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FYZIKA

Dátum:

MIÉRT HASZNOS A FIZIKA?

Tudod, hogyan vasalta a fehérneműt, és hogyan göndörítette be a haját a dédnagymamád? 

 1. FELADAT: 
a)  Hasonlítsd össze a fehérnemű vasalását napjainkban és a múltban!  (1a–c ábra) 

 Mivel töltötték meg addig a vasalók tartályát, amíg az emberek nem ismerték a villamos áramot? 

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 

                             1a ábra                                            1b ábra                                          1c ábra       

b)  Hasonlítsd össze a haj begöndörítését napjainkban és a múltban! (2. ábra)

Az információk kikereséséhez használd segítségül az internetet!

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

      A technika rohamosan fejlődik. Manapság közületek sokan nem tudnának telefonálni olyan, a köz-
elmúltban még használt telefonkészülékkel, amelyen a számokat úgy kellett kitárcsázni („kitekerni”). 
Mobiltelefonjaitokkal viszont kitűnően bántok. Az embereknek ebben a gyors technikai fejlődésben 
rengeteg információra van szükségük. Ezekről az információkról a rádióból, televízióból, könyvekből, 
enciklopédiákból, folyóiratokból, újságokból és az interneten szerezhetünk tudomást. Ti már biztosan 
rendelkeztek tapasztalatokkal az interneten való információkeresésben. A 6. évfolyam fizikatananya-
gában is sokszor lesz szükséged új információk szerzésére. Ebben segítségedre lehet a: www. google.sk  
böngésző.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Az információkat keresd az interneten: www. google.sk

 2. ábra
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FYZIKA

Dátum:

MIRŐL FOGUNK TANULNI?

 1. PROBLÉMA: Hogyan vennéd ki a pénzérmét egy tálba öntött vízből anélkül, hogy bened-
vesítenéd az ujjaidat?

 SEGÉDESZKÖZÖK: lapostányér (lehet üvegtál vagy más laposabb edény is), pénzérme, égő 
gyertya, egy kisebb üvegpohár.

 MUNKAMENET: Egy tányérba önts kevés vizet, és helyezd bele a pénzérmét! Helyezd a vízbe 
az érme mellé az égő gyertyát, és fedd le az üvegpohárral! Figyeld meg, mi történik! A gyer-
tya egy pillanat múlva kialszik, és a víz emelkedni kezd a pohárban. Így a pénzérme „szárazra 
kerül”, s te anélkül ki tudod venni, hogy benedvesítenéd az ujjaidat.         

                                       3. ábra

 2. PROBLÉMA: Hogy állapítod meg, hogy friss-e a tojás?

 SEGÉDESZKÖZÖK: friss tojás, vízzel töltött edény (lehet befőttesüveg is), konyhasó 

 MUNKAMENET: A vízzel megtöltött edénybe óvatosan helyezd bele a tojást (4a. ábra)! Ha 
a tojás tényleg friss, akkor az edény aljára süllyed. Szórj egy kanál sót a vízbe, amelyben 
a tojás van! Óvatosan keverd el, hogy feloldódjon a só! Mit vettél észre? Megfigyelésedet 
rajzold, és írd le!

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

A víz nélkülözhetetlen az élet számára.

4a. ábra 4b. ábra
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

I.  A FOLYADÉKOK, A GÁZOK, A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK TULAJDON
SÁGAINAK VIZSGÁLATA, A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

 1. FELADAT:  Pótold az 1. táblázatban a 
hiányzó adatokat:

 1. táblázat                                                                                                                                          

                                                      

 2. FELADAT: Oszd 
szét  a 2. táblázatba 
az alábbi szavakat 
aszerint, hogy teste-
ket vagy anyagokat 
jelölnek:  
víz, fa, pad, lufiban 
lévő levegő, palack-
ban lévő oxigén, 
pohárban lévő üdítő, 
osztályban lévő 
levegő, nitrogén, szá-
mítógép, toll, leves a 
tányérban, ásványvíz, 
autó, tányér.

    

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ANYAG TEST

üveg

ásványvíz az üvegben

papír

levegő

propán-bután palack

ANYAG TEST

Minden test valamilyen anyagból áll.

 2. táblázat
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

1.1 A folyadékok tulajdonságai

 1. KÍSÉRLET:  Keress néhány különböző alakú edényt és önts valamennyibe azonos térfogatú vizet!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Egy pohár mérőedényként (a víz térfogatának meghatározására), három 
különböző edény (pl. egy kisebb és egy nagyobb befőttesüveg, gömb alakú üvegakvárium 
vagy egy kisebb üvegkád).

 MUNKAMENET: Mindhárom különböző edénybe önts a mérőpoharad segítségével azonos tér-
fogatú vizet (5. ábra). Rajzold le, mennyi víz van az egyes edényekben és írd le, mit állapí-
tottál meg!     

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

                                5. ábra

 2. KISÉRLET: Vizsgáld meg a víz viselkedését egy mozgatható gumicsőben.

 SEGÉDESZKÖZÖK: Átlátszó gumicső, víz. (Munkavégzés párban). (6a. ábra)

 MUNKAMENET:  Kérd meg az egyik osztálytár-
sadat, hogy fogja meg a gumicső egyik végét, 
te pedig lassan önts bele vizet a másik végén 
keresztül! Figyeld meg, hogyan változik a víz 
szintje a gumicső két ágában!  Írd és rajzold le 
a megfigyelésedet! Mi történik a víz szintjével a 
gumicső második ágában, ha még egy kis vizet 
öntesz az első ágába? Figyeld meg, hogyan vál-
tozik a víz szintje a gumicső második ágában, 
ha azt föl-le mozgatod! A gumicső első ágát az 
osztálytársadnak mozdulatlanul kell tartania!        

6a. ábra
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 3. KISÉRLET: Kíséreld meg a folyadékot szétosztani különböző módszerekkel!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Két különböző alakú edény, cseppentő, mechanikus porlasztó (permete-
ző) virágokra.

 MUNKAMENET: Önts vizet a pohárba! Önts a pohárból egy kevés vizet a virágpermetezőbe! 
Vedd a cseppentőt, szívj fel vele vizet a pohárból és cseppents néhány csepp vizet a tányérra! 
Nyomd meg a permetező nyomókarát! A folyadékok melyik tulajdonságát mutattad be? Je-
gyezd és rajzol le, hogy mit csináltál! (6b. ábra)

Ismerünk cseppfolyós, gáznemű és szilárd anyagokat.
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

A nyugalomban lévő folyadékok felszíne vízszintes.

6b. ábra

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 1. FELADAT: Rajzold be az ábrákon látható edényekbe a folyadék szintjét! (7. ábra)
                                        

                            

                                           7. ábra 

 2. FELADAT: Melyik teáskancsóba fér több víz? Rajzold be és indokold meg! (8a, 8b. ábra) 

         8a. ábra                  8b. ábra

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

1.2 A folyadékok tulajdonságainak a felhasználása

 1. KÍSÉRLET: Készíts magadnak vízmértéket! 

 SEGÉDESZKÖZÖK: Műanyagflakon, víz.

 MUNKAMANET: Tölts meg egy műanyagflakont 
vízzel úgy, hogy maradjon benne egy kis légbu-
borék! Ezzel a saját készítésű vízmértékkel (li-
bella) állapítsd meg, hogy vízszintes-e a padod! 
A mérést legalább kétszer végezd el a padod két 
különböző részén!  (9. ábra)

9. ábra

A folyadékok szinte összenyomhatatlanok.

    10a. ábra                               
 1. FELADAT: A 10a. ábrán zsilipkamrák láthatók. Arra szol-

gálnak, hogy a hajók átjuthassanak a duzzasztógáton, ugyanis 
a gát alatt alacsonyabb a vízszint, mint a gát felett. A zsilip-
kamrák zsilipkapukkal vannak elválasztva egymástól. Próbáld 
meg szemléltetni, hogyan működnek a zsilipkamrák. A megol-
dáshoz segítséget keress az interneten!

 1. PROBLÉMA: Ha a család kirándulni készül, akkor csaknem 
minden háztartásban felvetődik a probléma: Mi lesz a virá-
gokkal? Ki fogja azokat öntözni?       

	 MUNKAMENET:	Elegendő	kihasználni a folyadékok tulajdonságait : magasabb alátétre helye-
zünk egy vízzel töltött edényt és egy műanyagcső segítségével a virágcseréphez csatlakoztat-
juk. Próbáljátok ki! (10b. ábra)

A 11a. és a 11b. ábrákon a gyakorlatban használt hidraulikus berendezések láthatók, a 11a. ábrán egy 
hidraulikus kalapács, a 11b. ábrán pedig egy hidraulikus kar hidraulikus emelővel.

                              11a. ábra                   11b. ábra

10b. ábra
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

A nyomás a folyadékokban minden irányban egyformán terjed – ez Pascal törvénye.

              12a. ábra                                12b. ábra

 2.  FELADAT:  Rajzold be az ábrába, milyen magasba lövell ki a víz a saját készítésű szökőkútból! 
A 12a. ábrán a Kassán (Košice)  található éneklő szökőkutat látod.

 2. KÍSÉRLET: Tölts meg egy műanyagzacskót vízzel és kösd be! Több helyen is szúrd meg 
gombostűvel a zacskót! Nyomd össze a zacskót és figyeld meg, hogy folyik ki belőle a víz! 
Rajzold és jegyezd le, mit figyeltél meg                                   

 SEGÉDESZKÖZÖK: 
 műanyagzacskó, víz, gombostű.        

                               

..................................................................................................................................................................

 2. PROBLÉMA: Mit gondolsz, a vízvezetékből folyó víz tényleg iható? A folyadékok mely 
tulajdonságát használják ki a vízvezeték megépítésénél?

..................................................................................................................................................................

 3. PROBLÉMA:  Írd le, hol használnak hidraulikus berendezéseket a gyakorlatban!

..................................................................................................................................................................

 4. PROBLÉMA: Hol találkozhatunk közlekedőedényekkel, hogy használják ki ezek tulajdon-
ságait?

..................................................................................................................................................................

TUDOD, HOGY
már az ókori Rómában ismer-
ték az emberek a vízvezeté-
ket? A kiváló vízminőségű, 
s egyben leghosszabb vízve-
zetéket, az Aqua Marcia-t i. e. 
144 -140 években építették. 
Hossza 91 kilométer volt. En-
nek a vízvezetékrendszernek 
az egyes részeit még máig 
használják. Ezt bizonyítja a 
híres de Trevi szökőkút Rómá-
ban. Arra a vízvezetékre van 
rákötve, amelyet i. e. 19-ben 
Agrippa építtetett.

14a. ábra   14b. ábra   

13. ábra   
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

1.3 A folyadékok térfogatának mérése

 1. FELADAT: Számítsd ki: 
           52 000 ml  =         l                            142 000 ml  =      l
                   17 l  =            ml                                  901 l  =      ml
                    0,5 l  =            ml                               47,5 ml  =     l            

 2. FELADAT: A 15. ábrán látható mérőhengereknél állapítsd meg, hány:
     – ml a velük mérhető maximális térfogat (felső mérési határuk),
     – ml felel meg rajtuk 1 beosztásnak (a ≙ jel jelentése, megfelel), 
     – ml a mérési hiba,
     – ml víz van a mérőhengerekben.                                      

felső mérési határ  =       f.m. határ  =                     f.m. határ  =         f.m. határ  =
   1 beosztás  ≙            1 beosztás  ≙                    1 beosztás  ≙          1 beosztás ≙         
mérési hiba =               m. hiba =                   m. hiba   =           m. hiba =
     V1 =                       V2 =           V3 =             V4  =

 1. KÍSÉRLET: A tankönyv alapján készíts csapadékmérőt és mérd meg a csapadék mennyisé-
gét egy hétig! Készíts feljegyzést és szerkeszd meg a csapadékmennyiség heti grafikonját! 
Számítsd ki az átlagos heti csapadékmennyiséget!

 A táblázat tervezete:

A VÍZ TÉRFOGATA 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap

V (ml)

 1. GYAKORLATI FELADAT: Önts egy mérőhengerbe vizet és jegyezd le:
      –  milyen térfogat-egységekben mérhetjük meg benne a térfogatot  ................................,
 –  mekkora a felső mérési határa ................................,
      –  hány ml felel meg egy beosztásának ................................,
      –  hány ml a mérési hibája ................................,     
 –  hány ml víz van a mérőhengerben ................................. .

15. ábra

A folyadékok és a gázok folyékony anyagok és oszthatók.

3. Táb.
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

Zárt edényben lévő gázban a nyomás minden irányban egyformán terjed.

1.4 A gázok tulajdonságai
                                                    

 1. FELADAT: Sorold be a 
táblázatba az alábbi szava-
kat aszerint, hogy melyek 
jelentenek testeket és me-
lyek anyagokat: oxigén, 
szén-dioxid, autókerékben 
lévő levegő, nitrogén, lég-
gömbben lévő hidrogén, 
földgáz, a vezetékben lévő 
földgáz, tüdőben lévő levegő!                    

 1. KISÉRLET: Figyeld meg a gáznemű testek tulajdonságait!

 SEGÉDESZKÖZÖK: egy kicsi labda

 MUNKAMENET: Végy egy kis labdát, helyezd rá a padodra és 
enyhén nyomd meg! Ezután a labdát dobd le a földre! Mit fi-
gyelsz meg? Milyen tulajdonságokat szemléltettél? Rajzold és 
jegyezd le!

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 1. PROBLÉMA: Fújj fel egy lufit és kösd be! Mi történik vele, ha kiengeded a kezedből? Képzeld el, 
hogy hoztál egy lufit a vásárból, amelyet oxigénnel töltöttek meg. Mi történne vele, ha az osztály-
teremben kiengednéd a kezedből? Rajzold le és állításodat indokold meg! Rajzold be az ábrába  
a lufik mozgásának 

 irányát! 
  A szájjal felfújt lufi.         A vásárból hozott lufi.   

.................................................         .................................................

.................................................         .................................................

 2. PROBLÉMA:  Hogyan tudnád bemutatni a gázok oszthatóságát?

 MUNKAMENET: Használd segítségül a 18. ábrát!

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

ANYAG TEST

16a. ábra

17. ábra

16b. ábra

4. táblázat

18. ábra
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

 2. FELADAT: Melyik test és melyik anyag?  Tányérban lévő leves, víz, nitrogén, tea a kancsó-
ban, ásványvíz az üvegben, oxigén a gázpalackban, tej, oxigén, az osztályban lévő levegő. 

ANYAG TEST

1.5  A folyadékok és a gázok közös és eltérő tulajdonságai

 1. FELADAT: Pótold: (gáznemű, hidraulikus berendezés, rugalmas, fordítós autó, gáznemű, 
a buszsofőr ülése).

  A fogorvosi szék is  ....................................- ként működik. Ugyanilyen berendezés található 

  a ........................... és a ................................. is. A labda ..........................test. Pattan, ami azt

   bizonyítja, hogy a ................................................... test  .......................................................  .

 2. FELADAT:  A szén-dioxidnak és az ásványvíznek vannak közös és eltérő tulajdonságai.   
        Nevezd meg ezeket!   

 3. FELADAT: A rejtvény megfejtése egy mérőműszer neve. Próbáld ki, milyen ügyes vagy!

A gázok összenyomhatók és terjedékenyek.

ÁSVÁNYVÍZ

SZÉN-DIOXID 

Közös tulajdonságok Eltérő	tulajdonságok	

1. A legismertebb gáznemű anyag:
2. A folyadékok felszíne mindig …
3. Mérés előtt meg kell állapítani a mérőhenger legkisebb ……..-át.
4. A gázok ……., ezért mindig kitöltik a tárolóedényüket.
5. A nyomás a folyadékokban minden irányban egyformán terjed.  
    Ezt használják ki a ………. berendezésekben.
6. A folyadékok térfogatát a mérőhengerrel ……. –ben mérjük meg.
7. A folyadékok …….. szétöntéssel,   cseppentéssel, porlasztással.

5. táblázat
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A FOLYADÉKOK ÉS A GÁZOK TULAJDONSÁGAI

Dátum:

TUDOD EZT?
Teszteld a tudásodat!

1. Pótold:

 Nyugalomban a folyadékok szabad felszíne mindig ..................................................................... .

2. A hidraulikus berendezésekben a folyadékok következő tulajdonságait használjuk ki (keretezd be 
a helyes állítást):

 a) Folyékonyság és egyenlő nyomás a folyadék egész térfogatában.
 b) Folyékonyság és a közlekedőedények tulajdonságai.
 c) Folyékonyság és vízszintes szabad felszín.
 d) Összenyomhatatlanság és egyenlő nyomás a folyadék egész térfogatában.
3. Minden többemeletes lakóház tetején vagy a legfelső emeletén van egy vízzel telt ún. expanzív 

tartály. Döntsd el, mire szolgál!
 a) Nehezékként a lift felett.
 b) Közlekedőedényként a víz térfogatának a kiegyenlítésére a központi fűtésben.
 c) A központi fűtés és az expanzív tartály vízszintjeinek kiegyenlítésére.
 d) Víztartályként.
4. Rajzold be, milyen magasságban van a vízszint a kancsókban!

5. Rajzold be, milyen magasságban van a vízszint!

6. Kösd össze vonalakkal az adott anyagokat és testeket a hozzájuk tartozó megfelelő tulajdonságok-
kal!  
  folyadék	 közlekedőedények
	 	 gáz	 összenyomhatatlanság
	 	 cseppfolyós	testa	tartály		 által	meghatározott	térfogat
	 	 folyadék	 rugalmasság
	 	 vízvezeték		 változtatja	a	térfogatát
	 	 gáz		 állandó	térfogat
	 	 víz		 hidraulikus	berendezés

A szilárd, cseppfolyós és gáznemű testeknek megmérhető a tömegük és térfogatuk.

19. ábra

20. ábra
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A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

A szilárd anyagok oszthatók.

SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK TULAJDONSÁGAI
1.6 A szilárd anyagok oszthatósága

 1. FELADAT: Pótold:       

                                                               

 2. FELADAT: Írj a táblázatba olyan anyagokat, amelyeket az alábbi módokon oszthatók: 

fűrészelés

nyírás

vágás

tépés

hasogatás

törés

fejtés

 3. FELADAT: Vágj szét egy almát két részre? Miből tevődik össze? Miért fontos az ember 
számára az alma fogyasztása?   

              ........................................................

              ........................................................

              ........................................................

                                     

 4. FELADAT: Ismerünk szórható szilárd anyagokat is.  
Szét tudnád osztani a lisztet vagy a homokot?

  ...........................................................................................................

  ...........................................................................................................

A TEST MEGNEVEZÉSE MILYEN ANYAGOKBÓL ÁLL

szék

üveg, fa, műanyag

számítógép

papír

ing

fa, grafit

7. Táb.

6. Táb.

21. ábra
TUDODE,  HOGY
már az ókorban a rómaiak  
ismerték a homokórát?
ČA homok az óra 
f e l ső  r észébő l 
az alsó részébe 
60 perc alatt szó-
ródott le.
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 A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

1.7. A szilárd anyagok tulajdonságainak vizsgálata

 1. FELADAT: Pótold:

           8. Táb.

 2. FELADAT: Csoportosítsd az alábbi anyagokat és testeket a tulajdonságaik alapján:
 vas, kaucsuk, műanyag, gyurma, üveg, gumi, gyapjú, titán, agyag, zsilettpenge, labda, acél, 

porcelán, műanyagvonalzó, kréta, gyémánt.      
                     

TULAJDONSÁG AZ	ADOTT	TULAJDONSÁGGAL	RENDELKEZŐ	ANYAG	ÉS	TEST

alakíthatóság

rugalmasság

törékenység

keménység

 1. PROBLÉMA: Melyik anyag a keményebb? Üveg, grafit vagy a vas? 

 SEGÉDESZKÖZÖK: vasszeg, üvegtörmelék, darabka grafit.

 MUNKAMENET: próbáld megkarcolni a vasszeggel az üveget és a grafitot! Ezután az üveggel 
a vasszeget, majd a grafitot, és végezetül a grafittal az üveget és a vasszeget. Mit tapasztaltál?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 2. PROBLÉMA: Megállapítottad, hogy az üveg keményebb, mint  
a vas. Akkor az iskolai székek vascsövekből készült lábait, miért  
nem helyettesítik üveglábakkal      

 1. ÖNÁLLÓ MUNKA:
 Az alakíthatóság vizsgálata. Használj gyurmát vagy agyagot! Modellezz meg egy álta-

lad  választott figurát. A rugalmasság vizsgálata. Használj műanyagvonalzót vagy gumit! 
Tudod mi a kaucsuk? Keresd meg az interneten!  Az acél kemény anyag, de lehet rugalmas 
is, például mint a zsilettpenge.

 A törékenység vizsgálata. A törékeny anyagok közül, mint az üveg, 
kerámia, kréta, használd a krétát! Az öntvény nagyon szilárd, de ha 
leesik a földre eltörik, mert törékeny, rozbije sa, je krehká.

TULAJDONSÁG ANYAG

alakíthatóság

gumi

keménység

kréta

9. Táb.

TUDOD, HOGY
az emberek az íjat és a nyilat 
ismerték már a kőkorszakban is?  
Az íj tehát körülbelül 50 000 éves. 
Lehet bambuszból íjat készíteni?

TUDOD, HOGY
a selyemlepke gubójának selyem-
fonala a legszilárdabbak közé 
tartozik, csakúgy, mint a pókháló 
fonala

A test tömegét méréssel határozzuk meg.
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A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

A szilárd, cseppfolyós és gáznemű testeknek van tömegük.  

1.8 A szilárd testek tömegének mérése

 1. PROBLÉMA: Válassz az 
osztályból két iskolatáskát! 
Állapítsd meg a tömegüket! 
Hogyan tudnád a tömegüket 
csökkenteni?

 1. FELADAT: Becsüld meg a 
testek tömegét és a becslésedet 
hasonlítsd össze a digitális 
mérlegen mért tömegükkel.         

     10. Táb. 

 2. FELADAT: Kösd össze vonalakkal, hogy milyen mérlegen határoznád meg az adott testek 
tömegét:

	 liszt	a	süteményhez	 laboratóriumi	mérleg
	 szeletelt	szalámi	 postai	mérleg
	 Ilonka	néni	 üzleti	digitális	mérleg
	 orvosságok	 személyi	mérleg
	 csomag	a	nagymamának	 konyhai	mérleg	 
 

 3. FELADAT: Alakítsd át:   1 kg  =          dag (dekagram)        20 dag  =        kg
                                   3 500 g  =          kg                            3,3 t  =           kg        

                                      500 g  =          kg                         12 300 kg  =           t

                                    4,28 kg  =          g                                 70,6 t  =          kg

TEST BECSÜLT TÖMEG VALÓDI TÖMEG

kulcsok
tolltartó
mobiltelefon

TUDOD, HOGY
az üzletben minden 
árun a nettó tömege 
van feltüntetve. Ez az 
áru csomagolás nélküli 
tiszta tömege. (A cso-
magolás tömege a tarra. 
A csomagolás és az 
áru tömegét összesen 
bruttó – teljes tömegnek 
nevezzük.

 4. FELADAT: Végy bármilyen csomagolt árut, határozd meg és jegyezd le a nettó tömegét és 
a bruttó tömegét. Ki tudnád számítani a csomagolásának a tömegét?

..................................................................................................................................................................

 5. FELADAT: Hasonlítsd össze a 22a és 22b ábrákon lévő nehezékek tömegét!

     
                       22a. ábra                                                             22b. ábra             



15

 A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

1.9. A folyadékok és gázok tömegének mérése

 2. ÖNÁLLÓ MUNKA:
 Határozd meg a mérőhengerben lévő víz tömegét! Ké-

szíts vázlatot és jegyzetet!

 SEGÉDESZKÖZÖK: mérőhenger, víz.

 MUNKAMENET: Állapítsd meg az üres mérőhenger töme-
gét: m1 = .......... g

  Önts a mérőhengerbe vizet és állapítsd meg a mérőhen- 
  ger és a víz együttes tömegét: m2 = .......... g

 A víz tömegét úgy állapítod meg, hogy az üres mérőhen-
ger tömegét kivonod a mérőhenger és a víz együttes töme-
géből: m = m2 – m1

 Határozd meg a víz térfogatát és hasonlítsd össze ezt az 
értéket a víz tömegének értékével! Érdekes végeredményhez jutottál? Jegyezd le!  

..................................................................................................................................................................                                                                                                                                         

 1. FELADAT: Állapítsd meg a felfújt lufiban 
lévő gáz tömegét!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Lufi, tized gramm 
pontossággal mérő digitális mérleg (egy 
tizedesjegy a tizedesvessző után).          

 MUNKAMENET Határozd meg az üres lufi tömegét: m1 = ................. g                                                 
   Fújd fel a lufit és mérd meg: m2 = ................ g. Tudod, hogy hogyan állapítod meg a lufiban    

  lévő gáz tömegét? Írd le és rajzold le a munka menetét!

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

A tömeg alapmértékegysége az 1 kg.

23. ábra

 3. PROBLÉMA: Hogyan állapítanád meg egy darab gombostű, illetve rajzszög tömegét? 

..................................................................................................................................................................

 4. PROBLÉMA: Próbáld meghatározni egy borsószem, egy rizsszem, egy babszem, egy len-
cse, stb. tömegét! Dolgozzatok csoportokban és eredményeiteket prezentáljátok az osztály 
előtt! Ne felejtsetek el vázlatot és jegyzetet készíteni!

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

24. ábra
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A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

 1. PROBLÉMA: Hogyan állapítanád meg egy vízcsepp tömegét?    

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

A hosszúság mérésére hosszúságmérő eszközöket használunk.

25. ábra

26. ábra

GONDOLKODJ!
Tudod mekkora volt a töme-
ged, amikor megszülettél?
Tudd meg! Hányszor nagyobb 
most a tömeged ?

...............................................

1.10 A hosszúság mérése

 1. FELADAT: Önálló munka háromtagú csoportoknak: Mérd meg a füzeted egy lapjának hosz-
szát!

 SEGÉDESZKÖZÖK: füzet, ceruza, vonalzó.

 MUNKAMENET: Vedd a vonalzódat és helyezd a 
füzetlapod széléhez! Pontosan helyezd a vonal-
zódon lévő nullát a füzetlap széléhez úgy, ahogy 
azt az ábra szemlélteti! Jegyezd be a mért hosz-
szúság számértékét a táblázatba, és számítsd ki a füzeted lapjának átlagos hosszát! Ezt a mérést 
mindhárom csoporttag a te füzetedben végezze el! Ne felejtsd megállapítani a vonalzód legki-
sebb beosztását és a mérési hibát!, a aká je odchýlka merania.

11. Táb.
A MÉRÉS 
SZÁMA

A MÉRT HOSSZÚSÁG 
mm-ben

1.

2.

3.

  2. FELADAT: Határozd meg az osztályban lévő legmagasabb és legalacsonyabb tanulók ma-
gasságainak különbségét!. .............................................     

 3. FELADAT: Határozd meg egy szabálytalan alakú test hosszát, például egy tölgyfa levelének!  

 1. PROBLÉMA:  Hogyan állapítanád meg a tízcentes érme vastagságát?  (28. ábra)
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 A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

           Obr. 27                         Obr. 28                                       Obr. 29

 4. FELADAT: 
 a)  Milyen hosszúságmérő eszközt fogsz használni, ha meg akarod mérni a lábikrád kerületét?

       ...............................................

   b)  Milyen hosszúságmérő eszközt fogsz használni a tanterem hosszának megméréséhez?

     ...............................................   

   c)  Hogyan méred meg a saját magasságodat?........................................................................

 5. FELADAT: Kösd össze vonalakkal, hogy minek a mérésére használják az egyes hosszúság-
mérő eszközöket!

											 építkezési	fagerenda	 vonalzó
	 anyag	a	méteráruüzletben	 tolómérce
																				 szakasz	hossza	 mérőszalag
																	 szoknya	varrása	 fa	mérőrúd	
												 alkatrész	szélessége	 összecsukható	asztalosméter
																										 távolugrás		 szabóméter

 6. FELADAT: Becsüld meg lépésed átlagos hosszát!  
Becslésedet igazold méréssel! 

                ................................................................................

 7. FELADAT:  Hány lépéssel tudnál a tanterem hosszán végiglépkedni? Állapítsd meg a lépé-
seid átlagos hosszát! Írd be táblázatba és szerkessz grafikont!

 

 8. FELADAT: Hány cm a 17 hüvelyk átlójú számítógép monitor?  
 .........................

lépések hossza cm – ben

lépések  
száma

TUDOD, HOGY
a hüvelyk egy régi hosszú-
ság mértékegység? A hossza 
25,4 mm. 

A hosszúság alapmértékegysége az 1 méter: 1 m.
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A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

A szilárd, cseppfolyós és gáznemű testek térfogata meghatározható. A térfogat alapmértékegysége az 1 köbméter: 1 m3.

1.11 A szilárd testek térfogatának mérése

 3. ÖNÁLLÓ MUNKA:  
 élet számára a táplálék fogyasztásán kívül nélkülöz-

hetetlen a folyadék fogyasztása. Gondolod, hogy ele-
gendő mennyiségű folyadékot fogyasztasz naponta? 
Jegyezd fel, hogy az egyes folyadékokból naponta 
mennyit iszol meg, és fogyasztásodat hasonlítsd ösz-
sze osztálytársaid fogyasztásával!  Az összeadásnál 
ügyelj arra, hogy az összeadott értékek azonos mér-
tékegységben legyenek! 

 (1 l = 10 dl)    

 1. FELADAT:
 2 l   = ............ dm3 32 l   = ............ ml 0,5 m3   = ............ l

 0,5 m3   = ............ l 25 ml   = ............ l 14 000 dm3   = ............ m3

 18 000 ml   = ............ dm3 6,4 cm3   = ............ ml 3 dl   = ............ l

 0,08 l   = ............ dm3 0,5 l = ............ dl 
 

 2. FELADAT: Számítsd ki, mennyi víz fér a 60 x 50 x 50 cm  
méretű akváriumba, ha a víz szintje az akvárium peremétől  
10 cm-rel lejjebb van

 

 4. ÖNÁLLÓ MUNKA: 
 Határozd meg egy olyan kavics térfogatát, amely belefér a mérőhengerbe! 

 MUNKAMENET: A kavicsra köss egy fonalat! Önts 
egy megfelelő mérőhengerbe vizet és olvasd le a 
térfogatát: V1 = …… ml. Ne felejtsd el lejegyezni a 
mérőhenger felső mérési határát, legkisebb beosztá-
sát és mérési hibáját! Ezután merítsd bele a kavicsot 
a vízbe és újra olvasd le a víz térfogatát: V2 = …….. 
ml. A mért értékek különbségeként megállapíthatod 
a kavics térfogatát, amely pontosan annyi vizet szo-
rított ki, amennyi a saját térfogata.

Tej reggelire

Tea tízóraira

Leves ebédre

Víz délután

Ásványvíz uzsonnára

Esti tea

30. ábra

31. ábra

12. Táb.
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 A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

 1. PROBLÉMA: Hogyan határoznád meg egy borsószem térfogatát?

 3. FELADAT: Határozd meg a hasáb alakú gyurma térfogatát (olyanét, amelyet a csomagolás-
ból veszel ki)! Készíts ugyanebből a gyurmából egy golyót éa állapíts meg a térfogatát!  

..........................................

..........................................

32. ábra

 4. FELADAT:  Az 1 cm3 térfogatú kocka pontosan 1 cm3 vizet szorít ki, ami egyenlő 1 ml-rel. 
Mekkora annak a testnek a térfogata cm3-ben, amely 123 ml vizet szorít ki? 

.........................
 5. FELADAT: Meríts a vízbe egymás után 5 egyforma nehezéket, jegyezd le minden egyes 

térfogatváltozást a táblázatba és szerkessz grafikont! 

 SEGÉDESZKÖZÖK: öt egyforma nehezék, mérőhenger (lehetőleg műanyag), víz.

A VÍZ TÉRFOGATA (ml) 1. nehezék 2. nehezék 3. nehezék 4. nehezék 5. nehezék

 6. FELADAT: Pótold, milyen térfogategységeket használnak:
  Ásványvíz ........................................        Tűzifa ..............................................

  Cseppgyógyszer ....................................  Vízfogyasztás a háztartásban .........................

  A hengerek térfogata a személyautókban ............ Gázfogyasztás a háztartásban ................

 2. PROBLÉMA:  Hogyan határozod meg a parafadugó térfogatát?

..................................................................................................................................................................

 3. PROBLÉMA: Hogyan határozod meg egy olyan szabálytalan szilárd test térfogatát, amejy 
nem fér bele a mérőhengerbe?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
A szilárd test térfogatát mérőhenger segítségével és számítással állapítjuk meg.

13. Táb.
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A SZILÁRD ANYAGOK ÉS TESTEK  TULAJDONSÁGAI

Dátum:

A szilárd, cseppfolyós és gáznemű anyagoknak van térfogatuk, tömegük és oszthatók.

1.12 A folyadékok, a gázok, a szilárd anyagok és testek  
közös és eltérő tulajdonságai

 1. FELADAT: Töltsd ki a táblázatot!

FIZIKAI MENNYISÉG JELÖLÉSE MÉRTÉKEGYSÉGE JELE MÉRŐESZKÖZ

hosszúság d

m kilogramm

mérőhenger

 2. FELADAT: Oldd meg a keresztrejtvényt!

 3. FELADAT: Próbálj meg példát találni azonos a térfogatú, pl. 1 dm3, szilárd, cseppfolyós és 
gáznemű anyagra!

..................................................................................................................................................................

 4. FELADAT: Állapítsd meg az azonos térfogatú anyagok tömegét az előző feladatból!

..................................................................................................................................................................

 5. FELADAT: Hogyan osztasz részekre egy szilárd anyagot (pl. papírt), cseppfolyós anyagot 
(pl. tejet), gáznemű anyagot (pl. szén-dioxidot a lufiban)?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 6. FELADAT:       6 cm  =  ............... m        8,2 km  = ............... m   

 2,5 l  = ............... cm3  1 200 cm3  = ............... dm3

 750 g  = ............... kg 85,5 ml  = ............... l

  1. A hosszúság mérésére használt eszköz a …
  2. A térfogat mérésére használjuk:
  3. A liter tizedrésze a ...
  4. A liter százszorosa a ...
  5. Egy köbdeciméter egyenlő egy …
  6. A hosszúság alapmértékegysége a …
  7. A méter tizedrésze a …
  8. A gramm tízszerese a …
  9. A gyurma tulajdonsága …
10. Fizikai alapmennyiség: 
11. A centiméter a méter …..része.

Tab. 14
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Dátum:

TUDOD EZT?
Teszteld a tudásodat!

  1. Találd meg a helyes választ:

         33a. ábra                                                 33b. ábra 

 a) A 33a. és a 33b. ábrákon lévő testek    c)  A 33a. ábrán lévő nagyobb test könnyebb. 
  tömege nem egyenlő.
 b) A 33b. ábrán lévő kisebb test nehezebb.  d)  A 33b. ábrán lévő nagyobb test nehezebb.
 2. Melyik a helytelen:

     a) 45 kg = 4 500 g     b) 17,3 km = 17 300 m          c) 0,5 l = 0,5 dm3          d) 720 ml =  0,72 l

 3. Melyik állítás érvénytelen?
a)  Az autónak  140 kg lehet a tömege    c) A repülőgépnek 185 t is lehet a tömege
b)  A kiflinek 40 g lehet a tömege       d) A kolibri tömege körülbelül 1,5 g

 4. Mekkora a térfogata 1 bögrének? (1.Grafikon) .......................

 5. Ki bizonyította, hogy az a test, amely teljesen a vízbe merül    
pontosan annyi vizet szorít ki, amennyi a saját térfogata? 
a)  Pascal     b)  Aristoteles     c)  Archimedes     d)  Pytagoras   

 6. Alakítsd át:

        750 g  = .............. kg          85,5 ml  = .............. l

          2 l  =  .............. dm3            0,5 m3 = .............. l          

     4,28 kg  = .............. g      70,6 t  = .............. kg 

 7. Hogyan osztanál szét 5 l vizet három edénybe úgy,  
hogy minden edényben különböző mennyiségű víz legyen. Rajzold és írd le!

 ..........................................................................................................................................................

 8. Sorolj fel legalább két olyan szilárd testet és két olyan gáznemű testet, amely rugalmas! 

        .........................................................................     ............................................................................

       .........................................................................     ............................................................................

 9. A drótból szorosan néhány menetet tekertünk. Így tíz menet vastagsága 1 cm. Számítsd ki a drót vas-

tagságát!       ..........................

10. Hány ml víz fér az 5 cm élű kockába? ................................................

1 l (liter) = 1 dm3,  1 ml = 1 cm3,  1 dm3 = 1 000 cm3, 1 l = 1 000 ml

1. Grafikon 
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A TESTEK VISELKEDÉSE A FOLYADÉKOKBAN ÉS A GÁZOKBAN

Dátum:

II. A TESTEK VISELKEDÉSE A FOLYADÉKOKBAN ÉS A GÁZOKBAN
A TESTEK VISELKEDÉSE A FOLYADÉKOKBAN

2.1 A tömeg hatása a vízben lévő testek viselkedésére

 1. KÍSÉRLET: Vizsgáld meg, hogyan viselkedik a gyógyszeres fiola a vízben. (A gyógyszeres 
fiola egy gyógyszert tároló kis üveg edényke.)

 SEGÉDESZKÖZÖK:  egy üres fiola, egy vízzel töltött fiola, egy söréttel vagy apró kövecskék-
kel, homokkal töltött fiola.

 MUNKAMENET: Fokozatosan rakd bele a fiolákat egy vízzel töltött edénybe és figyeld meg, 
hogyan viselkednek! Rajzold és írd le amit megállapítottál!

 

            ....................................    ....................................    ....................................

 2. KÍSÉRLET: Próbáld ki, hogy egy test mikor úszik, lebeg, és mikor merül el! Úgy töltsd meg a 
kis műanyagedénykéket, hogy azok a vízbe helyezve ússzanak, lebegjenek és merüljenek el!

 SEGÉDESZKÖZÖK:  Kis műanyagedénykék a csokitojásból, só.

 MUNKAMENET:  
 Tégy a műanyagedénykébe egy kávéskanál sót, jól zárd be és helyezd egy nagyobb vízzel 

töltött üvegedénybe! Figyeld meg, hogy viselkedik az edényke a vízben! Ez után tégy még fo-
kozatosan sót az edénybe úgy, hogy az a vízbe helyezve lebegjen! Ez egy kis kitartást igényel. 
Ha egy kicsivel több sót teszel, mint az előző esetben, akkor az edényke a vízben lesüllyed. 

 

 1. FELADAT:  
 Csoportosítsd az alábbi tárgyakat a táblázatba aszerint, hogy azok úsznak, lebegnek vagy 

elmerülnek a vízben: kő, parafadarabka, búvár, fafigura, lego építőkocka, szeg, tengeralatt-
járó megtöltött vízkamrákkal, a csokitojásban lévő műanyagedényke, üvegtörmelék, kulcs, 
gyurmából készült golyó, vízzel töltött gyógyszeres fiola.

35. ábra

34. ábra

    a tzest úszik  a test lebeg  a test süllyed

A testek tömege hatással van a folyadékokban való viselkedésükre.
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A TESTEK VISELKEDÉSE A FOLYADÉKOKBAN

Dátum:

A test a folyadékban úszik, lebeg és elmerül.

A TEST ÚSZIK A TEST LEBEG A TEST SÜLLYED

15. Táb.

 2. FELADAT:  Két kocka áll rendelkezésedre, mindkettő éle 1 cm hosszú. Az egyik fából, a 
másik fémből készült.  a)  Mekkora a térfogatuk?

                                     b)  Hogyan állapítanád meg, hogy melyik készült fából, ha azonos  
          színűek?

 3. KISÉRLET: Állapítsd meg, hogyan fog a vízben viselkedni két azonos térfogatú, de külön-
böző anyagokból készült kocka! 

 SEGÉDESZKÖZÖK: 1 cm élű fából illetve vasból készült kocka, vízzel töltött edény.

 MUNKAMENET: Hasonlítsd össze a kockák tömegét velük azonos térfogatú víz tömegével! 
Milyen anyagból készült az A kocka és milyenből a B? 

...............................................

...............................................

36. ábra

 3. FELADAT: Próbáld összehasonlítani az előző kísérletekből a fakocka, vaskocka és a vízzel 
töltött gyógyszeres fiola tömegét. Mindegyik vizsgált test térfogata 1 cm3. Hogyan viselked-
nek az említett testek a vízben?  

..................................................................................................................................................................

 4. FELADAT:  Írd le, hogyan viselkedik a parafa a vízben és mutasd be!

..................................................................................................................................................................

 5. FELADAT:  Tudnád jellemezni az ember vízben való viselkedését?

..................................................................................................................................................................

 6. FELADAT: Amikor úszótanfolyamon voltál, az úszómester adott egy deszkát, amellyel úsz-
ni tanultál. Milyen anyagból készült? 

...................................................................................
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A testek alakja és térfogata hatással van a testek folyadékokban való viselkedésükre.

2.2 A térfogat és az alak hatása a vízben lévő testek viselkedésére
 

 1. KÍSÉRLET: Állapítsd meg, hogyan viselkednek a vízben ugyanolyan anyagból készült, de 
különböző alakú testek! A tömeg hatással van a test folyadékban való viselkedésére. Rajzold 
be a vízzel töltött edényekbe, hogyan viselkednek az egyes testek a vízben!

 SEGÉDESZKÖZÖK:  gyurma, vízzel telt edény.

 MUNKAMENT: Végy egy hasáb alakú gyurmát és tedd bele a vízbe! Figyeld, hogy viselkedik 
a hasáb! Aztán ugyanebből a gyurmából készíts egy golyót és ismét engedd bele a vízbe! 
Figyeld, hogy viselkedik a golyó! Újra ugyanazt a gyurmát használd és formázz belőle egy 
hajócskát! Helyezd a vízre és figyeld meg, mi történik! Mindent rajzolj és jegyezz le! 

                                                        37a. ábra                          37b. ábra                              37c. ábra

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 2. KISÉRLET: Próbáld megfigyelni, hogyan viselkednek az azonos tömegű, de különböző tér-
fogatú testek, ha vízre helyezed azokat.

 SEGÉDESZKÖZÖK: Három különböző alakú műanyagpohár (pl. joghurtos), három pár nehezék 
(vagy a poharak megtöltéséhez egyenlő térfogatú víz), egy nagyobb vízzel töltött edény. 

 MUNKAMENET: Mindegyik műanyagpohárba tégy két fém nehezéket! Egymás után helyezd 
a poharakat a vízzel töltött edénybe! Figyeld meg, hogy merülnek el! Mindegyik edény más 
mélységbe merül. Mindent rajzolj és jegyezz le! (38. ábra)

 

38. ábra

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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Dátum:

Egy m3 (cm3) anyag tömege az anyag sűrűségét határozza meg.

 1. FELADAT: Tudod, hogy miért használnak a búvárok ólomlemezekkel töltött nehezítő övet? 
Keress az interneten információkat a búvárokról és öltözékükről!

........................................................................................................................

 2. FELADAT: Kísérelj meg tűt helyezni a víz felszínére úgy, hogy ne süly-
lyedjen el!

 3. FELADAT: a)  A 39a. ábrán két tárgy látható, az egyik acélból  
       készült, a másik fából. Melyik van acélból?..........

        b) A 39b. ábrán két azonos térfogatú tárgy látható.  
     Melyik van acélból és melyik alumíniumból?

      ............................

 1. PROBLÉMA:  Minden hajó meghatározott tömeggel rendelkezik.  
Mi történik, ha ezt a tömeget túlhaladja?

 Próbáld ki ezt kísérlettel! A kisebbik műanyagpohárba a 2. kísérletből 
nehezék helyett használj vizet! Lassan öntsd a vizet a pohárba és fi-
gyeld a süllyedését egészen addig, míg el nem merül. 

........................................................................................................................

 2. PROBLÉMA: A 40. ábrán két hajó van, az egyik kisebb a másik nagyobb. Feltételezzük, 

hogy azonos a terhelésük. Melyik merül mélyebbre?
                            ....................................................

                            ....................................................

                            ....................................................

39a. ábra

39b. ábra

40. ábra

2.3 A szilárd testek sűrűsége
 5. ÖNÁLLÓ MUNKA:  

 Válassz két azonos térfogatú tárgyat, például egy-egy fából és vasból készült 1cm élű kockát. 
Ezekhez még keress 1 cm3 térfogatú gyógyszeres fiolát. Digitális mérleg segítségével hatá-
rozd meg valamennyi test tömegét, és számítsd ki valamennyi test térfogatát! Az értékeket 
írd be egy táblázatba! Mindhárom testet helyezd vízbe és figyeld meg, hogy viselkednek!  
A 41. ábrán látható testek közül melyik test az első, a második, illetve a harmadik?

  SEGÉDESZKÖZÖK: Fából és vasból készült 1 cm3 térfogatú kockák, vízzel töltött gyógysze-
res fiola, digitális mérleg, vízzel töltött üvegtál.                                         

 MUNKAMENET: Az előző órák tananyagai alapján 
tudjátok, hogy a testek vízben való viselkedése 
nemcsak a tömegüktől függ, hanem a térfogatuk-
tól is. Próbáljátok kiszámítani valamennyi test 
tömegének és térfogatának arányát, s így ezáltal 
megállapítani a sűrűségüket! 41. ábra
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A ρ sűrűséget úgy számítjuk ki, hogy a test tömegét osztjuk annak V térfogatával.                    ρ = m : V

TEST TÖMEG
(g)

TÉRFOGAT
(cm3) ARÁNY m

V  

fakocka m
V  = ______ =                

g
cm3(       )

vízzel töltött 
gyógyszeres fiola

m
V  = ______ =                

g
cm3(       )

vaskocka m
V  = ______ =                

g
cm3(       )

 6. ÖNÁLLÓ MUNKA:      a) Határozd meg a gyurma sűrűségét!
                                    b) Határozd meg a burgonya sűrűségét!   
                                    c) Határozd meg az alma sűrűségét!
 Hasonlítsd össze a testek sűrűségét és számításaid helyességéről győződj meg a testek vízbe 

való merítésével!

 SEGÉDESZKÖZÖK: hasáb alakú gyurma, megtisztított kisebb burgonya vagy annak egy da-
rabja, kisebb alma vagy egy része, digitális mérleg, mérőhenger, víz.

 MUNKAMENET: Készítsd elő a gyurmát, burgonyát, almát, mérd meg a tömegüket és mérő-
henger segítségével határozd meg a térfogatukat! Minden értéket írj be a táblázatba! Képezd 
a tömeg és a térfogat arányát és számítsd ki a gyurma, burgonya és az alma sűrűségét!

TEST TÖMEG
(g)

TÉRFOGAT
(cm3)

SŰRŰSÉG	ρ = m
V  = m : V

g
cm3(       )

gyurma

burgonya

alma

 1. FELADAT:  Számítsd ki a 6,75 g tömegű és 2,5 cm3 térfogatú test sűrűségét! Milyen anyag-

ból készült a test? Használj segítségül táblázatokat!

..................................................................................................................................................................

 2. FELADAT: Az aranygyűrű tömege 2,3 g, térfogata 0,11 cm3. Tiszta aranyból készült a 

gyűrű? ...............................  

 3. FELADAT: Határozd meg a vas sűrűségét, ha térfogata 8 m3 és 
tömege 62 400 kg! ............................... 

 4. FELADAT: Mekkora a porcelántányér sűrűsége, ha térfogata 
166 ml, tömege 400 g? ..........

TUDOD, HOGY
az aranyékszerekbe tesznek 
ezüstöt, rezet, paládiumot és 
nikkelt? Az arany puha fém, 
ezért a szilárdításához ke-
vernek hozzá más fémeket, 
amelyek színezik is, például 
vörösre (réz hozzákeverésé-
vel), fehérre (nikkel hozzáke-
verésével).

16. táb.

17. táb.
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Dátum:

A test m tömegét úgy számítjuk ki, hogy a test V térfogatát szorozzuk ρ sűrűségével.                  m = ρ . V

 5. FELADAT: Határozd meg a test anyagának sűrűségét, ha a test tömege 89g és térfogata 10 cm3! 
Az eredményt fejezd ki alapmértékegységben és határozd meg milyen anyagból van a test!

..................................................................................................................................................................

 6. FELADAT: Töltsd ki a táblázatot, a számításokat és azok vázlatait a táblázat alatt készítsd el!
 

TÖMEG TÉRFOGAT SŰRŰSÉG ANYAG

8 640 kg 3,2 m3

44,65 g réz

25 m3 700 kg
cm3

733,6 g 0,917 
g

cm3

113 000 kg ólom

7,5 cm3 10,5 
g

cm3

 7. ÖNÁLLÓ MUNKA:     a) Határozd meg a rizs, száraz bab vagy lencse sűrűségét!
         b) Határozd meg a gyertyaviasz sűrűségét!
         c) Határozd meg a műanyaggolyó sűrűségét! 
         d) Határozd meg a radírgumi sűrűségét!

 SEGÉDESZKÖZÖK:  Egy marék rizs, viaszgyerta, műanyggolyók, radírgumi, víz, 0,1 g pon-
tossággal mérő digitális mérleg, mérőhenger.

 MUNKAMENET: Tégy egy marék rizst a digitális mérlegre és mérd meg a tömegét! Mérőhen-
ger segítségével határozd meg a rizs térfogatát! Az értékeket írd be a táblázatba és számítsd 
ki a rizs sűrűségét! Ugyanígy járj el a viaszgyerta, műanyaggolyó és a gyurma esteében is! 
Előbb becsülj, majd becslésedet hasonlítsd össze a valósággal!

TEST (ANYAG) TÖMEG (g)    TÉRFOGAT (cm3) SŰRŰSÉG ( g
cm3 )

rizs ρ = 
m
V  = 

viaszgyertya ρ = 
m
V  = 

műanyaggolyó ρ = 
m
V  = 

radírgumi ρ = 
m
V  =

18. Táb.

19. Táb.
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 8. ÖNÁLLÓ MUNKA:    Határozd meg a 10 centes pénzérme sűrűségét!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Néhány 10 centes pénzérme, 0,1 g pontossággal mérő digitális mérleg, 
mérőhenger, víz.

 MUNKAMENET:  Állapítsd meg az érmék tömegét és oszd el a térfogatukkal. ..............................

Azonos  térfogatú testek esetében érvényes: minél nagyobb a test sűrűsége, annál nagyobb a tömege. Azonos tömegű 
testek esetében érvényes: minél nagyobb a test sűrűsége, annál kisebb a térfogata.

2.4 A folyadékok sűrűsége

 1. KÍSÉRLET: Önts egy edénybe egy kevés benzint. Tölts bele óvatosan, az edény fala men-
tén vizet és hagyd nyugton! Figyeld, hogyan rendeződnek el a folyadékok az edényben 
(42. ábra)! Hasonlítsd össze a folyadékok sűrűségét! Rajzold  le, hogyan rendeződtek el a 
folyadékok az edényben! Hol lesz mindig a könnyebb folyadék?

 SEGÉDESZKÖZÖK: víz, benzin.

 1. FELADAT: Fejezd ki az alábbi folyadékok sűrűségét kg
m3 .

   benzin sűrűsége:          0,75 g
cm3(       ) = ................  

   repceolaj sűrűsége:         0,92 g
cm3(       ) = ................

   aceton sűrűsége:    0,79 g
cm3(       ) = ................

   tengervíz sűrűsége:        1,02 g
cm3(       ) = ................

   tej sűrűsége:         1,04 g
cm3(       ) = ................

   tejszín sűrűsége:    0,90 g
cm3(       ) = ................

 2. FELADAT: Rendezd az alábbi folyadéksűrűségeket a legsűrűbbtől!

 1. PROBLÉMA: A feltüntetett sűrűségek alapján állítólag a tejszín ritkább, mint a tej. Igaz ez? 
Próbálj erről meggyőződni! Mi a sűrűbb, a tej vagy a tejszín? 

 MUNKAMENET:  önts tejet egy pohárba és hagyd állni! A tejszín a tej ..................... rakódik 
le Tehát a tejszín ........................ mint a tej.

 2. KISÉRLET: Állapítsd meg egyedül a víz sűrűségét a vízvezetékből! Mire van ehhez szükséged?

 SEGÉDESZKÖZÖK: ...................................................................................................................
 MUNKAMENET: Végy egy mérőhengert és állapítsd meg a tömegét:  m1 = ................ g
   Önts a mérőhengerbe vizet és jegyezd le a tömeget:  m2 = ................ g

   A víz tömege: m = m2 – m1 = ................ g

   Most olvasd le a víz térfogatát a mérőhengerben:  V = ................ ml = ................ cm3

   Számítsd ki a folyadék sűrűségét:  ρ = m
v  = m : V         ρ = ................  

g
cm3(       )

   Írj feleletet: ........................................................................................................................

42. ábra
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 3. KISÉRLET: Állapítsd meg a sós víz sűrűségét! Dolgozzatok párosával vagy csoportban!

 SEGÉDESZKÖZÖK: vízzel töltött edény, só, digitális mérleg, mérőhenger.

 MUNKAMENET:  Szórj egy kanál sót a vízbe és jól keverd össze! A mérleg segítségével állapítsd 
meg a sós víz tömegét, mérőhenger segítségével pedig a térfogatát! A megfelelő képlet segítségé-
vel számítsd ki a sós víz sűrűségét! Milyen a sós víz sűrűsége (válassz a lehetőségek közül):

 a)  nagyobb
 b)  kisebb                                

   mint a víz sűrűsége a vízvezetékből. Miért lesz minden csoportnak más eredménye?   

..................................................................................................................................................................                                                              

 3. FELADAT: A 43. ábrán lévő egyforma edényekben azonos 
térfogatú két különböző folyadék van.  Az egyik edényben 
víz, a másikban olaj van. Az olaj sűrűsége 920 ( kg

m3 ), a víz 
sűrűsége 1 000 ( kg

m3 ). Melyik folyadék van az A edényben? 

............................     
                                          

 4. FELADAT: Határozd meg a víz és az olaj tömegét a 3. fel-
adatból, ha mindkét folyadék térfogata 2,5 dl! 

   ..........................................................................................

 2. PROBLÉMA: Melyik a sűrűbb, a víz vagy az olaj?

  MUNKAMENET:  Önts vizet és olajat egy pohárba és hagyd egy kicsit megállapodni! Az olaj 
   a víz ................................. rakódik le. Tehát az olaj ................................... mint a víz.

 4. KISÉRLET: Önts sűrű házi készítésű szi-
rupot egy üvegpohárba! Óvatosan, a pohár 
fala mentén, önts hozzá olajat, majd végül 
vizet! Hogyan rendeződtek el a folyadé-
kok? Rajzold le és indokold meg! 

 SEGÉDESZKÖZÖK: Házi ribizliszirup, víz, olaj, üvegpohár.

..................................................................................................................................................................

 5. KISÉRLET:  Végy egy kisebb műanyag flakont és harmadáig töltsd meg vízzel! Következő 
harmadába tölts olajat! Zárd be a flakont! Fordítsd meg a flakont aljával felfelé és figyeld 
meg, hogyan cserélődnek ki a folyadékok! Magyarázd meg! Az ábrába írd be a folyadékok 
megnevezéseit a flakon megfordítása előtt és után! (45. ábra)

 SEGÉDESZKÖZÖK:  Kisebb átlátszó  műanyag flakon zárókupakkal, víz, olaj. (45. ábra)  

A sűrűség alapmértékegysége az 1 kg
m3(       ). A sűrűség további mértékegysége az 1 kg

m3(       ) . Érvényes: 1 g
cm3(       ) = 1 000  kg

m3(       ) és  

1 kg
m3(       ) = 0,001 g

cm3(       ). 

43. ábra

44. ábra
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46. ábra

 45. ábra

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................                                                 

 6. KISÉRLET: Készíts egyszerű sűrűségmérőt! Rajzold le, hogyan merül el a sűrűségmérő az 
olajban és a sós vízben!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Három hurkapálcika, vízzel töltött edény, olajjal töltött edény, sós vízzel 
töltött edény, gyurma.

 MUNKAMENET: Végy három hurkapálcikát és a végeiket nehezítsd meg egy-egy gyurma-
golyóval! Kösd össze az így elkészített sűrűségmérőket és tedd bele azokat a vízzel töltött 
edénybe! Merülésüket jelöld meg a hurkapálcikán filctollal! Ezután ezt az egyszerű sűrűség-
mérőt helyezd az olajba! Hogyan fog a sűrűségmérő viselkedni az olajban? Mélyebbre merül 
a jelzés alá, vagy kibukkan a jelzés fölé?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Az úszó tárgyak sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége. A süllyedő tárgyak sűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége.
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Dátum:

A víz sűrűsége:  ρv = 1 g
cm3(       ) = 1 000 kg

m3(       )  

2.5 A testek által kiszorított folyadék térfogata

 9. ÖNÁLLÓ MUNKA: Hasonlítsd össze az úszó testek által kiszorított folyadék térfogatát, ha az 
úszó test tömege folyamatosan növekszik!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Megfelelő nagyságú szélesebb műanyagedény, nehezékek, nagyobb víz-
zel töltött edény (pl. egy akvárium), filctoll.

 MUNKAMENET: Egy nagyobb üvegből készült edényt tölts meg vízzel. Filctollal az üveg-
edény külső falán jelöld meg vízszintes vonallal a víz szintjét és a jel mellé írj nullát! Vedd 
a műanyagedényt és helyezd a vízzel töltött edénybe! Az edény úszik. A víz szintje szinte 
nem is változott. Helyezz a műanyagedénybe egy nehezéket és a filctolla jelöld meg a víz 
szintjének változását! A jel mellé írj 1-est! Helyezz el még egy nehezéket az előző mellé és 
újra jelöld meg a víz szintjét! Így folytasd még legalább kétszer! (Ha a víz szintje csak elha-
nyagolhatóan változik, akkor egyszerre két nehezéket használj!) (47. ábra) A mért értékeket 
jegyezd be a táblázatba és próbáld megfogalmazni a kísérlet eredményét! 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

47. ábra

 A táblázat tervezete:

A NEHEZÉKEK 
SZÁMA

A VÍZ SZINTJÉNEK 
VÁLTOZÁSA  c

A KISZORÍTOTT VÍZ 
TÉRFOGATÁNAK 

KISZÁMÍTÁSA 
V = a . b . c

A KISZORÍTOTT VÍZ 
TÉRFOGATÁNAK 

VÁLTOZÁSA

0

1

2

3

4
A nagyobb edény (akvárium) méretei: a = 20 cm, b = 10 cm, c = értéke változik. 20. Táb.
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Dátum:

 21. Táb.

Az úszó test tömege egyenlő a kiszorított víz tömegével.

 1. FELADAT: Számítsd ki a test által kiszorított víz tömegét és hasonlítsd össze az úszó test 
tömegével a 9. önálló munkából!  

A NEHEZÉKEK SZÁMA A NEHEZÉK TÖMEGE A VÍZ TÖMEGE

1

2

3

4

   A víz tömegét az alábbi képlet alapján számítsd ki: m = ρ . V    ahol  ρ = 1( g
cm3 ).

 2. FELADAT: Az 1. feladat és a 9. önálló munka alapján jegyezd be a grafikonba a nehezék 
tömegét és a kiszorított víz térfogatát! Milyen eredményhez jutottál?

..........................................................................................

..........................................................................................

 3. FELADAT: A 2,5 kg tömegű test úszik a vízen. 
 Állapítsd meg,
 a)  mekkora annak a víznek a tömege, amelyet  

 a test kiszorít,
 b)  mekkora a test által kiszorított víz térfogata,
 c)  mekkora az úszó test vízbe merülő részének  

 a térfogata!

..........................................................................................

..........................................................................................        
2. Grafikon

 10. ÖNÁLLÓ MUNKA: Tapasztalatból tudod, hogy ha a test úszik, vagy süllyed, akkor a víz 
szintje emelkedik. Mennyivel? Egy edénybe, amely a pereméig van vízzel töltve, helyezz 
egy szilárd testet! Mekkora az elmerülő test térfogata?  Próbáld összehasonlítani az elmerült 
test térfogatát a kiszorított víz térfogatával!  

 SEGÉDESZKÖZÖK: Egy vízzel töltött edény, egy üres edény, szabályos alakú szilárd test  
(pl. kocka vagy hasáb).

 MUNKAMENET: Az üres edénybe helyezd bele a másik edényt és töltsd meg a pereméig víz-
zel! Merítsd bele a teletöltött edénybe a szilárd testet és fogd fel a másik edénybe a kifolyó 
vizet! Mennyi víz folyott ki? (48a. ábra)

       Milyen következtetésre jutottál?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
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 4. FELADAT: A 10. önálló munkából bizonyítsd be, hogy a test térfogata és a kiszorított víz 
térfogata egyenlő! Számítsd ki a test térfogatát és a víz térfogatát mérd meg mérőhenger 
segítségével! Rajzold be a víz szintjének magasságát az ábrába!

 MUNKAMENET: Először mérd meg a test éleinek hosszát és jegyezd le azokat! Számítsd ki 
a test térfogatát! Ezután öntsd át a test által kiszorított és kifolyott vizet a mérőhengerbe és 
állapítsd meg a víz térfogatát! Az így kapott értékeket hasonlítsd össze az előbbi feladat kö-
vetkeztetésével! Helyesek voltak az állításaid?

 
	 A	test	térfogata: V = a . b . c A	víz	térfogata:

 a  = ............ cm       V  = ............ ml

 b  = ............ cm

 c  = ............ cm

   V =                                (cm3)  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 5. FELADAT: Hasonlítsd össze az elmerült test tömegét és a kiszorított víz tömegét az előző 
10. önálló munkából! Milyen következtetésre jutottál?

 MUNKAMENET:  A test tömegét állapítsd meg digitális mérlegen, vagy számítással! Hasonló-
an állapítsd meg a víz tömegét is! 

  A test tömege (ha pl. alumíniumból van): A víz tömegét a térfogata alapján határozd meg: 

  m  = V . ρ  = ............ g      m  = ............ g

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

A folyadékokba merülő testek kiszorítják a folyadékot.

48a. ábra

48b. ábra
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Azok a testek, amelyek sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége, a folyadékban elmerülnek.

2.6  A testek viselkedése különböző sűrűségű folyadékokba

 1. PROBLÉMA: Mit gondolsz, hogyan fognak viselkedni a szilárd testek a vízben és ugyan-
ezek a testek más folyadékban, pl. olajban? Egyformán, vagy különbözően? 

 Sejtéseidet bebizonyíthatod az alábbi kísérlettel!

 1. KISÉRLET: Milyen mélyre merül a fakocka vízben és olajban?  
Rajzold be az ábrába a kockát az olajban!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Két egyforma fakocka, vízzel 
töltött edény és olajjal töltött edény. 

 MUNKAMENET: Helyezd bele a két egyforma koc-
kát a vízzel töltött és az olajjal töltött edényekbe! 
Hasonlítsd össze a merülés mélységét mindkét 
edényben!  

 2. KISÉRLET: Önts egy edénybe mézet, óvatosan az edény fala mentén olajat, végezetül vizet! 
Figyeld meg, hogyan helyezkednek el a folyadékrétegek! (50. ábra)

 Ebbe az edénybe óvatosan helyezz bel egy kisebb csavart, fagombot, egy müanyagkockát, 
radírgumit! Figyeld meg hol helyezkedtek el a tárgyak! Rajzold le, amit láttál és készíts váz-
latot és jegyzetet! 

 SEGÉDESZKÖZÖK: Üvegpohár, méz, víz, olaj, fémcsavar, fagomb (vagy egy fadarab), 
müanyagkocka (pl. legóból), kisebb radírgumi.

49. ábra

50. ábra

51. ábra

 3. KISÉRLET: Próbáld összehasonlítani az édesvíz sűrűségét  a sós víz sűrűségével!

 SEGÉDESZKÖZÖK:  friss tojás, víz, só, üvegedény.

 MUNKAMENET: Az első edénybe önts vizet, a 
második edénybe a vízbe szórjál sót!

 A friss tojást merítsd bele az első edénybe! Fi-
gyeld meg, hogyan viselkedik a tojás! Rajzold 
és jegyezd le, amit megállapítottál! Ezután 
ugyanezt a tojást merítsd a sós vízbe! Rajzold 
és jegyezd le, amit megfigyeltél! (51. ábra)

 BEFEJEZÉS: A tojás a vízvezetékből engedett 
vízben lesüllyed az edény aljára, de a sós vízben felemelkedik. Miért? Indokold meg!

..................................................................................................................................................................
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Az elmerülő testek tömege nagyobb, mint az általuk kiszorított folyadék tömege.

 2. PROBLÉMA:  Változik a hajó merülése, ha a tengerből az édesvizű folyóba úszik? Megfi-
gyelésedet rajzold és írd le!

 SEGÉDESZKÖZÖK:  Két egyforma műanyagedény (hajókat ábrázolnak) azonos „rakomány-
nyal” (terheléssel), egy üvegedény sós vízzel és egy másik a vízvezetékből engedett vízzel. 

 MUNKAMENET: Készíts elő két egyforma üvegedényt (pl. akváriumot). Az egyikbe engedj vizet 
a vízvezetékből és a másikba készíts telített sós oldatot! Ezekbe az edényekbe helyezd bele az 
egyforma műanyagedényeket azonos terheléssel! Figyeld meg a „hajócskák” merülését!

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 3. ProblémA: Az 52. ábrán két hajócska látható. Az egyik a Dunában úszik és a másik a Föld-
közi-tengerben. 

 Hol úszik az A hajó:
 a) a Dunában
 b) a Földközi – tengerben

            52. ábra

 4. KISÉRLET: A kiszorított víz térfogatának segítségével állapítsd meg az úszó test tömegét! 

 SEGÉDESZKÖZÖK: Denaturált szesz, mérőhenger, digitális mérleg, műanyagedényke a 
csokitojásból, apró nehezékek.

 MUNKAMENET:  Kísérletezve állapítsd meg a denaturált szesz sűrűségét: m = ........... g,    
   V = ............ ml             ρ = m

v  = m : V =  ............... (
g

cm3 )
 A denaturált szesszel töltött mérőhengerbe merítsd bele a csokitojás nehezékekkel töltött 

műanyagedénykéjét. Állapítsd meg mennyivel változott a denaturált szesz térfogata és szá-
mítással határozd meg a kiszorított szesz tömegét:  m =  V´ .  ρ  =  ............. g. Mekkora az 
úszó test tömege?

..................................................................................................................................................................

 1. FELADAT: Számítsd ki a dobozban lévő 1 liter tej tömegét, ha a tej sűrűsége  1,04 ( g
cm3 ) és 

a tejesdoboz tömege 40 g!

..................................................................................................................................................................
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 2. FELADAT: Számítsd ki a műanyagflakonban lévő 2 liter repceolaj tömegét, ha a repceolaj 
sűrűsége 0,92 ( g

cm3 )  és a csomagolás tömege 35 g!

............................................................................................................................

 3. FELADAT: A jégkockát egy vízzel színig töltött pohárba helyeztük. 
Ha elolvad, akkor a víz a pohárból 

 a) kifolyik        b) nem folyik ki

53. ábra
2.7 A hőmérséklet hatása a folyadékok sűrűségére

 1. KÍSÉRLET: Helyezz egy kisebb, forró vízzel töltött edényt egy nagyobb, hideg vízzel töltött 
edénybe! Figyeld meg, mi fog történni!  (54. ábra)

 SEGÉDESZKÖZÖK:  Egy kisebb edény forró vízzel (teával színezve), nagyobb edény hideg 
vízzel a vízvezetékből.

 MUNKAMENET: A kisebb vékonyfalú 
edénybe önts forró vizet (tanítói se-
gí t séggel) és színezd meg élelmi-
szerszinezővel, vagy készíts teát! Óva-
tosan helyezd bele ezt a nyitott edényt a 
nagyobb edénybe, amelyben hideg víz 
van! Mit figyelsz meg? Tapasztalásodat 
rajzold és jegyezd le!  

..................................................................................................................................................................    

 2. KÍSÉRLET: Figyeld meg a folyadék sűrűségének változását emelkedő és csökkenő hőmér-
sékletű folyadék esetében! Indokold meg a térfogat változását a hőmérséklet változásától 
függően és rajzold be az ábrába a víz szintjét az üvegcsőben.

 SEGÉDESZKÖZÖK:  Flakon a kupakjával, amelybe nyílás van fúrva, átlátszó cső (lehet egy 
műanyag átlátszó toll borítója is), meleg és hideg víz, nagyobb edény, gyurma.

 MUNKAMENET: A flakonba engedj vizet a víz-
vezetékből és zárd be a kupakjával, amelybe 
gyurma segítségével egy átlátszó csövet erő-
sítettünk. A flakont helyezd előbb a hideg víz-
zel töltött nagyobb edénybe! Figyeld meg, mi 
történik! Vedd ki a flakont és helyezd a meleg 
vízfürdőbe és figyelj, mi történik most! Megfi-
gyeléseidet írd és rajzold le!   

........................................................................................

........................................................................................                 
A víztől különböző folyadékok esetében is érvényes, hogy az úszó test tömege egyenlő a test által kiszorított folyadék tömegével

54. ábra

 55. ábra
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 1. PROBLÉMA: Hogyan viselkednek a különböző folyadékok, ha változik a hőmérsékletük?

 SEGÉDESZKÖZÖK: Négy egyforma flakon kifúrt kupakjaikkal, négy átlátszó cső, négy különbö-
ző folyadék, pl. víz, olaj, ecet, alkohol, egy nagyobb edény, meleg és hideg víz, gyurma.

 MUNKAMENET: Az egyforma flakonokba önts azonos mennyiséget a különböző folyadékok-
ból! Mindegyik flakont zárj be a kupakjával, amelybe átlátszó cső van helyezve. A vízszin-
teknek a flakonokban egyenlőnek kellene lenniük. Előbb helyezd a flakonokat a hideg vízzel 
töltött edénybe és figyeld meg, mi történik! Ezután mindegyik flakont merítsd bele a meleg 
vízfürdőbe és újra figyeld meg, mi történik! Tapasztalataidat írd és rajzold le!

A folyadékok növekvő hőmérsékletével sűrűségük csökken és térfogatuk növekszik. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 3. KISÉRLET: Készíts házi folyadékhőmérőt! (57. ábra)

 SEGÉDESZKÖZÖK: Flakon a kupakjával, amelybe nyílás van fúrva, 
átlátszó cső, amely a kupak nyílásába van helyezve, víz, gyurma.

 MUNKAMENET: Készíts elé egy flakont, töltsd meg vízzel úgy, hogy a 
víz szintje 1–2 cm-rel a kupak alatt legyen! A kupakba erősítsd bele 
gyurmával a csövet úgy, hogy az alsó vége érjen bele a vízbe! Hogy 
a cső szilárdabban álljon, hozzáragaszthatod átlátszó ragasztóval egy 
vékony lemezhez! A folyadék szintje változni fog a vékony csőben, ha 
a helyiségben emelkedik vagy csökken a hőmérséklet.

 4. KISÉRLET: Készíts pontosabb folyadékhőmérőt!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Ugyanazokat a segédeszközöket használd, mint az 
előző kísérletben, kivéve a vizet! Helyette használhatsz közönséges ecet is! M U N K A M E -
NET A pontosabb méréshez olyan folyadékra van szükség, amely nem fagy meg 0 °C-on. 
Az elkészített flakont akkor tedd ki az abrakpárkányra, ha kint a levegő hőmérséklete éppen 
0°C. A vékony csőben a folyadék szintjét láthatóan jelöld meg a 0 °C-al! Vidd be a hőmérődet 
egy olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 20 °C! Miután a folyadék szintje megállapodott a 
vékony csőben, jelöld meg rajta a 20°C-ot! A 0°C.tól 20°C-ig tartó szakaszt pontosan oszd fel 
20 egyenlő részre! Minden egyes szakaszt még további részekre oszthatsz! Legjobban úgy 
tudod a felosztást elvégezni, ha a 0°C-tól 20°C-ig tartó szakaszt átmásolod papírra!

56a. ábra 56b. ábra

58. ábra57. ábra
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A TESTEK VISELKEDÉSE A GÁZOKBAN
2.8 A gázok sűrűsége

 1. KISÉRLET: Figyeld a meleg levegő áramlását!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Vékony aranyszál (pl. karácsonyfadíszből) fonálra rögzítve, meleg radi-
átor vagy égő gyertya.

 MUNKAMENET: Kösd a fonálra a vékony aranyszálat és kösd fel a radiátor vagy az égő gyer-
tya fölé! A kísérletet kizárólag tanítód segítségével végezd el! Mit figyelhetsz meg?

..............................................................................................................................

 2. KISÉRLET: Ha kinyitod az osztályajtót, érzed hogyan áramlik a levegő. 
Mutasd meg, melyik irányban áramlik a hideg levegő és melyik irányban 
a meleg? Rajzold be, melyik irányba térnek ki a színes szalagok!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Színes krepp papírból kivágott vékony szalagok, 
ragasztószalag.

 MUNKAMENET: Vágj néhány vékony szalagot színes krepp papírból és 
ragasztószalaggal ragaszd fel ezeket a nyitott ajtó felső élére! Pár más 
színű szalagot pedig a nyitott ajtó alsó élére ragassz fel! Figyeld, melyik 
irányban térnek ki a szalagok! Megfigyelésedet rajzold le és indokold meg!

..............................................................................................................................

 3. KISÉRLET: Fújj fel egy lufit és helyezd egy égő gyertya mellé! Figyeld meg, hogy fog a lufi 
viselkedni, és próbáld megindokolni a lufi viselkedését! Rajzold be a lufit a 60b. ábrába!

 SEGÉDESZKÖZÖK: Lufi, gyertya, gyufa.

 MUNKAMENET: Felnőtt személy segítségével helyezd a felfújt lufit az 
égő gyertyához! Figyeld, hogyan változtatja a lufi a térfogatát! Rajzold 
és írd le, amit megállapítottál!

................................................................

................................................................
   

 1. PROBLÉMA: Fújj fel egy lufit és engedd el! Milyen irányban mozog? 

 SEGÉDESZKÖZÖK: Lufi.

 MUNKAMENET: Készíts elő  
egy lufit  és fújd fel!  
Ha elengeded, sebesen  
elkezd mozogni.  
Melyik irányban?  
Tapasztalataidat jegyezd le!

TUDOD HOGY
alégballonnal elsőként 
a Montgolfier testvérek 
repültek? A repülésre 
1783-ban került sor 
XVI. Lajos szeme láttá-
ra. Egy-egy birka, kacsa 
és kakas voltak az első 
utasok. Csak egy évvel 
később mutatott be lég-
ballonnal való repülést 
Pozsonyban a szlovák 
Štefan Sablík

A meleg levegő sűrűsége kisebb, mint a hidegé, ezért felfelé emelkedik.

59. ábra

60a. ábra

61a. ábra

60b. ábra

61b. ábra

Nyíllal jelöld meg a lufi 
mozgásának irányát!
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Az anyag sűrűsége változik az anyag hőmérsékletével. 

 1. FELADAT:  Töltsd ki a táblázatot és rendezd a feltüntetett sűrűségeket a legkisebb értéktől 
kezdve! Melyik gázzal töltenél meg egy nagy ballont, hogy az repüljön? 

 

GÁZNEMŰ	ANYAG HÉLIUM LEVEGŐ HIDROGÉN SZÉN-DIOXID

Sűrűség ( g
cm3) 0,001276 0,000898

Sűrűség (kg
m3) 0,176 1,951

 2. FELADAT:  Melyik gáz a létfontosságú az ember számára? .................................................
 3. FELADAT Ismeretlen pincékbe, sziklamélyedésekbe és barlangokba az emberek nyílt lán-

got használnak az elegendő mennyiségű …………………….. ellenőrzésére. Ha a szén-di-
oxid van túlsúlyban, akkor a láng elalszik, amely veszélyjelzés az emberek számára, hogy 
gyorsan hagyják el azt a helyet.

TUDOD EZT?
Teszteld a tudásodat!

 1. Gyakorlati feladat: Méréssel állapítsd meg egy hasáb alakú gyurma tömegét és mérd meg a térfo-
gatát! A mért értékekből számítsd ki a gyurma sűrűségét!

 A gyurma térfogata ....................................... ml

 A gyurma tömeg  .......................................... g

 A gyurma sűrűség  .......................................  g
cm3

 Felelet: ......................................................................

 2. A 62. ábrán ugyanaz a test egyszer olajba, máskor pedig vízbe lett merítve. Melyik test lett a vízbe 
merítve, az A vagy a B?  .....................

 3. A mérlegre, a 63. ábra alapján, egy gömböt és egy koc-
kát helyeztünk. Melyik testnek nagyobb a tömege? Az A 
testnek vagy a B testnek? .....................

 4. Hogyan viselkednek a vízben azok a testek, amelyek a 
grafikonon az egyenes 
alatt vannak ábrázolva 
(mint a B pont)?
  a) lebegnek                                    
  b) lesüllyednek a fenéki  
  c)  felfelé emelkednek
  d) nem tudom
5. Töltsd ki: (sűrűbb, ritkább)
  A tejszín mindig a tej felszínén gyűlik össze. mert     
  ....................................... , mint a tej.

62. ábra

Graf. 3

Obr. 63

22. Táb.
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Balóny sú v súčasnosti plnené horúcim vzduchom.

  6. Janka az osztályba két felfújt lufit hoz. Ha elengedi azokat, az első lufi felrepül a plafonig és ott 
is marad. A másik a padlóra süllyed. Az egyik héliummal van töltve, a másikat Janka fújta fel. 
Melyik lufi van héliummal töltve? Az első vagy a második?  ....................

  7. Ha a tengeralattjáró a tenger felszínéről a tenger mélyébe akar jutni, akkor 
 a) beengedi a vizet a kamráiba,
        b) kinyomja a vizet a kamráiból,
        c) a kamrák üresek,
        d) a kamrák teli vannak

  8. Pótold: (csökken, növekszik)

 A folyadékok növekvő hőmérsékletével a folyadékok sűrűsége ......................................

  9. Válaszd ki a helytelen állítást:
 a) A fa, a parafa és a jég úsznak a vízben.
        b) A réz, az acél és a porcelán a vízben elmerülnek.
        c) A „búvár” a flakonban a flakon összenyomásakor felfelé mozog.
       d) A „búvár” a flakonban a flakon elengedésekor felfelé mozog.
       e) A folyadékok növekvő hőmérsékletével a folyadékok térfogata növekszik.
       f) A meleg levegő sűrűsége kisebb, mint a hidegé.
10. A 64. ábrán lévő testek közül, azonos terhelés mellett, melyik fog mélyebbre merülni a vízben? 

Az A test vagy a  B test? ....................

 Rajzold be a víz szintjét az edényekben!

64. ábra


