
Bevezetés

Fizika a környezetünkben

A számítógép, a laptop, a digitális fényképezőgép, a 
mobiltelefon, az autósok tájékozódását segítő navigá-
ciós rendszer – más tudományágak mellett – a fizika 
kutatási eredményeinek alkalmazása révén valósulha-
tott meg. A fizikai ismeretek sokoldalú felhasználá-
sára volt szükség a televízió, a magnó, a CD-lejátszó, 
a lézer, az űrhajó, a Holdra szállás megvalósításához 
is. Nélkülözhetetlen a fizikai ismeretek hasznosítása 
a  termelés automatizálása, a gyógyítás területén al-
kalmazott vizsgálóberendezések, műszerek, a közle-
kedés, az energiagazdálkodás és a környezetvédelem 
további fejlesztése terén is.

Ez a könyv bevezetést nyújt az alapvető fizikai 
jelenségek, változások megismeréséhez, bemutatja azok 
sokszínű felhasználását, alkalmazását.

A jelenségek leírásakor testnek nevezzük a labdát, 
az asztalt, az autót, a pohárban lévő vizet, de még a te-

remben levő levegőt is. A test szót tehát sokkal tágabb 
értelemben használjuk a fizikában, mint a biológiá-
ban vagy a matematikában.

A leckék többsége a mindennapi életből vagy 
a korábbi tanulmányokból ismert tapasztalatokból, 
megfigyelésekből indul ki. Számos kísérlet, mérés leírása 
is segíti az anyagok fizikai tulajdonságainak a megis-
merését, a jelenségek, összefüggések, törvények felis-
merését. Sok érdekes, otthon is elvégezhető kísérlet 
található a Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival 
című kiadványban is. A könyvben a mérések adata-
inak áttekintését, a képletek értelmezését táblázatok, 
grafikonok könnyítik. A leckék tartalmának könnyebb 
áttekintése érdekében színezéssel jelöltük meg az 
egyes, szorosabban összetartozó részeket. Ez a jelö-
lés segítséget nyújthat a tanulásban, az egyes részek 
lényegének kiemelésében. 
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A megismert összefüggések alkalmazását kidol-
gozott példákkal vezeti be a könyv. A gyakorláshoz 
sok érdekes témájú feladat található mindegyik feje-
zetben. Ezek egy része az ismeretek felidézését, illet-
ve értelmezését kívánja meg; a feladatok további része 
pedig a tanult összefüggések gyakorlati alkalmazásába 
nyújt betekintést. A könyv megerősítésként számos 
kísérletet is tartalmaz. Ezek többsége otthon is elvé-
gezhető.

A könyvben levő fejezetek egy része a természet-
ismeretből vagy a matematikából tanult ismeretek felidé-
zését, megerősítését, kiegészítését szolgálja (a hosszúság, 
a terület, a térfogat, a tömeg, az idő és a hőmérséklet 
mérése, a folyadékok és gázok tulajdonságai, a sűrű-
ség, az úszás, a hőtágulás, a hőterjedés, a halmazálla-
pot-változások stb.).

Az új ismeretek elmélyítését segítik a Jó tudni! 
című „kiegészítő anyagok”. 

A Mérés című részben a témához kapcsolódó fel-
adatokat is találunk. 

Az Érdekesség című részek a fizikusokról, termé-
szettudósokról, a fizika régi és új technikai alkalma-
zásairól tartalmaznak érdekességeket. A Múzeum-
látogatás című részben néhány olyan magyarországi 
múzeumra hívjuk fel a figyelmet, ahol a fizikával kap-
csolatos tárgyak találhatók.

Jó tudni!
Az sI-mértékrendszer. Korábban nagyon sok gondot, 
problémát jelentett, hogy országonként más-más mér-
tékegységeket használtak. A nemzetközi együttmű-
ködés, a kereskedelem növekedése szükségessé tette a 
mértékrendszer egységes kidolgozását.

Érdekesség
szent István mérésügyi rendelete. Magyarországon az 
első, mérésüggyel kapcsolatos rendelkezést Szent Ist-
ván király adta ki. A királyi mértékek (ujj, hüvelyk, láb) 
nagyságára és a köztük levő kapcsolatok meghatározá-
sára vonatkozott.

Példa
A Forma–1-es versenyen az egyik autó a pálya 0,3 km 
hosszú egyenes szakaszát 5 másodperc alatt tette meg. 
Mekkora volt az autó sebessége ezen a szakaszon?

Mérés

Mérj ki a padlón 3 m hosszú távolságot!
a) Mérd meg stopperórával, hogy mennyi idő alatt 

teszi meg ezt a távolságot az elemmel működő 
játék autó!

b)  Számítsd ki a játék autó sebességét!

Kérdések és feladatok

1. Írd a relációs jelek (<, =, >) közül a megfelelőt az 
alábbi mennyiségek közé!

a) 7 cm  7 mm;   b) 24 h  24 s.

Internet
Keress választ az interneten arra, hogy mekkora a sebes-
sége a leggyorsabb
a) repülőgépnek;  b) autónak;
c) szárazföldi állatnak; d) halnak;
e) madárnak!

Fizikai kísérletek
Dr. Zátonyi Sándor 

KÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVALKÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVALKÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVAL

Nemzeti Tankönyvkiadó

KÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVALKÖRNYEZETÜNK TÁRGYAIVAL

A következőkben a könyvből kiragadott példákat 
látsz.
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séges mérést is végeznünk. Méréskor a testek valamely 
mérhető tulajdonságát (térfogatát, tömegét, hőmér-
sékletét stb.) hasonlítjuk össze az adott mennyiség 
mértékegységével (cm3, g, °C stb.).  A mértékegység 
előtti szám (a mérőszám) azt mutatja, hogy a mért 
mennyiség hányszorosa a mértékegységnek. 

Megmérjük például, hogy mekkora a tömege egy 
almának. Ráhelyezzük a mérlegre. A mérleg 160 
grammot mutat. Az alma tömege tehát 160-szorosa a 
tömeg mértékegységének, a grammnak. 

Fizikai ismereteink egy részét környezetünk tárgyai-
nak, jelenségeinek tudatos megfigyelésével szerezzük. 
Megfigyeljük például, hogy tavasszal hogyan olvad el 
a tavat borító jég, vagy milyen módon verődik vissza a 
napfény a síktükörről. A tudósok is a természet jelen-
ségeinek a megfigyelése, összehasonlítása, elemzése 
révén jutottak el a természet alapvető törvényeinek 
felismeréséhez. 

Vannak olyan jelenségek is, amelyek alaposabb 
megfigyeléséhez kísérletet kell végeznünk. Kísérlete-
zés során a fizikai jelenségeket mi magunk állítjuk elő 
reprodukálható módon, azt – ha szükséges – többször 
meg is ismételjük. Ha például azt akarjuk megállapí-
tani, hogy mely testek úsznak a vízen, akkor külön-
böző anyagú, eltérő térfogatú és más-más alakú tár-
gyakat teszünk a vízbe, s megfigyeljük, hogy melyek 
merülnek le, s melyek maradnak fenn a víz felszínén. 
Ezt követően azt kell megállapítanunk, hogy mi a kö-
zös jellemzőjük, tulajdonságuk azoknak a tárgyaknak, 
amelyek úsznak a vízen. Arra a következtetésre jutha-
tunk, hogy azok a testek úsznak a vízen, amelyeknek 
a sűrűsége kisebb a víz sűrűségénél, vagyis sűrűségük 
kisebb 1 g/cm3-nél. 

Az anyagok tulajdonságainak megismeréséhez 
vagy a jelenségek tanulmányozásához gyakran szük-

megFigyelés, kísérlet, mérés

vízminta vétele

Jó tudni!
Az sI-mértékrendszer. Korábban nagyon sok gondot, 
problémát jelentett, hogy országonként más-más mér-
tékegységeket használtak. A nemzetközi együttműködés, 
a kereskedelem növekedése szükségessé tette a mérték-
rendszer egységes kidolgozását.

Az első, erre vonatkozó nemzetközi egyezményt 
1889-ben írták alá Párizsban. Ennek korszerűsített vál-
tozatát fogadták el 1976-ban; majd az 1983-ban tör-
tént újabb módosítás után alakult ki a ma is használt 
rendszer. Ezt a mértékegységrendszert a francia nyelvű 
elnevezés (Système International) rövidítése alapján 
SI-nek nevezzük. E mértékegységrendszer alapegysége 
például a méter, a másodperc és a kilogramm is. Az SI-
hosszúságegység (a méter) ma is érvényes meghatáro-
zását 1983-ban Bay Zoltán 
(1900–1992) magyar fizikus 
javaslatát alapul véve fogad-
ták el. A 8/1976. (IV.  27.) 
rendelet tette kötelezővé Ma-
gyarországon, de az 1980-as 
évek elején vált általánossá a 
használata.

160 g

mennyiség

mérőszám mértékegység

Bay zoltán 

Bevezetés
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 1. Kísérletezés előtt a kísérlet menetének leírását mindig elolva-
sod, a kikészített eszközöket ellenőrzöd.

 2. Az egyes kísérleteknél a speciális tűz- és munkavédelmi sza-
bályokat a gyakorlati munka megkezdése előtt feleleveníted.

 3. A kísérleti eszközökkel mindig rendeltetésszerűen bánsz.
 4. A mérőműszereket használat előtt ellenőrzöd, hogy a méren-

dő mennyiségnek megfelelő méréshatár mérhető-e.
 5. Ha egyéni kísérleti ötlet jut az eszedbe, elvégzéséről feltétle-

nül kérdezd meg a tanárodat! Önállóan ne kezdj új kísérletbe!

a kísérleti munka szabályai

Bevezetés
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tûzvédelem

 6. A kísérletezés közben keletkezett tűz esetén 
azonnal szólj a tanárodnak!

 7. A berendezések rendellenes melegedését, illetve 
egyéb rendellenes működés észlelését jelezd a ta-
nárnak!

 8. Esetleges tűz keletkezése esetén a kísérletezés 
helyszínét a tanár vezetésével a kijelölt menekü-
lési útvonalon hagyd el társaiddal!

Környezetvédelmi szabályok

 9. Az elhasznált vegyszereket, elemeket, telepeket 
csak a kijelölt gyűjtőedénybe gyűjtsd!

10. A lefolyóba vegyszert önteni tilos!
11. A veszélyes hulladékokat (egyes vegyszerek stb.) 

csak a kijelölt gyűjtőedénybe helyezd!
12. Mérgező, légszennyező gázokkal csak a semlege-

sítő-elszívó fülkében kísérletezz!
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a testek mozgása

A következőkben a testek moz-
gásának legegyszerűbb eseteivel 
ismerkedünk meg: az egyenletes 
mozgással és a változó mozgás 
néhány fajtájával (például a lej-
tőn leguruló test mozgásával és 
a szabadeséssel). A változó moz-
gás további fajtáinak a megisme-
résére csak a későbbi tanulmá-
nyok keretében kerül sor.
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A testek különböző alakú pályákon mozoghatnak, 
így sebességük jelentősen eltérhet egymástól. A vonat 
például két város között, a nyílt pályán egyenes vonalú 
egyenletes mozgással halad (se nem gyorsul, se nem 
lassul). Az állomáshoz közeledve a vonat lassuló moz-
gást végez; a váltókon áthaladva változik mozgásának 
az iránya (görbe vonalú pályán mozog), s közben csök-
ken a sebessége is. 

A teherautó egyenes vonalú egyenletes mozgással 
halad az autópályán. A teherautót megelőzi egy sze-
mélyautó. Előzés közben a személyautó görbe vonalú 
pályán halad, és sebessége nagyobb, mint a teherautó 
sebessége.

A testek mozgását – ebben és más esetekben is – pá-
lyájuk alakja és sebességük alapján hasonlíthatjuk össze. 
A következőkben az egyenes vonalú mozgást vizsgáljuk.

A Föld mozgása

A Föld forgómozgást végez saját tengelye körül, és 
ellipszis („elnyúlt kör”) alakú pályán kering a Nap 
körül. A Föld 1 nap alatt fordul meg tengelye kö-
rül, és valamivel több mint 365 nap a keringési ideje. 

Hasonló módon, kisebb vagy nagyobb ellipszis alakú 
pályán kering a többi bolygó is. A Naphoz közelebb 
levő bolygók keringési ideje kisebb, a távolabbi boly-
góké nagyobb, mint a Föld keringési ideje.

Amikor vonaton utazunk, akkor nyugalomban 
vagyunk a vonathoz viszonyítva, de mozgunk a kö-
zelben levő épületekhez, fákhoz képest. Ha a fa alatt 
ülünk, nyugalomban vagyunk a fához viszonyítva, 
de mozgásban vagyunk a Naphoz képest. A köznapi 
szóhasználatban – ha kifejezetten nem nevezzük meg 
az eltérést – a Földhöz szoktuk viszonyítani nyugalmi 
állapotunkat, illetve a mozgásunkat.

A testeK mozgásA

1. nyugalom és mozgás

Jó tudni!
A testek mozgásával kapcsolatosan célszerű megkülön-
böztetnünk a pályát, az utat és az elmozdulást. Pályának 
nevezzük a mozgó test által leírt vonalat. A test mozgását 
többnyire csak a pálya egy kiválasztott szakaszán vizsgál-
juk. Az út a vizsgált pályaszakasz hossza. Az elmozdulás 
egy olyan irányított szakasz, amely az adott pályaszakasz 
kezdőpontjából a végpontjába mutat.

A Széchenyi-hegyi Gyer-
mekvasúton közlekedő vonat 
esetében például a Hűvös-
völgy és a Széchenyi-hegy 
közötti vasútvonalat nevezzük 
pályának. Ha a vonatnak a 
Jánoshegy és a Virágvölgy kö-
zötti mozgását vizsgáljuk, ak-
kor a két állomás közötti sza-
kasz hosszát útnak nevezzük. 
A Jánoshegytől a Virágvölgyig 
mutató irányított szakasz pedig 
az elmozdulás.

A széchenyi-hegyi 
gyermekvasút pályája

A nap körül kering a Föld, és közben forog!

10

11715_Fizika7_tk_1-30.indd   10 2/25/16   4:11 PM



Fizika a hétköznapokban

A vasúti menetrendből megállapíthatjuk, hogy mek-
kora távolságra van az egyik állomás a másiktól, és 
mennyi idő alatt teszi meg a vonat a két állomás kö-
zötti utat. A debreceni állomás például 137 km-re van 
a miskolci pályaudvartól, és az egyik vonat 85  perc 
alatt teszi meg e két állomás közötti utat. Egy másik 
vonat 120 perc (2 óra) alatt teszi meg ugyanezt az 
utat.

Ha autóval akarunk utazni, akkor térkép vagy 
GPS segítségével állapíthatjuk meg az egyes telepü-
lések közötti út hosszát. Ehhez viszonyítva tudjuk 
megbecsülni az út megtételéhez szükséges időt. Deb-
recen és Miskolc között közúton 98 km a távolság, 
s ezt az utat az egyik autó 80 perc alatt tette meg. 
Kerékpárral 5 óra alatt tehetjük meg ugyanezt az utat.

A vonat, az autó, a kerékpár és minden más test 
mozgásának fontos adata, jellemzője a menetidő 
(vagy röviden az idő) és a megtett út.

2. az út és az iDô mérése

A testeK mozgásA

jele sI-mértékegység további mértékegységek

Idő t másodperc (s) perc (min) < óra (h)

út s méter (m) mm < cm < dm < km

A példában szereplő mennyiségeket ennek megfe-
lelően a következő módon jegyezhetjük le.

Vonat: s = 137 km; t =   85 min.
Vonat: s = 137 km; t = 120 min = 2 h.
Autó: s =   98 km; t =   80 min.
Kerékpár: s =   98 km; t =    5 h.

Az idő mértékegysége a másodperc (secundum, 
rövidítve: s), további mértékegysége a perc 
 (mi nutum, rövidítve: min) és az óra (hour, rövi-
dítve: h). 

Az út mértékegysége a méter (m). 
ennél nagyobb mértékegység a km, kisebb 

mértékegység a dm, a cm és a mm.
Az adatok lejegyzéséhez a fizikában betűjele-

ket alkalmazunk. 
Az idő jele a t, az út jele az s. 
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Kimértünk a játék vasúton 1 m hosszú útszakaszt. 
A játék mozdony könnyen mozog a sínen. Megmér-
tük, hogy mennyi idő alatt tett meg a mozdony 1 m 
hosszú utat. Az időt stopperórával mértük. A követ-
kező eredményeket kaptuk:

s = 1 m;  t = 5 s.

Megmértük, hogy mekkora utat tett meg az ele-
mes játék autó a padlón 10 másodperc alatt. 

A következő mérési eredményeket kaptuk:

t = 10 s;  s = 1,8 m.

Internet
Állapítsd meg az internet segítségével, hogy mennyi az 
eltérés a 0° hosszúsági körön fekvő Greenwichi (grinicsi) 
Királyi Obszervatórium órája által mutatott idő és a ma-
gyarországi idő között! Érdekes, hogy az obszervatórium 
órájának számlapja 24 órás, és nem a megszokott 12 órás 
beosztású.

játék autó

játék vonat

stopperóra

A greenwichi királyi 
obszervatórium órája
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Érdekesség
szent István mérésügyi rendelete. Magyarországon az 
első, mérésüggyel kapcsolatos rendelkezést Szent Ist-
ván király adta ki. A királyi mértékek (ujj, hüvelyk, láb) 
nagyságára és a köztük levő kapcsolatok meghatározá-
sára vonatkozott.

Angol mértékegységek. Nagy-Britanniában – az  
SI-mértékegységek mellett – még ma is használatban 
van számos régi mértékegység. A műszaki gyakorlat-
ban nálunk is alkalmazzák a cm és a mm mellett az 
inch (hüvelyk) mértékegységet (például a vízvezeték 
átmérőjének, egyes csavarmenetek méretének a meg-
adására). A monitorok átlóját és a mágneslemezek át-
mérőjét is inchben adjuk meg. 

nn Az egyik monitor átmérője például 17 inch, ami 
43,18 cm-rel egyenlő. Hány cm-rel egyenlő 1 inch?

Kérdések és feladatok

1. Egészítsd ki az alábbi táblázatot a megfelelő meny-
nyiségek nevével, jelével, illetve mértékegységével! 
(A táblázatot másold a füzetedbe, és a válaszokat 
is írd oda!)

A mennyiség

neve jele mértékegysége

a) út

b) idő

c) t

d) m

2. Az egyik vonat 35 perc alatt teszi meg a veszprémi 
és a székesfehérvári állomás közti 45 km-es utat.
a) Fejezd ki a 35 perc időt órában!
b) Hány méterrel egyenlő a 45 km?

3. A játék autó 1,8 m utat tett meg 10 másodperc 
alatt.
a) Fejezd ki az 1,8 m utat cm mértékegységben!
b) Hányszor hosszabb út az 1,8 m az 1,8 cm-

nél?
c) Hány perccel egyenlő a 10 másodperc?
d) Hányszor hosszabb idő a 10 másodpercnél 

a 10 perc?

4. A mennyiségeket másold a füzetedbe, és a megol-
dást is oda írd! Tedd a relációs jelek (<, =, >) 
közül a megfelelőt az alábbi mennyiségek közé!

a) 7 cm  7 mm;

b) 24 h  24 s;

c) 13 cm  13 m;

d) 21 s  21 min.

monitor

Érdekesség
távolról vezérelt órák. Napjainkban olyan órákat is 
árusítanak a szaküzletek, amelyeknek a pontos járá-
sát távolról, rádióhullámok segítségével vezérlik, mű-
ködtetik. Németországban, Frankfurt közelében van 
egy olyan rádióállomás, amely jeleket sugároz az órák 
pontos működéséhez. Az adó 1500 km-es körzetében 
minden ilyen típusú óra csak egymillió év alatt térne el 
1 másodperccel a pontos időtől. Amikor az elemeket 
behelyezzük az órába, az néhány másodperc után már 
önműködően mutatja a pontos időt.

nn Keresd meg a térképen, hol van Német országban 
Frankfurt város a  Majna  folyó  mentén!

óra
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Az autóbusz hosszabb utat tesz meg ugyanany-
nyi idő alatt, mint a teherautó. Ennek megfelelően 
az autóbusznak nagyobb a sebessége, mint a teher-
autónak.

A testeK mozgásA

3. a sebesség

Méréseink szerint ugyanannyi idő alatt a játék 
mozdony nagyobb utat tett meg, mint a játék autó. 
A játék mozdonynak nagyobb a sebessége, mint a já-
ték autóé.

Megmértük, hogy mekkora utat tett meg a játék 
mozdony a sínpályán az első, a második, a harmadik, 
a negyedik és az ötödik másodpercben, miközben egyenes 
pályán mozog. A következő eredményeket kaptuk.

Idő (t) 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s

út (s) 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

A játék mozdony minden másodpercben ugyan-
akkora (20 cm-es) utat tett meg. A mozdony moz-
gása egyenletes.

Az előzőhöz hasonlóan megmértük a játék autó 
által 1-1 másodperc alatt megtett utakat is. A követ-
kező eredményeket kaptuk.

Idő (t) 1. s 2. s 3. s 4. s 5. s

út (s) 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

A játék autó minden másodpercben ugyanak-
kora (15 cm-es) utat tett meg. Az autó mozgása 
egyenletes.

Valamely test mozgását akkor mondjuk egyenle-
tesnek, ha egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat 
tesz meg, bármekkorák is a vizsgált időtartamok.

Az autóbusz egyenlő időközök alatt egyenlő 
utakat tesz meg az autópályán haladva. Mozgása 
egyenletes. Ugyancsak egyenletes mozgással halad 
az a teherautó is, amelyik árut szállít, és egyenlő 
időközök alatt teszi meg a km-eket jelző táblák kö-
zötti útszakaszokat.

1 s
15 cm

2 s
30 cm

3 s
45 cm

4 s
60 cm

5 s
75 cm

1 s
20 cm

1 s
20 cm

1 s
20 cm

1 s
20 cm

1 s
20 cm

s1

s2

t1 = t2 s1 > s2

s1

s2

t1 = t2 s1 > s2

14
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Ha kiszámítjuk az előzőekben vizsgált testek se-
bességét, akkor a következőket kapjuk. (A mérőszá-
mok elosztása után a mértékegységek osztását is je-
löljük.)

játék 
mozdony

játék- 
autó Autóbusz teher autó

Út (s) 1,0 m 0,7 m 120 km 90 km

Idő (t) 5 s 5 s 1,5 h 1,5 h

Sebesség (v) , s
m0 2 , s

m0 14 h
km80 h

km60

Más testek sebességét is hasonló módon számít-
hatjuk ki. A kiszámítás módját röviden a következő 
módon írhatjuk fel. (Az osztást törtvonallal jelöljük.)

sebesség =  
út
idő

v = t
s

Jó tudni!
A méternél nagyobb mértékegység a km, a másodperc-

nél nagyobb az óra, és mégis a h
km kisebb, mint a s

m .

ez természetes is, ha meggondoljuk a következőket:

,
,s

m
s

m
s

m
h
km

h
km1 1

1
3600

3600
1

3 6
3 6= = = = .

például a személyautó s
m30  nagyságú sebessége  

h
km108 -val egyenlő; a teherautó s

m20 -es sebessé-

ge pedig h
km72 -nak felel meg.

A testek sebességét az általuk megtett út és az út 
megtételéhez szükséges idő ismeretében számít-
hatjuk ki. A test sebességét úgy számíthatjuk ki, 
hogy a test által megtett utat osztjuk az út megté-
teléhez szükséges idővel.

A sebesség mértékegysége s
m  (méter per má-

sodperc), amely a méter és a másodperc hányadosa. 

v s
m

t
s

= =6 6
6@ @
@

Ha az utat km-ben, az időt órában mérjük, akkor 

h
km  (kilométer per óra) lesz.

, ,s
m

h
km

s
m

h
km1 1 1 3 6

,3 6
2 =
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Érdekesség
A megengedett maximális sebesség. 
A napjainkban érvényes KRESZ szerint a 
személygépkocsik számára a megengedett 
maximális sebesség lakott területen be-

lül  h
km50 , lakott területen kívüli úton 

h
km90 , autópályán h

km130 . Ameny-

nyiben az útviszonyok szükségessé teszik, 
korlátozzák ezt a sebességet, amit közúti 
jelzőtáblával jeleznek. Az ilyen tábla csak 
a mérőszámot mutatja, a mértékegységet 
nem.

nn Legfeljebb hány h
km  sebességgel sza-

bad haladni a képen látható útszakaszon? 

Ez hány s
m ?

közúti jelzőtábla

Kérdések és feladatok

1. A fecske 45 m, a sas 30 m utat tesz meg ugyan-
annyi idő alatt. Hasonlítsd össze a sebességüket!

2. A futóversenyen az egyik versenyző 20,6 másod-
perc, a másik versenyző 20,2 másodperc alatt tette 
meg ugyanazt a távolságot. Hasonlítsd össze a két 
versenyző sebességét!

3. A lenti táblázat azt mutatja, hogy mekkora uta- 
kat tett meg az egyenletesen haladó játék vonat 
különböző időtartamok alatt. A táblázatot másold 
át a füzetedbe, és a feladat további részét ott oldd 
meg!
a) Mennyi idő alatt tenne meg a játék vonat 1,2 m 

utat?
b) Mekkora utat tenne meg a játék vonat 10 má-

sodperc alatt?
c) Ábrázold grafikonon az összetartozó mennyi-

ségeket!

út (s) 0,2 m 0,4 m 0,6 m 0,8 m 1,0 m 1,2 m

Idő (t) 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 10 s

4. A grafikon a hajó által megtett utat és az út meg-
tételéhez szükséges időt ábrázolja. Készíts tábláza-
tot a füzetedbe a grafikon alapján!

5. Az egyenletes mozgással haladó játék autó 4 má-
sodperc alatt 0,6 m utat tesz meg. Mekkora utat 
tesz meg
a) 8 másodperc alatt;
b) 2 másodperc alatt?

s (km)

200

150

100

50

1 2 3 4 ∆t (h)

16
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Az egyenletesen mozgó test sebességét úgy számít-
hatjuk ki, hogy a test által megtett utat osztjuk az út 
megtételéhez szükséges idővel. A szöveges feladatok 
megoldásakor a következő példában feltüntetett lé-
péseket szükséges betartanunk.

4. a sebesség kiszámítása

A testeK mozgásA

Példák
1. A Forma–1-es versenyen az egyik autó a pálya 

0,3 km hosszú egyenes szakaszát 5 másodperc 
alatt tette meg. Mekkora volt az autó sebessége 
ezen a szakaszon?

Megoldás
a) A szöveg értelmezése, a megadott adatok kigyűjtése, 

a keresett mennyiség kijelölése:

s = 0,3 km
t = 5 s
v = ?

b) Olyan összefüggés felírása, amely meghatározza 
a megadott és a keresett mennyiségek kapcsolatát:

v t
s=

c) A mértékegységek egyeztetése:

Ahhoz, hogy a sebességet s
m  mértékegységben 

kapjuk meg, a km-ben megadott utat méterben 
kell kifejeznünk.

0,3 km = 300 m

d) A megadott mennyiségek behelyettesítése  
a képletbe, és a számítás elvégzése:

s
m mv t

s
s5

300 60= ==

e) Válasz a feltett kérdésre:
A versenyautó sebessége s

m60 .

(Ez a sebesség h
km216 -val egyenlő.)

f ) A megoldás ellenőrzése:

Ellenőrizzük a feladatmegoldás lépéseit, és győ-
ződjünk meg arról, hogy a feladatban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelően adtunk-e választ  
a feltett kérdésre!

2. Endresz György pilóta Magyar Sándor navigá-
torral 1931-ben az Atlanti-óceánon át leszállás 
nélkül tette meg az 5770 km hosszú utat Kana-
dától Bicskéig a Justice for Hungary fedélzetén. 
Ez akkoriban rekordnak számított. Az óceán 
felett repülve a gép 3900 km-t 15 óra alatt tett 
meg. Mekkora volt a gép átlagsebessége ezen az 
útszakaszon?

Megoldás
E feladat (és a további számításos feladatok) meg-
oldásához az előző példában megismert lépéseket 
alkalmazzuk.

s = 3900 km
t = 15 h
v = ?

h
km

h
kmv t

s
15

3900 260= ==  

A repülőgép sebessége h
km260  volt.

A justice for Hungary

17
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Érdekesség
állati sebesség. A Rekordok könyve 1998-as kötete sze-
rint a gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlősállat. Rö-

vid távon sebessége eléri a h
km100 -t. Hosszú távon 

a villásszarvú antilop a leggyorsabb. A  megfigyelések 

szerint 6 km hosszan képes h
km56  sebességet tartani.

A halak közül a vitorláshal a leggyorsabb. Egy mé-
rés alkalmával 3 másodperc alatt 91 métert tett meg, 

ami . (közelítőleg) h
km109  sebességnek felel meg.

A megfigyelések szerint a leggyorsabban repülő 
madár a vándorsólyom, amely nagy magasságból való 

lecsapáskor h
km200  sebességet ér el. A leggyorsabb 

madár szárazföldön a strucc, amely hatalmas tömege el-

lenére, ha kell, képes elérni a h
km72 sebességet.

Érdekesség
nagy sebességű vonatok. A francia államvasutak TGV 

típusú vonata 2007-ben a próbapályán , h
km574 8  se-

bességet ért el. A menetrend szerint közlekedő TGV-
szerelvény a Párizs és Lille közötti 204 km-es utat 
49  perc alatt teszi meg. A London és Párizs között 
közlekedő Eurostar alagútvonat a francia oldalon a föld 

felszínére érve a h
km300  sebességet is eléri. A Japán-

ban közlekedő gyorsvasút szerelvényei egyes pályasza-

kaszokon elérik az h
km500  sebességet.

nn Keresd meg a térképen azokat a városokat, amelyek 
között nagy sebességű vonatok közlekednek!

tgv típusú vonat

Könyvajánló
Keresd ki az állatok életéről szóló valamelyik könyvből 
annak az állatnak a leírását, amelyik nagy sebessége ré-
vén felkeltette érdeklődésedet! 

Internet
Keress választ az interneten arra, hogy mekkora a sebes-
sége a leggyorsabb
a) repülőgépnek;
b) autónak;
c) szárazföldi állatnak;
d) halnak;
e) madárnak!

Mérések
1. Mérj ki a padlón 3 m hosszú távolságot!

a) Mérd meg stopperórával, hogy mennyi idő 
alatt teszi meg ezt a távolságot az elemmel 
működő játék autó!

b)  Számítsd ki a játék autó sebességét!

2. Mérd meg, mennyi idő alatt ér végig a buborék 
a ferdén tartott Mikola-csőben! Számítsd ki a 
mért adatok felhasználásával a buborék sebessé-
gét!

18
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Kérdések és feladatok

1. A folyó vizén 50 másodperc alatt – a parton álló 
emberhez képest – 80 métert halad  az uszály. 
Mekkora a sebessége?

2. A tengeri hajó 182 km utat tesz meg a nyílt ten-
geren 3,5 óra alatt. Mekkora a sebessége?

3. Az autó h
km80  sebességgel egyenletesen halad 

az úton. Ábrázold grafikonon az út és az idő kö-

zötti összefüggést!

4. A budapesti metró egyik állomásán 45 m hosszú 
a mozgólépcső. Az egyik utas a mozgólépcsőn áll-
va 50 másodperc alatt ér fel. Mekkora a mozgó-
lépcső sebessége?

5. A kerékpáros egyenletesen halad az úton, és 5 perc 
alatt 2700 m utat tesz meg. Mekkora a sebessége?

6. Hindemith (1895–1963) német zeneszerző 1935-ben 
szimfóniát írt Kepler (1571–1630) német csillagász 
és fizikus tiszteletére A világ harmóniája címmel. 
Amikor magnón lejátsszuk ezt a szimfóniát, 
35 perc alatt 100,8 m hosszú szalag halad el a mag-
nó „lejátszófeje” előtt. Mekkora a szalag sebessége?

7. Ausztriában, az Alpokban egy olyan kötélpályát 
építettek 1997-ben, amely mindvégig alagútban 
halad, és 2230 m magasságba viszi az utasokat. 
A pálya hossza 4826 m, amelyen 7 perc 40 másod-
perc alatt halad végig az utasokat szállító kocsi.

a) Hány s
m  a kocsi sebessége?

b) Fejezd ki ezt a sebességet km
h  mértékegység-

ben is!

8. Egy utasszállító repülőgép 197 utassal 2 óra 15 
perc alatt teszi meg a Budapest és Madrid közöt-
ti 2000 km hosszú utat.

a) Hány km
h  a repülőgép sebessége?

b) Fejezd ki ezt a sebességet s
m  mértékegység- 

ben is!
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