
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi dokumentumban az olvasó megismerkedhet az Oktatási Hivatal által, a „Kísérletek és egyszerű 

mérések a középszintű szóbeli vizsgákhoz” címen nyilvánosságra hozott dokumentum „Radioaktív 

bomlástörvény vizsgálata szimulációval” című mérési feladatával, illetve a méréshez készített (Geo-

Gebra) szimulációs alkalmazásokkal. 

Sikeres érettségi felkészülést kívánunk! 
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Fizika középszintű érettségi szimuláció - A bomlástörvény 
 
 

Az OH által nyilvánoságra hozott, „Kísérletek és egyszerű mérések a középszintű szóbeli 
vizsgákhoz” című dokumentumban szereplő kísérletleírás. 
 

35. Radioaktív bomlástörvény vizsgálata szimulációval 

 

 
 
Az leírásban bemutatott Geogebra Book az alábbi linken érhető el: 
https://www.geogebra.org/m/CDZ5hKFD 
 
A GeoGebra Bookban található mérési szimulációk által kínált lehetőségek: 
1. Egyszerűsített mérési szimuláció 

Radioaktív bomlástörvény vizsgálata (egyszerű) 
2. Egyszerűsített mérési szimuláció (felgyorsítva) 

Radioaktív bomlástörvény vizsgálata (egyszerű és gyors) 
3. Összetett mérési szimuláció 

Radioaktív bomlástörvény vizsgálata (összetett mérési szimuláció) 
 

https://www.geogebra.org/m/CDZ5hKFD
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A GeoGebra Book nyítóképernyője 

 
1. Egyszerűsített mérési szimuláció 
A szimuláció segítségével egyszerűen lehet a feladat elvégzéséhez szükséges adatsorokat generálni.  
 

 
 
Ismerkedjen meg a szimulációval!  
Először a minta nélkül végezzen mérést, azaz indítsa el a szimulációt a "START" gomb megnyomásával! 
A kijelzőn a háttérsugárzás becsapódásait követheti nyomon. A mérés 5 percig tart, de a "STOP" gomb 
megnyomásával bármikor megállíthatja a szimulációt. A "NULLÁZÁS" gombbal pedig visszatérhet a 
mérés elejére. Majd a "MINTA ELHELYEZÉSE" gomb megnyomásával helyezze a radioaktív mintát az 
érzékelő alá! A "START" gombbal indítható újra a mérés. Most a háttérsugárzás és a minta által 
együttesen okozott becsapódásokat olvashatja le a kijelzőről. 
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A kezelőfelület 

 
Következzen a kísérlet!  
Végezzen 30 másodpercenként méréseket először a minta nélkül, majd a mintával! A mért adatsorokat 
foglalja táblázatba! Számítsa ki a háttérsugárzás levonása után az egymást követő 30 másodperces 
szakaszokban mérhető becsapódások számát és ábrázolja a kapott értékeket az idő függvényében! 
Becsülje meg a minta felezési idejét! 
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2. Egyszerűsített mérési szimuláció (felgyorsítva) 
A szimuláció segítségével egyszerűen és gyorsan lehet a feladat elvégzéséhez szükséges adatsorokat 
generálni. Az eredetileg egyenként öt percig tartó mérések idejét "az idő felgyorsításával" felére 
csökkentettem, így az érettségin a tanulónak több ideje marad a felkészülésre. 
 

 
A nyítóképernyő 

 
Ismerkedjen meg a szimulációval!  
Először a minta nélkül végezzen mérést, azaz indítsa el a szimulációt a "START" gomb megnyomásával! 
A kijelzőn a háttérsugárzás becsapódásait követheti nyomon. A mérés fel van gyorsítva, így az "az idő 
gyorsabban telik a szimuláció közben". Az eredetileg 5 perces kísérlet jóval rövidebb idő alatt 
elvégezhető. A "STOP" gomb megnyomásával bármikor megállíthatja a szimulációt. A "NULLÁZÁS" 
gombbal pedig visszatérhet a mérés elejére. Majd a "MINTA ELHELYEZÉSE" gomb megnyomásával 
helyezze a radioaktív mintát az érzékelő alá! A "START" gombbal indítható újra a mérés. Most a 
háttérsugárzás és a minta által együttesen okozott becsapódásokat olvashatja le a kijelzőről. 
 

 
A kezelőfelület 

 
Következzen a kísérlet!  
Végezzen 30 másodpercenként méréseket először a minta nélkül, majd a mintával! A méréshez 
használja a szimuláció óráját! A mért adatsorokat foglalja táblázatba! Számítsa ki a háttérsugárzás 
levonása után az egymást követő 30 másodperces szakaszokban mérhető becsapódások számát és 
ábrázolja a kapott értékeket az idő függvényében! Becsülje meg a minta felezési idejét! 
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3. Összetett mérési szimuláció 
A szimuláció segítségével szinte kísérleti valós élményt szerezve lehet a feladat elvégzéséhez szükséges 
adatsorokat generálni. 
 

 
A nyítóképernyő 

 
Ismerkedjen meg a szimulációval!  
Először a minta nélkül végezzen mérést, azaz indítsa el a szimulációt a "START" gomb megnyomásával! 
A kijelzőn a háttérsugárzás becsapódásait követheti nyomon. A "STOP" gomb megnyomásával 
bármikor megszakíthatja a mérést, azonban csak az órán és a kijelzőn látható értékek állnak meg, a 
mérés maga folyik tovább a háttérben. A "FOLYTATÁS" gomb megnyomásával a kijelzők újra az aktuális 
értékeket fogják mutatni. A kísérlet 5 percig tart. Az "ÚJ MÉRÉS" gombbal vissza lehet térni a mérés 
elejére. Majd a "MINTA ELHELYEZÉSE" gomb megnyomásával helyezze a radioaktív mintát az érzékelő 
alá! A "START" gombbal indítható újra a mérés. Most a háttérsugárzás és a minta által együttesen 
okozott becsapódásokat olvashatja le a kijelzőről. 
 

 
A kezelőfelület 
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Következzen a kísérlet!  
Végezzen 30 másodpercenként méréseket először a minta nélkül, majd a mintával! A mért adatsorokat 
foglalja táblázatba! Számítsa ki a háttérsugárzás levonása után az egymást követő 30 másodperces 
szakaszokban mérhető becsapódások számát és ábrázolja a kapott értékeket az idő függvényében! 
Becsülje meg a minta felezési idejét! 
 
 
Források: 
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2017majus/fizika_kozep_szobeli_kise
rletlista_2017maj.pdf 


