
1. 

Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás 

Kísérlet: Határozza meg a lejtőn legördülő golyó gyorsulását méréssel (a kezdősebesség nulla 

esetében)! 

Eszközök:     Galilei-lejtő golyóval, stopperóra, milliméter beosztású papír 

 

 

2. 

Periodikus mozgások 

Kísérlet: Határozza meg mérések alapján a rugó direkciós erejét! 

Eszközök: állvány, rugó, ismert tömeg, stopperóra 

 

 

3. 

Newton törvényei 

Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközökkel mutasson be egy-egy kísérletet a tehetetlenség és 

a kölcsönhatás törvényének alátámasztására! Indokolja is, hogy a bemutatott jelenség miért 

támasztja alá a törvényeket! 

Eszközök: üvegpohár, gyufaskatulya, 30 cm-es vonalzó, papírcsík (kb. 5x30 cm-es), négyzet 

alakúra kivágott kartonlap (a pohár szájának átmérőjétől kb. 2 cm-rel nagyobb), pénzérme, 

lejtős sín, rugós erőmérő, kiskocsi. 

 

 

4. 

A forgatónyomaték fogalma 

Kísérlet: Hogyan határozható meg a kő tömege, ha az nagyobb a mérleg méréshatáránál? 

Eszközök: mérleg, rúd, 2 db ék, akasztható nehezékek (kő), mérőszalag 

 

 

5. 

Hőtágulás 

Kísérlet: A rendelkezésére álló eszközökkel szemléltesse a hőtágulás egyes jellemzőit! 

Eszközök: fémgyűrű golyóval, bimetall szalag, borszeszégő, gyufa. 

 

 

6. 

Gáztörvények   

Kísérlet: A rendelkezésre álló eszközök segítségével szemléltesse a gáz nyomásának 

hőmérsékletfüggését! Értelmezze a látott jelenséget!  

Eszközök: üvegkád, víz, pohár, gyertya, gyufa 

7. 



Energiamegmaradás hőtani folyamatokban 

Kísérlet: A rendelkezésére álló eszközök segítségével határozza meg, hogy megközelítőleg 

mennyi a víz fajhője? 

Eszközök: gyorsforraló edény ismert elektromos teljesítménnyel, víz, hőmérő, stopper, 

mérőpohár. 

 

 

8. 

Halmazállapot-változások 

Kísérlet: A rendelkezésére álló eszközök segítségével mutassa be a víz forráspontjának 

nyomásfüggését, és értelmezze is a jelenséget! 

Eszközök: orvosi fecskendő, edény, hideg víz, tálca. 

 

 

9. 

Az elektromos mező  

Kísérlet: A rendelkezésére álló eszközökkel mutassa meg, hogyan hozható létre elektromos 

állapot, és milyen kölcsönhatás tapasztalható az elektromos állapotban lévő testek között! 

Hogyan lehet elektromos megosztással feltölteni egy elektroszkópot? Mutassa be és 

értelmezze a jelenséget! 

Eszközök: ebonitrúd, üvegrúd, dörzsöléshez alkalmas anyag, elektroszkóp, selyempapír. 

 

 

10. 

Ohm törvénye; egyenáramú áramkörök  

Kísérlet: Készítse el két áramkör kapcsolási rajzát, melyekben 3 – 3 izzó sorosan, illetve 

párhuzamosan van kapcsolva! Állítsa össze mindkét áramkört!  

Eszközök: 6 db egyforma zsebizzó foglalatban, két zsebtelep, banándugós vezetékek 

 

 

11. 

A mozgási indukció 

Kísérlet: Mutassa be a mágneses mező áramjárta vezetőre kifejtett erőhatását! Milyen 

mennyiségektől függ a létrejövő kölcsönhatás erőssége? 

Eszközök: Pohl-hinta, zsebtelep, zsinórok banándugóval 

Kísérlet: Mitől függ a vezetőben indukálódott feszültség nagysága? 

Eszközök: középállású demonstrációs műszer, három vasmag nélküli tekercs, 2 db 

rúdmágnes, vezetékek 

 

 

 



12. 

Geometriai optika 

Kísérlet: Szemléltesse lencsével a képalkotásról elmondottakat! 

Eszközök: optikai pad, gyűjtőlencse tartóban, gyertya, ernyő, gyufa 

 

 

13. 

A hang 

Kísérlet: Ismert frekvenciájú hangra rezonáló levegőoszlop hosszának mérésével határozza 

meg a hang terjedési sebességét! 

Eszközök: Hangvilla, mérőhenger, cső, mérőszalag, vizespohár 

 

 

14. 

Munka, energia, teljesítmény 

Kísérlet: A rendelkezésére álló eszközökkel mutassa meg, hogyan függ a súrlódási munka 

egy vízszintes felületen, állandó sebességgel mozgatott test tömegétől! Mérési eredményeit 

ábrázolja grafikonon, és értelmezze a kapott összefüggést! 

Eszközök: 3–4 azonos tömegű, akasztóval ellátott hasáb, rugós erőmérő, mérőszalag. 

 

 

15. 

Megmaradási tételek    

Kísérlet: Melyik megmaradási törvényt tudja szemléltetni a rendelkezésére álló eszközökkel? 

Legalább két jelenséget mutasson be! Értelmezze a tapasztaltakat! 

Eszközök: különböző tömegű, nehezékekkel ellátott rugós kiskocsi, erőmérő, mérőszalag, 

fonál, gyufa, két - fonálra felfüggesztett - fémkarika, erős mágnesrúd 

 

 

16. 

Atommodellek 

Kísérlet: Ismertesse a Rutherford-féle szórási kísérlet lényegét a mellékelt vázlat alapján! 

Eszközök: Rutherford szóráskísérletének vázlata 
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17. 

Radioaktivitás 

A háromféle radioaktív sugárzást Rutherford választotta szét 

oly módon, hogy a sugárzások eltérülését vizsgálta erős 

mágneses mezőben. A kísérlet eredményét az alábbi vázlatos 

rajz szemlélteti: 

 

 

 

A sugárzások milyen tulajdonságai állapíthatók meg a kísérlet 

alapján? 

 

 

 

 

18. 

Az anyag kettős természete  

Ismertesse a fényelektromos jelenséget! Mi az 

összefüggés a fény frekvenciája és a foton energiája 

között?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

A Naprendszer 

Kísérlet Készítse el a Kepler-féle távcső modelljét! 

Eszközök: optikai pad, két db gyűjtőlencse 

 

 

20. 

A gravitáció 

Kísérlet: Mérje meg a nehézségi gyorsulást fonálinga segítségével! 

Eszközök: Bunsen-állvány, befogó „dió”, rövid fémrúd, zsineg, ingatest, stopper. 


