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A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGÁN 

 

Alapvető laboratóriumi munkaszabályok  

• A feladat megkezdése előtt pontosan ismernünk kell a kísérlet célját és elvi hátterét, a 

gyakorlati kivitelezés minden eszközének rendeltetés szerinti használatának módját.  

• Az összeállítást addig ne kezdjük el, amíg nem áll rendelkezésünkre pontos kivitelezési terv.  

• Ne kezdjünk az összeállításhoz addig, amíg nem áll rendelkezésünkre minden szükséges 

eszköz.  

• Az érintésvédelem, a vegyszerkezelés, a tűzvédelem szabályait pontosan ismernünk kell, és 

ezek betartása minden körülmények között kötelező.  

Az összeállítás mindig legyen áttekinthető és világos. A bekapcsolás (működtetés) mindig a 

legutolsó lépés legyen, a kísérlet végeztével pedig első feladat a működés megszüntetése 

(kikapcsolás)!  

 

A laboratóriumi munkaszabályokról elektromos kísérleteknél  
1) A kísérlet megkezdése előtt pontosan ismernünk kell a kísérlet, illetve mérés elvi hátterét 

és a gyakorlati kivitelezés minden eszközének rendeltetés szerinti használatának módját.  

2) Az összeállítást addig ne kezdjük el, míg minden eszköz nem áll rendelkezésünkre!  

3) Az előírás szerinti műveleti sorrendet szigorúan tartsuk be! Az ÉRINTÉSVÉDELEM 

szabályait pontosan ismernünk kell, annak betartása minden körülmények között 

KÖTELEZŐ! 

4) A műszerek üzemeltetéséhez szükséges műveletek sorrendjét szigorúan tartsuk be!  

5) Az eszközökön, kontaktusokon észlelt hibák javítása csak üzemelésen kívül végezhető el!  

6) Alapvető szabály, hogy összeállításkor az áramforrást legutoljára kapcsoljuk be, és 

szétszedéskor legelőször kapcsoljuk ki!  

7) Ha véletlenül feszültségmérőt árammérőként kötünk be, a műszer általában nem mutat, de 

nem hibásodik meg. Az árammérő tönkremegy (kiég), ha feszültségmérőként akarjuk 

használni, ezért bekötéskor különösen figyelni kell!  

8) Az első méréskor ÉRINTÉSSEL meg kell vizsgálni, hogy a mérendő mennyiség belül van-

e a méréshatáron!  

 

Az elektromos mérőműszerekről 
A leggyakrabban használt mérőműszerek (feszültségmérő, árammérő, ellenállásmérő) 

leggyakrabban elektrodinamikus műszerek, de elterjedtek a digitális kijelzésű mérőműszerek 

is.  

A mérőműszereknek alapvetően két fajtája van: az egy fizikai mennyiség mérésére alkalmas 

alapműszerek, valamint a több méréshatáron, több fizikai mennyiség mérésére használatos 

univerzális műszerek.  

A műszereken feltüntetett belső ellenállásból és a műszerrel mérhető legkisebb érték 

méréséből meghatározhatjuk a beépített alapműszer érzékenységét. A mérőműszereket 

osztályokba sorolják, melyet a műszeren feltüntetnek (0,1, 0,2, 0,3 a laborműszerek; 1, 2, 5 a 

service műszerek). A műszer osztálya a méréskor elkövethető hibát adja meg a méréshatár 

százalékában.  

Egyezményes jelek mutatják a műszer használat közbeni helyzetét, amelyet a belső 

konstrukció határoz meg.  

Egyenáramú mérés esetén ügyelni kell a kapcsokon feltüntetett polaritás helyes bekötésére is. 

 

 

A fentieket tudomásul vettem: 

     ……………………………………….. 

      vizsgázó 


