
Interaktív fizikai kísérletek 
 

Só-magma 

Ez a kísérlet egészen egyszerű, mégis meg lehet vele magyarázni egészen bonyolultnak tűnő 
dolgokat. A hozzávalók: A pohár legyen üvegből, hogy láthassuk a benne lévő vízben zajló 
eseményeket. Ezenkívül kell még konyhasó, és étolaj. A kísérlet akkor sikerül legjobban, ha 
nagy szemű, természetes sót használunk, de ha van finom szemű só is, az is hasznos. 

A kísérlethez az olajat ráöntjük a víz felszínére kb. félujjnyi vastagságban (egészen kevés olaj 
elég hozzá), majd megsózzuk: 

Egy kis idő után a sózott olaj lecseppen a pohár aljára, majd a só "kifolyik" belőle, és a csepp 
visszamegy a felszínre: 

 

Minél nagyobb szemű a só, annál hamarabb kikerül az olajcseppből, tehát az "ingázás" annál 
gyorsabb. Érdemes mindkét változatot kipróbálni. Ha egyszerre sok sót terítünk az olajra, 
akkor több csepp is elindulhat egyszerre. Elképesztő látvány! 

Hogyan működik? 

A jelenség alapja az Archimedes törvény. Ebből egészen egyszerű megfontolásokkal levezet-
hető, hogy egy folyadékban lévő, annál nagyobb sűrűségű test lemerül, a kisebb sűrűségű 
pedig felemelkedik. A kísérletben az olaj először úszik a víz felszínén, mivel sűrűsége kisebb 
a vízénél. Amikor rászórjuk a sót, a só-olaj keveréknek nagyobb lesz a sűrűsége, tehát leme-
rül. A só nem oldódik az olajban, mivel ionos vegyület, az olaj pedig nem poláros (vagyis 
nincsenek benne eltolódva a töltések, úgy, hogy pozitív-negatív töltéspárok képződjenek, és 
ezek "megfoghassák" a só ionjait). Emiatt a só közül egy idő után kiszivárog az olaj, és visz-
szaúszik a felszínre. Nagy szemű természetes sónál a folyamat azért gyorsabb, mert a na-
gyobb só szemek között nagyobbak a rések is, és így az olajnak a szélesebb "csatornákon" 
könnyebb átfolyni. 

 



Házi villanymotor 

Ehhez az egyszerű kismotorhoz nincs szükség különleges eszközökre. Az alábbi kép a "hoz-
závalókat" mutatja: 

 

A képen látható rézdrót az egyetlen, amit kicsit nehezebb beszerezni, ugyanis a motor műkö-
déséhez lakkal szigetelt rézdrót kell. Ezt például egy szétszedett régi transzformátorból lehet 
kiszerelni. Ha van a közelben motortekercselő műhely ("Villanymotor tekercselés" - ez van 
általában a cégtáblán, vagy valami hasonló), akkor onnan is lehet szerezni. Nem kell sok, akár 
egy méter is elég, de legyen legalább 1 mm átmérőjű. Egy ilyen vastag drót még könnyen 
formálható, de megtartja az alakját. A kép közepén egy mágnescsappantyú (köznapi nevén 
mágneszár) látható, amit akármelyik hipermarketben, vagy barkácsboltban meg lehet találni. 
Egy a fontos, hogy az ábrán láthatóhoz hasonlóan könnyen ki lehessen szedni belőle a mág-
nest, mert arra lesz szükség. A gemkapocs legjobb, ha nagy (5 cm-es) méretű. Az elem legyen 
olyan, hogy a pozitív érintkező is elég nagy fémfelület. Ha "made in piac" elemünk van, ami-
nek csak egy kis fémkupak van a pozitív végén, akkor a teendőket lásd később. 

És most lássuk a "receptet" (javaslom előbb elolvasni az egészet, és utána hozzákezdeni az 
építéshez). 

Először a forgórészt (tekercset) készítjük el. Ehhez az elemre 8-10 menetet tekercselünk a 
lakkozott rézdrótból. Ne tekerjük túl szorosan, mert utána nem tudjuk lehúzni az elemről. 
Másrészt a tekercsről az elején és a végén is lógjon le még legalább 8-10 cm rézdrót, mert 
ennyi kell, hogy kényelmesen össze tudjuk fűzni egy forgórésszé. 

A tekercselés után a lelógó végeket két átellenes ponton fűzzük át a tekercsen, és tekerjük 
velük körbe a meneteket, hogy ne lógjanak szanaszét. A fölösleges drótot vágjuk le fogóval, 
kb. 2-3 cm hosszú kilógó drót maradjon. A kivezetéseket úgy formázzuk, hogy az általuk al-
kotott képzeletbeli egyenes a tekercs közepén menjen át. Ezzel már majdnem kész a forgó-
rész: 



 

Ezek után fogjuk meg a tekercset, és egy késsel, vagy "sniccerrel" kaparjuk le a lakkszigete-
lést a kivezető drótokról, de csak a tekercs síkjának egyik oldalán, egy félkörív mentén mo-
zogva! Addig kaparjuk, amíg meg nem látszik a csupasz réz (fényes, a lakknál jóval világo-
sabb színű). Kész a tekercs. Most lássuk az állórészt. 

A mágnes csappantyúból csavarhúzóval billentsük ki a mágnest fedő vasat, majd magát a 
mágnest. A mágnest ragasztószalaggal rögzítsük az elemre. Ezután a gemkapcsot egyenesít-
sük ki. Ha ez megvan, akkor hajlítsunk egy kis karikát a végére (akkorát, hogy az ármérője 
fele-harmada legyen az elem átmérőjének). Ezután a drótot hajlítsuk meg kétszer, és vágjuk el 
úgy, hogy egy ilyen alakzatot kapjunk (a mellette lévő elemmel összehasonlítva jól láthatók 
az arányok): 

 

Készítsünk még egy ilyen tartót, de a karikát úgy hajlítsuk, hogy ráférjen az elem pozitív vé-
gén lévő kis "bütyökre". Ha a fentebb említett "made in piac" elemünk van akkor a pozitív 
véghez tartozó tartó karikáját csomagoljuk be alufóliába. Ezzel biztosítjuk a megfelelő érint-
kezést. Ezek után a tartókat ragasztószalaggal rögzítsük az elemre. A drótokat úgy állítsuk be 
(hajlítgatással), hogy a "tartóvályúba" helyezett tekercs forgás közben csak néhány mm-re 
legyen a mágnestől. Ezen kívül fontos, hogy a drótok minél nagyobb felületen érintkezzenek 
az elem pólusaival, mert kb. 1,5 A áram fog folyni rajtuk! A ragasztószalagot jó erősen húz-
zuk meg a rögzítéskor. 



Ezzel elkészült az állórész is. Helyezzük a tekercset a vályúkba, billentsük meg egy kicsit, és 
ha mindent jól csináltunk, a motor működni kezd: 

 

 Hogyan működik a motor? 

Amikor a tekercs kivezetéseinek csupasz oldala hozzáér a tartókhoz, áram indul benne. A 
mágneshez közeli részén folyó áramra a mágnes terében erő hat (ez a Lorentz-erő következ-
ménye), és ez mindig merőleges az áram irányára, és a külső mágneses tér irányára. Mivel a 
mágneses tér ebben az esetben a mágnes lapos felére merőleges, a Lorentz-erő, például az 
ábrán látható módon, forgatónyomatékot gyakorol a tekercsre. Amikor a tekercs átfordul a 
másik oldalára, az erő iránya éppen ellentétes lenne (egy kis gondolkodással rá lehet jönni, 
miért), de ekkor a lakkozott rész megszakítja az áramot, és így nincs erő, nincs forgatónyoma-
ték, a tekercs "lendületből" forog tovább. Amikor újra az előző helyzetbe kerül, ismét áram 
indul, és kezdődik a folyamat elölről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Olaj-víz kísérlet 

Folyadékok sűrűségkülönbség alapján történő helycseréje (egymással elegyedő folyadékok 
esetében is). 

Kellékek: 

o Két egyforma, egy-, másfél deciliteres, vékony falú pohár 
o Másfél deciliter étolaj 
o Írásvetítő fóliából kivágott, négyzet alakú lap (a pohár szájának átmérőjétől kb. 

1 centiméterrel nagyobb) 
o Vizes tálca vagy lapos tányér 

A kísérlethez úgy válasszunk ki két poharat, hogy azok szájukkal összefordítva pontosan fed-
jék egymást! Ha a poharak szája egyenetlen (nincs síkban), csiszolással tehetjük alkalmassá a 
kísérlethez. Töltsük fel színültig (csordultig) a poharakat olajjal, illetve vízzel! A töltögetést a 
vizes tálca fölött végezzük, hiszen víz és olaj kicsordulására számítani lehet. 
Tegyük a vizes pohár szájára a műanyag lapot úgy, hogy levegő ne maradjon alatta, majd for-
dítsuk szájával lefelé, és helyezzük az olajospohárra! A két pohár szája legyen fedésben egy-
mással! (Amíg fordítjuk a poharat, a fólia darabot a biztonság kedvéért kezünkkel tartsuk a 
pohár szájához nyomva, de átfordítás után már elengedhetjük!) 
Ezt követően húzzuk ki a műanyag lapot a poharak elmozdulása nélkül annyira, hogy a poha-
rak között egy keskeny, átjárható rés keletkezzen! Ha a rés megfelelő méretű, azt az olaj vé-
kony, a pohár fala mentén kialakuló, fonálszerű felfele áramlása jelzi. Már a kezdeti másod-
percekben jól megfigyelhető, hogy az étolaj vízzel való összekeveredés nélkül jut el a felső 
pohár tetejébe. Különböző folyadékok gravitációs mezőben történő helycseréje sűrűségkü-
lönbségükkel magyarázható. A könnyebb folyadék felfele, a nehezebb lefele igyekszik.  

Léggömbrakéta 

  

A rakéta működési elvének szemléltetése egyszerű 
eszközök felhasználásával. 

Kellékek: 

Gömb alakhoz közeli játékléggömb, Vastag szívó-
szál, 5 m hosszú horgászzsinór (damil), 3 cm hosz-
szú, 10-12 mm átmérőjű vékony műanyag cső 
(elektromos kábelvezetéshez használt védőcső), 
Gumidugó (a fenti csőbe illeszkedő), Szigetelősza-
lag, Befőző gumigyűrűk 
 
 

 

Rögzítsük a léggömb szájában a műanyag csövet a gumigyűrűvel úgy, hogy a csőből kb. 1 
cm hosszú rész álljon ki! (Lásd a Légpárnás léggömb c. fejezetben!) A damilra húzzuk rá 

 
1.ábra  



a 10-12 cm-esre levágott szívószálat, majd a zsinór két végét kössük ki fix pontokhoz 
(kampó, erősen bevert szög, fűtéscső stb.)! 
Fújjuk fel a léggömböt, és száját zárjuk a gumidugóval! Vágjunk le a szigetelőszalagból 
két 4-5 cm-es darabot, és ezzel rögzítsük a léggömböt a szívószálhoz (1. Ábra)! Kihúzva a 
gumidugót, a léggömbrakéta a szájával ellentétes irányban végigfut a pályáján (2. ábra). 

 
2.ábra  

 
A rakétát a léggömbből kiáramló levegő reakcióereje hajtja előre. A pálya 5 méteres szaka-
szán el is fogy belőle a "hajtógáz". A léggömböt a szívószálhoz úgy ragasszuk oda, hogy a 
szívószál ne hajoljon meg, mert akkor a damil megszorulhat benne! Ugyanezen ok miatt a 
zsinórt jó erősen ki kell feszíteni!  

 

Kísérlet a konyhában 

   

Úszás, lebegés és elmerülés bemutatása a folyadék sűrűségének változtatásával. 

Kellékek: Egy szem burgonya, egy darab tyúktojás, konyhasó, egy fél literes és egy negyed 
literes üvegpohár (laboratóriumi főzőpohár), vagy ugyanilyen méretű átlátszó műanyag poha-
rak, keverő kanál (hurkapálca), mérőhenger, kétkarú mérleg 

A kisebbik főzőpohárban oldjunk fel 200 cm3 vízben 71 gramm konyhasót! Az oldat a só tel-
jes feloldódása és a folyadék letisztulása után használható, különben a zavarosság a láthatósá-
got korlátozza. 
A nagyobbik pohárba töltsünk 300 cm3 tiszta vizet, és rakjunk bele néhány darab, burgonyá-
ból kivágott, 1-2 centiméter oldalélű kockát (hasábot)!  
A sós vizet kis adagokban, csurgatva öntsük a burgonyát tartalmazó vizespohárba, miközben 



a kanállal (hurkapálcával) állandóan kevergessük az oldatot (ezzel biztosítva a sós víz egyen-
letes elkeveredését)! Egy idő után a burgonyahasábok felemelkednek a pohár aljáról, és le-
begnek. Ez az állapotuk akkor is fennmarad, ha a keverést abbahagyjuk, és a folyadék meg-
nyugszik. 
A lebegés megfigyelése után folytassuk a sóoldat adagolását! Már egészen kis mennyiség 
bekeverése a burgonyadarabkák felemelkedését eredményezi, a teljes sóoldat beöntése után 
pedig jól látható az is, hogy az úszó hasáboknak kisebb-nagyobb része kiemelkedik a folya-
dékból.  
Tyúktojással ugyanígy elvégezhető a kísérlet. Ha burgonya és tojás van egyszerre a vízben, a 
tojás legtöbbször előbb kezd felemelkedni (1. ábra). (Ez a tojás szikkadtságától, ill. a burgo-
nya nedvességtartalmától is függ.) 

 
1. ábra  

 

A kísérlet "fordított irányban" is bemutatható. Miután a pohárból, amelyben a burgonyakoc-
kák, illetve a tojás úsztak, kimerítettük a sós víz egy részét, csurgassunk hozzá (állandó ke-
vergetés mellett) tiszta vizet! Most az úszást a lebegés, majd azt az elmerülés fogja követni.  

A burgonyának és a tojásnak nagyobb a sűrűsége (átlagsűrűsége), mint a tiszta víznek, ezért 
elmerülnek abban. (A burgonya sűrűsége valamivel nagyobb, mint a tojásé, mindkettőé 1,1 
g/cm3alatt van.) 
Ha vízfürdőhöz sóoldatot öntünk, akkor a folyadék sűrűsége megegyezik a tojáséval (illetve 
később a burgonyáéval). Ekkor figyelhető meg a lebegés. 
A sóoldat további adagolásával a folyadék sűrűsége már meghaladja mind a tojásét, mind a 
burgonyáét, ezért ettől kezdve mindkettő úszik benne (2. ábra). 
Ha a test súlya nagyobb, mint az általa kiszorított folyadék súlya, akkor elmerül, ha egyenlő 
vele, akkor lebeg vagy úszik. 

A fentiektől eltérő méretű edények alkalmazásánál a só és víz mennyiségi arányait megtartva 
kell a sóoldatot elkészíteni, illetve a vízfürdőt kimérni. 
A kísérlet elvégezhető úgy is, hogy miután a tiszta vízfürdőbe beleraktuk a burgonyakocká-
kat, a sót közvetlenül a vízbe szórjuk, és folyamatos kevergetéssel oldjuk fel.  
Ennek a megoldásnak több hátránya van: a só teljes feloldódódásáig a folyadék zavaros, s ez a 
jelenség jó láthatóságának a rovására megy; nehéz megvalósítani a lebegést; a só lassú oldó-
dása miatt lényegesen több időt vesz igénybe a bemutatás, mint a fentebb ismertetett módszer-



rel. 
Az oldatban úszó burgonya, ha a sós vízben hagyjuk hosszabb ideig, elsüllyed. Ennek oka az 
ozmózisnyomás, amely hatására a burgonya sejtjeiből víz (oldószer) diffundál az oldatba. A 
burgonya sűrűsége a vízveszteség következtében növekszik meg. 
Az újkrumpli, nagyobb víztartalma miatt kisebb sűrűségű, mint a tavalyi, amelyből a víz egy 
része elpárolgott. Előfordulhat a kísérlet bemutatásánál, hogy a friss tojásnál előbb emelkedik 
a felszínre. 
A tojás frissességét úgy állapíthatjuk meg, hogy vízbe tesszük, és ha elmerül, bátran használ-
hatjuk a főzéshez. Néhány hét tárolás után viszont annyi nedvesség elpárologhat belőle a hé-
ján keresztül, hogy akár úszhat is a vízen. Ha úszás közben éppen csak kibukkan egy kis ré-
sze, akkor még fogyasztásra alkalmas lehet. (Mindenképpen célszerű feltörés után szaglás-
próbát is végezni 
 
 

Cartesius-búvár 
 

A Cartesius-búvár nevű kísérlet Descartes-ról kapta a nevét (Descartes nevének latinos 
változata Cartesius). A búvár lényegében egy vízbe merülő, szájával lefelé álló kémcső, 
amelyben annyi levegő van, hogy a kémcső éppen ússzon. Ha az egész rendszerben 
(például egy gumilap segítségével) megnöveljük a nyomást, akkor a búvár lesüllyed. A nyo-
más növekedésének hatására ugyanis a kémcsőben lévő levegő összenyomódik, így a kémcső 
átlagsűrűsége a víz sűrűsége fölé növekszik, a kémcső lemerül. 
Ha a többletnyomást megszüntetjük, akkor a kémcsőben lévő levegő kitágul, a kémcső átlag-
sűrűsége lecsökken. Ilyenkor általában a búvár felemelkedik, mert a búvár átlagsűrűsége 
a víz sűrűsége alá csökken. Előfordulhat azonban az is, hogy a mélyben lévő búvár lent ma-
rad, mert a víz hidrosztatikai nyomása elegendő ahhoz, hogy a kémcső átlagsűrűségét 
a víz sűrűsége felett tartsa. Ilyenkor a vizet tartalmazó edényt lezáró gumilapot felfelé kell 
húzni, vagyis a rendszerben lévő nyomást csökkenteni kell, és a búvár felemelkedik. (Megje-
gyezzük, hogy a lent maradó búvárt úgy is a felszínre hozhatjuk, ha a körülötte lévő vizet fel-
melegítjük, hiszen a magasabb hőmérséklet is a kémcsőben lévő levegő jelentős kitágulásával 
jár.) 
Cartesius-búvárt készíthetünk vízzel telt, lezárt műanyag palackból is. Ebben az esetben a 
palack oldalának összenyomásával könnyen megnövelhetjük benne a nyomást. Szórakoztató 
kísérletet mutathatunk be úgy, ha a palackba három levágott gyufafejet teszünk. A nyomást 
növelve elérhetjük, hogy az egyik gyufafej lesüllyedjen, a másik fent maradjon, a harmadik 
pedig éppen a palack közepére kerüljön. A gyufafejek azért viselkednek Cartesius-búvárként, 
mert a gyufaméreg porózus anyagból készül, amely sok kicsiny, levegővel telt üreget tartal-
maz, melyekben a levegő nagyobb külső nyomások esetén ugyanúgy összenyomódik, mint a 
kémcsőben. Viszont a három levágott gyufafej sohasem azonos teljesen, tehát lesz olyan nyo-
más, amikor az egyik lesüllyed, a másik egyáltalán nem indul el, míg a harmadikat (instabil 
egyensúlyi helyzetben) a palack közepén tarthatjuk. 
 

 felületi feszültség 

A folyadékok alapvető tulajdonsága, ami miatt a folyadékok a lehető legkisebb fajlagos felü-
letű alakzatot (gömb) igyekeznek felvenni, ha külső erőtér nem hat rájuk. Oka a folyadék ré-
szecskéi (atomok, egyszerű és összetett ionok, molekulák vagy ezekből felépülő kisebb agg-



regátumok) között fellépő kohéziós erő. Ezért gömb alakú a kis méretű lebegő folyadékcsepp, 
vagy a szappanbuborék stb. 

A felületi feszültség következménye, hogy bizonyos tárgyak és állatkák a vízben nem süly-
lyednek el, a víz felületén maradnak, bár a sűrűségük nagyobb, mint a folyadéké. 

A felületi feszültség magyarázata  

 
 

Folyadék felületi rétege vázlatosan 

A felületi feszültség léte a molekuláris erőkkel függ össze. 

A folyadékok határfelületi rétegében lévő alkotórészek más energetikai állapotban vannak, 
mint a folyadék belsejében lévők. Ennek oka az, hogy a folyadék felületén a kémiai és fizikai 
tulajdonságokat meghatározó mikrorészecskék aszimmetrikus erőhatások miatt nagyobb 
energiájú állapotban vannak, mint a folyadék belsejében elhelyezkedő azonos felépítésű, 
egymáshoz képest energetikailag kiegyensúlyozott társaik. 

Tiszta anyagok esetén a felületi réteg felett az anyag gőz állapotú részecskéi találhatók, 
amelyben a részecskék átlagos távolsága lényegesen nagyobb – a vonzóerők lényegesen ki-
sebbek –, mint a folyadék belsejében. A szomszédos molekuláktól származó kohéziós erők a 
folyadék belsejében kompenzálják egymást, a felületen viszont ezeknek az eredője a folyadék 
belseje felé mutat, amint azt a mellékelt ábra szemlélteti. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós erő a 
felületi molekulákat a folyadék belseje felé igyekszik elmozdítani. 

A kohéziós erők a felületre ún. kohéziós nyomást fejtenek ki, amelyet közvetlenül megmérni 
nem lehet, de közelítő számítások alapján ez a nyomás például víz esetében az atmoszférikus 
nyomás több ezerszeresét is eléri. Ez megmagyarázza, hogy a folyadékok összenyomhatósága 
kicsi, hiszen külső hatás nélkül is összenyomott állapotban vannak. 

Ennek az aszimmetrikus erőhatásnak a mértéke a felületi feszültség (jele γ, vagy σ), amely az 
anyagokra jellemző intenzív fizikai mennyiség. 

Az elnevezése csak részben helytálló, ugyanis nem feszültség jellegű mennyiség, hanem mint 
a definíciós összefüggésből kitűnik: a felületben, annak egységnyi hosszúságú vonalában ható 
erővel (N/m), vagy egységnyi nagyságú felület létrehozásához szükséges munkával (J/m2), az 
ún. felületi munkával egyenlő. 

 
 
 



Mágneses mező 

A mágneses mező (másként mágneses tér) mágneses erőtér. Mozgó elektromos töltés 
(elektromos áram) vagy az elektromos mező változása hozhatja létre. A mágneses mezőt jel-
lemző fizikai mennyiség a mágneses fluxussűrűség, mértékegysége a tesla (Vs / m2). 

A mágneses tér erővonalai zárt görbék, azaz a görbéknek nincs sem kezdetük (forrásuk), sem 
végük (elnyelődésük). Szemben az elektromossággal nincsenek mágneses monopólusok vagy 
magnetikusan töltött részecskék. (A rúdmágnes – a mágneses dipólus – pólusai rendezett erő-
vonalnyaláboknak felelnek meg.) A mágnesesség alaptulajdonsága nem a valamely testre 
gyakorolt vonzó vagy taszító erőkifejtés, hanem a köráramokra (illetve a mozgó elektromosan 
töltött részecskékre) gyakorolt forgatónyomaték-kifejtés. 

 

Ütközések 

Az ütközés a fizikában az az esemény, mikor két test egymással érintkezik, ezáltal mozgási 
energiájuk, és/vagy sebességük megváltozik. 

Egy ütközést centrálisnak nevezünk akkor, ha a két test tömegközéppontjaiból felvett 
sebességvektorai egy egyenesbe esnek. Ennek a feltételnek a hiányában excentrikus ütközés-
ről beszélünk. 

Az ütközések ezen kívül az energia-megmaradás szempontjából lehetnek még rugalmasak, 
illetve rugalmatlanok: 

• Tökéletesen rugalmas ütközésen azt értjük, mikor a vizsgált rendszer mozgási energiá-
ja az ütközés utáni pillanatban megegyezik az ütközés előtti mennyiséggel. 

• A másik határeset, mikor tökéletesen rugalmatlan ütközés esete áll fenn. Ekkor az üt-
közés által a test mozgási energiája a másik test gyorsításától eltérő munkát végez, 
például alakváltozást idéz elő. Ez az eset figyelhető meg például babzsák földre ejté-
sekor, hiszen az deformálódik, ezáltal mozgási energiája elvész és így nem pattan 
vissza a földről. Az ilyen ütközések azt is jelentik, hogy az ütközés után a két érintke-

ző test sebessége egyenlő lesz: . 

Járművek ütközésekor a baleset kimenetele az ütközés rugalmasságától is függ. A tervezők 
igyekeznek olyan járműveket készíteni, amelyeknek az utastéren kívüli részei rugalmatlan 
alakváltozás révén minél többet elnyelnek az ütközés energiájából, ezáltal védve a járműben 
ülők életét (ennek ellenőrzésére szolgálnak a töréstesztek). 

 


