
Otthoni kísérletek 
Eszközök:  zsebtelep (4,5 V vagy 9 V); 3 db zsebizzó foglalattal;  vezetékek; krokro-

dil csipeszek. 
Az elektromos áramkörök könnyebb ábrázolása céljából áramköri jelöléseket 

használunk. Ezáltal az áramkörök rajza, az ún. kapcsolási rajz egyszerűbbé, áttekint-
hetőbbé válik, 

pl. 

zsebtelep 

izzólámpa 

kapcsoló 

Készítsük el az alábbi elektromos áramkört: 

Megfigyelhetjük,  hogy a zsebizzó csak 
akkor világít, ha zárt az áramkör (vagyis a 
kapcsoló zárva van). Ha megszakítjuk az 
áramkört az izzó újból kialszik. 

Kísérleti tapasztalatainkat táblázat-
ban rögzítjük: a kapcsoló nyitott állását ny 
betűvel, a zárt állását pedig z betűvel jelöl-
jük. Ha a fogyasztónk  működik l-est írunk, 
ha nem akkor 0-t. A fenti  áramkörnek a kö-
vetkező táblázatot készíthetjük: 

Érdemes  megjegyezni: 
A zsebizzó egy elektromos fogysztó.  Elektromos fogysztó  a mosógép, a porszívó, a 

rádió, a TV. A fogyasztók  működtetéséhez áramforrás  szükséges. Áramforrás  a zseb-
telep, az akkumulátor, a dinamó, a generátor. Minden áramforrásnak  két kivezetése 
(pólusa) van. Az áramforrás  és a fogyasztó  közötti összeköttetést vezetékkel (drót-
szállal) biztosítjuk. A fogyasztók  csak zárt áramkörben működnek. Ha nyitjuk az 
áramkört, megszűnik az elektromos áram. 

Készítsd el az alábbi áramkört: 

A táblázat így fog  kinézni: 

kapcsoló Izzó 
ny 0 
z 1 

kapcsoló izzó 
n y 0 

Z 1 

A kapcsoló zárásával az áramkörben rö-
vidzárlatot hoztál létre. 

Figyelem! 
A zsebtelep két kivezetését nem szabad 

hosszabb ideig fogyasztó  nélküli vezetékkel 
összekapcsolni, mert akkor a zsebtelepgyor-
san kimerül. 

Létesíts áramkört zsebtelepből, két sor-
ba kapcsolt zsebizzóból és kapcsolóból! 
Zárd, majd nyisd az áramkört a kapcsolóval! 



A tapasztalatokat táblázatban röviden így rög-
zíthetjük: 

Helyezd most a kapcsolót a két izzó közé! Zárd 
és nyisd az áramkört a kapcsolóval, majd tapasz 
talataidat foglald  táblázatba! 

kapcsoló izzó kapcsoló 
A B 

ny 0 0 
Z 1 1 

Létesíts áramkört zsebtelepből, két párhuza-
mosan kapcsolt zsebizzóból és kapcsolóból, az áb-
rán látható módon! 

Zárd, majd nyisd a kapcsolóval az áramkört! 
Foglald táblázatba a kísérlet eredményeit! 

Készítsd el az alábbi két kapcsolási rajzot, majd a tapasztalatokat foglald  táblázatba! 

Érdemes  megjegyezni: 
Ha a fogyasztókat  sorba kap-

csoljuk, akkor az áramforráshoz 
csatlakozó vezetéket nem ágaz-
tattuk el. Ezért az összes áramló 
elektron áthalad mindegyik fo-
gyasztón, 

Ha a fogyasztókat  párhuza-
mosan kapcsoljuk, az áramforrástól  jövő vezetéket (főágat)  elágaztatjuk, s mindkét 
mellékágba egy-egy fogyasztót  kapcsolunk. A feszültség  hatására az áramló elektro-
nok áthaladnak a főágon.  Az elágazás után az elektronok egy része az egyik mellék-
ágon, a másik része pedig, a másik mellékágon fog  áthaladni. A két mellékág 
egyesülése után az összes elektron újból egy vezetéken, a főágon  fog  továbbáramlani. 

Feladat  : Adott egy feketedoboz,  amelynek a tetején két izzó és egy kapcsoló van. 
Ha a kapcsoló nyitott állásban van, akkor csak az A izzó világít. Zart állás esetén 
mindkét izzó világít. Készítsd el a feketedobozban  levő, teleppel ellátott áramkör 
kapcsolási rajzát. 

A feladat  igazságtáblázata a következő: 

kapcsoló izzó kapcsoló 
A B 

ny 1 0 
Z 1 1 

Készítsd el az alábbi kapcsolási rajzot: 

Hová kell kapcsolót helyezni ahhoz, hogy 
mindhárom izzót ki- és bekapcsolni tudjuk? 
Hová tegyük a kapcsolót ahhoz, hogy csak a B 
izzót kapcsoljuk ki és be? (Az A és C izzók 
állandóan világítanak!) 



Készítsd el az alábbi áramkört és töltsd 
ki a táblázatot! 

Állapítsd meg, milyen módon kapcsol-
tuk a három izzót az áramkörbe! 

Készítsd el az alábbi áramkört! 

Ha a K  betűvel jelzett helyre egy kap-
csolót teszel, azzal melyik izzót kapcsolod 
ki és be? Hová kell tenni a kapcsolót ahhoz, 
hogy mindhárom izzót egyszerre kapcsold 
ki és be? Hová kell tenni a kapcsolót, hogy 
a C izzót lehessen ki-és bekapcsolni? (A és 
B állandóan világít!) Állapítsd meg, milyen 
módon kapcsoltad a három izzót az áram-
körbe. , 

Feladat  : A feketedoboz  tétjén 2 izzó (A és B) és egy kapcsoló látszik. Állapítsd meg 
a doboz kapcsolási rajzát tudván azt, hogy ha nyitott állásban van a kapcsoló, akkor 
mindkét izzó kis fényerővel  világít, ha pedig zárt állásban van, akkor a B izzó teljes 
fényerővel  világít és az A izzó kialszik. 

Feladat:  A feketedoboz  tetején 3 izzó (A, B, C) és egy kapcsoló van. Állapítsd meg 
a doboz kapcsolási rajzát, ismerve az alábbi 
táblázatot. 

kap-
csoló 

Izzók kap-
csoló A B C 

ny 1 1 1 
z 1 1 0 

Simon Alpár 
IV. éves fizikus  hallgató, Kolozsvár 

Sav - bázis kimutatása indikátorral 
Sok iskolában gondot okoz a közismert indikátorok hiánya, ezért javasolnánk 

néhány házilag is beszerezhető, eredményesen használható indikátort. Ezek a vörös-
káposztalé, cékla leve és vöröshagyma. Elkészítési módjuk egyszerű, a vöröskáposzta 
levét sós vízben vonhatjuk ki, a céklát kipréseljük vagy sós vízben kifőzzük. 

A vöröskáposztalé a koncentráció megközelítő meghatározására is alkalmas, 
ugyanis különböző normálkoncentrációjú bázis oldatokban eltérő színváltozást ész-
lelhetünk. A színátcsapási intervallumok kicsik, tehát eléggé érzékeny indikátor. 

A színváltozást a koncentráció függvényében  az alábbi táblázat mutatja: 

CNaOH(N) 0,01 0,05–0,06 0,07 0,08 0,09 0,1–0,2 0,5–1,5 2 – 3 

anyag: 
vöröská-
posztalé 

rózsa-
szín 

halvány piro-
sas lila kék türkiz 

kék zöld zöldes 
sárga sárga élénk 

sárga 


