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9. ábra 

● Feladat:  
Az érdekesség kedvéért keressünk-tervezzünk az és, a vagy, valamint a tagadás áram-

köreihez is ilyen alternatív áramköröket. Például legyenek az és áramkörnél a kapcsolók 
párhuzamosan kötve, míg a vagy és a nem áramkörnél használjunk soros kapcsolást. 
Ezeknél, a kapcsolókon és az izzólámpán kívül, beépíthetünk még diódát, tranzisztort, 
stb. (Lehetséges ötletforrás: [4].) 

 

Ajánlott irodalom 
[1] Páter Zoltán: A matematikai logika alapjai – Dacia könyvkiadó 1978 
[2] Török Miklós: A digitális elektronikáról – FIRKA 3-4/’92 
[3] Kaucsár Márton: A PC – vagyis a személyi számítógép – FIRKA 1999-2000/4 
[4] Bíró Tibor: Logikai áramkörök meglepetésekkel – FIRKA 2001-2002/1 

Bíró Tibor 
 
 

kísérlet, labor
 

 

Katedra 
 

Hogyan tanuljunk? 

Az elemi iskola IV. osztályos Matematika és természettudományok műveltségi terület fi-
zikával kapcsolatos ismereteinek tanítása a felfedeztetéses, avagy kíváncsiságvezérelt ok-
tatása (IBL) alapján 

 
3. rész: Mérés egyenlőtlen karú mérleggel 

 

A probléma meghatározása (a kutatott témával kapcsolatos kérdés megfogalmazása, egy 
előzetes válasz – hipotézis – körvonalazása) 

PROBLÉMA: Hogyan lehet egyetlen ismert tömeggel bármilyen tömegű test töme-
gét megmérni? Mert nem mindig van kezünk ügyében súlysorozat, de még egyenlő karú 
mérleg sem. 
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HIPOTÉZIS: A mérleghinta mintájára kellene megtervezni a mérőeszközt. Mert 
amikor az apa a kisfiával akar hintázni, akkor nem az ülőkére, hanem a rúdra kell ülnie 
ahhoz, hogy egyensúlyban legyen vele. 

Adatgyűjtés (további kérdések megfogalmazása, a vizsgált témával kapcsolatos információk be-
gyűjtésére) Mit jelent az „egyensúly” fogalma, és hogyan valósítható meg?  

1. Kísérlet: Helyezzük a tojástartót két tojással egy palack tetejére úgy, hogy egyen-
súlyban maradjon! 

 

2. Kísérlet: Helyezzük a tojástartót három tojással a palack tetejére úgy, hogy ugyan-
csak egyensúlyban maradjon! 

 

 
 

3. Kísérlet: Vegyünk egy fémpálcát, az egyik végét helyezzük egy papírhengerre, a 
másik végét függesszük fel egy befőttes gumira. Jelöljük meg a rúdnak ez utóbbi végét 0 
ponttal. 

 

4. Kísérlet: Helyezzünk egy 1kg tömegű lisztes zacskót a rúdra a rúdnak a papírhen-
gerre támaszkodó végétől 10cm-re! Jelöljük meg a rúdnak a gumira támaszkodó végét 
1-el! 

 

5. Kísérlet: Helyezzük az 1kg tömegű lisztes zacskót ezúttal a papírhengertől 20cm 
távolságra. Jelöljük meg ebben a helyzetben a rúd végét 2-vel! 

 

Analízis (a begyűjtött információk elemzése, feldolgozása, megtárgyalása) 
1. Kísérlet: A tojástartó egyensúlyban van akkor, ha a két tojás a palacktól (alátá-

masztási ponttól) egyforma távolságra van. 
 

2. Kísérlet: Ebben az esetben a két tojást akkor tudja egyensúlyban tartani egy tojás, 
ha kétszer nagyobb távolságra van az alátámasztási ponttól, mint a két tojás.  
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3. Kísérlet: Megfigyeltük, hogy a rúd súlyának a hatására a gumi megnyúlik, egészen 
a 0 jelű pontig. Végül a rúd megáll, tehát egyensúlyban van. 

 

 
 

4. Kísérlet: Megfigyelhető, hogy a lisztes zacskó súlyának a hatására a gumi tovább 
nyúlik, egészen az 1-es jelű pontig. A zacskó 10cm-re van a papírhengertől, amire tá-
maszkodik a rúd egyik vége. 

 

 
 

5. Kísérlet: Megfigyelhető, hogy a tovább mozdított lisztes zacskó súlyának a hatásá-
ra a gumi tovább nyúlik, egészen a 2-es jelű pontig. A lisztes zacskó most 20cm-re van a 
rúd alátámasztási pontjától. 

 

 
 

Következmények/következtetések (reflektálás az újonnan tanultakra) 
 Ahhoz, hogy egy test egyensúlyban legyen, a testet ért hatásoknak ki kell egyenlíte-

niük egymást. 
 Az egyenlő karú mérleg akkor van egyensúlyban, ha a tányérjaiban azonos tömegű 

testek vannak. (A tojások mind egyformák, amint a mondás is szól.) 
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 A nem egyenlő karú mérleg akkor marad egyensúlyban, ha a tányérjaiban különbö-
ző tömegű testek vannak. Kétszer nagyobb tömeg fél akkora erőkarnyira kell le-
gyen. 

 Minél távolabb mozdítjuk el a zacskót az alátámasztási ponttól (nagyobb erőkar), 
annál jobban megnyúlik a gumiszál (nagyobb hatás). A szál megnyúlása arányos a 
zacskónak az alátámasztott végtől mért eltávolodásával. Vagyis, kétszer nagyobb 
erőkar esetén kétszer nagyobb a hatás is.  

 Az egyenlő karú mérleg egyensúlya esetén a mérlegtányérokban azonos tömegű 
testeknek kell lennie. Az egyenlőtlen karú mérlegnél annyiszor kisebb tömegű test 
súlya egyensúlyoz ki egy másikat, ahányszor nagyobb a mérleg karja (erőkar). 

 
Összefoglalás/Alkalmazás: A kiinduló kérdésünket, vagyis hogy hogyan lehet egyetlen 

ismert tömeggel bármilyen tömegű test tömegét megmérni, most már meg tudjuk válaszolni. 
Annyiszor nagyobb legyen a karja a mérőtömegnek, ahányszor nagyobb tömeget akarunk 
megmérni. Ezt az elvet használják a római mérlegnél, meg a tizedes mérlegnél is. 

 

 
Római mérleg 

http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/00-01-112.JPG 

 

Tizedes mérleg  
http://titan.physx.u-

szeged.hu/modszertan/viztorony/pictures/v2e8.jpg 

Kovács Zoltán, BBTE, Kolozsvár  
Marton Margit, Sáromberki Technológiai Líceum  

 
 

Középiskolások tudományos kutatásai 
Részletek a  TUDEK 2011-en bemutatott dolgozatból 

 

Milyen levegőt lélegzenek be 
az óvodás- és iskoláskorú gyermekek? 

(környezetminőségi vizsgálatok) 
 

Kincses városunk, Kolozsvár, a Kis-Szamos és a Nádas patak völgyében található. Egyre 
terjeszkedő, nagyváros. Lakótelepeket építettek, bevásárlóközpontokat, parkolókat illetve 
parkolóházakat létesítettek, ezért számos zöld területet szüntettek meg, A városnak nagy a 
járműforgalma, a lakosság mérete egyre növekedik. A forgalom nagy része a város központ-
ján keresztül történik. Emiatt egyre porosabb és szennyezettebb a város légtere.  


