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 2000 
 1: Compaq 12,8% 
 2: Dell 10,8% 
 3: HP 7,6% 
 4: IBM 6,8% 
 5: NEC 4,3% 

 1999 
 1: Compaq 13,2% 
 2: Dell 9,8% 
 3: IBM 7,9% 
 4: HP 6,4% 
 5: Packard Bell NEC 5,2% 

 1998 
 1: Compaq 13,8% 
 2: IBM 8,2% 
 3: Dell 7,9% 
 4: HP 5,8% 
 5: Packard Bell NEC 4,3% 

 1997 
 1: Compaq 13,1% 
 2: IBM 8,6% 
 3: Dell 5,5% 
 4: HP 5,3% 
 5: Packard Bell NEC 5,1% 

 1996 
 1: Compaq 10,0% 
 2: IBM 8,6% 
 3: Packard-Bell NEC 6,0% 
 4: Apple 5,9% 
 5: HP 

 

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 
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4. rész: Egyszerű elektromos áramkörök 
 

Karácsonykor a család feldíszítette a fenyőt. Az égők is felkerültek a fára, de amikor 
az apuka bekapcsolta, nem égett. Minden kis égőt külön kellett ellenőrizni, hogy megta-
lálják a kiégettet. Tudnánk-e könnyíteni valamilyen módon a dolgunkon? 

 

 

1. A probléma meghatározása 
Miért nem világít a karácsonyi lámpa-

füzér, ha kiég egy izzó benne? 
A lakásban miért működnek az izzók 

akkor is, ha egy kiég közülük? 

2. Tanulmányozás 
Végezzük el a következő kísérleteket! 
 
a) Vegyetek egy áramforrást (galván-

elem), vezetékeket, zseblámpaégőt, kap-
csolót. Kössétek az áramforráshoz a kap-
csolót és az égőt. Nyomjátok le a kapcso-
lót, majd engedjétek el. Mit tapasztaltok? 

 
b) Kössetek az áramforráshoz két 

égőt a füzérhez hasonlóan. Nyomjátok le 
a kapcsolót, majd engedjétek el. Mit ta-
pasztaltok? 

 
c) A két izzót úgy kössétek a galván-

elemhez, hogy minden izzó hozzá legyen 
kötve a galvénelem mindkét kivezetésé-
hez. Vegyétek ki az egyik izzót. Mit ta-
pasztaltok? 

 
 

3. Analízis  
a) Mikor a kapcsolót lenyomva tartjuk, az égő világit, áram halad át rajta. Ha a kap-

csolót elengedjük, akkor is világít az égő, nem szakad meg az áram, mert az izzó az 
áramforrás két kimeneteléhez van kötve. 

b) A füzérszerű áramkörnél, amikor lenyomjuk a kapcsolót, az izzók világítanak. 
Fényük gyengébb, mint mikor csak egy izzó volt az áramkörben. Ha elengedjük a kap-
csolót, az izzók nem világítanak, az áram nem megy át rajtuk. Ha kivesszük az egyik iz-
zót, a másik sem ég, megszakadt az áramkör. 

c) Mikor minden izzót az áramforrás két kimeneteléhez kötöttünk, ugyanolyan erős-
séggel világítottak, mint amikor csak egy izzó volt bekötve. Ha kivettünk egy izzót, a 
másik továbbra is égett. 

a 

b

c 
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4. Következtetések 
Azt a rendszert, amely áramforrásból, vezetőkből, fogyasztókból áll, áramkörnek 

nevezzük. 
A fogyasztókat kétféleképpen köthetjük az áramforráshoz: 
 
 soros kapcsolással, amikor az 

áramkör egyes részei láncszerűen 
vannak összekapcsolva. Ebben 
az esetben az izzók kevésbé fé-
nyesen világítanak. Egyetlen izzó 
kiégése esetén a többi sem vilá-
gít, mert az áramkör megszakad. 
Ilyen a karácsonyi lámpafüzér. 

 
Soros kapcsolás 

 párhuzamos kapcsolással, 
amikor valamennyi fogyasztó 
hozzá van kötve az áramforrás 
mindkét kivezetéséhez. Ebben az 
esetben az izzók fényesen világí-
tanak. Ha valamelyik izzó kiég, 
az áramkör nem szakad meg, a 
többi izzó továbbra is világít. 
Ilyen áramkör van a lakásban. 

 
 Párhuzamos kapcsolás 

 
Albert Hajnalka 

Magyarlónai Általános Iskola 
 

 
 
Az Imagine egy olyan szerzői rendszer, amelynek kezelése senki számára sem okoz-

hat nehézségeket, mivel a program lehetőségeinek kihasználásához nem feltétlenül kell 
rendelkeznünk programozói ismeretekkel. 

A rendszer számos célra felhasználható, például rajzolásra, animációkészítésre, 
webszerkesztésre, multimédiás elemek létrehozására, hang szerkesztésére, modellezésre, 
véleménycserére, prezentáció készítésére, projekt alkotására, programok készítésére, az 
adatok feldolgozására, zeneszerzésre, de akár egy valós idejű, Imagine-t futtató számító-
gépek közti szélessávú interaktív kapcsolat létrehozására is. 

Az Imagine-t széleskörű alkalmazhatósága jellemzi, hiszen minden korosztály és 
bármilyen képességekkel rendelkező felhasználó könnyen használhatja azt a tanulási fo-
lyamat megkönnyítésének érdekében. 

A Logo alapú programozási rendszer honlapja a http://imagine.elte.hu/. 
 


