsugárzás okai és következményei 

 

A témakörhöz kapcsolódó, feldolgozható szövegrészletek elérhetőségei:  

 https://24.hu/tudomany/2014/01/23/atomenergia-ervek-es-ellenervek/ 

 https://sites.google.com/site/iibomdatomreaktorok/home/atomenergia-toertenete 

 http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0308/vidov0308.html  

 http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenAgent&article=news&uid=FC7
0195838E8F7B1C12582F70040CC2B 

 

A témakörhöz felhasználható képanyag: 

 A paksi atomerőmű látogatói prospektusa 

 

 

 

 

 

https://24.hu/tudomany/2014/01/23/atomenergia-ervek-es-ellenervek/
https://sites.google.com/site/iibomdatomreaktorok/home/atomenergia-toertenete
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0308/vidov0308.html
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenAgent&article=news&uid=FC70195838E8F7B1C12582F70040CC2B
http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?OpenAgent&article=news&uid=FC70195838E8F7B1C12582F70040CC2B


 

 

2.2.6. Élőlények energiatermelése Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 A sejtek anyag- és energiaforrásai, az autotróf és heterotróf élőlények  

 Az aerob és anaerob energianyerés 

 A fotoszintézis 

 Az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az anyag és 
energiaforgalom összefüggése  

 Táplálékpiramis (termelő-, fogyasztó-, lebontó szervezetek) és táplálkozási hálózatok 
(biológiai produkció, biomassza) 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: autotróf és heterotróf szervezetek, aerob és anaerob 
energianyerés, ATP, fotoszintézis, táplálékpiramis, fogyasztó szervezet, termelő szervezet, 
lebontó szervezet, táplálkozási hálózatok 
 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Gyűjtőmunka: Poszter készítése különböző életközösségekben jellemző 

táplálékhálózatokról 
 



 

 

2.3. Égés 
 

2.3.1 Az égés folyamata Ajánlott óraszám: 2 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Égés jellemzői 

 Az égés feltételei 

 Tökéletes és tökéletlen égés 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: oxidáció, redukció, redoxi-reakciók, oxidálószer, 
redukálószer, lassú égés, gyors égés, tökéletes égés, tökéletlen égés, egyesülés, feszültség, 
áramerősség, ellenállás, vezetők, szigetelők, zárlat, teljesítmény, hő, hőmérséklet, látható 
fény, exoterm reakció 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1.  Tanári kísérlet: Magnézium szalag égetése 
2.  Tanári kísérlet: Durranógáz-próba elvégzése (hidrogén) 
3.  Kísérlet: Szén-dioxid lefelé szállásának vizsgálata üvegkádban gyertyákkal 
4.  Kísérlet: Gázégő meggyújtása, odatartott főzőpohár nedvességének megfigyelése 

5. Tanári kísérlet: Foszfor öngyulladásának megfigyelése biztonságos körülmények 
között 

6. Tanári kísérlet: Tiszta oxigénben hevesebb az égés, mint levegőben – oxigénnel és 
levegővel teli zacskók meggyújtása 

7. Tanári kísérlet: Kálium-nitráttal minta mentén átitatott papír meggyújtása  
8. Tanári kísérlet: Szögforrasztás és ónolvasztás kis menetszámú tekercsen vezetett 
árammal 
9. Gyűjtőmunka: A gyufa története és működése 
10. Kiselőadás: A szén-monoxid keletkezése és veszélyei 
11. Kiselőadás: A szén-dioxid veszélyei a borospincében, vagy a lakásban 
12. Gyűjtőmunka: Ha otthon fával tüzel valaki, mire kell figyelnie a biztonság érdekében? 

Hogyan kell szabályosan begyújtani?  
13. Gyűjtőmunka: A kémények szabályos karbantartása   

 

 



 

 

2.3.2. Az égés anyagai Ajánlott óraszám: 1 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Éghető és éghetetlen anyagok 

 Veszélyes anyagok égése 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: katalizátor, kőolaj, földgáz, természetes 
szénféleségek, gázok (ideális gázok), hőmérséklet, gyulladási hőmérséklet, alkohol, hő 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Tanári kísérlet: „Elefánt fogkrémje” kísérlet 
2. Tanári kísérlet: Kálium-nitráttal minta mentén átitatott papír meggyújtása  
3. Kísérlet: Pár csepp benzin meggyújtása óraüvegen  

4. Kísérlet: Pár csepp alkohol meggyújtása óraüvegen 
5. Tanári kísérlet: Durranógáz-próba elvégzése (hidrogén) 
6. Tanári kísérlet: Tiszta oxigénben hevesebb az égés, mint levegőben – oxigénnel és 

levegővel teli zacskók meggyújtása 
 

A témakörhöz felhasználható képanyag: 

 A katalizátor hatása a reakciósebességre 
 

A témakörhöz felhasználható videóanyag elérhetőségei: 

 https://www.youtube.com/watch?v=z1z0AVvY9yM 

https://www.youtube.com/watch?v=z1z0AVvY9yM


 

 

2.3.3. Tűzvédelem Ajánlott óraszám: 1 óra 

 

Feldolgozandó témakörök: 

 Milyen eredetű tüzet mivel érdemes oltani? 

 Forró olaj égése és oltása 

 Elektromos tűz keletkezése és oltása 

 Porral oltó készülék használata 

 Gázpalackok szabályos tárolása 

 Égési sérülések ellátása 

 

A témakörhöz kapcsolódó fogalmak: hő, hőmérséklet, égési sérülés 

 

A témakörhöz kapcsolódó gyakorlati feladatok: 
1. Kísérlet: Szén-dioxid lefelé szállásának vizsgálata üvegkádban gyertyákkal 
2. Kísérlet: Égő borszeszégő lángjának letakarása a fedelével 
3. Kísérlet: Óraüvegen pár csepp alkohol meggyújtása, majd homokkal leszórása 
4. Gyűjtőmunka: Tűzvédelmi szabályok, és betartásuk 

  

A témakörhöz felhasználható videóanyag elérhetőségei: 

 https://www.youtube.com/results?search_query=porral+olt%C3%B3+k%C3%A9sz%

C3%BCl%C3%A9k+haszn%C3%A1lata 

 

Az ismeretek bővítésében jól használható magyar nyelvű honlapok elérhetősége: 

 http://www.langlovagok.hu/ (Tűzoltóportál) 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=porral+olt%C3%B3+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9k+haszn%C3%A1lata
https://www.youtube.com/results?search_query=porral+olt%C3%B3+k%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9k+haszn%C3%A1lata
http://www.langlovagok.hu/


2.1.1. Tükrök és lencsék 
 

A tevékenység tartalma: 1. Kísérlet: Fény visszaverődése víz-üveg határfelületen 

üvegkádban 

 

Szükséges eszközök, anyagok:  

  Üvegkád 

  Fluoreszceines víz 

  Lézer 

  Fehér ernyő (vagy fehér falfelület) 

 

A tevékenység menete: Fluoreszceinnel színezett vízzel teli üvegkádba világítsunk bele 

felülről egy lézerrel, miközben a beesési szöget folyamatosan változtatgatjuk. Igény esetén a 

jobb láthatóság érdekében sötétítsünk be a teremben.  

Balesetvédelem: A lézer fényébe belenézni tilos, hiszen látáskárosodást, súlyosabb esetben 

vakságot okoz! 

 

Megfigyelési szempontok:  
Figyeljük meg a beeső fénysugár és a visszavert fénysugár útját, melyek a színezett víznek 
köszönhetően jól látszódnak.  

 

 

Tapasztalat: A beeső fénysugár útja, és a visszavert fénysugár útja a színezett víznek 

köszönhetően láthatóvá válik. A lézer fénye szimmetrikusan visszaverődik a víz-üveg 

határfelületről, s egy ernyőn (vagy a fehér plafonon) felfogható.  

 

Magyarázat: A fény visszaverődés törvénye szerint a beesési szög megegyezik a 
visszaverődési szöggel, illetve a beesési merőleges és a beeső-, valamint a visszavert 
fénysugarak egy síkban vannak. A lézer fénye a visszaverődés törvényének megfelelően 
verődik vissza két közeg (jelen esetben víz és üveg) határáról. A beesési szög és a 
visszaverődési szög egyenlőségét tapasztaljuk a szimmetria megfigyelésekor.  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük.  



 

 

Fényvisszaverődés bemutatása 

2.1.1. Tükrök és lencsék 
 

A tevékenység tartalma: 2. Kísérlet: Gyűjtőlencse és szórólencse képalkotásai optikai padon 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Homorú lencse (levegőben szórólencse) 

  Domború lencse (levegőben gyűjtőlencse) 

  Optikai pad mozgatható tartókkal 

  Gyertya 

  Gyufa 

  Fehér ernyő 

 

A tevékenység menete: Az optikai padon egy-egy mozgatható tartón helyezzük el a 

gyűjtőlencsét, az ernyőt és az égő gyertyát, és mozgassuk a nevezetes sugármenetek 

megszerkesztéséből adódó képalkotásoknak megfelelő távolságokra a gyertyát (tárgyat) és 



az ernyőt (kép helyét). Helyezzük el a szórólencsét is egy talpon, és figyeljük meg a 

keletkező képet ebben az esetben is. 

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a különböző lencsék képalkotását (hol, milyen, 
mekkora kép keletkezik) a gyertya helyzetének (tárgytávolság), valamint az ernyő 
helyzetének (képtávolság) függvényében.  

 

Tapasztalat: A gyertya és az ernyő helyzeteinek változtatásakor hol nagyított, hol 

kicsinyített, hol fordított állású, hol pedig azonos állású (de az ernyőn nem látszó) képet 

látunk a gyertya lángjáról. Szórólencse esetében csak egyféle képet látunk, de nem az 

ernyőn.  

 

Magyarázat: A tárgy (jelen esetben a gyertya) helyétől, és a kép keletkezésének helyétől 
függően mindig más-más képet kapunk az ernyőn, melyeket az alábbi táblázatban 
foglalhatunk össze.  
 

Lencse típusa Tárgy helye Nagyítás Kép 
típusa 

Kép 
állása 

Kép helye 

Domború 
Kétszeres 
fókuszponton 
kívül 

Kicsinyített Valódi 
Fordított 
állású 

Kétszeres 
és 
egyszeres 
fókuszpont 
között 

Domború 
Kétszeres 
fókuszpontban 

Azonos 
méretű 

Valódi 
Fordított 
állású 

Kétszeres 
fókuszpont-
ban 

Domború 

Kétszeres  
és egyszeres 
fókuszpont 
között 

Nagyított Valódi 
Fordított 
állású 

Kétszeres 
fókuszpont
on kívül 

Domború Fókuszpontban Nincs kép 
Nincs 
kép 

Nincs 
kép 

Nincs kép 

Domború 
Fókuszponton 
belül 

Nagyított 
Látszóla- 
gos 

Azonos 
állású 

Lencse 
„mögött” 

Homorú Bárhol Kicsinyített 
Látszóla- 
gos 

Azonos 
állású 

Lencse 
„mögött” 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat szerkesztésekkel, táblázatban rögzítjük. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Lencsék képalkotásai optikai padon 

2.1.1. Tükrök és lencsék 
 

A tevékenység tartalma: 3. Kísérlet: Fénytörés bemutatása gyűjtőlencsén és szórólencsén, 

mágneses táblán 

 

Szükséges eszközök:  

  Mágneses tábla vagy mágneses felület 

  Mágneses felülettel rögzíthető gyűjtőlencse és szórólencse 

  Fényforrás (lézer vagy lámpa) 

  Keskeny rések 

 

A tevékenység menete: Bocsássunk egy mágneses táblán egy lámpából (vagy lézerből) 

keskeny réseken keresztül fénysugarakat egy domború-, majd egy homorú lencsére. Igény 

esetén sötétítsünk be a teremben a jobb láthatóság érdekében.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg, hogy a kétféle lencse hogyan gyűjti össze-, illetve 
szórja szét a fénysugarakat.  

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve rajzban, esetleg szerkesztésekkel 

rögzítjük. 



 

Tapasztalat: A domború lencse összegyűjti a fénysugarakat, a homorú lencse pedig 

szétszórja azokat.  

 

Magyarázat: A domború lencse levegőben gyűjtőlencseként funkcionál, a lencsén megtörő 
fénysugarakat egy pontba, a lencse fókuszpontjába gyűjti össze. A homorú lencse levegőben 
szórólencseként funkcionál, a rajta megtörő fénysugarakat szétszórja, (azok visszafelé 
történő meghosszabbításai a fókuszpontban metszik egymást).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fénytörés bemutatása lencséken, mágneses táblán 

2.1.1. Tükrök és lencsék 
 

A tevékenység tartalma: 4. Megfigyelés: Kép keletkezése egy karácsonyfa díszgömbben/ 

kanál homorú vagy domború felében 

 

Szükséges eszközök:  

  Karácsonyfa díszgömb 

  Evőkanál vagy merőkanál 

 

A tevékenység menete: Nézzünk bele egy evőkanál vagy egy merőkanál homorú-, majd 

domború felébe. A homorú felület esetén vigyük a kanalat egyre távolabb az arcunktól.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg az arcunkról keletkezett képet a kanálon a két 
esetben, illetve a távolítás esetén.  

 

Tapasztalat: A karácsonyfa gömbben és a kanál domború felében a saját arcunk azonos 

állású és kicsinyített képét látjuk. A kanál homorú felében helyzettől függően látjuk az 

arcunk nagyított, azonos méretű, vagy kicsinyített, fordított-, vagy azonos állású képét.  

 

Magyarázat: A díszgömb vagy a kanál domború külső fele domború gömbtükörként 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, szerkesztésekkel rögzítjük. 



„működik”, így benne azonos állású, virtuális (látszólagos), és kicsinyített kép keletkezik a 
tárgyakról. A kanál homorú külső felülete homorú gömbtükörként a tükör távolságától 
függően hol nagyított, hol azonos méretű, hol pedig kicsinyített képet látunk az arcunkról, 
melyek fordított állásúak. Ha egészen közel, a gömbtükör (kanál) fókuszpontján belül van az 
arcunk, akkor pedig azonos állású (tehát látszólagos, virtuális) képet látunk a kanálban, 
amely nagyított. Ezek a képalkotások a nevezetes sugármenetek segítségével mindkét 
gömbtükör típusra megszerkeszthetőek.  

 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 1. Kísérlet: Napból érkező fehér fény felbontása prizmával 

 

Szükséges eszközök:  

  Prizma 

  Fehér ernyő vagy fehér falfelület 

 

A tevékenység menete: Tartsunk a Nap fénye felé egy kisebb prizmát, és a prizmán megtört 

fénysugarakat irányítsuk egy ernyőre vagy fehér falfelületre.   

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a kialakult jelenséget az ernyőn.  

 

Tapasztalat: Az ernyőn egy szivárvány képe jelenik meg, mely a szivárvány összes színét 

tartalmazza a vöröstől az ibolyáig.  

 

Magyarázat: A Napból érkező fény fehér fény, amely összetett: az ernyőn megjelent 
színkép színeinek keveréke. A prizma a különböző színeket különböző mértékben téríti el, 
így a fehér fényt színeire bontja. Ezt nevezzük színszóródásnak. Ezek a színek már tovább 
nem bonthatóak, ún. monokromatikus színek. Az anyagok (pl. a prizma anyaga) 
törésmutatója függ a fény színétől, vörös színre a legkisebb, ibolyára pedig a legnagyobb.  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve színes ábrán, esetleg a prizma 

fénytörésének megszerkesztésével rögzítjük. 



 

Prizma 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 2. Kísérlet: Additív színkeverés színszűrőkkel 

 

Szükséges eszközök:  

  Lámpák 

  Színszűrők (piros, kék, zöld) 

  Fehér ernyő vagy fehér falfelület 

 

A tevékenység menete: Vetítsük egy ernyőre vagy a fehér falra három lámpa fényét 

színszűrőkön keresztül. Az egyik színszűrő legyen piros, a másik kék, a harmadik pedig zöld.  

A fényeket irányítsuk kis mértékben egymásra úgy, hogy mindegyik fedjen le egy kis részt 

mindegyikből, de maradjon minden színből külön-külön terület is.   

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a kialakult színes ábrát az ernyőn. Milyen színek 
jelentek meg és hol? 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve színes ábrán rögzítjük. 



 

Tapasztalat: Középen, ahol mind a három szín találkozik, fehéret látunk. Két szín találkozási 

helyén mindig megjelenik egy új szín, a kettő keveréke.  

 

Magyarázat: A színek ilyen módon történő előállítását additív színkeverésnek nevezzük. Két 
szín összeadódásából létrejön egy harmadik. A három alapszín (piros, zöld, kék) 
összeadódásakor pedig fehér színt kapunk. Ezzel is igazolható a fehér fény összetettsége: a 
fenti három alapszínből tevődik össze.  

  

 

 

Additív színkeverés: az ernyőn megjelenő színábra 

Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/nyomdaipar/szintan/a-szinek-keverese/keveresi-modok 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 3. Kísérlet: Szubsztraktív színkeverés megfigyelése 

 

Szükséges eszközök:  

  Tempera 

  Fehér lap 

  Ecset 

 

A tevékenység menete: Keverjünk össze temperával két színt a fehér lapon: pl. sárgát és 

kéket.  

 



Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a keletkező színeket!  

 

Tapasztalat: Sárga és kék szín keverékéből zöld színt kapunk, nem pedig fehéret, ahogyan 

azt az additív színkeverés alapján várnánk.  

 

Magyarázat: A tárgyak színét az határozza meg, hogy a rájuk eső fényből milyet és milyen 
arányban nyelnek el. Ez függ a megvilágító fény összetételétől is. Az emberi szem a 
tárgyakról visszavert színek keverékét érzékeli. Ezt nevezzük szubsztraktív (kivonó) 
színkeverésnek: ilyenkor bizonyos színeket „kiveszünk” az eredeti megvilágító fényből. 
Például a zöld tárgyak fehér vagy zöld fényben zöld színűek, mert a vöröset elnyelik (a zöld a 
vörös kiegészítő színe), de vörös fénnyel megvilágítva fekete színűek lesznek. A fekete 
tárgyak minden színű fényt elnyelnek, a fehérek pedig minden színű fényt visszavernek.  

 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 4. Anyagok színének megfigyelése: konyhasó, réz-szulfát, grafit, 

réz, paradicsomlé, citrom, stb. 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Konyhasó (NaCl) 

  Réz-szulfát (CuSO4) 

  Grafitrúd (C) 

  Rézforgács (Cu) 

  Paradicsomlé 

  Citrom 

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a körülöttünk lévő anyagok színét! 
 

 

Magyarázat: A fény elektromágneses hullám, melynek hullámhossza 430 nm és 760 nm 
közé esik. Ezt a tartományt érzékeli az emberi szem, ezért hívjuk ezt látható fénynek. Ha a 
fény útjába eső tárgy a teljes tartományt átengedi, akkor átlátszó az anyag (pl.: üveg vagy 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve színes ábrán rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban rögzítjük. 



nejlon zacskó), ha minden tartományból körülbelül azonos mennyiséget nyel el, akkor pedig 
szürke (pl.: a fémek többsége ilyen). Amennyiben a teljes fénymennyiség elnyelődik a teljes 
tartományban, akkor fekete a test (pl.: grafit, vagy faszén), és ha a fény valamelyik 
tartományát nyeli el az anyag, akkor azt olyan színűnek látjuk, amilyen a maradék el nem 
nyelt fényből adódik (pl.: piros paradicsom, sárga citrom, kék réz-szulfát).  

 

 

Különböző anyagok színeinek megfigyelése 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 5. Megfigyelés: Szivárvány és mellékszivárvány megfigyelése 

 

A tevékenység menete: Figyeljük meg a szivárvány jelenségét! Mikor és hogyan keletkezhet, 

és milyen színekből áll? Hogyan tudnánk a tanteremben létrehozni a jelenséget?  

 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve színes ábrán, esetleg fotókkal rögzítjük. 



Szivárvány képe 

Forrás: https://ng.hu/tag/szivarvany/ 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 6. Gyűjtőmunka: Miért kék az ég? Miért piros az ég alja 

naplementekor? 

 

A tevékenység menete: Nézzünk utána, hogy mi a magyarázata az ég kék színének, illetve a 

naplementekor megfigyelhető piros színnek!  

 

 

Kék ég 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 7. Kiselőadás: A lézerek modern felhasználása – orvostudománytól 

a kutatásig 

 

A tevékenység menete: Végezzünk kutatómunkát a lézerek felhasználást illetően! Térjünk ki 

az orvostudományban történő széleskörű alkalmazására, valamint a lézerek kutatásban, 

tudományos kísérletekben betöltött szerepére. Miért kell körültekintően dolgozni a 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 

https://ng.hu/tag/szivarvany/


lézerekkel? 

 

 
 

 
Hélium-neon lézer a tápegységével 

 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: 8. Kísérlet: Lángfestések bemutatása Bunsen-égővel 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Bunsen-égő 

  Kis kerámia tégelyek 

  Gyufa 

  Cink (Zn) 

  Sósav-oldat (HCl-oldat) 

  Konyhasóoldat (NaCl) 



  Kálium-jodid oldat (KI) 

  Kalcium-klorid oldat (CaCl2) 

  Lítium-klorid oldat (LICl) 

  Bárium-klorid oldat (BaCl2) 

 

A tevékenység menete: Az alábbi oldatokból töltsünk kis mennyiséget a kerámia 

tégelyekbe, és mindegyikbe tegyünk egy-egy kisebb cinkdarabkát. Öntsünk minden tégelybe 

néhány cm3 sósav-oldatot. Ezután egyesével minden tégely fölé tartsuk oda az égő lángot. 

Az égővel végzett kísérlet során ügyeljünk a biztonságos kivitelezésre.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a láng színét az egyes oldatokat tartalmazó 
tégelyek esetén.  

 

Tapasztalat: A láng színe a következőképpen alakul: 

NaCl: sárga 

KI: fakó ibolya 

CaCl2: téglavörös 

LiCl: bíborvörös 

BaCl2: sárgászöld 

 

Magyarázat: A lángfestés jelensége elsősorban az alkálifémek-, illetve alkáliföldfémek 
vegyületeinél figyelhető meg. Az elemek atomjaiban az elektronok jól meghatározott 
energiájú állapotban vannak, amelyek csak bizonyos energiaszinteken létezhetnek. Adott 
energiaszintről az elektron csak úgy kerülhet át valamelyik magasabb energiaszintre, hogy 
az energia-különbségnek megfelelő energiát felveszi fény (foton) formájában vagy 
hőátadással. Ezt a folyamatot nevezzük gerjesztésnek. Az elektronok a lehető legkisebb 
energiájú szintre szeretnének kerülni, ezért a gerjesztés után az energiaszinteknek 
megfelelő energia különbség foton formájában történő kisugárzása közben visszakerülnek 
egy alacsonyabb energiaszintre. Az alkáli-, és alkáliföldfémek egy része a látható fény 
tartományában sugározza ki a fotont. Amennyiben a kisugárzott foton hullámhossza a 
látható fény tartományába esik, akkor az adott atom elektronszerkezetére jellemző színt 
látni a lángfestés során. 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve színes ábrán, egyenlettel rögzítjük. 



 

                                      

 

Lángfestések 

2.1.2. Színek 
 

A tevékenység tartalma: Gyűjtőmunka: Hogyan működik a tűzijáték? 

 

A tevékenység menete: Gondoljuk végig, hogy működik a tűzijáték! Mely anyagok mely 

színekért lehetnek felelősek a látvány érdekében? Milyen biztonsági előírásokat kell 



betartani tűzijátékok gyártása, tárolása, és használata esetén?  

 

 

Tűzijáték képe 

Forrás: https://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/5806 

2.1.3. Optikai eszközök 
 

A tevékenység tartalma: 1. Gyűjtőmunka: Fényképezés régen és ma, fotóelőhívás 

folyamata és veszélyei 

 

A tevékenység menete: Nézzünk utána, hogyan működtek a régi fényképezőgépek, és 

hogyan hívták elő régen a fényképeket! Milyen kémiai eljárások, körülmények szükségesek 

ehhez, és mik a veszélyei? Ezzel szemben hogyan működnek a mai fényképezőgépek és 

kamerák? Térjünk ki a legújabb vívmányokra is (pl.: halszemoptika, 360°os képek készítése, 

stb)!   

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán, esetleg táblázatos formában 

rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrákon rögzítjük. 

https://www.nyugat.hu/tartalom/galeria/5806


 

2.1.3. Optikai eszközök 
 

A tevékenység tartalma: 2. Gyűjtőmunka: Távcsövek régen és ma 

 

A tevékenység menete: Gyűjtsünk össze minél több információt és optikai elvet a régi 

távcsövek működéséről (földi és csillagászati egyaránt)! Milyen egyszerű optikai eszközöket 

(pl.: tükör, lencse, prizma) tartalmaztak ezek az eszközök, és milyen korlátai voltak a 

használatuknak? Ezzel szemben miket tartalmaznak a mai modern távcsövek, és mik ezen 

eszközök használatának korlátai? Manapság hogyan gyártják ezeket a távcsöveket? 

 

 

Távcsövek csoportosítása 

Forrás: https://bestofcafe.hu/amatorcsillagaszok_lehetosegei.html 

2.1.3. Optikai eszközök 
 

A tevékenység tartalma: 3. Gyűjtőmunka: Az elektronmikroszkóp működési elve és 

felhasználási területei 

 

A tevékenység menete: Járjunk utána, hogyan működik a modern elektronmikroszkóp! 

Milyen fizikai jelenségek állnak a működésének hátterében, mik a használatának előnyei és 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrákon rögzítjük. 

https://bestofcafe.hu/amatorcsillagaszok_lehetosegei.html


korlátai? Mely területeken nyújthat előnyöket a használata?   

 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 1. Tanári kísérlet: Fény egyenes vonalú terjedése - lézerrel 

átvilágított krétaporfelhő levegőben 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Lézer 

  Krétapor 

 

A tevékenység menete: Rázzuk ki egy száraz, krétaporos táblai szivacsból a krétaport, és 

világítsunk át a porfelhőn egy lézerrel! A jobb láthatóság kedvéért sötétítsünk be a 

teremben!  

Balesetvédelem: A lézer fényébe belenézni tilos, hiszen látáskárosodást, súlyosabb esetben 

vakságot okoz! 

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a lézer fényének útját! 

 

Tapasztalat: A krétapor „kirajzolja” a lézer fényének útját, így szépen látszik, hogy annak 

fénye egyenes vonalban terjed.  

 

Magyarázat: A fény terjedésének egyik tulajdonsága, hogy egyenes vonalban terjed. 

 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 2. Tanári kísérlet: Fény egyenes vonalú terjedése - lézerfény vízzel 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük.   



teli üvegkádban 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Üvegkád 

  Fluoreszceines víz 

  Lézer 

 

A tevékenység menete: Fluoreszceinnel színezett vízzel teli üvegkádba világítsunk bele 

oldalról hosszában egy lézerrel. Igény esetén a jobb láthatóság érdekében sötétítsünk be a 

teremben!  

Balesetvédelem: A lézer fényébe belenézni tilos, hiszen látáskárosodást, súlyosabb esetben 

vakságot okoz!  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a fény terjedésének útját! 

 

Tapasztalat: A fény egyenes vonalban halad a vízben.  

 

Magyarázat: A fény terjedésének egyik tulajdonsága, hogy egyenes vonalban terjed.  

 

 

A rögzítés módja: A tapasztaltakat írásban és rajzban rögzítjük.  



 

A fény egyenes vonalban terjed 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 3. Tanári kísérlet: Fénytörés bemutatása vízzel töltött üvegkádban 

lézerrel 

 

Szükséges eszközök, anyagok:  

  Üvegkád 

  Fluoreszceines víz 

  Lézer 

 

A tevékenység menete: Fluoreszceinnel színezett vízzel teli üvegkádba világítsunk bele 

felülről egy lézerrel, miközben a beesési szöget folyamatosan változtatgatjuk. A jobb 

láthatóság érdekében sötétítsünk be a teremben!  

Balesetvédelem: A lézer fényébe belenézni tilos, hiszen látáskárosodást, súlyosabb esetben 

vakságot okoz!  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a beesési szög és a törési szög nagyságát, melyek a 
színezett víznek köszönhetően jól látszódnak. 

 

Tapasztalat: A beeső fénysugár útja, és a megtört fénysugár útja a színezett víznek 

köszönhetően láthatóvá válik. A lézer fénye megtörik a levegő-víz határfelületen, és más 

szögben halad tovább a vízben.  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



Magyarázat: A fénytörés törvénye (Snellius-Descartes törvény) szerint a beesési szög 

szinuszának és a törési szög szinuszának aránya megegyezik a közegbeli terjedési 

sebességek arányával, illetve a beesési merőleges és a beeső-, valamint a megtört 

fénysugarak egy síkban vannak. A lézer fénye a törés törvényének megfelelően megtörik a 

levegő és a víz határfelületén.  

 

 

 

Fénytörés törvénye 

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-geometriai-optika-

alapjelensegei/a-fenytores 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 4. Kísérlet: Teljes visszaverődés bemutatása világító 

„páfránnyal”/optikai „pipával” 

 

Szükséges eszközök:  

  Optikai „pipa” 

  Világító „páfrány”  

  Lámpa vagy lézer 

 

 A tevékenység menete: Kapcsoljuk be a világító „páfrányt”, amely nem más, mint kis 

üvegszálakból álló, alulról megvilágítható eszköz.  

Világítsunk át az optikai „pipán” egy lézerrel vagy a telefonunk zseblámpájával.  

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-geometriai-optika-alapjelensegei/a-fenytores
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-11-evfolyam/a-geometriai-optika-alapjelensegei/a-fenytores


Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a fény viselkedését!  

 

Tapasztalat: A fény nem tud kijönni az üvegszálakból és az üvegből, hanem belülről világítja 

meg azokat.  

 

Magyarázat: A fény teljes visszaverődést (totál reflexiót) szenved az üveg és a levegő 
határfelületén, így a fénysugár nem lép ki a levegőbe, hanem teljesen visszaverődik, és bent 
marad az üveg anyagában. A teljes visszaverődés egyik feltétele, hogy a fénysugár optikailag 
sűrűbb közegből (jelen esetben üvegből) optikailag ritkább közegbe (levegőbe) törjön meg, 
és a beesési szög egy ún. határszögnél nagyobb legyen (a határszög egy olyan beesési szög, 
amelyhez 90°os törési szög tartozik). Optikailag sűrűbb közegnek azt a közeget nevezzük, 
amelyben a fény terjedési sebessége (c) kisebb, mint a másikban, azaz az optikailag ritkább 
közegben.  

 

 

Optikai „pipa” 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



 

Világító, üvegszálakból álló „páfrány” 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 5. Tanári kísérlet: Teljes visszaverődés bemutatása víz 

„kiöntésével” 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Víz 

  Lézer 

  Kád 

  Emelvény 

  Zárható lyukakkal ellátott henger 

 

 A tevékenység menete: Egy lyukakkal ellátott hengert töltsünk meg vízzel, és állítsuk be 

úgy a lézer nyalábját, hogy éppen a legalsó lyukra irányuljon. Helyezzünk egy üres műanyag- 

vagy üvegkádat a henger elé, nyissuk ki az alsó lyukat, és hagyjuk kifolyni a vizet a 

hengerből. A jobb láthatóság kedvéért sötétítsünk be a teremben!  

Balesetvédelem: A lézer fényébe belenézni tilos, hiszen látáskárosodást, súlyosabb esetben 



vakságot okoz! 

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a fény viselkedését! 

 

Tapasztalat: A fény nem tud kijönni a vízsugárból, hanem belülről világítja meg azt, és 

végigkíséri a kifolyásának útját. 

 

Magyarázat: A fény teljes visszaverődést (totál reflexiót) szenved a vízsugár és a levegő 
határfelületén, így a fénysugár nem lép ki a levegőbe, hanem teljesen visszaverődik, és bent 
marad a vízsugárban. A teljes visszaverődés egyik feltétele, hogy a fénysugár optikailag 
sűrűbb közegből (jelen esetben vízből) optikailag ritkább közegbe (levegőbe) törjön meg, és 
a beesési szög egy ún. határszögnél nagyobb legyen (a határszög egy olyan beesési szög, 
amelyhez 90°os törési szög tartozik). Optikailag sűrűbb közegnek azt a közeget nevezzük, 
amelyben a fény terjedési sebessége (c) kisebb, mint a másikban, azaz az optikailag ritkább 
közegben. 

 

 

Víz „kiöntésének” előkészítése 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 6. Kísérlet: Transzverzális hullám személtetése – gumikötél 

lengetése periodikusan 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



 

Szükséges eszközök:  

  Gumikötél 

 

 A tevékenység menete: Lengessünk fel-le peridodikusan, azonos ütemben egy hosszú 

gumikötelet úgy, hogy a másik végét valaki erősen fogja.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a kötélen kialakuló hullám képét! 

 

Tapasztalat: A kötél lengetése során, azon egy hullám indul el a mozgatásra merőleges 

irányban, melyben „hullámhegyek” és „hullámvölgyek” váltogatják egymást.  

 

Magyarázat: A gumikötélen transzverzális mechanikai hullám alakul ki, melyben a 
részecskék rezgésének iránya merőlegesen a hullám terjedési irányára. A gumikötél 
részecskéi továbbítják a periodikus mozgatásból adódó rezgésállapotokat. A 
„hullámhegynek” megfelelő kitérés maximális (ezt nevezzük amplitúdónak), a 
„hullámvölgynek” megfelelő kitérés pedig éppen nulla.    

 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 7. kísérlet: Polarizáció bemutatása gumikötéllel és deszkákba 

vágott résekkel 

 

Szükséges eszközök:  

  Gumikötél 

  Deszkák résekkel ellátva 

 

 A tevékenység menete: Lengessünk fel-le és kissé jobbra-balra kitérve peridodikusan, 

azonos ütemben egy hosszú gumikötelet úgy, hogy a másik végét valaki erősen fogja. 

Eközben egy harmadik ember tartson egy olyan deszkát a kötél közepénél, amelybe egy a 

mozgatás irányával párhuzamos irányú rés van vágva. A rés méretét akkorára válasszuk, 

hogy a kötél súrlódásmentesen átférjen rajta, a kísérlet megkezdése előtt pedig helyezzük a 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük.  



deszkát körülbelül a kötél közepére. Ezután egy másik deszkát helyezzünk az előző mögé, 

amelybe szintén van egy rés vágva, de az most legyen merőleges az előző résre.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg, hogy mi történik a lengetett kötélen keletkező 
hullámokkal az egyes réseken való áthaladás után!  

 

Tapasztalat: Az első rés csak olyan hullámot enged át, amely a terjedési irány és a rés által 

meghatározott síkban van. A mögé helyezett, rá merőleges rés után nem tapasztalunk 

hullámmozgást.   

 

Magyarázat: A transzverzális hullámok egyik tulajdonsága, hogy képesek a polarizáció 
jelenségére. Ennek értelmében a rés után csak olyan hullám halad tovább, amely a terjedési 
irány és a rés által meghatározott síkban van. Az ilyen – egy síkra korlátozott – hullámot 
síkban poláris hullámnak nevezzük.  

 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 8. Kiselőadás: Hogyan használja fel a szerves kémia a fény 

polarizációját? 

 

 A tevékenység menete: Nézzünk utána, hogy a szerves kémia milyen vizsgálatok esetén 

tudja alkalmazni a fény polarizációjának jelenségét! Miért alapvető fontosságú a polarizált 

fény alkalmazása?  

 
 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 9. Gyűjtőmunka: A Contergan-bébik története 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrákon-, molekulák szerkezeteinek 

ábráival rögzítjük. 



 

 A tevékenység menete: Járjunk utána a Contergan-bébik történetének! Mi történt velük, és 

hogyan módosította ez az eset a gyógyszerkutatást? Hogyan élnek ma a történetben 

érintett emberek? 

 

2.1.4. A fény terjedése 
 

A tevékenység tartalma: 10. Gyűjtőmunka: A fényinterferencia jelenségének felhasználása 

a szerkezetkutatásban 

 

 A tevékenység menete: Hogyan használható a jelenség az anyagok szerkezetének 

megismerésére? Milyen típusú anyagok vizsgálatára alkalmas a fényinterferencia 

használata? 

2.1.5. Fényforrások 
 

A tevékenység tartalma: 1. Megfigyelés: Gyertya lángjának megfigyelése 

 

 A tevékenység menete: Figyeljük meg az égő gyertya lángját! Mitől függ a láng színe és 

hőmérséklete? Hol a legmelegebb a láng? Milyen anyagokból készülhet a gyertya, mi ég 

valójában? 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán-, esetleg összefüggésekkel 

rögzítjük. 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



 

Gyertya lángja 

2.1.5. Fényforrások 
 

A tevékenység tartalma: 2. Megfigyelés: Gázégő lángjának megfigyelése 

 

 A tevékenység menete: Figyeljük meg a gázégő lángját! Mitől függ a láng színe és 

hőmérséklete? Hol a legmelegebb a láng? Mi ég valójában, és mi keletkezik az égés során? 

Mitől hagyhat a láng fekete kormot egy adott eszközön? Hogyan kell szabályosan, 

biztonságosan begyújtani az égőt?  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán, illetve égési egyenlettel rögzítjük. 



 

Gázégő lángja 

2.1.5. Fényforrások 
 

A tevékenység tartalma: 3. Kiselőadás: LED-technológia 

 

 A tevékenység menete: Nézzünk utána LED-es világítás előnyeinek és hátrányainak! Milyen 

elv alapján működik egy LED-eszköz? Mire használható még a LED-technológia a világításon 

kívül?  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



 

Színes LED-ek 

Forrás: https://koponyeg.hu/hireso/art-a-szemnek-a-led 

2.1.6. Látás és szem 
 

A tevékenység tartalma: 1. Gyűjtőmunka: Illúziók összegyűjtése és magyarázata 

 

 A tevékenység menete: Milyen optikai csalódásokkal, illúziókkal találkozhatunk életünk 

során? Mik ezeknek a jelenségeknek a fizikai magyarázatai? Milyen praktikus-, illetve milyen 

szándékosan megtévesztő helyzetek létrehozására tudjuk kihasználni ezen illúziók 

létezését? 

 

2.1.6. Látás és szem 
 

A tevékenység tartalma: 2. Gyűjtőmunka: Lézeres szemműtétek folyamata és előnyei 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrákon, esetleg fotókkal rögzítjük. 

https://koponyeg.hu/hireso/art-a-szemnek-a-led


 A tevékenység menete: A gyerekek nyomtatott vagy digitális szakirodalom segítségével 

feldolgozzák a lézeres szemműtéttel foglalkozó témát a tanórán, témanap keretein belül 

vagy otthoni feladatként. 

 

Megfigyelési szempontok: a kiadott témának megfelelően 
 

 

 

2.1.6. Látás és szem 
 

A tevékenység tartalma: 3. Kísérlet: A vakfolt kimutatása 

 

Szükséges eszközök: Mariotte-féle rajz 
 

 

 A tevékenység menete: Tartsuk szemünk elé a Mariotte-féle rajzot. A bal szemet behunyva 

a jobbal fixáljuk a bal oldali keresztet. Közben mozgassuk az ábrát a szem előtt közelítve és 

távolítva.  

 

Megfigyelési szempontok:  
Hogyan változik az ábra a távolság függvényében?  
Mekkora az a távolság, amelynél a változás bekövetkezik?  
 

 

Tapasztalat:  

Kb. 15-21 cm távolságban találunk egy olyan pontot, ahol a kör képe „eltűnik”. 

 

 

A rögzítés módja: ppt bemutatóval egybekötött kiselőadás, poszterkészítés 

A rögzítés módja: rajzban és írásban 



2.1.6. Látás és szem 
 

A tevékenység tartalma: 4. Kísérlet: A pupillareflex kimutatása 

 

Szükséges eszközök:  

  erősebb fényű zseblámpa 

 

 A tevékenység menete: Takarjuk le egy percre egy tanuló mindkét szemét (de ne nyomja 

meg a szemgolyókat), majd a takarást megszüntetve világítsuk meg szemeit a zseblámpával 

és figyeljük meg a pupilla változását! 

 

Megfigyelési szempontok:  
Milyen volt a takarás megszüntetése után csoporttársad pupillája? 
Mit tapasztaltál, amikor zseblámpával világítottad társad szemét? 
Mi lehet a pupillareflex szerepe? 
 

 

 

2.2.2. Kémiai energia 
 

A tevékenység tartalma: 1. Tanári kísérlet: Tömény kénsav hígítása 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Tömény kénsav-oldat (cc. H2SO4) 

  Üvegbot 

  Főzőpohár 

  Hőmérő 

  Víz (H2O) 

 

 A tevékenység menete: Folyamatos kevergetés mellett, az üvegbot mentén lassan 

csurgassunk tömény kénsavat a főzőpohárban lévő kb. 100 cm3 vízhez. Mindeközben 

A rögzítés módja: írásban és rajzban 



mérjük a hőmérsékletet a főzőpohárba helyezett hőmérő segítségével.  

Ne feledkezzünk meg a védőfelszerelésekről sem: köpeny, védőszemüveg, és gumikesztyű!  

 

Megfigyelési szempontok: A hígítás közben végig figyeljük a hőmérsékletet.  

 

Tapasztalat: A hőmérséklet emelkedik a folyamat során.  

 

Magyarázat: A kénsav hőfejlődés közben korlátlanul elegyedik a vízzel, a folyamat exoterm. 
Tilos a műveletet fordítva elvégezni, azaz tilos a vizet a savba önteni, mivel ilyenkor az 
elegyedés csak a kénsav felszínén következne be, és a nagy hőfejlődés miatt a víz hirtelen 
gőzzé alakulna, és az így esetlegesen kifröccsenő tömény sav súlyosabb égési sérüléseket is 
okozhatna.  

 

 

Tömény kénsav hígítása 

2.2.2. Kémiai energia 
 

A tevékenység tartalma: 2. Kísérlet: Cukor oldódása 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük.  



Szükséges eszközök, anyagok: 

  Kristálycukor 

  Főzőpohár 

  Üvegbot 

  Víz 

  Vegyszeres kanál 

 

 A tevékenység menete: Főzőpohárban lévő vízben oldjunk fel először kevés, majd végül 

nagyobb mennyiségű kristálycukrot! Üvegbottal történő kevergetéssel segítsük az oldódást!  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg az oldódást, a keletkező oldat tulajdonságait!  

 

Tapasztalat: A cukor jól oldódik a vízben, nagyobb mennyiséget azonban már nem tudunk 

benne feloldani, a szilárd anyag a főzőpohár alján marad.  

 

Magyarázat: A cukor oldódik a vízben, és cukoroldat keletkezik. Az oldatokat olyan 
szempont szerint csoportosíthatjuk, hogy mennyi oldott anyagot (jelen esetben cukrot) 
képes feloldani adott mennyiségű oldószer (jelen esetben víz). E csoportosítás alapján 
beszélhetünk az alábbi oldat-típusokról: 
- telítetlen oldat: még további oldott anyag oldható fel benne 
- telített oldat: éppen annyi oldott anyagok tartalmaz, amennyi még feloldódik 
- túltelített oldat: több oldott anyag már nem képes feloldódni, az oldott anyag többlet az 
oldat alján szilárd formában jelenik meg.  

 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük. 



 

Cukor oldása vízben 

2.2.2. Kémiai energia 
 

A tevékenység tartalma: 3. Kísérlet: Ammónium-nitrát endoterm oldódása 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Ammónium-nitrát (NH4NO3) 

  Vegyszeres kanál 

  Főzőpohár 

  Falap 

  Víz (H2O) 

  Hőmérő 

 

 A tevékenység menete: Üvegbottal történő folyamatos kevergetés mellett adjunk egy 

vegyszeres kanálnyi ammónium-nitrátot a főzőpohárban lévő kb. 100 cm3 vízhez. 

Mindeközben mérjük a hőmérsékletet a főzőpohárba helyezett hőmérő segítségével. Ne 

feledkezzünk meg a védőfelszerelésekről sem: köpeny, védőszemüveg, és gumikesztyű. 

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg az oldódást és a hőmérséklet változását a 
folyamat során! 

 

Tapasztalat: Az ammónium-nitrát jól oldódik a vízben, a hőmérséklet az oldódás során 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük. 



csökken.  

 

Magyarázat: A kémiai folyamatok energiaváltozással járnak. Ha a folyamat hőt ad át 
környezetének, - azaz a környezete felmelegszik-, akkor exoterm változásról beszélünk. 
Azonban ha a rendszer hőt von el a környezetétől, - környezete lehűl-, akkor endoterm a 
folyamat. Az ammónium-nitrát vízben való oldódása endoterm folyamat, a környezetének 
hőmérséklete tehát csökken.  

 

 

Ammónium-nitrát endoterm oldódásának bemutatása 

2.2.3. Fosszilis energiatermelés 
 

A tevékenység tartalma: 1. Kiselőadás: Benzin és gázolaj, oktánszám 

 

 A tevékenység menete: Járjunk utána, hogy mit takar az üzemanyagok ún. oktánszáma! 

Milyen üzemanyagok vannak ma forgalomban, és mi közöttük a különbség? Mitől függ, 

hogy egy adott járműbe milyen üzemanyagot kell tankolnunk, és mi történik, ha nem jó 

anyaggal töltjük meg a tankját?  

 

2.2.3. Fosszilis energiatermelés 
 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



A tevékenység tartalma: 2. Kiselőadás: A belső égésű motorok működése  

 

 A tevékenység menete: Hogyan működnek a belső égésű motorok? Mely területeken 

terjedt el a használatuk? Hogyan fejlődött, illetve finomodott a felépítésük, működési 

elvük? Mikre kell figyelnünk a működésük, illetve karbantartásuk során? 

 

2.2.3. Fosszilis energiatermelés 
 

A tevékenység tartalma: 3. Gyűjtőmunka: A sújtólégrobbanás okai és következményei, 

védekezés ellene 

 

 A tevékenység menete: A gyerekek nyomtatott vagy digitális szakirodalom segítségével 

feldolgozzák a sújtólégrobbanás témáját a tanórán, témanap keretein belül vagy otthoni 

feladatként. 

 

Megfigyelési szempontok:  

 A kiadott témának megfelelően 

 

 

2.2.4. A megújuló energia 
 

A tevékenység tartalma: 1. Gyűjtőmunka: saját ökológiai lábnyom meghatározása és 

elemzése 

 

 A tevékenység menete: A gyerekek nyomtatott vagy digitális szakirodalom segítségével 

feldolgozzák az ökológiai lábnyom témáját a tanórán, témanap keretein belül vagy otthoni 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve folyamatábrán rögzítjük.  

A rögzítés módja: ppt bemutatóval egybekötött kiselőadás, poszterkészítés 



feladatként. 

 

Megfigyelési szempontok:  

 A kiadott témának megfelelően. 

 

 
2.2.5. Atomenergia 

 

A tevékenység tartalma: 1. Kísérlet: Geiger-Müller-számlálóval háttérsugárzás-, illetve alfa-

sugárzó kerámia baba vagy csempe mérése 

 

Szükséges eszközök:  

  Geiger-Müller-számláló (GM-számláló) 

  Alfa-sugárzó kerámia baba vagy csempe 

 

 A tevékenység menete: Kapcsoljuk be a Geiger-Müller-számlálót (G-M-cső)! Figyeljük meg 

a jelzések (sípolások) számát akkor, amikor semmi nincsen a közelében! Figyeljük meg a 

jelzések számát akkor is, amikor egy radioaktív minta van a közelében (pl.: kis kerámia baba, 

vagy csempe).  

 

Megfigyelési szempontok: Mennyit sípol adott idő alatt „üresjáratban” a készülék, és 
mennyit jelez adott idő alatt valamilyen sugárzó anyag közelében? 

 

Tapasztalat: Először kevés sípolást lehet hallani, majd a sugárzó anyagot a közelbe téve 

sűrűsödnek a jelzések. A kijelzőn sípolások számával arányosan számokat is látni.  

 

Magyarázat: Legelőször a G-M-számláló a természetes radioaktív háttérsugárzásból adódó 
alfa részecskéket méri, és annak jelenlétét és mennyiségét jelzi adott idő alatt bekövetkező 

A rögzítés módja: ppt bemutatóval egybekötött kiselőadás, poszterkészítés 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban, esetleg magfizikai bomlási 

egyenlettel rögzítjük. 



csekély mennyiségű sípolással. Az eszköz közelébe helyezett radioaktív bevonattal ellátott 
kerámia baba vagy csempe viszont már jelentősebb mennyiségű alfa részecskét bocsát ki 
adott idő alatt, amelyet a G-M-számláló érzékel és számol, és sűrű sípolással jelzi a 
részecskék jelenlétét. A Geiger-Müller-számláló egy viszonylag egyszerűbb felépítésű 
detektor, amely az alfa részecskék jelenlétét és mennyiségét mutatja ki.  

  

 

 

Radioaktivitás mérése GM-számlálóval 

2.2.5. Atomenergia 
 

A tevékenység tartalma: 2. Poszter készítése: Radioaktív kormeghatározás 

 

 A tevékenység menete: Készítsünk színes posztert a radioaktív kormeghatározás 

bemutatásához! Milyen leletekre, és milyen időtávlatban használható a módszer? Hogyan 

kivitelezik a méréseket? 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrákon, fotókkal rögzítjük. 



 

Szénizotópos (radiokarbon) mérésekkel meghatározható a múmiák kora is 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAmia 

2.2.5. Atomenergia 
 

A tevékenység tartalma: 3. Gyűjtőmunka: Radioaktív nyomjelzés a gyógyászatban 

 

 A tevékenység menete: A gyógyászat mely területein, és hogyan alkalmazzák a radioaktív 

nyomjelzést? Milyen anyagok képesek a nyomjelzésre, és milyen betegségek kimutatására 

használható? Mik az előnyei és a hátrányai az ilyen kezeléseknek?  

 

2.2.5. Atomenergia 
 

A tevékenység tartalma: 4. Kiselőadás: A radioaktív sugárzás mérésének lehetőségei, 

élettani hatásai 

 

 A tevékenység menete: Nézzünk utána, hogy a radioaktív sugárzások milyen veszélyeket 

rejtenek az élőkények számára! Hogyan mérhető a sugárzás? Milyen radioaktív sugárzással 

kapcsolatos  mennyiségek léteznek, és mik ezen mennyiségek határértékei? 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán, az értékeket pedig táblázatos, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAmia


 

 

Radioaktív anyag jelzése 

Forrás: https://pixabay.com/hu/vectors/radioakt%C3%ADv-nukle%C3%A1ris-vesz%C3%A9ly-39665/ 

2.2.5. Atomenergia 
 

A tevékenység tartalma: 5. Gyűjtőmunka: Új elemi részecskék kutatása a 

részecskegyorsítókban 

 

 A tevékenység menete: Mi történik egy ilyen részecskegyorsítóban? Mit kutatnak/keresnek 

a fizikusok a mérések során? Hogyan teszik láthatóvá a történteket, és hogyan 

dokumentálják/rendszerezik az eredményeket?  

 

2.2.5. Atomenergia 
 

A tevékenység tartalma: 6. Gyűjtőmunka: A radioaktív háttérsugárzás okai és 

következményei 

 

vagy kördiagramos formában rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán, esetleg magfizikai egyenletekkel 

rögzítjük. 

https://pixabay.com/hu/vectors/radioakt%C3%ADv-nukle%C3%A1ris-vesz%C3%A9ly-39665/


 A tevékenység menete: Nézzünk utána a radioaktív háttérsugárzás keletkezésének okának! 

Hogyan mérhető ez a sugárzás, és van-e veszélye az élő szervezetre nézve? 

 

2.2.6. Élőlények energiatermelése 
 

A tevékenység tartalma: 1. Gyűjtőmunka: Poszter készítése különböző életközösségekben 

jellemző táplálékhálózatokról 

 

Szükséges eszközök:  

  poszterpapír, színes papírok, filctoll, ragasztó, képek 

 

 A tevékenység menete: A gyerekek nyomtatott vagy digitális szakirodalom segítségével 

anyagot gyűjtenek a témához, majd az poszter formájában megjelenítik a tanórán, témanap 

keretein belül vagy otthoni feladatként. 

 

 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 1. Tanári kísérlet: Kálium-nitráttal minta mentén átitatott papír 

meggyújtása 

 

Szükséges eszközök, anyagok:  

  Kálium-nitrát oldat (KNO3) 

  Papír 

  Ecset 

  Szűrőpapír 

  Gyújtópálca 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 

A rögzítés módja: poszterkészítés 



 A tevékenység menete: Ecset segítségével rajzoljunk egy mintát (pl.: egy szívet) a 

szűrőpapírra a KNO3-oldattal. Jelöljük meg egy ponttal a rajz kezdeti helyét! A papír 

megszáradása után érintsük meg ezt a helyet egy égő gyújtópálcával.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a papíron végbemenő folyamatot! 

 

Tapasztalat: A papír a vonal mentén izzani kezd, és az izzás végigfut a rajz mentén.  

 

Magyarázat: Az oldatból a papíron a rajzolás után víz távozik, így a rajz mentén kristályos 
kálium-nitrát marad vissza. A forró pálca hatására megindul a KNO3 bomlása, amely egy 
exoterm reakció, melynek során oxigén termelődik, ezért a papír végig ég a rajz mentén. A 
lánggal való kísérlet miatt, a meggyújtást biztonsági okokból egy alacsonyabb üvegtálban, 
fémtálcán, vagy a papír felfüggesztett helyzetében végezzük el. 

 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 2. Tanári kísérlet: Szögforrasztás és ónolvasztás kis menetszámú 

tekercsen vezetett árammal 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Nagyobb szögek 

  2-3 menetszámú tekercs 

 1200 menetszámú tekercs 

  Zárt közös vasmag 

  Váltóáramú tápegység 

  Vezetékek 

  Indukciós kemence (egy menetes tekercs kerámia házba helyezve, benne körbe vájattal) 

  Forrasztóón 

 

 A tevékenység menete: Helyezzünk egy zárt közös vasmagra egy kis (2-3) menetszámú, és 

egy nagyobb (1200) menetszámú tekercset. Fogjunk be a kis menetszámú tekercs két 

végébe egy-egy szöget úgy, hogy a csúcsuk összeérjen. Kapcsoljunk a nagyobb tekercsre 230 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



V váltófeszültséget a hálózatról vagy egy tápegységről.  

Ezután a kis menetszámú tekercset cseréjük ki az 1 menetes tekercse, amelybe előzőleg 

forrasztóón helyeztünk körbe a vájatban. Kapcsoljunk a nagyobb tekercsre 230 V 

váltófeszültséget a hálózatról vagy egy tápegységről.  

Ügyeljünk a biztonságra: célszerű egy kapcsolóval ellátott elosztót is beiktatni a konnektor 

és a tekercs vezetékei közé a biztonságosabb és gyorsabb lekapcsolás érdekében, illetve 

megfelelő távolságot tartani az eszköztől a keletkező hő és szikrák miatt.  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg, mi történik a szögekkel, és az ónnal a tégelyben! 

 

Tapasztalat: A szögek találkozási pontja szikrázni kezd, a két szög összeforr. Az ón a 

tégelyben megolvad.  

 

Magyarázat: A zárt közös vasmagra helyezett két különböző menetszámú tekercset 
transzformátornak nevezzük. Ha a nagyobb menetszámú tekercse áramot kapcsolunk, akkor 
a kisebb menetszámú tekercsben is áram fog folyni a közös vasmag által közvetített 
nyugalmi indukció elve miatt. Azonban ebben az esetben a kisebb menetszámú tekercsen 
sokkal nagyobb áram folyik, mivel egy transzformátor esetén a menetszámok és a 
tekercseken mérhető áramerősségek fordítottan arányosak egymással. Nagy feszültséget 
(230V), - azaz kis áramerősséget- kapcsolva az 1200 menetes tekercse, az 1-2 menetes 
tekercsen kis feszültég, de nagyon nagy áramerősség jelenik meg. Az áram hőhatása ekkor 
akkora lesz, hogy képes összeforrasztani két szöget, vagy megolvasztani az ónt a tégelyben.  

 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



 

 

Ónolvasztás és szögforrasztás 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 3. Gyűjtőmunka: A gyufa története és működése 

 

 A tevékenység menete: Nézzünk utána a gyufa feltalálásának történetének! Hogyan 

működött régen a gyufa, és hogyan ma? Milyen anyagokat tartalmaz a gyufa feje és 

doboza? 

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrán rögzítjük. 



 

 

Gyufa 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 4. Kiselőadás: A szén-monoxid keletkezése és veszélyei 

 

 A tevékenység menete: Tartsunk kiselőadást a szén-monoxid (CO) veszélyeiről! Térjünk ki a 

keletkezésének okaira, és a szén-monoxid mérgezés megelőzésének lehetőségeire! Miért 

veszélyes ez a gáz az emberi szervezetre?  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve égési egyenletekkel rögzítjük. 



 

Szén-monoxid érzékelő 

Forrás: https://okosotthon.shop/termek/fibaro-szen-monoxid-erzekelo/ 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 5. Kiselőadás: A szén-dioxid veszélyei a borospincében, vagy a 

lakásban 

 

 A tevékenység menete: Tartsunk kiselőadást a szén-dioxid (CO2) veszélyeiről! Térjünk ki a 

keletkezésének okaira, és a szén-dioxid mérgezés megelőzésének lehetőségeire! Miért 

veszélyes ez a gáz az emberi szervezetre? Miért kell a borászoknak égő gyertyával lemenni a 

borospincébe ellenőrizni a mustot? 

 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 6. Gyűjtőmunka: Ha otthon fával tüzel valaki, mire kell figyelnie a 

biztonság érdekében? Hogyan kell szabályosan begyújtani? 

 

 A tevékenység menete: Milyen praktikus dolgokra kell figyelnünk az otthoni fával való 

tüzelés során? Milyen biztonsággal kapcsolatos szabályokat kell betartanunk?  

 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve égési egyenletekkel rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban rögzítjük.  

https://okosotthon.shop/termek/fibaro-szen-monoxid-erzekelo/


   

Fa vegyes tüzelésű kazánban 

2.3.1. Az égés folyamata 
 

A tevékenység tartalma: 7. Gyűjtőmunka: A kémények szabályos karbantartása 

 

 A tevékenység menete: Nézz utána az éppen aktuális szabályoknak a kéménytisztítással 

kapcsolatban! Milyen gyakran kell elvégeztetni, és miért érdemes?  

 

 

Kémény 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban rögzítjük. 



Forrás: http://kemenyek.info/ 

2.3.2. Az égés anyagai 
 

A tevékenység tartalma: 1. Tanári kísérlet: „Elefánt fogkrémje” kísérlet 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Folyékony mosogatószer 

  Kálium-permanganát oldat (KMnO4-oldat) 

  Hidrogén-peroxid (H2O2) 

  Főzőpohár  

  Gyújtópálca 

  Nagyobb üveghenger 

 Ételszínezék 

 

 A tevékenység menete: A hidrogén-peroxidot öntsük az üveghengerbe, majd adjunk hozzá 

nyolc csepp ételszínezéket. Ezután adjunk hozzá egy vegyszeres kanál folyékony 

mosogatószert is, majd egy kicsit rázogassuk, hogy jól elegyedjenek a hengerben lévő 

anyagok. Egy külön főzőpohárba töltsünk kálium-permanganát oldatot, majd adjuk ezt is az 

üveghenger tartalmához (ehhez egy tölcsér használata ajánlott). A henger alá helyezzünk 

egy műanyag-, vagy fémtálcát. Ügyeljünk a megfelelő védőfelszerelés használatára is 

(gumikesztyű, köpeny, szemüveg)!  

 

Megfigyelési szempontok: Figyeljük meg a hengerben végbemenő folyamatot!  

 

Tapasztalat: A palackból színes hab tör fel, és folyik ki a hengerből. A folyamat során a 

henger felmelegedett.   

 

Magyarázat: A hidrogén-peroxid könnyen bomlik, ám ez a bomlás katalizátorokkal 
felgyorsítható.  
A bomlás az alábbi egyenlet szerint megy végbe: 

2 H2O2 = O2 + 2 H2O 
A kálium-permanganát katalizátorként van jelen, ez vonja el az oxigént a hidrogén-
peroxidból annak bomlása során. Megfigyelhető, hogy a henger felmelegedett, ez egy 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, rajzban és egyenlettel rögzítjük. 

http://kemenyek.info/


exoterm reakció, tehát hőt termel. A színes hab vízből, ételszínezékből, mosogatószerből, és 
oxigénből áll (ez utóbbi fejlődése során fújódik fel a hab). A kísérletet gyakran nevezik „az 
elefánt fogkrémjének” is, mivel úgy néz ki, mintha egy óriási tubusból jönne ki a fokrém. Az 
oxigén jelenléte kimutatható egy a hab fölé helyezett égő gyújtópálcával, a gyújtópálca az 
jelenlévő oxigén miatt egy pillanatra fellángol.  

 

 

A katalizátor hatása a reakciósebességre 

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/a-reakciosebesseg/a-katalizator-hatasa-a-

reakciosebessegre 

2.3.3. Tűzvédelem 
 

A tevékenység tartalma: 1. Kísérlet: Égő borszeszégő lángjának letakarása a fedelével 

 

Szükséges eszközök:  

  Borszeszégő 

  Gyufa 

 

 A tevékenység menete: Gyújtsuk meg a borszeszégőt, majd fedjük le a fedelével! 

 

Megfigyelési szempontok: Mi történik a fedő ráhelyezése után? 

 

Tapasztalat: A láng elalszik.  

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban rögzítjük. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/a-reakciosebesseg/a-katalizator-hatasa-a-reakciosebessegre
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/a-reakciosebesseg/a-katalizator-hatasa-a-reakciosebessegre


 

Magyarázat: Az égéshez oxigén jelenléte szükséges, ám a fedő felhelyezése után ez már 
nem biztosított, így nincs ami táplálja az égést, a láng kialszik.  

 

   

Borszeszégő fedővel és fedő nélkül 

2.3.3. Tűzvédelem 
 

A tevékenység tartalma: 2. Kísérlet: Óraüvegen pár csepp alkohol meggyújtása, majd 

homokkal leszórása 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

  Óraüveg 

  Etil-alkohol 

  Cseppentő 

  Homok 

  Gyufa 

 

 A tevékenység menete: Cseppentsünk óraüvegre néhány csepp alkoholt, majd óvatosan 

gyújtsuk meg. Kis idő múlva szórjunk rá homokot! 

 

Megfigyelési szempontok: Mi történik a lánggal a homok rászórása után? 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban és rajzban, esetleg az alkohol égésének 



 

Tapasztalat: A láng elalszik, az égés megszűnik.  

 

Magyarázat: Az égéshez oxigén jelenléte szükséges, ám a homokkal való beszórás után ez 
már nem biztosított, így nincs ami táplálja az égést, az égés megszűnik. A homokkal való 
tűzoltás egy igen elterjedt és hatékony módszer például elektromos tüzek oltására.  

 

 

Pár csepp alkohol meggyújtása, majd homokkal leszórása 

2.3.3. Tűzvédelem 
 

A tevékenység tartalma: 3. Gyűjtőmunka: Tűzvédelmi szabályok, és betartásuk 

 

 A tevékenység menete: Nézz utána, hogy az iskoládban milyen tűzvédelmi előírások 

vannak érvényben! Mi a teendő ezek betartása érdekében? Melyik eszköz vagy anyag 

milyen tüzek oltására alkalmas? 

 

egyenletével rögzítjük. 

A rögzítés módja: A tapasztalatokat írásban, illetve ábrákon, táblázatos formában rögzítjük. 


