
                      Összefoglalás
A témakör az alábbi témákat tartalmazza:
Munka (tankönyv 99-100. oldal)
Teljesítmény (tankönyv 113-114. oldal)
Energia és energiamegmaradás (tk. 96-97. oldal)
Belső energia és növelése, hőmennyiség (tk. 107.o.)
Belső energia növelése melegítéssel, hőközléssel,
fajhő (tk. 108. oldal)
(A tankönyvben ebben a részben szereplő egyszerű
gépek leckében szereplő eszközöket példaként már
vettük a forgatónyomaték, egyensúly tanulásánál
ezért ez most ebben a dolgozatban már nem lesz.)
A témákat megtanulni a következő helyekről lehet:
– füzet
– tankönyv
– rövid összefoglalása szerepel ezen a
            honlapon lejjebb
– az alábbi gyakorló lap kérdéseinek 
            megválaszolásával (aki a lapra adott 
            kérdésekre tudja a válaszokat, az mindent
            tud. A dolgozatban ezek, vagy hasonló
            kérdések lesznek.)
A gyakorló lap elején levő energiával
kapcsolatos kérdésekre a válaszok:
feldobott kő – felfelé a mozgási energia csökken 
(lassul), helyzeti energia nő (magasabban lesz)
kihúzott íj kilövi a nyílvesszőt – Az íj rugalmas 
energiája átadódik a nyílvessző mozgásivá
repülő boszorkány – van mozgási és helyzeti
lejtőn csúszó szánkó – helyzeti csökken, mozgási nő 
(gyorsul)
turmixgép – forgási energia
fékező autó – mozgási csökken, belső (hőenergia) nő 
(melegszik a fék)
széthúzott hajcsatt – rugalmas energia
labda nekinyomódik a talajnak, (és összenyomódik) 
– rugalmas energiája lesz
haladó autó vagy bicikli kereke – mozgási és forgási 
energia
leves a főzőlapon fő – nő a belső energiája
ventilátor – forgási energia
gyufásdoboz oldalán meghúzott gyufa – belső 
energia nő
bungee jumping gumikötéllel leugrik valaki – 
helyzeti, mozgási, rugalmas energia változik
fáról leeső (ugró vad)narancs – helyzeti csökken, 
mozgási nő (gyorsul)
billiárd golyó nekimegy a másiknak – az egyik golyó
átadja mozgási energiájának egy részét a másiknak, 
az egyiké csökken, a másiké nő
hideg kanalat rakunk forró kávéba – a kanál
felmelegszik, belső energiája nő, a kávé lehűl, belső
energiája csökken.

   Összefüggések, amikre feladatok lehetnek:

Munka =  erő · út
jelekkel : W = F · s

Teljesítmény = munka : idő
jelekkel : P = W : t

Átadott 
hőmennyiség = fajhő · tömeg· hőmérsékletváltozás
jelekkel: Q = c · m · ΔT

Gyakorló feladatok, amik ahhoz hasonlóak, amik a
dolgozatban lesznek:
Feladat:
Télapó szánját húzzák a rénszarvasok összesen
5000 N erővel 20 méter úton 4 másodperc alatt.
Mekkora a rénszarvasok munkavégzése és
teljesítménye?
Megoldás:
Munkavégzés:
W = F · s = 5000 N · 20 m = 100 000 J
Teljesítmény:
P=W : t = 100000 : 4 = 25000 Watt

Feladat:
Mekkora hő szükséges ahhoz, hogy 4 kg varászitalt
egy boszorkány felmelegítsen 10 ºC -ról 50  ºC-ra?
A varázsital fajhője: 3000 J/(kgºC)
Megoldás:
A hőmérsékletváltozás: ΔT = 50 - 10 = 40 ºC
Q = c · m · ΔT = 3000 · 4 · 40 = 480 000 J

A gyakorló feladatlap kérdéseire a válaszokat
a füzetben vagy a könyvben meg lehet találni.



gyakorló feladat
Melyik tárgy, vagy jelenség melyik energiával 
kapcsolatos? És esetleg melyik nő vagy csökken?
Melyik energia alakul át vagy átatódik?
 (Egy dologhoz több is tartozhat.)

Mozgási energia (Mozg.)

Helyzeti energia (Hely.)

Rugalmas energia (Rug.)

Forgási energia (Forg.)

Belső energia (Bel.)

gyakorló kérdések:
Mi a munkavégzés (hogyan számítható ki)?
Mire jellemző mennyiség a teljesítmény?
Mikor nagyobb valaminek a teljesítménye?
Mitől lesz valaminek energiája, mit jelent az hogy 
egy tárgynak energiája van?
Milyen energia fajtákat tanultunk?
Mikor van egy tárgynak mozgási energiája?
Mikor nagyobb valaminek a mozgási energiája?
Mikor van egy tárgynak helyzeti energiája?
Mikor nagyobb valaminek a helyzeti energiája?
Mikor van egy tárgynak rugalmas energiája?
Mikor nagyobb valaminek a rugalmas energiája?
Mikor van egy tárgynak forgási energiája?
Mikor nagyobb valaminek a forgási energiája?
Mit jelent a belső energia – részecskékkel 
elmagyarázva?
Mi köze a részecskék mozgásának a belső energia 
nagyságához?
Minek van belső energiája?
Mikor nagyobb valaminek a belső energiája?
Mi a belső energia másik neve és miért?
Melyik két fajta módon lehet növelni valaminek a 
belső energiáját?
Mit jelent a hőmennyiség?
Mit jelent a fajhő?
Mit jelent az, hogy egy anyagnak nagy a fajhője?
Mi az energia megmaradás törvénye?
Hogyan alakul át egy tárgy energiája súrlódás, 
közegellenállás, légellenállás esetén?

Példákat kell tudni mindegyik fajta energiára, és 
példákat kell tudni az energia megmaradásra, vagyis 
az energiák átalakulására, átadására.
Feladatot kell tudni megoldani munkára, 
teljesítményre, hőmennyiségre.
Szorgalmi feladat a dolgozatban: Egy jelenség, vagy 
kísérlet, vagy varázslat leírása magyarázattal.
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