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Az anyagok alapvető tulajdonságai

• Minden, ami körülvesz bennünket anyag: a 
Föld,az egész világegyetem és a saját testünk is. 
Azt is mondhatjuk, hogy anyagból épül fel minden 
élő és élettelen dolog. film

• Az anyagok részecskéi állandó rendezetlen 
hőmozgást végeznek, melyet felfedezőjéről 
Brown mozgásnak nevezünk. film

• Az anyagok több különböző fizikai állapotban 
fordulnak elő. A legáltalánosabbakat tárgyaljuk 
majd: a szilárd, a folyadék és a gáz 
halmazállapotot. film

Az anyag és szerkezete.swf
Az anyag és a mozgás elválaszthatatlan.swf
halmazállapotok.swf


A test térfogata

• A térfogat fogalma és mérése
Minden fizikai test egy bizonyos teret foglal el. 
Ezt a teret nevezzük térfogatnak. Jele: V
Mértékegységei:

mm3 < cm3 < dm3 < m3 < km3

103 103 103 109

1 dm3 = 1 liter (l) 1 cm3 = 1 milliliter (ml)

a térfogat fogalma.swf


A térfogat mérése

• A szabályos mértani testek 
térfogatának meghatározása a hosszúság 
mérésére vezethető vissza. Miután 
meghatározzuk a testek méreteit, a 
térfogatot matematikai képletekkel 
számítjuk ki.

• A szabálytalan alakú, folyadékban nem 
oldódó szilárd testek térfogatát 
mérőhengerrel mérjük. A szilárd testnek el 
kell merülnie a folyadékban.

a térfogat mérése.flv


A tömeg (m)

A tömeg fogalmát egy bizonyos anyag mennyiségének 
leírására használjuk. 
A tömeg azonban nem abszolút mennyiség, és azt egy 
pontosan ismert tömeg mértékéhez hasonlítva 
határozzuk meg. A tömeg általánosan használt 
mértékegysége a kilogramm. (kg)



A tömegmérés elve

• A tömegmérés eszközei a mérlegek.

• Egyik típusuk az egyenlőkarú mérlegek.

• Elv: a meghatározandó tömeget 
összehasonlítjuk a mérősúlyokkal a 
súlyerőhatás ill. a forgatónyomaték 
kiegyenlítése által.

• A mérősúlyok tömegéből meghatározható az 
ismeretlen tömeg.



WIM Werke

Egyenlő karú táramérleg



Hagyományos súlysorozat



Sűrűség

• A sűrűség egy olyan fizikai mennyiség, mely az 
anyagot annak méretétől és mennyiségétől 
függetlenül jellemzi.

• Egy anyag sűrűsége az anyag tömegének és 
térfogatának hányadosa. Jele ρ (ró) 

kiszámítása:  ρ =
𝐦

𝐕

Mértékegysége:
𝑘𝑔

𝑚3

anyagok sűrűsége.flv


Az anyagok típusai

• Az anyagokat két csoportba osztjuk: tiszta 
anyagok és keverékek.

• A tiszta anyagok összetétele meghatározott és 
állandó,így tulajdonságaik is változatlanok.

• A keverékek legalább kétféle különböző 
anyagból állnak. A keverékek összetétele 
különböző lehet, ezért a tulajdonságaik 
változatosak lehetnek.

Az anyag és tulajdonságai.flv
Keverékek és összetételük.swf


Elemek

• A kémiailag azonos tulajdonságú atomokból felépülő 
anyagokat elemeknek nevezzük. Az elemek nem 
bonthatók tovább egyszerűbb anyagokká.

• Napjainkig összesen 112 elemet fedeztek fel,melyből 
92 a természetben is előfordul. 
A többit mesterségesen állították elő 
laboratóriumokban.

• Mindegyik elemnek van saját neve és vegyjele. 
A kémiai vegyjelek rendszerét az egész világon 
mindenütt használják, ez a vegyészek „nemzetközi 
nyelve".

elem.swf
elemek gyakorisága.swf
Az elemek nevei.swf


Periódusos rendszer

• A kémiai elemek periódusos 
rendszere a kémiai 
elemek egy táblázatos 
megjelenítése, melyet 
elsőként 1869-ben 
az orosz kémikus Dmitrij
Mengyelejev alkalmazott. 
Olyan táblázatot 
szándékozott készíteni, amely 
jól mutatja az elemek 
tulajdonságai között 
fellelhető visszatérő 
jellegzetességeket 
(„periódusokat”).

periodusos rendszer.swf


Kémiai és fizikai változás

A fizikai változás során az anyag kémiai 
összetétele nem változik, hanem a fizikai 
állapota, pl. halmazállapota, sűrűsége, 
mérete vagy színe módosul.

A kémiai változás új anyagok kialakulását 
eredményezi. (más néven kémiai reakció)

fizikai változás.swf
Kémiai változás.flv


A fizikai változások jellemzése

• az anyag szerkezetében nincs mélyreható 
változás (megváltozhat a részecskék távolsága, 
kölcsönhatása, de a részecskék belső 
szerkezete változatlan),

• nem változik meg az anyagi minőség 
(ugyanazok a kémiailag tiszta anyagok alkotják 
továbbra is a vizsgált anyagi halmazt),

• egyik-másik fizikai sajátság megváltozik.



A kémiai változások jellemzése

• Mélyreható változás történik az anyag 
szerkezetében (a részecskék belső 
szerkezete is megváltozik).

• Megváltoznak a fizikai tulajdonságok.

• Megváltozik az anyagi minőség (például 
egy kémiailag tiszta anyagból két másik 
keletkezik, vagy két kémiailag tiszta 
anyagból egy harmadik, stb.).



Az energia forrásai

Energia sokféle forrásból származhat.
1. Nem megújuló energiaforrások:
Az energiahordozó anyag elégetésekor felszabaduló 
hővel vizet melegítenek. Ennek hatására gőz 
képződik, ami nyomást gyakorol a turbinák 
lapátjaira, ezáltal forgásba hozva őket. A turbinákat 
generátorokkal kapcsolják össze, amelyek áramot 
termelnek.
• Foszilis tüzelőanyagok (szén, olaj, földgáz) 

elégetése
• Atomenergia felszabadítása

energiaforrások.swf


2. Megújuló energiaforrások:

• szélenergia

• vízenergia

• napenergia

• biomassza

• geotermikus energia

• hullámenergia

• árapály energia



Szélenergia

• A szelet régóta használjuk vitorlás hajók 
meghajtására és szélmalmok működtetésére. Ma 
már a szél erejét óriási szélturbinák segítségével 
áramtermelő generátorok forgatására is 
használjuk. 

• Szélerőműparknak azokat a létesítményeket 
nevezzük, ahol sok ilyen turbina épül egy helyen. 

• Magyarországon a szélenergia ígéretesen fejlődő, 
de egyelőre kevéssé kiaknázott megújuló 
energiaforrás.

Szélenergia - Wind Power.mp4


Előnyök

• A szél megújuló energiaforrás, így korlátlan 
ideig rendelkezésre áll.

• Egyáltalán nem jár felmelegedést és 
szárazságot okozó szén-dioxid-kibocsátással.

• A szélerőműparkok építése egyszerű, 
használatuk pedig biztonságos.



Hátrányok
• Nem tudjuk befolyásolni, mikor fújjon a szél. 
Nagyon gyenge vagy nagyon erős szélben a 
turbinák leállnak.

• Szélerőművek csak olyan területeken építhetők, 
ahol sokat fúj a szél – például dombvidéken.

• Nem mindenki szereti a szélerőműparkok 
látványát.

•A forgó lapátok veszélyt jelentenek a repülő 
rovarok, madarak számára.



Vízenergia
1 2

A mozgó vízben hatalmas energia rejlik. A vízenergia 
lényege, hogy a mozgásban lévő víz mozgási

energiáját felhasználva elektromos energiát termelünk. 
Manapság a vízenergiát két módon hasznosítjuk:

• vagy hatalmas tározókat és gátakat (a víz útjába 
emelt akadályokat) építünk, amelyek elzárják a vizet 
és irányítják áramlását,

• vagy pedig a vizet a magasabb tározóból egy 
alacsonyabba engedve gépeket hajtunk meg vele.

vizenergia.mp4
A vízerőmű működése.wmv


Előnyök
• Egyáltalán nem jár felmelegedést és 
szárazságot okozó szén-dioxidkibocsátással.

• Megújuló energiaforrás, mivel a tározókat 
feltöltő esők nem apadnak el.

• Egyes gátak képesek elraktározni a vizet, 
így akkor termelhetünk áramot, amikor 
akarunk.



Hátrányok
• A tározók létesítése során értékes 
földterületeket árasztanak el, így lakóterületek és 
természetes élőhelyek veszhetnek oda.

• A vízerőművek építésére alkalmas helyszínek –
például a hegységek – sok esetben távol esnek a 
lakott területektől, ahol az energiára szükség 
van.

• A duzzasztógátak ökológiai problémákat 
okozhatnak.



Napenergia

A napenergia a Napból származik. Napunk rengeteg 
energiát bocsát ki, amely melegítésre használható és 
elektromos energiává alakítható. Kétféle napelempanel
létezik: 

• a napkollektort vízmelegítésre használják,

• míg a fotogalván elemek (napelemek) közvetlenül 
elektromos energiává alakítják a fény energiáját.

Magyarországon jelenleg nem üzemel nagyobb 
naperőmű, azonban a napfényes országokban – például 
Ausztráliában – óriási „naperőművek” működnek.

napenergia.mp4


Előnyök
• A napelemek szinte bárhol alkalmazhatók,

működésük zajtalan.

• A napenergia egyáltalán nem jár globális

felmelegedést okozó szén-dioxid-
kibocsátással.

• A napenergia megújuló forrás, ráadásul a 
nap hője és fénye ingyen van.



Hátrányok
• A napelemek felhős időben kevésbé 
hatékonyak, éjjel pedig egyáltalán nem 
termelnek energiát.

• A napelemek előállítása költséges, a bennük 
lévő nehézfémek miatt a gyártás nem 
környezetbarát.



Biomassza

A biomassza alatt olyan növényi és állati eredetű 
anyagokat, illetve élelmiszer-hulladékokat 
értünk, amelyek égetése során felszabaduló hő  
az elektromos energia előállítására használható. 

Az emberiség történetének kezdete óta tüzel 
fával, ma pedig a faforgácsból és egyéb növényi 
anyagokból már áramot is előállíthatunk.

biomassza.mp4


Előnyök
• A biomassza megújuló energiaforrás – az 

eltüzelt növények helyére újabbak 
ültethetők.

• Segíti a mező- és erdőgazdaságból élőket 
azzal, hogy piacot teremt a 
terményeiknek.

• Szénsemleges energiaforrás. Ez azt jelenti, 
hogy a tüzelőanyag elégetése során 
pontosan annyi szén-dioxid kerül a 
levegőbe, amennyit a növények 
fejlődésük során megkötöttek.



Hátrányok
• A biomassza alapú áramtermelés drága.

• A biomassza-erőműveket bőséges 
biomassza források közelében kell 
megépíteni.

• Az élelmiszer- és takarmánynövények 
termesztését (és kereskedelmi árát) 
hátrányosan befolyásolhatja az 
energianövények termesztésének erőteljes 
növelése.



Geotermikus energia

Az energia egy mélyen a földfelszín alatt 
található rétegből, a forró földköpenyből 
származik. A földköpenyben található olvadt 
kőzetek a felsőbb rétegekbe kerülhetnek, ezzel 
hőt juttatva a felszín közelébe. A mélyen a Föld 
felszíne alá jutó víz bizonyos helyeken 
felmelegszik, majd természetes hőforrások 
formájában tör fel a felszínre, ahol geotermikus 
energiaforrásként is hasznosítható. 

Geotermikus energia.mp4


Előnyök
• A geotermikus energia használata során 

nem keletkeznek szennyező 
égéstermékek, káros anyagok.(ha csak 
nem számítjuk ide a magas sótartalmú 
lehűtött vizet, amelyet vissza kell juttatni 
a mély rétegekbe) 

• A geotermikus erőművek üzemeltetési 
költsége igen alacsony.



Hátrányok
• Nem könnyű geotermikus erőművek 

létesítésére alkalmas helyszínt találni. 

• Telepítésük költségigényes.

• A nem kellő gonddal üzemeltetett kutak 
kimerülhetnek, és sok esetben csak évtizedek 
múltán válnak újra használhatóvá. 

• A kutakból szennyező, ártalmas gázok és 
különböző ásványi anyagok is a felszínre 
kerülhetnek, amelyek közömbösítése gyakran 
problémát okoz.



Hullámenergia

hullámenergia.mp4


A hullámenergia lényegében felhalmozott 
szélenergia. A szél egymást folyamatosan követő 
hullámokat kelt, amelyek nagy területet járnak 
be, vagyis a bóják kiterjedt térségben 
helyezhetők el. Minden bóján van egy 
számítógép, amely kapcsolatban áll a tőle 
távolabb, az óceán felszínén úszó kisebb 
berendezésekkel, és az ezektől kapott, az érkező 
hullámra vonatkozó információk alapján vezérli a 
bójában a hullám hatására le-fel mozgó hatalmas 
dugattyút. Ez termeli az áramot, amely aztán 
tenger alatti kábelen jut el a partra.



Előnyök
• Ez az energiaforrás hatalmas 

lehetőségeket rejt a tengerparti országok 
számára. 

• Kiszámíthatóbb és tervezhetőbb, mint a 
szél. 

• A hagyományos elektromos energia 
termeléssel ellentétben nincsenek 
tüzelőanyag-költségek. 



Hátrányok

• Olyan berendezéseket kell tervezni, 
amelyek ellenállnak a rossz időjárási 
körülményeknek, például az erős 
viharoknak, szökőáraknak is. 

• Mivel a berendezések sokszor a nyílt 
tengeren találhatóak, a 
karbantartási költségek magasabbak 
lehetnek. 



Árapály energia

Az árapály jelenség energia termelésre való 
hasznosítása egészen a középkorig nyúlik vissza. 
Franciaországban és Nagy-Britanniában kis vízi 
malmokat használtak gabona őrlésre, fa fűrészelésre, 
amelyek a be- és a kiáramló vizet hasznosították.

Az utóbbi időkben azonban az árapály jelenség 
elektromos áram termelésére való hasznosítása került 
előtérbe. Ezt hatalmas duzzasztógátakban lévő turbinák 
segítségével lehet megoldani, illetve a 
folyótorkolatokba épített gátakkal.

árapály energia.mp4


Előnyök
• Hosszú távú megoldás, amellyel sok 

fosszilis energiahordozót válthatunk ki.

• A gát nem tud úgy átszakadni, mint egy 
vízerőműnél. Ha például egy földrengéstől 
összedőlne, akkor is csak olyan árhullám 
öntené el a partokat, ami dagálykor 
egyébként is lenne.



Hátrányok
• A gát a folyó hordalékát és a benne levő mérgező 

anyagokat visszatarthatja a folyótorkolat területén, 
nehezen tud a természetes öntisztulás segítségével 
megtisztulni a víz.

• A gáton belüli víz sótartalma is csökken, amely kihat 
az élővilágra.

• Bizonyos halfajok naponta mozognak a folyó és a 
tenger között, ezáltal őket megtizedelik a vízturbinák. 
Sokszor a hallépcső sem oldja meg ezt a problémát.

• A működési költségek ugyan alacsonyak, de maga a 
megépítés általában óriási összegeket emészt fel. 



Gázok tulajdonságai:

• Kitöltik a rendelkezésre álló teret

• Nagymértékben összenyomhatók

• A részecskék rendezetlen hőmozgást végeznek

Modellezés: golyómodell (ideális gázmodell)

gázkeveredés.swf


Azokat a fizikai mennyiségeket nevezzük így, amelyekkel 
egy adott gáz állapota megadható.

neve jele mértékegysége

• nyomás (p) [Pa]

• térfogat (V) [m3]

• hőmérséklet (T) [K]

• mólszám (n) mól



A hőmérséklet jellemzésére különböző 

hőmérsékleti skálákat alkalmaznak, amelyek két 

alappontja a víz olvadás - és forráspontja. 

Leggyakrabban a Celsius-skálát használják. 

A fizikában a Kelvin-skála használatos (SI-

alapegység). 

E kettő beosztása egyforma, csak a 0 pontjuk tér 

el: 0°C = 273,16 K.  

Kelvin-skála

Celsius-skála

T= t + 273



Ha a gáz állapotjelzői megváltoznak, akkor az általános 
gáztörvény alapján a következő kapcsolat érvényes
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Halmazállapot-változásnak azt az átalakulást nevezzük, 
amikor az anyag egyik halmazállapotából a másikba jut.

Hőmérséklet, vagy nyomás emelkedésekor:

szilárd → olvadás → folyékony → párolgás, forrás → gáz

szilárd → szublimáció → gáz

Hőmérséklet, vagy nyomás csökkenésekor:

gáz → lecsapódás vagy kondenzáció → folyadék → 

→ fagyás → szilárd

gáz → kicsapódás → szilárd



A nemnewtoni folyadék olyan folyékony anyag, 
amelynek vannak eltérő tulajdonságai egy newtoni 

folyadékkal szemben. Leggyakrabban a nemnewtoni
folyadékok viszkozitása (a köznyelvben általában a 
nagy viszkozitású anyagokat sűrűn folyónak szokás 
nevezni) a nyújtás vagy erőhatás nagyságától függ. 

Szaladgálás a puliszka (kukoricaliszt és víz keveréke) tetején

Nem newtoni folyadek.mpg


A folyadékok 
nyomása 

A folyadék súlyából származó 
nyomást hidrosztatikai 
nyomásnak nevezzük.
Függ:
• egyenesen arányos a 

folyadék sűrűségével (𝜌) 
• egyenesen arányos a 

folyadékoszlop 
magasságával (ℎ)

Kiszámítása: 𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ

mértékegysége: 𝑃𝑎 (pascal)
mérése: manométerrel 
történik (gumihártyás 
nyomásmérő)

Hidrosztatikai nyomás.mp4


Pascal törvénye 

Pascal törvénye azt mondja 
ki, hogy a kívülről 

létrehozott nyomás a zárt 
edényben lévő folyadék 

belsejében minden 
irányban gyengítetlenül 

terjed tovább.

film vízibuzogány

Pascal tojasos puska.avi


Arkhimédész törvénye

Minden folyadékba vagy gázba merülő testre 

felhajtóerő (Ff) hat, amely egyenlő nagyságú a test által 

kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. 

A folyadék sűrűsége
A kiszorított folyadék 

vagy gáz térfogata

Arkhimedesz torvenye.mp4


Testek úszása, 
lebegése, 

elmerülése

A  test  (𝜌t) és  a  folyadék  
sűrűségétől (𝜌f) 
függ, hogy a felhajtóerő vagy a 
nehézségi erő a nagyobb, tehát 
úszik, lebeg vagy elmerül a test.

úszik: 𝜌f >  𝜌t

lebeg: 𝜌f =  𝜌t

elmerül: 𝜌f <  𝜌t


