
1. Az anyag belső szerkezete 

Az anyag szerkezete légnemű halmazállapotban: 

- A gázok részecskéi rendezetlenül mozognak,  

ütköznek egymással és az edény falával, 

kitöltik a rendelkezésre álló teret.( 

 A gázoknak sem önálló alakjuk, sem önálló térfogatuk nincs. 

A gázok összenyomhatóak.  

A gázok részecskéi között nincs vonzás. 

Az anyag szerkezete cseppfolyós halmazállapotban: 

- A folyadékok részecskéi egymáson elgördülve, rendezetlenül mozognak 

A folyadékoknak önálló alakjuk nincs, felveszik a tároló edény alakját. 

A folyadékok térfogata állandó, nem összenyomhatóak. A folyadékok részecskéi között van vonzóerő. 

(Szappanhártya – drótkeret)  

A folyadékok külső hatás nélküli keveredését diffúziónak nevezzük. (szörp és víz) 

Az anyag szerkezete szilárd halmazállapotban: 

- A szilárd testek részecskéi a helyhez kötve rezegnek 

A szilárd anyagoknak állandó a térfogata és az alakja. 

A részecskéi között erős vonzás van. (Szétfűrészelt ólomdarab)   

 

 

 

 

 

2. Kölcsönhatások 
Változás csak kölcsönhatás közben jöhet létre. A kölcsönhatások szükséges feltétele az érintkezés. 

Öt kölcsönhatásról tanultunk. 

Termikus kölcsönhatás: Két különböző hőmérsékletű, egymással érintkező testek között jön létre. 

A termikus kölcsönhatás során mindkét test hőmérséklete megváltozik, az állapotváltozás addig tart, míg a testek 

hőmérséklete egyenlővé nem válik. (Forró teába hideg kanalat teszünk…) 

Mechanikai kölcsönhatás során két különböző mozgásállapotú test érintkezik. Mindkét testnek megváltozik a 

mozgásállapota. Ha egy testnek megváltozik a sebességének nagysága vagy mozgásának iránya, akkor mondjuk, hogy 

megváltozott a mozgásállapota. A mozgásállapot-változást okozó hatást erőhatásnak nevezzük.(Egy álló kocsinak 

nekiütközik egy mozgó jármű…) Két test közül annak nagyobb a sebessége, amelyik ua. utat rövidebb idő alatt vagy ua. 

idő alatt hosszabb utat jár végig. 

Mágneses kölcsönhatás: A mágnesnek sajátos környezete van, amelyet mágneses mezőnek nevezünk. A mágneses 

mező nem minden testtel lép kölcsönhatásba, csak pl. a vassal, nikkellel, kobalttal. A mágneses mezőnek azt a részét, 

ahol a legerősebb, mágneses pólusnak nevezzük. (Vasreszelék – mágnesrúd)   

A Földnek is van mágneses mezője. (Iránytű)  

Kétféle mágneses pólus van, az egyik az északi, a másik a déli. 

A mágnes bármely pólusa és a vas között mindig vonzás tapasztalható.  

Ugyancsak vonzást észlelünk a mágnes különböző (É-D) végei között.  

A mágnes megegyező pólusai között taszítást tapasztalunk. (É-É; D-D) 

Elektromos kölcsönhatás:Bármely test elektromos állapotba hozható , ha sajátjától különböző anyagú testtel szorosan 

érintkezik. (Dörzsöléssel, pl. műanyag rúd + szőrme)  

Az elektromos állapotban lévő testeknek sajátos környezetük van, amelyet elektromos mezőnek nevezzük. 

Bármilyen anyagú test és az el. mező között elektromos kölcsönhatás jöhet létre.  

Kétféle elektromos állapot van: pozitív (pl. üveg és bőr) és  

negatív (pl. szőrme és műanyag).  

Az elektromosan semleges testeket az el. mező mindig az el. állapotú test felé vonzza.  

Ugyancsak vonzást tapasztalunk különböző el. állapotú testek között. ( +,– ).  

Az megegyező el. állapotú testek között pedig taszítást észlelünk. (+,+ ; –,–) 

Gravitációs kölcsönhatás:A Földnek olyan sajátos környezete van, amely a benne lévő testeket a Föld középpontja felé 

vonzza. Az ilyen sajátos környezetet gravitációs mezőnek nevezzük. Minden testnek van gravitációs mezője. A 

gravitációs mező minden benne lévő testtel kölcsönhatásban van, a kölcsönhatás mindig vonzásban nyilvánul meg. 

 

 

 

 

 



 

3. Newton I. és III. törvénye 

Newton I. – Tehetetlenség törvénye 

Minden test nyugalomban marad vagy egyenes pályán egyenletesen mozog mindaddig, míg környezete meg nem 

változtatja a mozgásállapotát. 

Példák: A mozgó járműveken fékezéskor, kanyarodáskor kapaszkodni kell. 

A kalapács feje a nyelére szorul, ha a nyél végét a földhöz ütögetjük.( A nyél megáll, a kalapács feje tovább mozog…) 

Szőnyeg vagy nedves ruha rázásakor a por- és vízrészecskék kirepülnek, mert megtartják mozgásállapotukat… 

 

Newton III. – Hatás-ellenhatás törvénye 

Ha egy test erőhatást fejt ki a másikra, akkor ez a másik test is erőhatást gyakorol az előbbire. Az egyik erőhatást 

jellemző erőt erőnek, a másikat ellenerőnek nevezzük. 

Ugyanabban a kölcsönhatásban fellépő erő és ellenerő: 

- egyenlő nagyságú,  

- ellentétes irányú, 

- egy egyenesben vannak, 

- egyik az egyik testre, a másik a másik testre hat. 

 

 

Pl.: Puska hátrarúg elsütéskor, a lufi elrepül, ha kijön belőle a levegő, rakéták működése,… 

Egy asztalon nyugvó test a súlyával nyomja az asztalt, az asztal pedig a tartóerővel visszahat a testre. 

 

Rajz:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Az erő fogalma. Legismertebb erőfajták 

 

Az az erőhatás nagyobb, amely ugyanazon a testen: 

ua. idő alatt nagyobb sebességváltozást, vagy ua. sebességváltozást rövidebb idő alatt hoz létre. 

Azt a mennyiséget, amely megadja az a erőhatás nagyságát és irányát, erőnek nevezzük. 

Jele: F , mértékegysége: N (newton) Az erő vektormennyiség, rajzban nyíllal ábrázoljuk. 

 Azt a pontot, ahol az erőhatás a testet éri, az erő támadáspontjának nevezzük.  

A támadásponton átmenő és az erőhatás irányába eső egyenest hatásvonalnak nevezzük. 

 

Az erőket legtöbbször aszerint nevezzük el, hogy mi fejti ki az erőhatást. 

Például van izomerő, rugalmas erő (Fr), mágneses erő (Fm), elektromos erő (Fe),  

gravitációs erő (Fg), súlyerő (Fs), súrlódási erő (Fsúrl), közegellenállási erő (Fk)… 

A gravitációs mező által a testekre kifejtett erőhatást jellemző fizikai mennyiség a gravitációs erő (Fg). 

Minden szabadon eső test sebessége azonosan változik, a gravitációs erő newtonban mért mérőszáma egyenlő a test 

kilogrammban vett mérőszámának tízszeresével. Pl. Egy 20 kg-os testre 200 N gravitációs erő hat. 

A test súlya (Fs) azt az erőhatást jellemző fizikai mennyiség, amellyel a test nyomja az alátámasztást vagy húzza a 

felfüggesztést. A nyugalomban lévő test súlya egyenlő nagyságú és ellentétes irányú a testet érő gravitációs mezővel. 

A szabadon eső testek nincsenek sem felfüggesztve, sem alátámasztva, ezért nekik nincs súlya, súlytalansági állapotban 

vannak. 

Rugalmas erőnek (Fr)  nevezzük azt az erőhatást jellemző erőt, amellyel egy összenyomott vagy megnyújtott rugó, 

gumilabda vagy más rugalmas test a velük érintkező testre hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A nyomás fogalma. Folyadékok nyomása, Pascal törvénye 

Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Annak az erőnek, amellyel 

az egyik test nyomja a másikat, nyomóerő ( Fny )a neve. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező felületeit 

nyomott felületnek (A) nevezzük. 

Azt a fizikai mennyiséget, amely megmutatja, hogy mekkora az egységnyi felületre jutó nyomóerő, nyomásnak nevezzük. 

Jele: p,  mértékegysége: Pa (pascal) 

A nyomást a gyakorlatban úgy tudjuk növelni, hogy vagy növeljük a nyomóerőt, vagy csökkentjük a nyomott felületet. 

Pl.:Kés élezése, … 

A nyomást a gyakorlatban úgy tudjuk csökkenteni, hogy vagy csökkentjük a nyomóerőt, vagy növeljük a nyomott 

felületet. Pl.: Alátétek alkalmazása… 

A nyomást a nyomóerő és a nyomott felület hányadosával számíthatjuk ki.                    
        

               
 

A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük.  

Ugyanazon folyadék hidrosztatikai nyomása a folyadékoszlop magasságától (h) és a folyadék sűrűségétől (ϱ) függ. 

 A hidrosztatikai nyomást gumihártyás nyomásmérővel (manométerrel ) mérhető. (Gátaknak alul szélesebbnek kell 

lennie, ..) 

A hidrosztatikai nyomás egy adott folyadékban ugyanolyan mélységben minden irányban egyenlő nagyságú. 

Pascal törvénye: A külső nyomás a folyadék belsejében mindenhol ugyanannyival növeli meg az ott lévő hidrosztatikai 

nyomást. 

 Gyakorlati alkalmazás: autók fékberendezése, hidraulikus emelő, … 

 

6. Gázok nyomása 

A levegőnek és minden gáznak is van tömege, így van súlya is. A levegő a benne lévő minden testre nyomást gyakorol. 

A levegő súlyából származó nyomást légnyomásnak nevezzük.(Vízzel teli pohár felfordítva) 

A levegő nyomását Torricelli mérte meg először.( Egy 1m hosszú, egyik végén zárt üvegcsövet teletöltött higannyal, 

aztán a cső nyitott végét befogva, nyílásával lefelé higanyba állította…) 

A légköri nyomás átlagos értéke a tengerszint magasságában 76 cm magas higanyoszlop nyomásával egyenlő, érétke 

közelítőleg 100 kPa. 

A légnyomás függ a tengerszint feletti magasságtól és a levegő páratartalmától is. 

A gázoknak nem csak a súlyuk miatt lehet nyomásuk. A gázrészecskék mozgásuk közben ütköznek egymással és az 

edény falával. 

Zárt térben a gázok nyomása annál nagyobb, minél több részecske ütközik másodpercenként a tároló edény falához. 

Nyomáskülönbségen alapuló eszközöknél a légköri nyomáshoz képest csökkentjük vagy növeljük a nyomást. 

Ezt úgy tudjuk elérni, hogy megváltoztatjuk a részecskék számát, ill. a tároló edény térfogatát. 

Ilyen eszközök pl.: fecskendő, pipetta, szódásüveg, lopó, dugattyús légritkító ... 

 

7. Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye  

- Kísérlet az arkhimédészi hengerpárral → A folyadék a benne lévő testre felfelé irányuló erővel hat (felhajtóerő) 

Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat. A felhajtóerő egyenlő nagyságú a test által kiszorított 

folyadék vagy gáz súlyával. Ez Arkhimédész törvénye. 

 

Amikor egy test elmerül egy folyadékban, akkor a testre ható gravitációs erő nagyobb, mint a testre ható felhajtóerő. ez 

akkor teljesül, ha a test sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége.  

Ha a test sűrűsége egyenlő a folyadék sűrűségével, akkor a testre ható gravitációs erő egyenlő a testre ható 

felhajtóerővel. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a test lebeg a folyadékban.  Egy nyugalomban lévő test csak akkor úszik egy 

folyadék felszínén, ha sűrűsége kisebb, mint a folyadék sűrűsége. Ilyenkor addig emelkedik ki a folyadékból a test, míg 

a testre ható felhajtóerő egyenlő nem lesz a testre ható gravitációs erővel.  

 

Cartesius-búvár, tengeralattjáró, léggömbök, hajók merülése sós vizű tengerben, ill. édes vizű folyókban… 


