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A honlapot az 5 Perc Csoport Oktató és Médiaszolgáltató Kft. működteti, tulajdo-
nos és főszerkesztő: Szalai Nóra. 

 
 

Jó böngészést! 
K.L.I. 

 

kísérlet, labor
 

 
 

Élvezetes fizika kísérletek a  EmpirX-sátorban  

 
Az idei Kolozsvári Magyar Napok keretében az Életfa Családsegítő Egyesület a 

gyermekek számára külön foglalkozásokat szervezett a Református Kollégium udvará-
ban. Azokról a játékos fizika foglalkozásokról szeretnék beszámolni, melyeknek házi-
gazdája az EmpirX Egyesület volt.  

Öveges József professzor nyomdokait követve, az EmpirX egyesület is népszerűsí-
teni kívánja a természettudományokat. A Kolozsvári Magyar Napok rendezvényei kivá-
ló alkalmat nyújtanak erre, hiszen a gyermekek szabadidős tevékenységek közben, ter-
mészetes kíváncsiságuk által hajtva, fogékonyak az ilyesmire. Öt-hat lelkes önkéntes, 
akik egyébként a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Fizika Intézetének 
volt diákjai, augusztus 23-án és 24-én számos érdekes kísérletet mutattak be, illetve épí-
tettek meg közösen az érdeklődőkkel, akiknek magyarázattal is szolgáltak.  

Első nap a gyermekek egy fapálcikából és egy műanyag szívószálból spriccelő be-
rendezést, azaz centrifugális szivattyút készíthettek saját kezűleg, amit ott helyben ki is 
próbálhattak, majd magukkal vihettek. Ügyességüket dicsérendő kaptak egy-egy hélium-
mal felfújt lufit. A nyomással kapcsolatosan meg lehetett vizsgálni a vízibuzogányt, amely ar-
ra hivatott, hogy szemléltesse, hogy a nyomás a folyadékban azonnal tovaterjed és hogy 
iránytól független mennyiség. 
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Az Arkhimédesz-i felhajtóerő ellenében, a lufihoz hasonlóan, vízzel teli átlátszó 
üvegedényben levő alulról kikötött polisztirén-labdacs is a kísérleti eszközök között 
volt. Ugyanabban az átlátszó üvegedényben volt felfüggesztve egy másik kis gumilabda 
is, melynek sűrűsége nagyobb mint a vízé. A kísérlet arra irányult, hogy vizsgáljuk meg, 
hogyan viselkedik a két labda, ha az üvegedényt, amelyben ezek vízben vannak, feltesz-
szük egy forgó fazekaskorongra. Érdekes módon a két labda különbözőképpen viselkedett: 
a gumilabda úgy, ahogyan azt vártuk volna – hiszen még a legkisebb gyermek is meg 
tudta mondani, hogy ha autóval kanyarodunk, akkor merrefelé dőlünk – , tehát a tartó-
fonal lefelé-kifelé mutatott, viszont a polisztirén-labdacs pontosan ellenkezőleg, a for-
gáscentrum felé tért ki, az őt tartó fonal felfelé-befelé mutatott.  

 

    
1. ábra 

Eltérő módon viselkedő labdák vízben, forgó fazekaskorongon. 

 
A jelenség csak első ránézésre furcsa, magyarázata nem is olyan bonyolult, hiszen a 

centrifugális tehetetlenségi erő (amely „kidob” a kanyarban) a közegre is hat, jelen esetben 
a vízre. És mivel a víz sűrűbb a polisztirénnél, a vízre nagyobb centrifugális erő hat, mint a 
polisztirén-labdacsra, így a víz foglalja el a kívülebb eső térrészt, a polisztirén tehát befelé 
mozdul el. Hasonlóképpen viselkedik egy gyertya lángja is – ezt is meg lehetett figyelni – be-
felé hajlik el, hisz a láng anyaga forróbb, ritkább mint a környező levegő. Az előzőleg már 
héliumos lufit kiérdemelt közönség házi feladatként kapta, hogy ellenőrizze, hogyan visel-
kedik majd a héliumos lufi autóban, vagy buszban, amikor az kanyarodik.  

Egy elektrosztatikai kísérletre is sor került, amely viszont csak a nagyon kitartóaknak 
sikerült: papírból készített (kivágni kifesteni lehetett ott helyben) kígyót kellett „bűvölni”. A 
bűvöléshez egy gyapjúdarabbal jól megdörzsölt műanyagrúd szükségeltetett. Az ered-
mény pedig a képen látható egy fehéren maradt papírkígyóval. 

 

 
2. ábra 

 „Kígyóbüvölés” egy kis elektrosztatikával. 
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Mindkét napon ki lehetett próbálni, hogy egy kvarcórát nemcsak hagyományos, a 
kereskedelemben kapható elemmel lehet működtetni, hanem elemként szolgálhat pél-
dául gyümölcs vagy zöldség. Az a fontos, hogy legyen két különböző fémből készült 
elektróda, amelyet a gyümölcsbe szúrunk. Ilyenkor megindul egy nagyon gyenge elekt-
romos áram a gyümölcsben, ugyanúgy mint a szárazelem elektrolitjában. A konkrét kí-
sérletben két ilyen bio-elemre volt szükség a kvarcóra működtetéséhez (3. ábra). 

 

 
3. ábra 

Gyümölcs/zöldség szolgál elektrolitként a kvarcórát működtető elemekben. 

. 
Sárközi Zsuzsa, BBTE, Fizika Kar 
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Alfa-fizikusok versenye 
 

2006-2007/VII. osztály, IV. forduló versenyfeladatai 
 

1. Gondolkozz, és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért dörög az ég villámláskor? 
b). Miért van töltése a vízesés körül a levegőnek? 
c). Miért, és hogyan keletkezik a hó? 
d). Miért, és hogyan keletkezik a kondenzcsík a repülőgépek mögött? 
 
2. Mekkora lenne a két, egymástól 80 km-re levő egy-egy coulomb töltésű gömb kö-

zötti erőhatás? (3 pont) 

 
3. Egy coulomb töltés hány darab elektron töltésének felel meg? Egy coulomb töl-

tésből a Földön élő 6 milliárd ember mindegyikére hány elektron jutna? (5 pont) 


