
Miről szól a fi zika?

Bevezetés

A Föld legmagasabb épülete 

a 828 m magas, 160 emeletes 

Burdzs Kalifa (Kalifa-torony, 

Dubaj, Egyesült Arab Emír-

ségek). Az épület megtervezése 

és  kivitelezése elképzelhetetlen 

lett volna a fi zika törvé nyei-

nek ismerete nélkül
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A fizika helye a tudományágak között

A világról szerzett ismereteinket két alapvető ta-

pasztalati tudományág, a természettudomány és 

a társadalomtudomány valamelyikébe sorolhatjuk. 

A fi zika a kémiával együtt a természettudományok 

egyik csoportját, az élettelen természettudományo-

kat alkotja. 

A fi zika szó a görög fűzisz (φύσις) szóból szár-

mazik, jelentése: természet.

A fi zikát a legalapvetőbb természettudomány-

nak tekinthetjük, mert a tárgykörébe tartozó jelen-

ségek, fogalmak (például erőhatás, 

hőmérséklet, elektromos töltés, 

áram, elektromágneses hullámok) 

és törvények más területeken is 

megjelennek. A műszaki tudo-

mányok szilárd pillére a fi zika. 

Más tudományágak a tárgy-

körük egyre mélyebb megis-

merése során kerülnek közvet-

lenül kapcsolatba a fi zikával. 

Így alakulnak ki az úgyneve-

zett interdiszciplináris tu-

dományok: fizikai kémia, 

biofi zika, orvosi fi zika, geo-

fi zika, kvantumkémia.

Rengeteg szaktudomány 

használja fel a fi zika módsze-

reit, ismereteit a maga terüle-

tén. A régészet, a geológia, az 

antropológia, a meteoroló-

gia, az etológia, a pszicho-

lógia vagy a matematika 

számos fontos eredménye a 

fi zika nélkül nem születhe-

tett volna meg. 
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A fizika tantárgy felépítése

A fi zika tudománya az univerzum szinte felfogha-

tatlan méreteitől és korától, a környezetünk napon-

ta tapasztalt jelenségein át, a hihetetlenül nagyszá-

mú, láthatatlanul kicsi részecskék folyamatosan 

mozgó, alakuló rendszeréig tekinti át a világot. 

A fi zika tantárgyban a jelenségeket célszerűen cso-

portosítva tárgyaljuk. Sajnos, nagyon sok izgalmas 

témakör, jelenség kimarad középiskolai tanulmá-

nyainkból, de napjainkban az érdeklődő olvasó szá-

mára szinte korlátlanul rendelkezésre áll a világ háló 

gigantikus méretű adatbázisa. 

Kilencedik osztályban a mechanikában megta-

nuljuk a legfontosabb, köznapi életben is használt 

fogalmak pontos defi nícióját, megismerjük a moz-

gások leírásának módját (kinematika), vizsgáljuk 

a testek közötti erőhatásokat (dinamika), valamint 

a munka, energia fogalmának fi zikai tartalmát ele-

mezzük. Megismerkedünk a folyadékok és gázok 

hasonló és különböző mechanikai tulajdonságaival, 

megtudjuk például, hogy a levegőnek is van súlya, 

vagy megértjük, hogy miért pereg le a víz egyes 

növények leveleiről.

A tizedik osztályban sorra kerülő elektromosság-

tan talán a legizgalmasabb fejezete a fi zikának. 

Mindennapi életünket mára teljesen behálózták az 

elektromos eszközök, készülékek. Az elektromos-

ságtanban az alapvető mennyiségek (töltés, feszült-

ség, elektromos áram) megismerése után az elektro-

mos és mágneses jelenségeket, az ezeket felhasz náló 

eszkö zöket tanulmányozzuk. Megértjük az elektro-

mos áram előállításának módját, a mosógépnek vagy 

szobánk világításának a működését. A hőtanban a 

hőmérséklet és hőmennyiség fogalmainak tisztázá-

sa után a szilárd testek, folyadékok és gázok hőmér-

séklet-változás hatására létrejövő változásait vizsgál-

juk. Megtanuljuk, hogy az elvont fogalmak hogyan 

kapcsolhatók az anyagot alkotó atomok, molekulák 

tulajdonságaihoz, állapotaihoz. 

Tizenegyedikben a rezgések és hullámok téma-

körben a mechanikában és elektromosságtanban is 

hasonló módon meglevő jelenségeket vizsgáljuk. 

Az optikában az elektromágneses hullámokat, ezen 

belül is a látható fényt tanulmányozzuk. Megis-

merjük a legfontosabb fénytani törvényeket, az 

optikai eszközöket és a szemünk „optikai” műkö-

dését. A modern fi zika a XX. században felfedezett 

új  jelenségeket és a megértésükhöz szükséges új 

 gondolkodásmód legfontosabb elemeit ismerteti. 

Az atomfi zikában az atomok felépítésére vonatko-

zó ismereteink fejlődéséről és a napjaink techno-

lógiai színvonalát alapvetően meghatározó szilárd 

anyagok szerkezetéről tanulunk. Az atommagfi zika 

leckéiben a magok rejtélyes viselkedéseinek meg-

ismerése segít megérteni azok gyógyító és egész-

ségkárosító hatásait, az egyesítéses (fúziós) és ha-

sadásos (fi ssziós) energiatermelés alapjait. A fi zika 

tantárgyat záró csillagászat fejezet kitekintést ad 

szokásos léptékű világunkból. A másodperc tört-

részétől milliárd évekig, az elemi részecskék mére-

tétől fényévekig kalandozunk a világegyetemben.

Bevezetés

A szivárvány jelenségét 

fénytani törvényekkel 

magyarázhatjuk
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Könyvünk első fejezetének 

a címe Kinematika, más szó-

val Mozgástan. A kinematika 

a bennünket körülvevő világban 

lejátszódó haladó, forgó- és kör-

mozgások térbeli és idő beli leírá-

sával foglal kozik. A mozgások ér-

telmezéséhez egyenleteket írunk 

fel, azonban nem vizsgáljuk a moz-

gások változásának 

okát, a testekre 

ható erőket. 
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 Egyenes vonalú mozgás  Összetett mozgás 

 Körmozgás
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Miért van szükségünk mérésre és mérték-

egységekre?

M

eg

Fizikai kísérletek, 
mérések, 
mértékegység-
rendszerek

1.lecke
Talán nem is tudatosul bennünk, hogy amikor 

buszon, villamoson kapaszkodás nélkül próbá-

lunk talpon maradni, egyensúlyi kísérletet vég-

zünk. Ilyenkor azt próbáljuk kitalálni, hogy a 

gyorsulás, lassulás, kanyarodás során mennyire 

kell előre, hátra, vagy oldalt dőlni, hogyan feszít-

sük lábaink izmait, hogy ne essünk el. Gyakran 

végzünk mérést, melyek során adott mennyiség 

„pontos” vagy többé-kevésbé „pontos” nagyságát 

szeretnénk megtudni. Megmérjük testhőmérsék-

letünket, ha betegnek érezzük magunkat, meg-

mérjük szobánkban a szabad helyet, ahová új pol-

cot szeretnénk vásárolni. Milyen fi zikai kísérleteket 

és milyen méréseket végeztél az elmúlt napokban?

Kísérletek és mérések

A természet megismerésének egyik módja a jelen-

ségek megfi gyelése, a másik a kísérletek elvégzése. Kí-

sérletet akkor végzünk, amikor a természetben tő-

lünk függetlenül lezajló jelenségek pontos lefolyását 

szeretnénk megérteni. A kísérletekben olyan körül-

ményeket teremtünk, amelyekben a vizsgált jelen-

ség jól megmutatkozik, egyéb hatások csak kismér-

tékben jelentkeznek. 

Például egy megfi gyelhető jelenség lehet a havas 

domboldalon egy szánkó lecsúszása. A jelenség ki-

csit esetleges, mert a hó nem egyenletes a dombolda-

lon, néha nem is indul el a szánkó, csak ha picit 

meglökjük. A jelenség általánosítása nyilván a tes-

tek lejtőn történő mozgása. Ennek kísérleti vizsgá-

latát úgy tervezzük meg, hogy a kemény, egyenletes, 

sima, elég hosszú ferde felületen engedünk lecsúsz-

ni kemény, sima felületű hasábot. Változtatjuk a 

lejtő hajlásszögét, és külön böző kenőanyagokat vi-

szünk a lejtő felületére. Ezzel kiiktatjuk a folyamat 

szempontjából nem lényeges jelenségeket, és meg-

teremtjük a lényeges paraméterek változtatásának 

a lehetőségét.

A kísérletekből szerzett tapasztalatainkat rend-

szerezve következtethetünk a jelenség lényegére. 

A kísérletekből szerzett tapasztalataink következ-

ményeként úgynevezett kvalitatív (minőségi, a je-

lenség jellegére vonatkozó) összefüggéseket, meg-

állapításokat tehetünk. A szánkós példánk esetén a 
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kvalitatív tapasztalatunk, hogy a hajlásszög növelé-

sével gyorsabban csúszik le a test a lejtőn.

A kísérletek magasabb szintje, amikor a jelenség 

pontos lefolyásáról méréssel szerzünk adatokat. Ez-

által kvantitatív (mennyiségi) összefüggéseket tu-

dunk megállapítani, egyenletekkel megfogalmazva 

a fi zikai törvényeket. Esetünkben például ez azt je-

lenti, hogy megadjuk a lejtőn lecsúszó test gyorsu-

lásának értékét a hajlásszög függvényében.

Mérés, mértékegységrendszerek

Napjainkban a fi zika az a tudomány, amely terüle-

tének csaknem minden részén egzakt, vagyis a mé-

résekkel alátámasztott törvények alkalmazásával 

írja le a világot. Biztosak lehetünk abban, hogy a 

törvények saját hatókörükön belül mindig ugyan-

úgy működnek, és alkalmazásaik mindig ugyan-

azokra az eredményekre vezetnek. A mérések tehát 

alapvető szerepet játszanak a fi zika területén, de 

mindennapjaink során mi magunk is rendszeresen 

végzünk méréseket. Ugyanakkor tudnunk kell, 

hogy a mérés soha nem lehet „abszolút pontos”, 

minden mérést valamilyen hibával végzünk el, min-

den mérési eredményt valamekkora hiba terhel. 

A fi zikai mennyiség mindig egy mérés eredmé-

nye. A mérés során összehasonlítást végzünk: a 

mérendő mennyiséget hasonlítjuk össze az egység-

nyi mennyiséggel. Így a mérés azt fejezi ki, hogy a 

mért mennyiség hányszorosa egy megállapodás 

szerinti mértékegységnek. (Például 17 méter tizen-

hétszer akkora hosszúságot jelent, mint az egység-

nek tekintett 1 méter hosszúság.)

A mérési eredmény egy mérőszám és a mérték-

egység szorzata. Mérési eredmény lehet: pl. 5,1 kg, 

52 m, 0,045 cm, 0,3 liter, 0,05 s, 0,1 mol. 

A hétköznapokban és a kereskedelemben hasz-

nált mértékegységek sokféleségének és pontatlan-

ságának kiküszöbölésére először a franciák tettek 

kísérletet a francia forradalom idején. 1799-ben 

platinából elkészítették a hosszúság és a tömeg 

mértékegységét: az ősmétert és az őskilogrammot. 

Önkényes választásuk szerint: 1 méter a Föld Pári-

zson átmenő délkör hosszának 40 milliomod része, 

illetve 1 kilogramm az 1 dm3 tiszta víz tömege a 

legsűrűbb állapotában. 

1875-ben született meg a Méteregyezmény, me-

lyet 17 ország írt alá, elfogadva ezt a két mérték-

egységet egységes és szabványos mértékegységként. 

Az aláíró országok mindegyike kapott egy másola-

tot az ősméterről és az őskilogrammról (lásd a  fenti 

kis képet és a 76. oldalt). 

A XX. század elején új mértékegységet defi niál-

tak, az idő mértékegységét: 1 másodperc a Nap két 

delelése között eltelt idő 86 400-ad része.

1960-ig újabb alapmértékegységek meghatáro-

zására került sor (amper, kelvin, kandela).  

1960-ban a Méteregyezményt átnevezték SI-

re (Système International d’Unités), Nemzetközi 

Mér  tékegységrendszerre. 

Az 1970-es évek elején új taggal bővült az SI: az 

új alapmértékegység a mól. Ekkor újították meg az 

idő mérték egységét is: 1 másodperc az alapállapotú 

céziumatom két hiper fi nom energiaszintje közötti 

átmenethez tartozó sugárzás 9 192 631 770 perió-

dusának időtartama.

1983-ban Bay Zoltán magyar fi zikus javaslatára 

a méter új, pontosabb meghatározást kapott: 1 mé-

ter a vákuumban terjedő fény 1/299 792 458 s alatt 

megtett távolsága.

Bay Zoltán lézerkísérletezés közben Washingtonban, 

1971-ben 

Napjainkban is folytatódnak a munkálatok egy 

SI-alapmértékegység, a kilogramm meghatározá-

sának pontosítására.

1. Fizikai kísérletek, mérések,

mértékegységrendszerek
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SI-mértékegység rendszer

Az 1960-ban elfogadott mértékegységrendszer, az 

SI hét alapmennyiségre, illetve alapmértékegy-

ségre épül.

Fizikai mennyiség Mértékegység

Neve Jele Neve Jele

hosszúság l méter m

tömeg m kilogramm kg

idő t másodperc s

elektromos áramerősség I amper A

hőmérséklet T kelvin K

anyagmennyiség n mól mol

fényerősség Iv kandela cd

Az SI-mértékegységrendszer alapegységei

A további mértékegységek az alapegységekből 

származtathatók, ezért származtatott mérték-

egységeknek nevezzük őket. Származtatott mér-

tékegysége van például a sebességnek, a sűrűség-

nek, vagy az elektromos feszültségnek. (Pl. 3,8 
m

s
, 

2,1 
kg

m3
, 3,4 V.) 

Az SI-egységek a gyakorlatban sokszor túlságo-

san kicsinek vagy nagynak bizonyulnak. Ezért az SI 

lényeges eleme, hogy az egységek 10 hatványaival 

kifejezett többszöröseit és törtrészeit az egység elé 

írt egyezményes betűkkel jelöljük.

A mértékegységek többszöröseit és törtrészeit az 

egység elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő SI-

prefi xumok egyikével képezzük. (Például a mega-

watt: 1 MW = 106 W, a nanométer: 1 nm = 10–9 m.)

SI-től eltérő mértékegység-

rendszerek

A Brit Birodalomban és gyarmatain önálló brit mér-

ték egységrendszert hoztak létre, amelynek tömeg-

egysége a font (libra, lb), hosszegysége a láb (foot, 

ft) és ezek leszármaztatott egységei. Ener giaegysége 

a British Th ermal Unit (BTU). Ilyen mér tékegység-

gel például a klímaberendezéseknél találkozhatunk. 

Az USA-ban és több brit nemzet közös ségi állam-

ban (Ausztrália) ma is használatos mértékegység-

rendszer. Jelenleg Kínában és Oroszországban is 

használnak egyéb mértékegységeket. 

Prefi xum Jele Nagysága

exa- E  1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta- P  1 000 000 000 000 000 = 1015

tera- T  1 000 000 000 000 = 1012

giga- G  1 000 000 000 = 109

mega- M  1 000 000 = 106

kilo- k  1 000 = 103

hekto- h  100 = 102

deka- dk  10 = 10 1

deci- d  0,1 = 10 –1

centi- c  0,01 = 10 –2

milli- m  0,001 = 10 –3

mikro- μ  0,000 001 = 10 –6

nano- n  0,000 000 001 = 10 –9

piko- p  0,000 000 000 001 = 10 –12

femto- f  0,000 000 000 000 001 = 10 –15

atto- a  0,000 000 000 000 000 001 = 10 –18

Prefi xumok az SI-mértékegységrendszerben

izikai kísérletek, mérések,

mértékegységrendszerek1 .

SI-

F

m

A különböző mértékegységek egymás melletti használatának következményét jól mutatja a kö-

vetkező eset. Az Egyesült Államokban 1998-ban felbocsátották a Mars Climate Orbiter nevű 

űrszondát, aminek feladata a Mars légkörének tanulmányozása volt. Az űrszonda 1999 szeptem-

berében a bolygót elérte, megkezdte a légkörbe való leereszkedést, amikor is a földi vezérlőköz-

pont elveszítette vele a kapcsolatot. A szonda által küldött utolsó adatok elemzéséből kiderült, 

hogy a tervezettnél nagyobb sebességgel haladt, és feltehetően a Mars felszínébe csapódott. A hiba 

abból adódott, hogy az űrszondát tervező egyik csoport az erőt SI- (newton), egy másik csoport 

angolszász (pound-force, lbf, 1 N = 0,224 lbf ) egységekben számította, és az egymásnak átadott 

adatok során ezt nem vették fi gyelembe. A program teljes költsége 125 millió USD volt! 

OlvasmányEgy elveszített Mars-szonda története 
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Fizikai mennyiségek

A fi zikai mennyiségek két nagy elkülönült csopor-

tot alkotnak. Az olyan fi zikai mennyiséget, amelyet 

nagysága (mérőszám és mértékegység) egyértel-

műen meghatároz, skalármennyiségnek nevezzük. 

Skalármennyiség például a tömeg, a hosszúság, az 

idő, a térfogat vagy a hőmérséklet. A fi zikai meny-

nyiségek másik csoportjában a mennyiségeknek 

nagyságuk és irányuk is van. Az ilyen mennyiséget 

vektormennyiségnek (röviden vektornak) nevez-

zük. Vektormennyiség például az elmozdulás.

Vektorok (Matematikai emlékeztető)

A vektorokat irányított szakasszal, másképpen 

„nyíllal” jelöljük. A nyíl iránya a vektormennyiség 

irányát, míg hossza a nagyságát adja meg.

Jele: a, a ,  AB . 

a
AB

A

B

Vektorok ábrázolása 

és jelölése

a

b

b
a +

Két vektor összeadására a paralelogramma-

módszert alkalmazhatjuk. Adott a és b. Toljuk el 

a b vektort az a kezdőpontjába! Az a végpontján 

 keresztül b-vel, míg b végpontján keresztül a-val 

húzzunk párhuzamost! A közös kezdőpontból a 

párhuzamosok metszéspontjába húzott vektort ne-

vezzük eredőnek.

Vektorösszeadás 

paralelogramma-

módszerrel

vagy a mérőszalag. Hosszúság dimenziójú mennyi-

ség lehet a vastagság, szélesség, mélység, magasság, 

külső, belső átmérő. 

A főskála mm-es beosztású, a nóniuszskála 10 

vagy 20 részre van osztva, nullapontja egybeesik a 

főskála nullapontjával. A mérendő tárgyat befogjuk 

a pofák közé olyan szorítóerővel, hogy a pofák biz-

tosan felfeküdjenek a tárgy felületén, de ne defor-

málják el azt. A leolvasáskor megnézzük, hogy a 

nóniusz nullája a főskála melyik cm- és mm-osztá-

sán van már túl, ez lesz a méret cm-ben és mm-ben 

kifejezett értéke. Ezután megnézzük, hogy a nó-

niusz melyik osztása esik egybe (vagy melyikhez 

esik legközelebb) a főskála valamelyik mm-osztá-

sával. Ennyi tizedmillimétert kell még az egész 

értékekhez adni. 

Tolómérővel mérjük meg a rendelkezésre álló fa-

hasáb oldalainak hosszát! Az eredményeket jegyez-

zük fel az alábbihoz hasonló táblázatba! Minden 

oldalon, különböző helyeken összesen 5-5 mérést 

végezzünk! A legvalószínűbb értéket az 5 mérési 

adat számtani középértéke (átlaga) adja. Ezzel az 

értékkel azonosítjuk a továbbiakban az adott oldal 

hosszúságát. A kapott hosszúságértékekből az oldal-

lapok területe és a test térfogata kiszámolható.

A tolómérő felépítése. 1. külső méret mérésére szolgáló külső 

mérőpofa 2. belső méret mérésére szolgáló belső mérőpofa 

3. mélységmérő 4. fő beosztás mm-ben 5. fő beosztás 

hüvelykben 6. nóniusz mm-ben 7. nóniusz hüvelykben 

8. rögzítő: benyomva a mozgó rész könnyen csúszik, 

 elengedve rögzül

2

1 6

7 5

3

8 4

A mérés sorszáma
Méretek

a (mm) b (mm) c (mm)

1

2

3

4

5

Középérték (mm):

Szabályos test méreteinek 

meghatározása tolómérővel

A tolómérő hosszúság dimenziójú mennyiségek 

mérésére szolgál. Szerkezete, kivitele miatt lényege-

sen pontosabb mérést tesz lehetővé, mint a vo nalzó 

1. Fizikai kísérletek, mérések,

mértékegységrendszerek
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1 
Melyik nagyobb az alábbi mennyiségek közül? 

10 mm vagy 0,1 cm; 2000 dm2 vagy 2 m2; 

300 cm3 vagy 30 000 mm3; 12 h vagy 1200 s.

2 
a) Fejezzük ki az alábbi tömegeket gramm-

ban!

260 mg; 28 dkg; 37 kg; 45 μg.

b) Fejezzük ki az alábbi hosszúságokat méterben!

3 nm; 0,7 km; 1,6 am;  27 mm.

3 
Egy játszótér hossza 120 m. Hány lépéssel 

tudunk végigmenni rajta, ha a lépésünk 

hossza 75 cm? Mennyivel lép többet az, aki 

6 dm-es lépésekkel halad?

Kérdések és feladatok

4 
Keress az interneten öt olyan mértékegységet, 

amelyet ma már nem használunk! Nézz utána, 

régebben milyen területen használták őket!

5 
Az otthonunkban található technikai eszkö-

zökön megtaláljuk a rájuk jellemző technikai 

jellemző adatokat. Ilyet láthatunk például a 

villanybojleren, a hajszárítón, a vízmelegítőn, az 

akkumulátoron. Az eszközök áramfelvételére, tel-

jesítményére vonatkozó számok mögött más-más 

mértékegységek állnak. Gyűjtsd össze az otthonod-

ban használatos eszközökön feltüntetett adatokat! 

Van-e valamilyen kapcsolat az egyes mértékegysé-

gek között? Nézz utána az interneten!

Szabálytalan alakú tömör test 

 sűrűségének mérése

Mérjük meg a test térfogatát az alábbi módon! Te-

gyük a testet egy skálázott mérőpohárba, és önt-

sünk rá annyi vizet, hogy biztosan ellepje, de a víz-

szint még a mérőskálán belül legyen! Vegyük ki a 

testet, töröljük szárazra! Olvassuk le a pohár olda-

lán levő skálán a benne levő víz térfogatát! Tegyük 

bele a testet óvatosan, hogy ne fröccsenjen ki víz a 

pohárból! Olvassuk le ismét a térfogatot! A mérést 

háromszor végezzük el! A térfogat megállapításánál 

fi gyeljünk arra, hogy a vízfelület szintjét olvassuk 

le, és ne az edény falára feltapadó víz magasságát! 

Fontos, hogy a mérőpohár belső felülete tiszta le-

gyen! Az adatokat foglaljuk táblázatba!

A test tömegét digitális mérleggel mérjük meg, 

az adatokat foglaljuk táblázatba!

Időmérés 

Az idő az egyik legalapvetőbb fi zikai mennyiség, 

fi zikai folyamatok mérése során nagyon gyakran 

elengedhetetlen az idő megfelelő pontosságú mé-

rése. A legegyszerűbb időmérő eszközünk a kézi 

stopperóra, amivel 0,01 s pontossággal lehet időt 

mérni. Felvetődik a kérdés, hogy 

a mérő személy reakcióideje 

mennyire rontja ezt a pontos-

ságot. Indításnál a reakció-

idővel később indítjuk az 

időmérést, de a vizsgált fo-

lyamat végén is – jó közelí-

téssel – ugyanennyivel később 

állítjuk meg az órát. Tehát csak 

a két reakcióidő különbsége módo-

sítja a valódi értéket.

1. mérés 2. mérés 3. mérés
Középérték 

(Vtest)(cm3)

A víz térfogata 

(Vvíz
 ) (cm3)

A víz + test térfogata 

(Vvíz + test ) (cm3)

A test térfogata 

(Vtest ) (cm3)

1. mérés 2. mérés 3. mérés Közép érték

A test tömege (g)

A test sűrűsége: ρ = … 
g

cm3
 = … 

kg

m3

A térfogat méréséből származó hibaforrás csök-

kenthető, ha olyan mérőedényt használunk, aminek 

kicsi az alapterülete (éppen belefér a test). 

izikai kísérletek, mérések,

mértékegységrendszerek1 .

Sz

ű

F

m
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2.lecke

A mechanikai
mozgás

Mihez képest mozog a kosár?M

A bennünket körülvevő világban minden állandó 

változásban, mozgásban van. A természetben elő-

forduló mozgások lehetnek többek között fi zikai 

változások (pl. mechanikai mozgások, Föld for-

gása), kémiai vál tozások (pl. mészégetés) és bioló-

giai változások (pl. élő sejtek anyagcseréje). Mi 

a  fi zika tantárggyal való ismerkedést a testek 

 mechanikai mozgásának vizsgálatával kezdjük. 

Mondjunk minél több példát a mechanikai mozgásra! 

Mi a közös ezekben a mozgásokban?

Mechanikai mozgás,

vonatkoztatási rendszer

A mechanikai mozgás során a testek helyüket vagy 

helyzetüket változtatják meg más testekhez képest. 

Ilyen mozgás lehet például a gépjárművek haladó 

mozgása, a bolygók keringése a Nap körül, vagy az 

autó kerekének haladó és a kerék középpontja kö-

rüli forgómozgása.

Vizsgáljuk meg a testek haladó mozgását! Egy 

autó helyét, mozgásállapotát mindig valamely más 

testhez viszonyítva tudjuk megadni, például kilo-

méterkőhöz vagy az előtte haladó autóhoz. Az autó 

helye tehát viszonylagos, hiszen egy másik test 

szükséges annak meghatározásához. 

A testek helyét mindig más testekhez viszonyítva 

adjuk meg. Azt a testet, amelyhez a többiek helyét 

viszonyítjuk, vonatkoztatási testnek nevezzük. 

Az ehhez a testhez viszonyított helyet egyértel-

műen, számszerű adatokkal határozzuk meg, 

ezért koordináta-rendszert rögzítünk hozzá. Ezt 

vonatkoztatási rendszernek nevezzük. 

Vonatkoztatási 
test

Koordináta- 
rendszer

Vonatkoztatási 
rendszer

Vonatkoztatási rendszer
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Mi van nyugalomban: a vonat vagy az állomás 

épülete?

Milyen vízszintes irányú sebességgel mozog 

a vonatban feldobott labda a földön álló meg-

fi gyelő számára?

Vonatkoztatási test sok minden lehet. Vonatkoz tatási 

rendszert rögzíthetünk például egy atommaghoz, 

egy kísérleti asztalhoz, a Földhöz, a  keringő űrállo-

máshoz, a Naphoz vagy éppen az állócsilla gokhoz.

A valóságban lejátszódó jelenségeket általában a 

Földhöz rögzített vonatkoztatási rendszerben vizs-

gáljuk. A Földön kívüli mozgások, például az űr-

hajók mozgásának leírásakor a távoli állócsillagok-

hoz rögzített vonatkoztatási rendszert használjuk. 

Vizsgáljuk meg a Földhöz rögzített vonatkozta-

tási rendszerben a testek mozgását! A Földhöz rög-

zített vonatkoztatási rendszerben az utcán lévő 

házak, fák nyugalomban vannak, mozgásállapotuk 

megegyező. A Földhöz képest mozgásban lehetnek 

például az emberek és a járművek. Ha ugyanezeket 

a mozgásokat a Naphoz viszonyítanánk, akkor a 

Föld forgása és keringése miatt igen bonyolult 

mozgást írnának le a Föld felszínén lévő élőlények 

és tárgyak. 

A nyugalom – mint a testek mozgásállapota – 

mindig viszonylagos. Ez azt jelenti, hogy a nyu-

galomban lévő test mozgásállapota megegyezik 

a választott vonatkoztatási rendszer mozgásálla-

potával. 

A földön álló, illetve vonatban ülő megfi gyelő  számára 

máshogy mozog a vonatban feldobott labda

KIDOLGOZOTT FELADAT

Vizsgáljuk meg egy mozgó vonaton lévő utas hely-

zetét a vonat fékezése közben!

A vonathoz rögzített vonatkoztatási rendszerben 

a fékezés előtt az utas nem végez mozgást. Fékezés 

közben az utas mozgásállapota megváltozik, hiszen 

a fékezés miatt előredől. Más testekkel nem lépett 

kölcsönhatásba, így mozgásállapota megváltozásá-

nak (az előredőlésnek) a vonathoz rögzített vonat-

koztatási rendszerben nem tudjuk az okát megta-

lálni. Hogyan magyarázható az utas előredőlése a 

talajhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben?

MEGOLDÁS 

A talajhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben 

észleljük, hogy a vonat fékezett, lassult. Innen tud-

juk, hogy a vonat lassulása idézte elő az utas moz-

gásállapotának megváltozását, azaz az előredőlését. 

Tehát megtaláltuk az okot, hogy miért dőlt előre az 

utas.

A mozgásokhoz, illetve a testek mozgásállapotá-

nak leírásához célszerű olyan vonatkoztatási rend-

szert választanunk, amelyben könnyen magyaráz-

hatók a mozgások okai.

A nyugalom viszonylagos

A mechanikai mozgás2.
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A mechanikai mozgás térbeli 

 jellemzői: a pálya, a megtett út

és az elmozdulás

A testek haladó mozgásuk során kiterjedésüknél 

jóval nagyobb távolságokat tesznek meg, ezért a 

testeket leegyszerűsítve kiterjedés nélküli, pont-

szerű testnek, anyagi pontnak (tömegpontnak) 

képzeljük el.

Ezeket a pontszerű testeket tekintjük a valósá-

gos testek modelljeinek. Segítségükkel a mozgások 

legfontosabb jellemzőit tudjuk vizsgálni, és számí-

tásokat tudunk végezni. Pontszerűnek tekintjük a 

mozgás folyamán például a gépkocsi vagy a hajó 

helyzetét a térképen, a repülőgép helyét a radarer-

nyőn, valamint Földünket a Nap körüli pályáján 

mozogva.

A mozgás pályája az a vonal, amelyet a test a 

mozgása folyamán befuthat. A pályát egy geomet-

riai vonalnak tekintjük. Ilyen lehet például egy fő-

útvonal, egy légifolyosó vagy egy villamossínpálya. 

Azt a pálya mentén mért távolságot, amelyet a 

test az adott idő alatt ténylegesen befut, megtett 

útnak nevezzük. Megtett út lehet például az M7-es 

autópálya Budapest és Siófok közötti szakaszának 

hossza.

A megtett út jele az s (vagy Δs), ami a latin spatium 

(’útszakasz’) szóból származik. Mértékegysége: 

méter (m).

Az elmozdulás a mozgás kezdőpontjából a vég-

pontjába mutató vektor.

A: a mozgás kezdőpontja
B: a mozgás végpontja

A mozgás pályája

A megtett út

A

B

Elmozdulás

A mozgás pályája, a megtett út és az elmozdulás

Miben különbözhet egymástól a megtett út és 

a mozgás pályája?

Mikor egyenlő az elmozdulásvektor nagysága 

a megtett úttal?

Helyvektor, elmozdulásvektor

A vonatkoztatási rendszerben az egyes pontszerű 

testek (anyagi pontok) helye az origóból az anyagi 

pontba húzott vektorral adható meg. Ezt hely-

vektornak nevezzük. Jele: r . A helyvektorral az 

anyagi pontok helye x, y, z koordinátákkal egy-

értelműen megadható. 

A tér bármely 

pontjának 

koordinátái 

megadhatók 

a koordináta-

rendszer 

felhasználásávalz

r

y

x

(x; y; z)

A helyvektor végpontja mindig az anyagi pontra 

mutat, tehát követi a pontszerű test mozgását. 

A mozgás kezdőpontjába és végpontjába mutató 

helyvektorok különbsége adja meg az elmoz du lás-

vektort. Tehát az elmozdulásvektor a mozgás kez-

dőpontjából a végpontjába mutat. Jele: Δr .

Az elmozdulásvektor a mozgás kezdőpontjából

a mozgás végpontjába mutat

z

y

A

B

x

Δr

A

B

A mozgás pályái

Mindennapi tevékenységünk során szükségünk van 

helyünk pontos meghatározására. Sokszor elegen-

dő, ha egy térképen közelítőleg meghatározzuk 

pillanatnyi helyünket. A városok közötti távolságok 

úthálózat mentén km-ben megadott értékét inter-

netes lekérdezéssel tudhatjuk meg. Az autózás so-

rán gépkocsinkban GPS-t használunk, amely a ma 

ismert legpontosabb helymeghatározást teszi lehe-

tővé (lásd 121. oldal).

2. A mechanikai mozgás
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A visegrádi komp a Dunán, mögötte

a Salamon-torony és a Fellegvár

1 
Mondjunk olyan vonatkoztatási rendszert, 

amelyből a folyón úszó csónak nyugalomban 

látszik!

2 
Válaszoljunk a következő kérdésekre!

a) A földön állva egy helikoptert látunk el-

repülni a fejünk felett. Milyen mozgást végez 

a helikopter légcsavarjának egy pontja a helikopter-

hez és hozzánk képest? 

b) Lehetséges-e, hogy az Egyenlítőn álló  megfi gyelő 

nyugalomban lát egy mesterséges holdat?

c) Egy mozgó járműben leejtünk egy pénzérmét. 

Vajon álló járműben is ugyanannyi idő alatt esik le 

a pénzérme?

3 
Nagymaros és Visegrád között komppal le-

het átkelni a Dunán. Nyáron, munkana po-

kon Nagymaros és Visegrád között az első 

kompjárat Visegrádról indul 5 óra 25 perckor. 

A következő Visegrádról induló járat a 6 óra 25 

perces, majd ezt követően 7 óra 45 perctől 20 óra 

45 percig óránként megy a komp Visegrádról Nagy-

marosra.  Az utolsó járat Nagy marosról  indul 21 

órakor. A két rév kikötő közötti távolság 500 m. 

Milyen hosszú utat tesz meg a komp egy nap alatt?

Kérdések és feladatok

4 
A Börzsönyben lévő Nagy-Hideg-hegy 

magassága 864 m, a Csóványos magassága 

938 m. A két csúcs távolsága légvonalban 

2,4 km. Becsüljük meg a térképrészlet alapján, hogy 

legalább hány km utat teszünk meg, ha Nagy- Hideg-

hegyről az országos kéktúra útvonalán átmegyünk 

Csóványosra! (A becslésnél azt is fi gyelembe kell 

venni, hogy nem mindig felfelé haladunk.) Mekko-

ra az ugyanehhez az úthoz tartozó elmozdulás?

A Börzsöny turistatérképe a Nagy-Hideg-hegy

és a Csóványos környékéről

A radart először a légi felderítés területén alkalmazták. A II. világháború légvédelmi harcaiban játszott igen 

nagy szerepet. A radar jelenleg az egyetlen olyan berendezés, amely képes a tárgyak helyét nagy távolság-

ról az időjárástól és napszaktól függetlenül meghatározni. A radar rádióhullámot sugároz ki a tér egy 

meghatározott irányába. Ha a fénysebességgel terjedő hullám útjába tárgy kerül (pl. repülőgép, földfel szín), 

akkor az a kisugárzott jel egy részét visszaveri. A visszaverődött jelek a céltól kiindulva a 

tér minden irányába – így a radar irányába is – terjednek. A radar veszi a visszavert jele-

ket, és a kibocsátott és visszavert jel vételi ideje közötti időkülönbségből az s = v · t összefüggés 

alapján meghatározza a radar-cél távolságot. A radar lézerekkel szembeni előnye, hogy 

bármilyen időjárási viszonyok között tökéletesen használható, akár porban és akár gőzben 

is, ugyanis a lézerek nedves, poros környezetben nem alkalmasak mérésre.  

A II. világháború alatt Bay Zoltán az Egyesült Izzóban fejlesztett ki egy olyan radart, 

amellyel 1946-ban a világon másodikként sikerült a Holdról visszaverődést érzékelnie és 

ezzel megmérnie a Hold pontos távolságát a Földtől. 

OlvasmányA radar

Radar-

képernyő

2.
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3.lecke

Egyenes vonalú
egyenletes 
mozgás 

Miért látjuk mellettünk gyorsan 

elsuhanni a szemben haladó autót?

M

el

Út (cm)

Hajlásszög 
20 40 60 80

10° 6,3 s 12,5 s 18,6 s 24,4 s

20° 4,3 s   8,6 s 12,8 s 17,0 s

30° 3,6 s   7,4 s 10,9 s 14,6 s

TAPASZTALAT

Az egyes utak megtételéhez tartozó időtartamok

különböző hajlásszögek esetén

Az úttest mellett állva egyenes vonalú egyenletes 

mozgásként észleljük a mellettünk elhaladó ke-

rékpárosok, autók mozgását. Ugyanúgy észleljük 

a vonatból az ablak előtt elmaradó telefonoszlopo-

kat vagy a vízpartról a vízen úszó vitorlásokat. 

Ezeknek a mozgásoknak egy igen fontos jellemző-

je, hogy milyen gyorsan jut el az egyik pontból a 

másikba a jármű. Hogyan dönthetjük el, hogy az 

egyes járművek közül melyik a gyorsabb? Milyen fi zi-

kai mennyiséggel jellemezhetjük ezeket a mozgásokat?  

Az egyenes vonalú egyenletes 

 mozgás kísérleti vizsgálata

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizs-

gálatára a Mikola-cső szolgál. Ez vízzel töltött üveg-

cső, amelyben egy légbuborék mozog. Vizsgáljuk 

meg Mikola-csővel az egyenes vonalú egyenletes 

mozgást!

KÍSÉRLET

Végezzünk méréseket Mikola-csővel! Különböző 

dőlésszög (10°, 20°, 30°) mellett mérjük meg a kü-

lönböző utak (20, 40, 60 és 80 cm) megtételéhez 

szükséges időtartamokat! Foglaljuk táblázatba mé-

rési eredményeinket! Állapítsuk meg, hogy milyen 

kapcsolat van a buborék által megtett út és az út 

megtételéhez szükséges idő között!

Az α dőlésszöggel 

megdöntött 

Mikola-cső
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A sebesség mértékegysége: 
m

s
 .  A sebesség vektor-

mennyiség, iránya minden pillanatban megegye-

zik a test mozgásának irányával.

 

Adott dőlésszög esetén a megtett út egyenesen ará-

nyos az út megtételéhez szükséges idővel. A meg-

tett út jelölése: Δs, az út megtételéhez szükséges 

időtartam jelölése: Δt. Jelöléssel: Δs ~ Δt, vagyis há-

nyadosuk állandó.

∆ s
∆t

 = állandó

A 
∆ s
∆t

 = állandó azt jelenti, hogy a mozgás egyen-

letes mozgás.

 

Egyenes vonalú egyenletes mozgásnak nevezzük 

a mozgást akkor, ha a mozgás pályája egyenes vo-

nal, és a megtett út egyenesen arányos az út 

megtételé hez szükséges idővel. 

Sebesség

Különböző hajlásszögek esetén különböző 
∆ s
∆t

 ér-

téket kapunk. Tehát a 
∆ s
∆t

 hányados alkalmas 

mennyiség az egyenletes mozgás jellemzésére.

E mennyiség neve a se besség.

A sebesség a megtett út és az út megtételéhez 

szükséges időtartam hányadosa.

Jele: v, a latin velocitas (’sebesség’) szó kezdő-

betűje. 

sebesség = 
megtett út

eltelt idő
   v = 

Δs

Δt
 

s (cm)

t (s)

80

30° 20° 10°

60

40

20

50 10 15 20 25

v  (
m

s )

t (s)

0,05
30°

20°

10°0,03

0,01

5
0

10 15 20 25

Ábrázoljuk a megtett utakat az eltelt idő függvé-

nyében!

A buborék mozgásának út-idő grafi konja

1 
m

s
 = 3,6 

km

h
= 

0,001 km

 1

3600
h

A buborék mozgásának sebesség-idő grafi konjai

A hétköznapi életben a sebességet sokszor 
km

h
 -ban 

adjuk meg (szélsebesség, autók sebessége stb.).  A két 

mértékegység közötti átváltás a következő:

Határozzuk meg az egyes hajlásszögekhez tartozó 

sebességeket az első értéktáblázatba foglalt össze-

tartozó út-idő értékpárokból! 

Figyeljük meg, hogy a sebesség-idő grafi konok pár-

huzamosak az időtengellyel, és a grafi konok  alatti 

területek mérőszáma a megtett út nagyságát adja. 

Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha a sebesség 

defi nícióját vizsgáljuk: v = 
s

t
 → s = v  t.

3. Egyenes vonalú

egyenletes mozgás

A táblázat adatai alapján látható, hogy az egyes haj-

lásszögek esetében a sebesség közel állandó értéket 

mutat. Készítsük el ezek sebesség-idő grafi konjait!

Út (cm)
Hajlás-
szög 

20 40 60 80

10° 0,032 
m
s

0,032 
m
s

0,032 
m
s

0,033 
m
s

20° 0,046 
m
s

0,046 
m
s

0,047 
m
s

0,047 
m
s

30° 0,056 
m
s

0,054 
m
s

0,055 
m
s

0,055 
m
s

A Mikola-cső különböző hajlásszögeihez tartozó sebességek
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b) Az út második felének megtételéhez szükséges 

idő:

t2 = 
 s2i 

v
 = 

25 
m

s

= 540 s
13 500 m

 

A mozgás grafi konjai:

A mozgás út-idő grafi konja

A mozgás sebesség-idő grafi konja. A grafi kon segítségével is 

kiszámíthatjuk a megtett utat

s (m)

27 000

13 500

5000 900 1440 t (s)

v  (
m

s )

t (s)

25

15

5

5000 900 1440

A v = 
s

t
 összefüggésből megállapítható:

– a nagyobb sebességű testek messzebbre jutnak el 

ugyanannyi idő alatt, mint a kisebb sebességűek;

– a nagyobb sebességű testek rövidebb idő alatt 

futnak be egy meghatározott távolságot, mint a 

kisebb sebességűek.

A mozgásokat célszerű úgy vizsgálni, hogy a mozgás 

kezdőpontjához rögzítjük a vonatkoztatási rendszert. 

Így egyszerűbben le tudjuk írni a mozgást.

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás grafi konjai:

KIDOLGOZOTT FELADAT

Egy személygépkocsi sebességkorlátozás miatt út-

jának első felét 54 
km

h
 sebességgel 15 perc alatt, 

majd a második felét 90 
km

h
 sebességgel tette meg. 

a) Számítsuk ki a gépkocsi által megtett utat!

b) Rajzoljuk fel a mozgás út-idő és sebesség-idő 

grafi konját!

MEGOLDÁS 

Adatok:

v1 = 54 
km

h
 = 15 

m

s
,  v2 = 90 

km

h
 = 25 

m

s
 

 t1 = 15 min = 900 s
__________________________________

 s  = ?

a) Számítsuk ki a megtett út első felét!

s1 = v1  t1 = 15 
m

s
 900 s = 13 500 m = 13,5 km

Az út második fele: s2 = s1

A teljes út: s = 2  s1 = 27 km

s

t

A mozgás út-idő 

grafi konja.

A megtett út egyenesen 

 arányos az eltelt idővel

v

Δs

Δt
t

A mozgás 

 sebesség-idő 

 grafi konja

A sebességvektor

A sebesség vektormennyiség, irányát az elmozdulás-

 vektor segítségével megadott defi nícióból kapjuk.

A sebességvektor a Δt idő alatti Δr  elmozdulás-

vektor és a Δt időtartam hányadosa. Jele: v .

sebességvektor = 
elmozdulásvektor

eltelt időtartam
   v  = 

Δr

Δt
 

Mértékegysége: 
m

s
 . 

Egyenes vonalú mozgásoknál a sebességvektornak 

és az elmozdulásvektornak közös hatásvonala van 

(egy egyenesen fekszenek). Az elmozdulásvektor 

irányát pozitívnak választva, a sebességet ehhez 

 képest előjelesen írjuk fel. Ezzel a vektorösszegzés 

3. Egyenes vonalú 

egyenletes mozgás

z szükséges 
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