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Jegyzőkönyv 
Tömegmérés 

 

Bevezetés 

A tömeg a fizikai testek tulajdonsága, ami a bennük lévő anyag és energia mennyiségét 

méri. A tömegnek központi szerepe van a klasszikus mechanikában és a vele kapcsolatos 

területeken. 

A tömeg a fizikai testek tulajdonsága, ami a bennük levő anyagmennyiséget méri, SI 

mértékegysége a kilogramm, jele: kg. (1879 Párizs: a tömeg nemzetközi egységének egy Pt-Ir 

henger tömegét fogadták el.) A súlytól eltérően a tömeg mindig ugyanaz marad, akárhová 

kerül is a hordozója. 

 

 

Szigorúan véve három különböző dolgot neveznek tömegnek: 

- A tehetetlen tömeg a test tehetetlenségének mértéke. A kis tehetetlen tömegű test 

sokkal gyorsabban változtatja mozgásállapotát, mint a nagy tehetetlen tömegű. 

- A passzív gravitáló tömeg (súlyos tömeg) a test és a gravitációs tér kölcsönhatásának 

mértéke. Azonos gravitációs térben a kisebb passzív gravitáló tömegű testre kisebb erő 

hat, mint a nagyobbra. 

- Az aktív gravitáló tömeg a test által létrehozott gravitációs tér erősségének a mértéke. 

Például a Hold gyengébb gravitációs teret hoz létre, mint a Föld, mert a Holdnak 

kisebb az aktív gravitáló tömege. 

Jóllehet a tehetetlen, a passzív gravitáló és az aktív gravitáló tömeg jelentésüket tekintve 

különbözőek, nem mutattak ki közöttük különbséget. 

 

Az SI-mértékegységrendszerben a tömeg egysége a kilogramm (kg). Sok más egység is 

használatban van a világon, mint a tonna, uncia, atomi tömegegység (ATE), Planck-tömeg, 

naptömeg. 

A klasszikus mechanikában a tömeg nélküli objektumok kezelhetetlenek, mert erőhatásra 

Newton második törvénye szerint végtelen gyorsulásuk lenne, ami egy értelmetlen dolog. A 

relativitáselméletben a tömeg nélküli részecskék mindig fénysebességgel haladnak. Példa 

rájuk maga a fény a fotonok alakjában. 

 

A tömegmérés elve: valamely test tömegét legegyszerűbben egyenlő karú mérleggel 

mérhetjük meg. Egyik serpenyőbe az ismeretlen tömegű (m1) testet helyezzük, a másikba az 

ismert tömegű (m2) testeket teszünk úgy, hogy a mérleg az eredeti egyensúlyba visszaálljon.  

Egyensúly esetén: m1= m2 

 

Tömegmérés tanítása a középiskolában 

A középiskolában elsősorban gyakorlati feladatokat kell végrehajtani a tömegmérés 

elsajátításához. Fontos, hogy meghallgassuk a diákok saját ötleteit a témával kapcsolatban és 

esetleg ezeket is kipróbáljuk. 

A cél, hogy a diákokban kialakuljon a becslési képesség. Ez sok gyakorlással érhető el. A 

gyerekeket ösztönözni kell a becslése és az önellenőrzésre. Az játékos feladatok segítségével 

valósítható meg. Tárgyak tömegének becslése, majd utána lemérés. Sok-sok ismétlés és 

gyakorlás kell, a becslés így elsajátítható. 

Gyakorlás során az adatokat megfelelően le kell jegyezni. Egy gyereknek egy egyszerű 

számsor nem sokat mond. Célszerű az adatokat táblázatba rendezni, esetleg grafikonon 

ábrázolni, hogy abból megfelelő következtetéseket lehessen levonni. 
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A mérési feladat zárásaként célszerű vetélkedőt rendezni, hogy képet kaphassuk arról, 

mennyire sikerült a becslési képesség elsajátítása, emellett persze szórakoztató is.  

 

 

Tömegmérés kivitelezése a gyakorlaton 

A gyakorlaton a mérés úgy történt, hogy először megbecsültük bizonyos tárgyak tömegét 

majd lemértük őket. Érdekes következtetések vonhatóak le a pontosságból. 

A feladatok végrehajtásához fürdőszobamérleget és analitikai mérleget használtunk. Mérés 

során megvizsgált tárgyak: szék, 15”-os monitor, női táska, toll, 50Ft-os érme, 100Ft-os érme, 

karórák. 

 

tárgy/eszköz becsült 

tömeg 

mért 

tömeg 

toll 15g 11g 

táska 1kg 1,5kg 

5Ft-os 3g 4,2g 

100Ft-os 11g 8g 

200Ft-os 12g 9g 

1000Ft-os 2g 0,9g 

karóra 70g 60g 

monitor 18kg 20kg 

szék 9kg 7kg 

kulcscsomó 110g 140g 

mobiltelefon 75g 99g 

papír zsebkendő 2 1,4g 

 

Látható, hogy az érékek eléggé szórnak, sokat kell ezt még gyakorolni. 

 

Feladat: Hány tonnányi fának megfelelő zsebkendőt fogyaszt el Magyarország egy nap alatt? 

 

2db/fő értékkel számolunk, ami kb. 3g/fő/nap. Ez 30 tonna zsebkendő egy nap alatt, 10 millió 

főre vetítve. 

Egy átlagos zsebkendőgyártáshoz használt fa átmérője 10cm, magassága 15m, sűrűsége pedig 

0,5 kg/köbméter. Egy fa tömege kb. 75-80kg. Tehát kb. 350 db fát kell kivágni. 


