
Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a 

Az óra témája: Témazáró dolgozat: A hang, hullámmozgás a természetben 

Időpont: 04.03. péntek 

 

Feladatok: Ha korábban nem tettétek meg, akkor ezt csináljátok végig a dolgozat előtt! 

Ellenőrizzétek le a munkafüzet 74. oldalán a megoldásokat! 

https://drive.google.com/file/d/1JgWXyGSi4XyYvoSfjTkjhdaBLLAPRjZF/view?usp=sharing 

 

Töltsétek ki a munkafüzetbe a 75. oldalon a tudáspróbát a PPT-ről! 

Készüljetek a témazáró dolgozatra, olvassátok el a könyv fejezetét is (83-96. oldal)! 

Minden lecke végén az Összefoglalás címszó alatt megtaláljátok a legfontosabb tudnivalókat! 

Pihenjetek egy kicsit, majd lássatok hozzá a témazáró dolgozatnak! 

 

Nyissátok meg az alábbi linket! Ha nem sikerül, később, a 4-5. oldalon megtaláljátok ezt. 

https://drive.google.com/file/d/1I6Eh750B5XZAsZoBSYGsSFFauHyfPHg0/view?usp=sharing 

 

Töltsétek le a dokumentumot a jobb felső sarokban a letöltésre nyomva (piros négyzet)! 

 

A pontokat töröljétek ki és a helyébe írjátok a válaszokat! 

A táblázat üres mezőibe is írhattok. Lehetőleg válasszatok a zöld színt a válaszokhoz! 

Mentsétek el a dokumentumot a saját neveteken és küldjétek el a tkrisztina@vmai.hu címre! 

A kitöltés és elküldés határideje: 2020. április 6. kedd 12:00 

 

https://drive.google.com/file/d/1JgWXyGSi4XyYvoSfjTkjhdaBLLAPRjZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6Eh750B5XZAsZoBSYGsSFFauHyfPHg0/view?usp=sharing


Ha így nem menne, a válaszokat a feladat sorszáma után sorba írjátok le egy lapra, majd készítsetek fotót 

róla, és azt küldjétek el nekem! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf 

 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf  

 

 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf


 Témazáró dolgozat ………………………………………………………. 
 HANGTAN név, osztály 

 

1. Pótold a hiányzó szavakat! /5 pont 

 

Minél hosszabb a pánsíp sípja, annál ……………………………….. hangot ad. 

A nem hallássérült emberek …….. Hz és 20 000 Hz közötti hangokat hallanak. 

A hang sebessége normál körülmények között a levegőben, 15°C-on ……………………….
m

s
 . 

A ………………………………….. rezgése kelti a hullámokat. 

A hangerősség mértékegysége a ……………………..………. . 

 

2. Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás! /5 pont 

 

…… A bálnak infrahangokkal tájékozódnak.  

…… Ha a dörgés 10 másodperc múlva követi a villámlást, akkor az 340 méterre csapott be tőlünk. 

……   A parafa jó hangszigetelő, hangelnyelő anyag. 

…… A hang gyorsabban terjed a levegőben, mint a vízben. 

…… A hang terjed a Holdon. 

 

3. A hangvilla 320 Hz-es hangot ad. Mit jelent ez az adat? .............................................. /3 pont  

………………………………………………………………………………………… 

 

4. A lant húrja 80 cm hosszan van kifeszítve, így 200 Hz-es hangot ad.  /2 pont 

A lantos a húr felénél, 40 cm-nél lefogja azt. Hány Hz-es hangot ad így a húr? 

……………………Hz. 

 

Hol kell lefogni a húrt, hogy 800 Hz-es hangot hallhassunk? ………………… 

 

5. A kiránduláson Anna és barátai egy elhagyott kőbánya közelében haladtak el.  /4 pont 

A többiek Annától kérdezték, hogy milyen messze lehet a sziklafal az úttól,  

ahol állnak. Anna elővette telefonját, kiáltott egyet, majd a mobilján lévő stopperrel  

megmérte, hogy a sziklafalról visszavert hangot 2 másodperc múlva hallották meg.  

Ebből Anna már tudta a választ. Számítsd ki te is a távolságot! 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Csoportosítsd a felsorolt hangszereket! Írd őket a megfelelő helyre! /9 pont 

Üstdob, furulya, cintányér, gitár, fuvola, xilofon, hegedű, trombita, hárfa. 

 

Húros hangszer Ütős hangszer Fúvós hangszer 

   

   

   



 

 

7. Az orgona egyik sípja 60 cm hosszú és 300 Hz-es hangot. ad. /2 pont 

Milyen hosszú síp ad 3000 Hz-es hangot? …………………………… 

Milyen hosszú síp ad 150 Hz-es hangot? …………………………….. 

 

8. A kanyonban egy indián áll. Elkiáltja magát, majd 0,5 másodperc és 0,4 

másodperc múlva hallja a visszhangokat. Miért hall két visszhangot az 

indián?  

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Milyen széles azon a helyen a kanyon? /5 pont 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Nevezd meg a jelenségekben a hangforrást!  /6 pont 

Milyen halmazállapotú anyagban terjed a hang? 

 

Jelenség Hangforrás Az anyag halmazállapota 

A víz hullámzása.   

Beszéd.   

Gitározás.   

 

 

10. Az emberi hangnak van hangmagassága, hangerőssége és hangszíne.  /3 pont 

Írd a példákhoz, hogy melyik változik meg! Mindegyikhez egyet írhatsz. 

 

Rekedtség, mutálás: …………………………………………………………………………………… 

Kiabálás, suttogás: …………………………………………………………………………………… 

Éneklés: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Elért pontszám/összes pontszám:  /44 pont 

Értékelés: 

40-44 pont ötös 

33-39 pont négyes 

22-32 pont hármas 

14-21 pont kettes 

0-13 pont egyes 


