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1. Statikus elektromosság 

- Dörzsöléssel a testek elektromos állapotba hozhatók. 
- Ilyenkor egyik testről töltések mennek át a másikra. Az a test, amelyről a negatív töltések 

(elektronok) átmennek, pozitív töltésű lesz, elektronhiánnyal fog rendelkezni. A másik test, 
amelyre az elektronok átmennek, negatív töltésű lesz, elektrontöbblettel fog rendelkezni. 

- Az azonos töltésű testek taszítják egymást, a különböző töltések vonzzák egymást. 

 
2. Elektromos áram 

- Ha ez az elektronátmenet folyamatos, az elektronok állandó egyirányú áramlást végeznek, ezt 
elektromos áramnak nevezzük.  

- Áramforrás: biztosítja az elektronok állandó egyirányú áramlását.  

- Áramkör: Áram csak zárt áramkörben lehet.  
- Vezetők: olyan anyagok, amik vezetik az áramot. Általában fémek, amelyekben könnyen 

elmozdulhatnak az elektronok. 
-  Szigetelők: nem vezetik az áramot.  
 

3. Áramerőség:  

- Áramerősség: megmutatja, mennyi elektron megy át időegység alatt a vezetőn.  

- Jele: I  
- Mértékegysége: A (Amper). mA (miliAmper) 
- Ampermérővel mérhető. Az ampermérőt mindig sorosan kapcsoljuk az áramkörbe. 

 
4. Feszültség. 

- Az áramforrás „erőssége”, munkája a feszültséggel jellemezhető.  
- Jele: U 
- Mértékegysége: V (Volt).  kV (kiloVolt)  mV (miliVolt) 

- Feszültségmérő műszerrel mérhető. A műszert párhuzamosan kapcsoljuk az áramkörbe. 
 

5. Ohm törvénye. Az ellenállás. 

- Ugyanazon fogyasztó esetében a feszültség és az áramerősség között egyenes arányosság van. 
Ezt az összefüggést Ohm törvényének nevezzük. 

- Ellenállás: a fogyasztó két kivezetése között mért feszültség és a fogyasztón áthaladó áram 
erősségének a hányadosa. 

- Jele: R 

- Mértékegysége: Ω (Ohm)    kΩ (kiloOhm) 

- Ellenállás: 
gáramerössé

feszültség
ellenállás 

       I

U
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   Az áramerősség és a feszültség kiszámítása 
 
- U=R*I           

-  

- A vezetékeknek is van ellenállása, ami:  

-  - egyenesen arányos fordítottan a vezeték hosszúságával 
-  - fordítottan arányos a vezeték keresztmetszetével 
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-  - függ a vezeték anyagától és 
-  - függ a vezeték hőmérsékletétől. 

-  

 
6. Soros kapcsolás 

 

 

  

                                                                                                                                                       
 

  

R = R1 + R2      
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
7. Párhuzamos kapcsolás 
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8. Az elektromos áram vegyi hatása 

- Egyenáram: Hőhatása: van, Pl. vasaló, izzólámpa felmelegszik  

 Élettani hatás: a hőhatás miatt az emberi test megég; kisebb áram esetén 
buborékok keletkezhetnek a vérben, ami a szívbe, tüdőbe kerülve halálos is lehet 
 Vegyi hatás: az ionokból álló vegyületekben áram hatására az ionok áramlanak 

egyik pólustól a másikig. Pl. galvanizálás (egy fém bevonása egy másikkal), elektrolízis 
(víz bontása) akkumulátorok működése 

 Mágneses hatás: van. Az elektromágnes vonzza a vasat és a mágnest. Áramjárta 
vezeték mellett a mágnes kitér eredeti irányából 

- Váltakozó áram: Hőhatása: van, Pl. vasaló, izzólámpa felmelegszik  

  Élettani hatás: veszélyesebb, mint az egyenáram 
  Vegyi hatás: van, de nem használható 

  Mágneses hatás: van. A váltakozó áramú elektromágnes vonzza a vasat de 
nem vonzza a mágnest. 
 

9. Elektromágnes  

- Az áramjárta tekercset elektromágnesnek nevezzük.  

- Erőssége függ: Az elektromágnesen áthaladó áram erősségétől 
 Az elektromágnes tekercsének menetszámától 
 A vasmag anyagától 

 A tekercs és a vasmag alakjától 
 

10. Elektromos motor: 

- Fő részei: Állórész, ami egy állandó mágnes 

 Forgórész, egy tengelyre erősített elektromágnes. 

- Működése: az álló és forgórész különnemű sarkai kölcsönösen vonzzák egymást, a 
motor elfordul. Mikor az azonos sarkok kerülnek egymással szembe, taszítják egymást, így 

a motor állandó forgásban marad. Ha az elektromágnesben megszűnik az áram, a motor 
megáll. 

 

11. Az elektromos munka: 

- Az elektromos fogyasztók által felvett energiát elektromos munkának nevezzük.  

- Jele: W 

- Mértékegysége: J (Joule) 
- Kiszámítása: W= U*I*t   

-  Munka = feszültség*áramerősség*idő  

- A felhasznált elektromos energia annál nagyobb, minél nagyobb a feszültség, az áramerősség 
és az eltelt idő. 

 
12. Az elektromos tejesítmény 

- A munka és az idő hányadosaként megadott mennyiség.  

- Jele: P 

- Mértékegysége: W (Watt)    és kW (kilowatt) 

- Kiszámítása: P= W/t   

- Ha behelyettesítem a munkát: P = U*I  (feszültség*áramerősség) 

 

13. Az elektromos fogyasztás 

- Az elektromos készülékek használata közben bekövetkező energiaváltozást, elektromos 

munkát fogyasztásnak is szokás nevezni. A fogyasztás függ az időtől. 

- W = P*t     Elektromos fogyasztás= teljesítmény*idő 
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- Mértékegysége: kWh    kilowattóra 
 

14. Indukciós alapjelenségek 

- Ha egy tekercsben mágnesrúdat mozgatunk, vagy a mágnesrúd körül a tekercset mozgatjuk, 
feszültség keletkezik. Ezt a feszültséget indukált feszültségnek nevezzük.  

- Feszültség keletkezik a tekercsben akkor is, ha mágnes helyett elektromágnest mozgatunk a 
tekercs közelében, vagy változtatjuk az elektromágnesen áthaladó áram erősségét. 

- Az indukált feszültség annál nagyobb,  
- Minél nagyobb sebességgel mozgatjuk a mágnest 
- Minél erősebb a mágnes 

- Minél nagyobb a tekercs menetszáma. 
 

15. A váltakozó áram 

- A tekercsben ellentétes irányú áram jön létre a mágnesrúd közelítésekor, mint távolításakor. A 
mágnes forgatásával váltakozó áramot tudunk létrehozni.  

- Az elektromos áramot előállító erőművekben alkalmazott generátorok forgórészét valamilyen 
külső erővel forgatják meg. (Pl. Víz, gőz- vagy gázturbina, motor). 

- A lakásokban használt áram váltakozó áram, ahol a fogyasztókon az elektronok váltakozva 
haladnak 0,01 másodpercig az egyik, 0,01 másodpercig a másik irányba. Ez a váltakozás a 
magyarországi hálózatban 50-szer ismétlődik meg másodpercenként, a hálózati áram 50 

periódusú, frekvenciája 50 Hz (Hertz). A hálózati feszültség 220-230V. .  
 

16. A transzformátor 

- A transzformátorral a feszültséget csökkenteni vagy növelni tudjuk, miközben az áramerőség 
ellenkezőleg változik. 

- Részei: két, egymástól elszigetelt tekercs, és egy közös vasmag. Az áramforráshoz kapcsolt 
tekercset primer tekercsnek nevezzük. A másik tekercsen jön létre az átalakított feszültség, 

ezt szekunder tekercsnek nevezzük. Ha a szekunder tekercs menetszáma nagyobb, mint a 
primer tekercsé, akkor a keletkező feszültség is nagyobb lesz.  

- Up

Usz

Np

Nsz


                    Up*Ip=Usz*Isz           Pp=Psz 

- Nsz: a szekunder tekercs menetszáma 
- Np: a primer tekersz menetszáma 

- Usz: a szekunder tekercs feszültsége 
- Up: a primer tekercs feszültsége 
- Isz: a szekunder tekercsen átfolyó áramerősség 

- Ip: a primer átfolyó áramerősség 
- Pp, Psz: a primer és szekunder tekercs teljesítménye, mindkét oldalon mindig ugyanakkora 

lesz. 
 

17. Fénytan 

- Fényforrás: olyan testek, melyek fényt bocsátanak ki magukból. A fényforrásokat akkor 
látjuk, ha róluk a fény a szemünkbe jut. A saját fénnyel nem rendelkező testeket csak akkor 

látjuk, ha egy fényforrás megvilágítja azokat, és a róla visszaverődő fény a szemünkbe jut. 
- A fény egyenes vonalban terjed. Ezért alakul ki az árnyék a nem átlátszó testek mögött, ahova  

a fény nem jut el.  

- Terjedési sebessége légüres térben 300 000 km/s. (másodpercenként 300 000 km 
megközelítőleg levegőben is.) 

 
 



Fizika 8. oszt. 

5 

- Fényvisszaverődés:  
- Síktükörről a fény ugyanolyan szögben verődik vissza, mint amekkorával a felületre 

érkezett a fénysugár. 
- A homorú tükör a fénysugarakat egy gyújtópontba, fókuszba összegyűjti 
- A domború tükör a fénysugarakat széttartóan veri vissza, a domború felület ezért jól 

látható minden irányból. 
- Fénytörés: Ha a fény különböző sűrűségű anyagon megy keresztül a fénysugár iránya 

megtörik. A merőlegesen beeső fénysugár nem törik meg.  
- Képalkotás: - Síktükör: A testtel megegyező nagyságú 

- A homorú tükör kicsinyített – és nagyított kép is létrehozható a tárgy 

elhelyezésétől függően 
- A domború tükrön kicsinyített kép látható  

- Lencsék: - Domború lencse: középen vastagabb, mint a szélén. Gyűjtőlencse, mert a 
fénysugarakat egy fókusz pontban összegyűjti. kicsinyített – és nagyított kép is létrehozható a 
tárgy elhelyezésétől függően 

- Homorú lencse: középen vékonyabb, mint a szélén. Szórólencse. Kicsinyített 
képet alkot. 

- A testek színe: A fehér fény összetett szín. Vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. A testek 
színe attól függ, hogy milyen színű fénysugarat ver vissza.  

- Átlátszó test: milyen fény jut át rajtuk keresztül. 

- Infravörös sugarak: a hőmérséklet emelkedik a látható vörös szín után. Hősugárzás, az 
emberi szem számára nem látható. Felhasználás: távkapcsoló, infravörös sugarakkal készített 

felvételről meg lehet állapítani, hol van gyulladás az emberi szervezetben. 
- Ultraibolya sugarak: ez a sugárzás szükséges ahhoz, hogy szervezetünkben D-vitamin 

képződjön. Nagy mennyiségben azonban káros az emberi szervezetre. Az ózonréteg csökkenti 

a Napból eredő Uv sugárzás káros hatását, de a levegőbe jutó környezetszennyező anyagok 
csökkentik az ózonréteg vastagságát.  

 
 
 


