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Elektromosságtan (Bevezetés)
Szöveg (1)
1.
Démokritosz (i.e. 460–370) szerint a testek
parányi, tovább már nem osztható részecskékből épülnek fel. Ezek az oszthatatlan részecskék
az atomok. A különböző anyagok atomjai egymástól alakban különböznek. Így az édes anyagok atomjai gömbölyűek, a csípőseké hegyesek.
Az atomokat az üres térben a vonzás és taszítás
mechanikai kölcsönössége mozgatja.
2.
Pierre Gassendi (1592–1655) francia
evangélikus lelkész volt, aki az atomokat szilárd részecskéknek tartotta. Elképzelései
szerint az atomok az ürességben (vákuum)
mozognak, az azonos minőségű atomok egyformák, a különböző atomok nagyságban és
formában térnek el egymástól, és az atomok
egymáshoz kis kapcsokkal kötődnek.
3.
John Dalton (1766–1844) angol kémikus
kísérletei alapján megállapította a többszörös
súlyviszonyok törvényét. Ezek a törvények azt
a tapasztalati tényt fogalmazták meg, hogy
egy vegyületben résztvevő elemek aránya
mindig ugyanaz, akármennyi anyagból keletkeznek is. Dalton érdeme az, hogy a kísérleti
eredményeket az atomok létezésével magyarázta és bizonyította. Elképzelése szerint az
anyagokat olyan atomok építik fel, melyek
oszthatatlan, kicsiny gömbök.
4.
A 19. század végéig az atomokat apró,
rugalmas, tovább nem osztható, szabályos
alakú testecskéknek vélték. Miután ismeretessé vált, hogy bizonyos anyagokból elektronok válthatók ki, arra következtettek, hogy
az atom tovább osztható, és alkotórészeinek
egyike az elektron.
1897-ben Joseph John Thomson a katódsu
garak tanulmányozása során kimutatta, hogy
azok kisméretű, negatív töltésű részecskékből
állnak, melyek minden atomban jelen vannak.
Az elektronnak elnevezett részecske felfedezése nyomán szertefoszlott az atom oszthatatlanságába vetett hit. Mivel az atom kifelé

elektromosan semleges, a negatív töltésű elektronokon kívül pozitív töltésnek is kell lennie az
atomban. Thomson úgy képzelte el az atomot,
mint egy mazsolás pudingot: a pozitív töltésű
anyagban (puding) elektronok (mazsolák) helyezkednek el. Thomson kiemelkedő munkásságát 1906-ban Nobel-díjjal jutalmazták.
5.
A mazsolás puding atommodelljét Thomson egyik kiváló tanítványa, Ernest Rutherford cáfolta meg 1911-ben. Mérési eredményei
alapján kiderült, hogy az atomok tömegének
nagy része egy igen kicsiny központi magban
(atommag) összpontosul. A Rutferford által
felállított ún. bolygómodell szerint az atomban a nagy tömegű, de kis méretű mag körül
az elektronok úgy keringenek, mint a bolygók
a Nap körül.
6.
A bolygómodellről elég hamar kiderült,
hogy nem lehet helyes, mert a keringő elektron energ iát veszít, melynek következtében a
másodperc töredéke alatt belezuhanna a magba, és ilyen atom nem létezhetne. 1913-ban Niels Bohr azzal egészítette ki a modellt, hogy az
elektronok csak bizonyos pályákon keringhetnek (elektronhéjak), de azokon energiaveszteség nélkül. Sommerfeld 1920-ban a Bohr-modellt módosította azzal, hogy az elektronok
nemcsak kör, hanem ellipszis alakú pályán is
mozoghatnak
7.
Tizenöt évvel Rutherford mérései után
forradalmi változás következett be. Werner
Heisenberg (1925), Erwin Schrödinger (1926)
és mások kutatásai nyomán megszületett a
kvantummechanika, mely választ adott az
atomok szerkezetével kapcsolatos kérdésekre
is. Munkásságuk nyomán kialakult az atomok
hullámmodellje, mely szerint nem ismerhetjük az elektronok pontos helyét az atomon belül, de meghatározhatjuk azt, hogy hol milyen
eséllyel fordulnak elő. Az atommagot felhő
(vagy köd) módjára veszik körül az elektronok.
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munkalap (1)
Az anyag részecskéinek szerkezete

1. 	A gondolkodó ember szinte létezése kezdetétől vizsgálja az őt körülvevő anyag szerkezetét. Az alábbi szövegek ennek a gondolkodásfolyamatnak egy-egy állomását jelzik.
a) Húzd alá az egyes szövegekben az elmélet fejlődésében jelentős szerepet játszó tudósok
nevét!
b) Emeld ki aláhúzással azokat a szavakat, amelyek az egyes tudósok elméletének lényegét
jelzik!
c) Tanulmányozd a mellékletben összekevert atommodelleket, majd állapítsd meg, melyik
szöveget illusztrálhatnák! Írd a képek alá a modell nevét!

2. 	Egészítsd ki az alábbi fürtábrát a szöveg alapján! Könnyítésül néhány adatot előre beírtunk. (A feladat megoldásában segítenek az előző feladatban kiemelt kulcsszavak.)

atom

Gassendi

Rutherford
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munkalap (2)
Szakszókincs, definíció (ismétlés)
1. 	Az elmúlt tanévben megismerkedtetek a definíció fogalmával, általános szerkezetével.
Elemezzétek az alábbi meghatározásokat, majd töltsétek ki a táblázatot a tanult módon!
a) Az elektromos állapotban levő testek sajátos környezetét elektromos mezőnek nevezzük.
b) Az állandó mágnesek kölcsönhatásra képes sajátos környezetét mágneses mezőnek
c) A zokat a részecskéket, amelyekben a protonok és elektronok száma különbözik, ionoknak nevezzük.
Meghatározandó
fogalom

Besorolás

Megkülönböztető jegy

tANULÓI MUNK AFÜZET
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2. 	Alkosd meg a következő fogalmak definícióját!
Atommag

Proton

Elektron

3. 	Készítsd el az atom szó lexikonbeli szócikkét az alábbi szempontok alapján: a szó eredete, tudományos és köznyelvi jelentése, rövid tudománytörténeti áttekintés – lásd Szöveg
(1)!

ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS
Szöveg (1)

Szöveg (2)

A mosógép

Minden számla tartalmazza annak típusát:
elszámoló vagy részszámla. Az áramot csak
évente vagy negyedévente egyszer olvassák
le (ez az elszámoló számla), a köztes időszakokban becsült fogyasztás alapján történik a
fizetés (ez a részszámla).

1. Általános tudnivalók
Ha környezettudatosan szeretnél mosógépet választani, akkor elsődleges szempont,
hogy mennyi energia, illetve víz fogy a mosás során. A mosógépek energiafogyasztása
0,4 és 1,9 kWh között, vízfogyasztása pedig
40 és 85 liter között változik. Egy környezettudatos ember célja minél kisebb fogyasztású mosógép kiválasztása. Hosszú távon még
a befektetett pénzed is megtérül, hiszen kevesebbet fizetsz majd a vízdíjra, illetve a villamosműveknek. 2000. július 1-jétől a mosógépgyártók egy energiacímkét kötelesek
felragasztani a forgalomba hozott mosógépekre. Az ENERGIACÍMKE tartalmazza az
energia- és vízfogyasztási adatokat, a mosóhatás és centrifugahatékonyság osztályozását,
a centrifugálás maximális fordulatszámát és a
betölthető száraz ruhák mennyiségét. Az osztályozás A-tól G-ig terjed, ahol A a legjobb, a G
pedig a legg yengébb teljesítményt jelöli.

2. Üzemeltetési, karbantartási tanácsok
•• Ha van energiatakarékos program, akkor
használd gyakran! Ekkor a mosás 60 oCos helyett 40oC-os mosóvízben történik,
meghosszabbított mosási idővel, viszont
intenzívebb mosással. Ez azért energiatakarékos, mert az energiafogyasztás kb.
90 %- ért felelős vízmelegítést csökkentjük a 10 %- ért felelős forgatási energia nö
velésével.
•• A maximális mosható ruhamennyiségnél
többet soha ne rakj a gépbe, mert az rontja a mosóhatást! Kevesebbet se, mert azzal
energiát és vizet pazarolsz!
•• Használd a hőfokszabályozót! Például ke
vésbé koszos ruhákat elég 40 oC-os vízben
mosni. 90 oC-os vízben pedig – csak nagyon
ritkán – a rendkívül szenynyezett ruhákat
mosd!

A számla felső részében találhatók még:
•• a szolgáltatóról szóló információk és az elérhetőség;
•• a számlára vonatkozó adatok;
•• az ügyfélre vonatkozó adatok, pl.: az ügyfél neve és címe (megfelelően hajtogatva ez
a boríték címzése is).
Középütt található a tényleges számla,
mely az alábbiakat tartalmazza:
•• Elszámolási időszak: az az időszak, amely
re a számla vonatkozik;
•• Mérő gyári száma: a gyártási szám, mely
nek segítségével a mérőeszköz azonosítható;
•• Előző – utolsó mérőállás: az előző (tény
leges) leolvasás során rögzített mérőállás;
•• Fogyasztás mennyisége: az elszámolási
időszak napjaira megállapított fogyasztás
mennyisége, annak egységára és ÁFÁ-ja;
•• Elszámolási időszak számlaösszege: az előző leolvasás óta fogyasztott villamos energia ellenértéke;
•• Részszáml(ák) összege: a becsült adatok
alapján fizetett számlák;
•• Jelen számla szerinti végösszeg: az előző
két sor különbözete.
A számla legalján található adatok tájékoztató jellegűek.
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munkalap (1)
A mosógép I.
Váratlanul meghibásodott a mosógépetek. A szerelő szerint a megjavítása már többe kerülne,
mint egy új. A családi tanács úgy döntött, hogy vesztek egy korszerű, energiatakarékos mosógépet. Megígérted, hogy az interneten utánanézel, milyen adatokat érdemes figyelembe venni
a vásárláskor. Érdekes honlapra bukkantál: a legfontosabb adatokat és információkat a szöveg
(1)-ben és a mellékletben találod.
1. 	Jelöld a táblázatban azokat az adatokat, amelyek az alábbi szempontoknak legjobban
megfelelnek!
a) a legkisebb centrifuga-fordulatszám
b) a legmagasabb vízfogyasztás
c) az azonos töltési súly
d) a legalacsonyabb energiafogyasztás
e) a leggazdaságtalanabbul működő gép

Mosógépek
energia

márka

centrifuga

fogy.

hat.

fordulat

hat.

Ágnes (E)

0,8

B

900

B

Azúr (E)

1,05

A

600

Hófehér

0,76

C

Maxi (E)

0,94

Mos6ás
Patyolat

ruha

vízfogy.

zajsz.

max.

fél

45

4

nincs

58

A

45

3,5

van

53

900

D

53

4,5

van

55

B

900

B

60

5,5

van

60

0,94

A

900

B

51

5

van

52

0,85

G

900

D

39

5

nincs

60

A mosógép márkaneve mellett szereplő (E) jelzés arra utal, hogy a gép rendelkezik energiatakarékos programmal is.
2. 	Milyennek tekinthetők az itt megnevezett mosógépek energia- és vízfogyasztásuk alapján?
3.

Válaszd ki két mosógép márkanevét, és röviden adj magyarázatot az elnevezésekre!

12 szövegértés–szövegalkotás 
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munkalap (2)
A mosógép II.

1. 	A következő szempontokat figyelembe véve válaszd ki, melyik mosógép lenne
a legalkalmasabb a családod számára!
a) Egy nyolcadik emeleti lakásban élsz szüleiddel, két testvéreddel és a nagymamáddal.
b) A szomszédban lakó idős néni gyakran panaszkodik a lakásotokból átszűrődő zajra.
c) A ruhát a lakásban tudjátok szárítani, mivel nincs erkélyetek.
d) Édesanyád nagyon beosztja a pénzt, ügyel arra, hogy feleslegesen ne égjenek a villanyok, 
a csöpögő csapot gyorsan megcsináltatja, hogy ne folyjon el sok víz.
2.

Töltsd ki az energiacímkét annak a mosógépnek az adataival, amelyikre a választásod
esett!

3. 	Készítsetek reklámhordozókat (szórólap, plakát, embléma stb.) az egyik mosógéphez! Ne
feledjétek kiemelni, hogy kinek és miért ajánljátok a kiválasztott terméket!
Indoklás:

tANULÓI MUNK AFÜZET
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MUNKALAP (3)
Az elektromos energiafogyasztás

1. 	Könnyen előfordulhat, hogy szüleid hosszabb időre elutaznak, így a közben érkezett
áramszámlán neked kell eligazodnod. Ehhez nyújtanak segítséget a Szöveg (2)-ben található információk és a melléklet mintaszámlája.
1. Milyen időszakonként olvassák le a villanyóráról a tényleges fogyasztást?

2. Hány részszámlát és hány elszámolási számlát kaphatsz kézhez egy évben? (A válaszadásnál vedd figyelembe a tájékoztatóban – Szöveg 2 – szereplő lehetőségeket!)

3. Milyen adatokat közöl a szolgáltató saját magáról?

A következő kérdések a mellékletben található A) jelzésű számlamintára vonatkoznak.
4. Mikor állították ki a számlát?

5. Melyik az utolsó nap, amikor rendezheted a tartozásodat?

6. Milyen befizetési módok jöhetnek szóba?

7. Írd le a mintaszámláról az elszámolási időszakot!

8. Miért lehet fontos, hogy a számlán megjelenik a mérő gyári száma?

9. Mikor volt az előző leolvasás?

14 szövegértés–szövegalkotás 
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10. Mikor várható a következő?

11. Mennyi fogyasztást mutat a számla az előző leolvasás óta?

12. Várhatóan mekkora fogyasztásról fog szólni a következő részszámla?

2.

Vesd össze a melléklet két számlamintáját, és jelöld a megegyező elemeket!

3.

Vedd elő a legutóbbi áramszámlátokat, értelmezd az azon található információkat az előző feladatban megbeszéltek alapján!
(Az egyes áramszolgáltatók által kibocsátott számlák bizonyos részleteikben eltérhetnek
a mellékletben található mintáktól.)

Az elektromos áram élettani hatása
Szöveg (1)
Emlékiratok (részlet)
Az első jelentős ügyet, amelynek ügyvédi hír
nevemet köszönhettem, meglehetősen érdekes körülmények között vállaltam.
Megérkezett Párizsba Franklin Benjámin,
hogy a francia nemzet segítségét kérje a
szabadságukért küzdő amerikaiak számára.
Az ügy, amelyet védelmezett, olyan nemes
volt, a nép pedig annyira lelkesedett az Újvilág hősi harcáért, hogy mindenki érdeklődéssel tekintett Washington barátjára. A gondtalan könnyelműségük mellett is éles szemű
franciák fölismerték a politikus Franklinban a
tudóst, az emberiség önzetlen barátját. Nagylelkű vendéglátásunkat Franklin nem hagyta
viszonzás nélkül: előkészítette a talajt szabadságunk kiharcolására, olyan magvakat ültetett el a lelkekben, amelyek később kalászba
szökkentek, és megajándékozott bennünket
egy csodálatos felfedezéssel is, lángelméjének
bámulatos találmányával. Az elektromosság
jelenségeinek tanulmányozása által sikerült
felfedeznie egy bár egyszerű, de óriási jelentőségű készüléket, amely megóvja a hajókat
és az épületeket a villámcsapástól. ÉszakAmerika népe lelkesedéssel vette használatba ezeket az elektromos póznákat. Franklin
beszélt róluk a párizsiaknak, és csodálkozott,
hogy nálunk még ismeretlen ez az üdvös találmány. Buzdítása nem maradt eredménytelen.
Rövidesen megkezdték ezeknek a vezetékeknek felszerelését a házakra, kastélyokra, és a
készülékeknek a „villámhárító” nevet adták.
Artois vármegye az elsők között ismerte
el ennek a találmánynak a fontosságát. Ám
itt is, mint annyi helyütt, a tudatlanság és a
babona mindent elkövetett, hogy elgáncsolja
az emberiség barátainak művét. Elhitették a
jámbor falusiakkal, hogy ez a találmány az
ördög műve, a Legfőbb Lény ellen vétenénk,
ha védekeznénk a villámcsapás ellen, amely
hatalmának legmegrázóbb megnyilvánulási
formája. Ehhez hozzákapcsolták a magánérdekek sérelmére való hivatkozást, amely so-

hasem talál süket fülekre. Merészen azt állították, hogy a villám gyakrabban vág bele a
vezetékkel ellátott házakba, és ha ezeket el
is kerülné, akkor a szomszédos házakon tölti ki a dühét. Ezeket az aljas mendemondákat
néhány tudatlan ember elhitte, és rövidesen
alkalom nyílt arra, hogy ellenkezésüket hangosan kinyilvánítsák.
Egy gazdag földbirtokos néhány sikerült
kísérlet után elhatározta, hogy házát villámhárítóval látja el. Megriadt szomszédai bepanaszolták, és a törvényszéktől kérték, hogy
romboltassák le a villámhárítót. Nagy vita
folyt le a derék városi tisztviselők előtt, akik
egy szót sem értettek az elektromosságból,
úgy ítélkeztek, mint a tizenötödik századbeli bírák: le kellett rombolni a villámhárítót. A
földbirtokos azonban nem tek intette magát legyőzöttnek. Fölkeresett engem, és én arra biztattam, hogy fellebbezze meg ezt a nevetséges
ítéletet. Memorandumot készítettem és ebben
a jogi szempontok mellett – újításképpen – a
fizikai problémákat is behatóan tárgyaltam. A
memorandumot Párizsban és Arras-ban terjesztették, és ismert tudósok dicsérő levelekben
méltányolták tudományos felkészültségemet.
A pert ekkor már voltaképpen meg is nyertem,
maga a tárgyalás gyerekjáték volt. 1783. május
31-i ítéletével a Kúria megváltoztatta a törvény
szék döntését, és megengedte ügyfelemnek,
hogy villámhárítóját helyreállíthassa.
(Maximilien Robespierre)

Szöveg (2)
A villámlás
Egy felhő belsejében a villámlást az egymással ellentétes töltések felhalmozódása
jellemzi. Nem mindig világos, hogy ez pontosan hogy történik, de úgy tűnik, a felhő
felső részében keletkező jégkristályok általában pozitív, a felhő alsó részében lévő
esőcseppek általában negatív töltésűek.
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Ezzel egy időben a felhő alatt pozitív töltésű zóna alakul ki a talaj közelében, amely 
a felhővel együtt mozog.
Két ellentétes töltés erősen vonzza egymást. Egy idő múltán a különböző szigetelő
levegőréteg többé nem képes megakadályozni az ellentétes töltések találkozását, és ekkor
elektromos kisülés következik be. A negatív
töltések a pozitív töltések irányába mozognak
véletlenszerű útvonalon. Amikor egy negatív
töltés pozitív töltéssel egyesül, intenzív villamos áram jön létre – ez a villámcsapás –, amelyet a pozitív töltés felhőbe való visszatérése
tart fenn.
A legtöbb kisülés a felhő belsejében, felhők
között vagy a felhő és a levegő között következik
be, amennyiben elegendő töltéssel rendelkezik
a levegő.
Csak minden negyedik villám csap a talajba. Az a villámcsapás, amely a felhő tetejéről indul és a talajnak a felhő alatti területen
kívül eső, negatív töltésű részére érkezik, pozitív kisülésnek nevezzük. A villámok minden
típusa többágú, hálószerűnek vagy egyetlen
vonalnak látszik, attól függően, hogy milyen
távolságról figyeljük a kisülést.
A villám kialakulásakor a környező levegő túlhevül és kitágul, majd hirtelen összehúzódik. Ez hanghullámot hoz
létre – ez a mennydörgés. Mivel a fény
sokkal sebesebben terjed, először látjuk a villámot, majd azt követően halljuk 
a mennydörgést. Ez utóbbi kb. három másodperc alatt tesz meg egy kilométert: kiszámíthatjuk tehát, hogy milyen távolságra van a
zivatar annak alapján, hogy megszámláljuk a
villámlás és a mennydörgés érzékelése között
eltelt másodperceket, majd elosztjuk hárommal. Harminc kilométert meghaladó távolság
esetén általában nem hallható a mennydörgés.
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Szöveg (3)
A villámhárító
A villámcsapás elleni védelem alapelve, hogy
a becsapás a védendő tárgy (épület, építmény)
helyett a villámhárító berendezést érje, és a
villám árama számára kisebb ellenállású utat
biztosítson a föld felé, mint a védendő tárgyon
keresztül vezető áramút, és így azt megóvja a
villám káros hatásaitól. Ebből viszont nyilvánvalóan következik, hogy villámvédelemről csakis épületek, építmények, műtárgyak
esetén lehet szó, személyek közvetlen védelmét gyakorlatilag ilyen módon nem lehet
megoldani. Az viszont természetes, hogy ha a
villámvédelem megvédi a létesítményt, akkor
megvédi a benne tartózkodó embert is.
A villámhárító berendezés mindazoknak
az egymással jól vezető módon összekötött és e
célra épített vagy felhasznált fém alkatrészeknek az összessége, amelyek arra hivatottak,
hogy a védendő tárgy helyett felfogják a becsapó villámot, és káros hatás nélkül levezessék a
földbe.1 Minden villámhárító berendezés három – egymástól jól elkülöníthető és rendeltetésüket is jól szétválasztó – részből áll:
Felfogó: a villámhárító berendezésnek
az a része, amelyet az épület tetején vagy teteje felett helyeznek el. Ez a villám becsapási
helyét a védendő tárgy helyett átveszi, és azt
megóvja a villámcsapás károsító hatásaitól.
Levezető: olyan levezető, amelynek az a
feladata, hogy a felfogó által felfogott villámot, a lehető legrövidebb úton, a földhöz levezesse úgy, hogy az közben ne okozzon kárt
a védendő tárgyban. A levezető megfelelő
méretei esetén elérhető, hogy az a villámáram
hatására ne melegedjék fel olyan mértékben,
hogy a környezetében lévő tárgyakat meggyújthassa.

A villámhárító karrierje azonban nem haladt ilyen egyenes ívben, ugyanis e találmánynak szép számmal akadtak
befolyásos ellenzői is. Egy természettudományos érv szerint, ha minden villámot bevezetnének a talajba, a „túlelektrifikált” föld rengésekkel válaszolna a hatásra. Voltak olyan egyházi képviselők is, akik azzal érveltek, hogy
Isten haragjának kifejezését nem szabad korlátozni. Franciaországban még bíróság elé is állítottak egy polgárt,
akit istenkáromlással vádoltak, amiért villámhárítót szerelt házára. A vádlott annak köszönhette megmenekülését,
hogy védőügyvédje Robespierre volt, aki kétévi pereskedés után azzal a furfanggal győzedelmeskedett, hogy a
villámhárítót szélkakasnak minősítette, melynek használata akkor még örökletes, feudális jog volt.
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Földelő: az áram földbe jutását közvetítő
vezető. A villámhárító földelőjének feladata 
a felfogó által felfogott és a levezető által levezetett villám áramának a földbe vezetése
úgy, hogy az kis szétterjedési ellenállást biztosítson a villámáram részére. A földelés lehet
kifejezetten külön erre a célra a földbe ágyazott fémtest (fémlemez, fémcső vagy fémrúd),
tehát mesterséges földelő vagy a más célú
fémtárgynak a földben fekvő része (pl. vasbeton alap) mint természetes földelő. Lényege
az, hogy kis ellenállású vezetést biztosítson a
talaj felé.

Szöveg (4)
A villámlás élettani hatásai
(Balesetvédelem, elsősegélynyújtás)
A villámcsapás kétféle hatása jelent veszélyt
az emberi test számára:
•• a közvetlen villámcsapás,
•• a közelben becsapott villám földáramai.
Közvetlen villámcsapás érheti az embert,
ha exponált helyen tartózkodik (pl.: hegytető,
hegygerinc; sík, szabad terep; nagyobb vízfelület), ilyenkor az ember a villámhárító szerepét tölti be, és magához vonzza a villámot. A
közvetlen villámcsapás rendszerint halálos.
Ha a villám a föld felszínét éri, az áram
„megkeresi” a legkedvezőbb utat. Ezt a terepen nem mindig lehet könnyen megállapítani. Szilárd, nedves talajon rendszerint a felszínen fut végig úgy, hogy a rövid mélyedéseken
inkább átugrik, és nem követi a talaj felszínét.
Ha az emberi test képez hidat két ilyen pont
között, akkor az áram átfut rajta.
Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében
•• Kerüljük az exponált helyeket, például 
a hegycsúcsokat, hegygerinceket, vagy 
a szabad, sík területeket (villámhárítóként
működnek)!
•• Kerüljük a nedves talajt, patakokat,
vízeséseket, és azonnal hagyjuk el a víz
felületeket (villámhárítók, rövidre zárási
lehetőség)!
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•• Ha gépkocsi áll a rendelkezésünkre, használjuk Faraday-kalitkaként (az ablakokat
zárjuk be, ne érintsük meg a fémrészeket)
– ez nyújtja a legnagyobb védelmet.
•• Használjuk ki a valamely fal által nyújtott
védőzónát! A fal magassága legyen leg
alább a testhossz nyolcszorosa, a faltól való
távolság pedig legalább egy testhossz.
•• Kerüljük a kis odúkat és barlangokat,
csak akkor bújjunk mélyedésbe, ha az legalább 1,5 méter mély, illetve akkor keres
sünk védelmet barlangban, ha abban a bejárattól, a tetőtől és a falaktól legalább 1,5
méter távolságra lehetünk!
•• Guggoljunk le (zárt lábakkal és térdekkel, hogy csak egy ponton érintkezzünk a
környezettel), lehetőség szerint 10–30 cm
vastag szigetelőréteget téve a talpunk alá
(ruha, esőköpeny, száraz kő).
Teendők villámcsapás esetén
•• Minden villámcsapást szenvedett egyénhez azonnal mentőt kell hívni (telefonszám: 104), vagy orvoshoz kell vinni.
•• Ha valakit villámcsapás ért – az áramütést
szenvedettekkel ellentétben –, nyugodtan
hozzá lehet érni, a teste nem hordoz elektromos töltést. (A sérült elektromos áramütést szenvedett, teste megéghetett azokon
a területeken, ahol a villám belecsapott, ill.
ahol elhagyta a testét.)
•• A leggyakoribb halálok a légzés, illetve
a keringés leállása. Az elsősegélynyújtás
alaplépései ebben az esetben is érvényesek. Az átjárható légutak biztosítása, légzés
leállás esetén a befúvásos lélegeztetés, szívleállás esetén a szívmasszázs.
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mElléklEt
1.

2.
villáMok 2004-BEn Magyarországon

hónap

összes villám

lecsapó villám

január

0

0

február

7826

406

március

102

17

április

9005

416

május

73 856

5747

június

135 776

10 849

július

44 023

3950

augusztus

81 550

8523

szeptember

445

39

október

187

59

november

1951

214

december

0

0

Összesen

354 721

30 220
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3.

4.
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munkalap (1)
Emlékiratok
1. 	Az emlékiratok valamely korszak történeti eseményeit személyes vonatkozásokkal átszőve megörökítő írásművek. Megfelel-e ennek a meghatározásnak a Szöveg (1)? Melyek
a személyes, melyek a történeti elemei?
2. 	Az emlékirat egy része Benjamin Franklinről szól. Ki ő? Mit tudunk meg róla a szövegből?
3. 	Nézz utána a könyvtárban, mit jelentenek a szövegből kiemelt szavak!
Újvilág:
pózna:
üdvös:
babona:
jámbor:
Legfőbb Lény:
mendemonda:
fellebbez:
memorandum:
Kúria:

4. 	A második bekezdésben egybemosódik a felfedezés és a találmány szavak jelentése, Robespierre rokon értelmű szóként használja őket. Fogalmazd meg, mi a különbség felfedezés és találmány között, majd javítsd a szöveget!
5. 	A harmadik bekezdés Franklin találmányának ellenzőit idézi.
	Milyen érveket sorakoztatnak fel a villámhárítóval szemben?
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6. 	Az ifjú Robespierre segítségére siettek, és kisebb csoportokban kutatómunkát végeztek.
Mindegyik csoportnak össze kell állítania egy olyan rövid anyagot, amelynek segítségével Robespierre a törvényszék előtt sikeresen képviselheti ügyfele érdekeit. A következőkben három
csoport dolgozik párhuzamosan, az egyes csoportokon belül döntsétek el, ki milyen feladatot
vállal! Ügyeljetek arra, hogy a végén az eredményeket összesíteni kell, Robespierre-nek pedig
meg kell tartania a törvényszék előtt beszédét!
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munkalap (2)
A villámlás
1. 	Egészítsd ki az alábbi ábrát annak megfelelően, hogy mi jut eszedbe a villám szóról!
(A buborékok száma bővíthető.)

VILLÁM

2. 	Olvasd el a Szöveg (2)-t, majd az 1. feladat ábrájának segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Az ábra mely elemei fordultak elő a szövegben?

b) Vannak-e az ábrádon olyan elemek, amelyeket nem említ a szöveg? Mi lehet ennek az oka?

3. 	Húzd alá a Szöveg (2)-ben a villámok fajtáit, majd az 1. melléklet ábráján rajzold be
az egyes villámfajtákat és nevezd is meg őket!
4. 	Röviden foglald össze, milyen következtetések vonhatók le a 2. melléklet táblázata alapján a magyarországi „villámhelyzetről”!
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5.

Az elektromos áram... 23

Írd az egyes állítások után, hogy igazak vagy hamisak! A hamis állítások után idézd azt a
szövegrészt, amely alapján hamisnak ítélted az állítást!
a) 2 004-ben Magyarországon közel 350 000 villámból legalább harmincezer csapott
a talajba.

b) A villám természetéről mindent pontosan tudunk.

c) Ha a villámlás és a mennydörgés között 30-ig tudsz számolni, akkor a zivatar 30 kilométerre van.

d) Minden villámlás hangjelenséggel jár.

e) A negatív és pozitív töltések a legrövidebb úton mozognak egymás felé.
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MUNKALAP (3)
A villámhárító
1. 	Hogyan működik a villámhárító? A Szöveg (3) és a 3. melléklet ábrája alapján röviden
fogalmazd meg a villámhárító működésének elvét, és a képen jelöld a részeit!

2. 	Hogyan magyarázható a villámhárító szó jelentése?

3. 	A villámhárító ellenzőinek milyen új, eddig nem olvasott érvét ismerhetted meg a Szöveg
(3)-ból?

4. 	Milyen ellentmondást fedezhetsz fel a per megoldására vonatkozóan Robespierre em
lékiratában és a Szöveg (3)-ban? Véleményed szerint mi lehet ennek az eltérésnek az
oka?

5.

Fizikus szemmel elfogadható-e Robespierre megoldása?
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munkalap (4)
a villámlás élettani hatásai
1.

Írd a táblázatban szereplő jelek elé a megfelelő jelentés betűjelét!

a

Feszültség alatt! Megérinteni tilos!

B

Vezetéknél fogva kihúzni tilos!

C

Vezetőtalpú cipő használata kötelező!

D

A készülék nyitás előtt áramtalanítandó!

E

Erős mágneses tér!

f

Nagyfeszültség! Megközelíteni tilos!

g

Olvassa el a kezelési útmutatót használat előtt!

H

Áramütés veszélye!

i

általános veszély!
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2.

Írd az első feladat tábláinak betűjelét a táblázat megfelelő rovatába!
Tiltó jelek

3.

fizika 8.

Rendelkező jelek

Figyelmeztető jelek

Fogalmazd meg röviden, mi a közös az egyes csoportokba tartozó jelekben!

4. 	Olvasd el a Szöveg (4)-et, majd a fentiek alapján készíts táblákat a mellékletben található
képhez!

5. Írd az alábbi mondatok ellé, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
	A hamis válaszok mellé készíts rövid indoklást a Szöveg (4) alapján!
A közvetlen villámcsapás veszélyesebb, mint a közelben becsapott villám földáramai.

Nem szabad megérinteni azt az embert, akit villámcsapás ért.

Ha villámlik, célszerű kisebb mélyedésekbe belefeküdni.  

Ha szabadban ér bennünket a zivatar, guggoljunk le úgy, hogy a lehető legkisebb felületen érintkezzünk a környezettel!

Ha a villámcsapást szenvedett testén nem jelentkezik égési seb, nem szükséges orvost
hívni.
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MUNKALAP (5)
Összegzés
Készítsétek el a feltételezett Robespierre-beszéd vázlatát!
Figyeljetek arra, hogy az általatok feldolgozott anyagnak nem minden eleme lehet része a
beszédnek!  
Válasszátok ki, hogy ki legyen közületek Robespierre!

Energiatakarékosság
Szöveg (1)
Zsebre megy! – Energiatakarékos világítás
Mivel az otthon eltöltött idő jelentős hányadá
ban kénytelenek vagyunk mesterséges világítást igénybe venni, nem közömbös – sem mint
hang ulatot keltő elem, sem a költségek szempontjából –, hogy mivel és hogyan világítunk.
Egy lakás villamosenergia-költségének 15–30 %
-át a világítás teszi ki. Mindenképpen célszerű tehát a világítás kialakításánál ésszerű,
gazdaságos megoldásra törekedni.
A világítást attól függően, hogy csak te
vékenységünk közvetlen környezetét (pl.
olvasott könyvet) világítja-e meg vagy pl. a
szobát, két fő csoportra, helyi és általános
világításra osztjuk. A munkához szükséges
megvilágítási igényt általában helyi világítással elégítik ki, mert ez lehetővé teszi, hogy a
helyiség egyéb részein kisebb megvilágítást
adjunk. A jól elhelyezett, mozgatható, nem
kápráztató lámpatest, amelynek fénye a látási
feladatra irányul, az egész térre kiterjedő látási kényelmet biztosít.1
A jó világításnak sok követelményt kell kielégítenie. Az ember akkor érzi jól magát mesterséges világítás mellett is, ha az hasonló a
természeteshez.
Sokat vitatták, hogy helyes-e a lakásokban vagy azok egy részében fénycsöves világítást alkalmazni. A fénycsövek mára azonban
egyértelműen polgárjogot nyertek, s használhatók a lakás különböző helyiségeiben megvilágításra. Fontos azonban a fénycsövek szín
árnyalatának a megválasztása: lakásban csak
a meleg színárnyalatú fénycsövek felelnek
meg.2

Néhány javaslat energiatakarékos világításra:
•• Az újfajta energiatakarékos kompakt fénycsöveknek (világítótesteknek) viszonylag
kicsi a felületük, a fénykibocsátó képességük nagyobb az izzólámpákénál, áramfelvételük viszont egyötöde, illetve egynegyede annak.
•• Feleslegesen ne világítsunk: távozáskor
kapcsoljunk le minden fényforrást, és ne
világítsunk olyan helyiségekben sem, ahol
huzamosabb ideig senki nem tartózkodik!
•• Ha az izzólámpára nagyon rövid ideig nincsen szükség és kikapcsoljuk, lerövidíti az
élettartamát és pótlásának viszonylag magas költsége gazdaságtalan.
•• Közvetett világítás – a közvetett világítás
kellemes környezetet, jó érzést teremt, de
ha szükség van ezen felül a helyiség teljes
kivilágítására, az nagyobb teljesítményű és
számú világítótesttel érhető el.
•• Természetes és fontos dolog, hogy a falakat
mindenki ízlése és rendeltetése szerint színe
zi. A teljesen fehér fal a világító sugarak 80
%-át, a sötétzöld kb. a 15 %-át, a fekete csak
a 9 %-át veri vissza. A beépítendő világítási teljesítmény annál kevesebb lehet, minél
több fény verődik vissza a falakról.

1
Sok helyen a televíziót teljesen sötétített szobában nézik, de ez helytelen, mivel a nagy megvilágításbeli különbség
fárasztóan hat a szemre. A helyes megoldás az, hogy egy kis teljesítményű – 15  vagy 25 W-os – fényforrást helyezünk el úgy, hogy se a néző szemébe, se a képernyőre ne világítson, de a teljes sötétséget megszüntesse.
2
Energiatakarékossági szempontból a fénycső előnye az izzóhoz képest, hogy fényhasznosítása kb. ötször nagyobb.
(Egy 20 W-os fénycső fényárama egy 75–100 W-os izzó fényáramával egyenlő, használata pedig ennek megfelelően
arányosan olcsóbb.
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mElléklEt
1.

2.
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fizika 8.

munkalap
Zsebre megy!
1. 	Milyen jelentését ismered a címben szereplő szókapcsolatnak? Miről szólhat a fenti címet
viselő tananyagrész?

2. 	Az 1. mellékletben található kördiagram tanulmányozása után válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Miből tevődik össze egy átlagos háztartásban az energiafogyasztás?  

b) Milyen tételek adják egy háztartás áramfogyasztását?  

c) Melyik a legkisebb fogyasztási tétel?

3. 	Az alábbi felsorolásban a megfelelő lakásvilágítás jellemzőit találhatod. Olvasd el
a szöveget, majd húzd alá azokat a részeket, ahol ugyanezek a gondolatok fogalmazódnak
meg! Megfelelt-e a szöveg az 1. feladatban megfogalmazott elvárásoknak?
A megfelelő megvilágítás elérése:
•• az adott tevékenységnek megfelelő világítás:
•• káprázatmentesség:
•• helyes fényirányítás:
•• térbeli és időbeli egyenletesség:
•• megfelelő színhatás:
•• esztétikai követelmények:
•• gazdaságosság:
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4. 	A táblázat segítségével döntsd el, milyen erősségű megvilágítással látnád el a mellékletben található lakás különböző helyiségeit!
Helyiség

Megvilágítás (lux)

Lakószoba
•• Általános világítás

50–100

•• Étkező

300

Hálószoba
•• Általános világítás

50

•• Ágyfejvilágítás

150

Dolgozószoba
•• Általános világítás

150

•• Íróasztal

300

Konyha
•• Általános világítás

250

•• Munkahelyek

500

Fürdőszoba
•• Általános világítás

200

•• Tükörvilágítás

500

Előszoba, gardrób

150

Lépcső

100

5. 	Igaz (I), hamis (H), nem említik a szövegben (N)

Takarékos megoldás az, ha valaki a tévét elsötétített szobában nézi.  

A lakásköltségek közel egy harmadát a világítás teszi ki.  

Úgy is lehet takarékoskodni, ha ügyelünk arra, hogy a villanyt mindig lekapcsoljuk,
amikor kimeg yünk a szobából.  

A narancssárga fal a fény 23 %-át veri vissza.  

Egy 100 W-os izzó 20 W-os fénycsővel helyettesíthető.  

Optikai eszközök
Szöveg (1)
A camera obscura
A camera obscura1 a legegyszerűbb leképező
rendszer, mert mindössze egy dobozból áll,
amelynek az egyik oldalán egy picike lyuk
van. Szinte hihetetlen, de ennyi is elég, hogy
egy tárgyról képet hozzunk létre! Ha ugyanis a lyuk elég kicsi, áthaladásakor a fény a
tárgy minden egyes pontjáról a doboz szemközti falán egyetlen pontba érkezik, vagyis
éppen egyértelmű leképezés történik a tárgy
és a képpontok között. A kicsinyítés mértékét
egyszerűen a geometriai méretek, a doboz
hoszszának és a tárgy lyuktól mért távolságának aránya határozza meg.
Alhazen2, középkori arab tudós leírásából tudjuk, hogy a camera obscurát már a
11. században is ismerték és használták, de
igazán csak a reneszánsz idején vált népszerűvé. Eleinte csillagászati megfigyeléseknél
alkalmazták. Az 1400-as évektől elterjedt a
művészetben a perspektíva3 ábrázolásának
igénye. A perspektíva titkainak felfedezésére
remek eszköznek bizonyult a camera obscura.
A fejlettebb változatokban prizmák, lencsék
és tükrök segítségével papírlapra vetítették a
képet, így rögtön a rajzolás is megkezdődhetett. Több festőről is beigazolódott, hogy szinte tökéletesen élethű tájképük úgy készült,
hogy segítségül camera obscurát használtak.
Szívesen alkalmazta ezt a trükköt például
Canaletto4 és Vermeer5 is.
A kamerát egy időben vásári látványosság
ként működtették, több helyet is ismerünk a világon, ahol ilyen eszköz található.
Magyarországon a legismertebb az egri főis1

kola legfelső emeletén egy asztalra kivetítve
mutatja a város látképét.

Szöveg (2)
Canaletto megmenti Velencét?
Velence felejthetetlen élmény, a város újra és
újra elbűvöli látogatóit. De mint minden történelmi emlék, Velence is szenved az éghajlati
változásoktól és a légszennyezéstől. A tenger
vízszintjének változásának megállapításához
a kutatók a 18. századi festőt, Canalettót hívták segítségül.
Bár Velencében, akárcsak Európa más városaiban, az épületeket, palotákat a légszenynyezés is fenyegeti, a város legnagyobb problémája mégis a tenger felől jön. Az év során
többször előforduló árapály miatt a víz szintje
több tucat centiméternyit emelkedik, és egész
negyedeket önt el, kikezdi az épületek alapzatát, s a falakon hagyja a híres-hírhedt zöld
algavonalat. A Föld globális felmelegedése
következtében az árapályok egyre intenzívebbek lesznek – a csatornákból kilépő víz rendre
szabályosan elönti még a Szent Márk teret is.
Velence műemlékeinek megmentésében
meglepő módon a 250 évvel ezelőtt élt neves
festő, Canaletto segített a tudósoknak. Velencéről festett képei ugyanis rendkívül megbízható, hiteles ábrázolások. Más festő azt
festette, amit látni szeretett volna, Canaletto
azonban azt, amit látott. A valóságot. Canaletto volt ugyanis az első piktor, aki sötétkamrát, camera obscurát használt festményei
készítése során. Az eredeti szerkezetbe a fény

Camera obscura [ejtsd: kamera obszkura] lat. sötétkamra
Alhazen (kb. 965–1039) arab tudós elsőként adta meg a camera obscura tudományos leírását, és ő használt először gömbhéj alakú lencséket nagyítóüvegként. A fénnyel kapcsolatos vizsgálódásai vezették arra az Arisztotelész
elméletével ellentétes következtetésre, hogy a látás folyamatában nem a szem a fény forrása, hanem csak észleli a
tárgyakról kiinduló fénysugarakat.
3
Perspektíva lat. távlat, látvány, látkép
4
Canaletto (1692–1768) eredeti nevén Giovanni Antonio Canal, velencei festő, akinek vázlatait ma is őrzik a velencei
Accademián. Ezek olyan kisebb darabokból állnak, amelyeket egyenként egy lyukkamera segítségével rajzolt meg,
majd összeillesztve a darabokat, tökéletesen perspektivikus képeket kapott.
5
Vermeer (1632–1675) németalföldi festő, több képét összehasonlítva még azt a szobát is rekonstruálni tudták,
amely valamikor műterméül szolgált.
2

Optikai eszközök 33

tANULÓI MUNK AFÜZET

egy lencsén keresztül lép be, itt egy tükör visz
szaveri a fényt, és megjeleníti egy üveglapon.
Canaletto erre az üveglapra helyezte vásznát,
és gondosan megfestette a kontúrokat.
A festő kínosan precíz volt a részletek ábrázolásában, ezért festményei olyan fényképeknek tekinthetők, amelyeket évszázadokkal
a fényképezőgép feltalálása előtt készítettek.
Mivel az idők folyamán Velence csak keveset
változott, nem nehéz fellelni azokat a helyeket, ahonnan a festő „fényképfestményeit”
készítette.
A mai állapot és a festmény összehasonlítása számos információval szolgál: Canaletto
hűen ábrázolta például az épületek falán látható korabeli szennyeződéseket, így a hírhedt
zöld vonalat is, ami a víz egykori szintjét jelzi.
A korabeli és a napjainkban látható zöld vonal
összehasonlításával meghatározható a 18. századi árapály vízszintje.
Tudományos méréseket Velencében 1870
óta végeznek, de a rendszeres és tudományos
vízszintmérés megkezdése előtti állapotokról
csak Canaletto festményei tájékoztatnak – a
modern mérési módszereket megszégyenítő
pontossággal.

Szöveg (3)
A szivárvány
Kérdés
Egy napos délután kör alakú szivárványt láttam. (Melléklet 3.a) Elég kicsi volt az átmérője,
és az ég körülötte világosabb volt, mint a belsejében. Soha nem láttam még ilyet. Hogyan
keletkezett?

Válasz
Szivárvány akkor keletkezik, ha a megfigyelő mögül érkező napsugár a megfigyelő előtt
levő cseppekre esik, amelyek megtörik és visz
szaverik a fényt. (Melléklet 3. b)
A vízcseppre eső fénysugár útja: A fény Bnél lép be a cseppbe. Megtörik, C-nél éri el a
vízcsepp túlsó oldalát, és D-hez verődik viszsza, majd az E útvonalon halad tovább. Az F
szög a továbbhaladó sugár és vörös fény közötti eltérés mértéke: 180o –42o=138o. A különböző színű fénysugarak különböző szögekben törnek meg és verődnek vissza, ezért látja
a megfigyelő a szivárvány színeit. (Melléklet
3.c)
Minden szivárvány kör alakú, és színes
fénygyűrűt alkot a Nappal szemben. A gyűrű alsó részét rendszerint eltakarja a horizont,
ezért látunk csak egy ívet az égen. Ha nagy
magasságba emelkedünk fel, mint például a
pilóták, vagy a Nap megfelelő helyzetben van,
teljes körként látjuk a szivárványt.
Néha fordul csak elő, hogy nagy magasságban olyan vékony felhő kerül Ön és a Nap közé,
amely megfelelő méretű és alakú jégkristá
lyokból és vízcseppekből áll. Ezek úgy törik
meg a fényt, hogy kör alakú szivárvány keletkezzék. Általában csak köríveket látunk. A
holdfény hatására is keletkezhet kör vagy ív
alakú szivárvány, de ez sokkal halványabb, és
rendszerint csak fotókon látjuk jól.
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fiZika 8.

mElléklEt
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fizika 8.

munkalap (1)
A camera obscura
1. 	A camera obscura jelentése sötétkamra, de a fizikában lyukkamerának is nevezik.
A Szöveg (1) segítségével magyarázd meg ezt a jelentést!

2. 	Melyik szavunkban maradt fenn a camera obscura? Milyen jelentésbeli érintkezés magyarázza ezt?

3. 	Mi mindenre használták a camera obscurát az évszázadok során?

4. 	Sorold föl Alhazen fénytani kutatásait, és röviden jellemezd az eredményeit!
5. 	Melyik neves ókori tudós elméletével került szembe Alhazen? Foglald össze kettejük
nézetének különbségét!
6. 	Készíts képaláírást a Melléklet 1. pontjában található ábrákhoz! A Szöveg (1) segít
a feladat megoldásában.
a)
b)
c)

7. 	Keress egy olyan helyiséget, amely teljesen elsötétíthető, és kulcslyuk van az ajtaján!
Menj be, és kérj meg valakit, hogy egy égő gyertyát tartson, illetve lassan mozgasson a
kulcslyukkal szemben, de ahhoz ne túl közel! Figyeld a helyiség falán a fényfolt mozgását!
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MUNKALAP (2)
Canaletto megmenti Velencét?
1. 	Mi volt Canaletto eredeti neve?

2. 	Mióta végeznek rendszeres vízszintmérést Velencében?

3. 	Mit jelentenek az alábbi idegen eredetű szavak?
• intenzív:
• piktor:
• kontúr:
• precíz:

4. 	Mit jelentenek az alábbi kifejezések?
• híres-hírhedt:
• fényképfestmény:
5. 	Hogyan használták a képzőművészek a camera obscurát?
6. 	Az európai kultúra talán legveszélyeztetettebb városa Velence. Mi ennek az oka
a Szöveg (2) szerint?
7. 	Hogyan segítik a város megmentését Canaletto képei? (A mellékletben található kép is
segít a válaszban.)
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fizika 8.

MUNKALAP (3)
A szivárvány
1. 	Olvasd el a 3. szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
a) Miben tér el az előző szövegektől?
b) Hol találkozhatunk hasonló típusú és szerkezetű szövegekkel?
c) Ki lehet a kérdező, és ki a válaszoló? Miből következtethetünk erre?
2. 	Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak, illetve nem derülnek ki a szövegből! (Jelöld x-szel a megfelelőnek gondolt minősítést!)
Igaz

Hamis

Nem derül ki

Szivárvány csak nappal keletkezhet.
A szivárvány színei: vörös, narancs, sárga, zöld,
kék és ibolya.
Minden szivárvány kör alakú.
Általában a szivárványnak csak egy részét
láthatjuk.
A szivárványt akkor láthatjuk, ha a nap
szembesüt.
A szivárvány keletkezésekor a levegőbe került
szennyeződésen törik meg a fény.
Szivárványhoz hasonló jelenséget prizma
segítségével is létrehozhatunk.
A nap fénysugarai különböző szögekben törnek
meg és verődnek vissza.
3. 	Hogyan épül fel a válasz szövege logikailag? Készíts róla vázlatot! A szöveg értelmezésében és a vázlat elkészítésében segítenek a 3. melléklet ábrái.

