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1) A dinamika alaptörvényei  

 

Newton-törvények példákkal. A testek tömegének értelmezése. 

Kísérletek: 

a) A tehetetlenség törvényére: 

Test magára hagyva 

Pohár, rajta papír és pénzérme 

Kanyarodó testen golyó 

Egyéb alapkísérletek 

b) A hatás–ellenhatás törvényére: 

Két golyó ütközése 

Elengedett, felfújt lufi 

Egyéb alapkísérletek 

 

 

2) Pontszerű és merev testek egyensúlya 

 

Erők eredője. Erőkar, forgatónyomaték, erőpár. Egyensúlyi feltételek. Egyszerű gépek 

(emelő, csiga). Tömegközéppont fogalma, meghatározása néhány szabályos testnél. 

Kísérlet: 

a) Kétkarú emelővel néhány feladat egyensúlyra a gyakorlatban 

b) Egyéb alapkísérletek 

 

 

3) Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

 

Pálya, út, elmozdulás, vonatkoztatási rendszer. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

fogalma, példákkal. Sebesség, átlagsebesség fogalma. A hely és a mozgás viszonylagossága. 

Kísérlet: 

a) Mikola-csőben a buborék egyenes vonalú egyenletes mozgásának vizsgálata méréssel 

b) A buborék útjának az eltelt idő függvényében való ábrázolása. Összefüggés a mért 

mennyiségek közt 

c) A buborék sebességének meghatározása a mért adatok alapján 

d) Mérési hibák 

 

 

4) A gyorsulás 

 

A gyorsulás fogalma, beleértve az irányváltozás esetét is. Mit jelent a gravitációs gyorsulás 

kifejezés? 

Ki volt az a tudós, aki először írta le a gyorsuló mozgásra jellemző összefüggéseket? Mikor 

élt, mit tud munkásságáról?  

Kísérlet: 

Nehézségi gyorsulás vizsgálata, mérése 

 

 



5) A körmozgás 

 

Az egyenletes körmozgás jellemző mennyiségei, valamint dinamikai feltétele. Példák. Hol, mi 

biztosítja a centripetális erőt? 

Kísérlet: 

a) Lemezjátszó korongjára helyezett test mozgásának vizsgálata méréssel 

b) Egyéb alapkísérletek 

 

 

6) Mechanikai rezgések  

 

A rezgőmozgást leíró főbb jellemző mennyiségek. Kapcsolat az egyenletes körmozgás és a 

harmonikus rezgőmozgás között. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele. 

Energiaátalakulások a rezgőmozgás során. Kényszerrezgés, rezonancia. 

Kísérlet: 

a) Harmonikus rezgőmozgás létrehozása 

b) 1940. november 7-én az amerikai 860 m fesztávolságú Tacoma-híd leszakadt. Mivel 

magyarázható a függőhíd katasztrófája? 

c) Egyéb alapkísérletek 

 

 

7) Mechanikai hullámok 

 

Fogalma, fajtái, jellemző mennyiségei. Hullámjelenségek. 

A hang, mint mechanikai hullám. Hangtani alapfogalmak, a hang jellemzői és a 

hullámjellemzők közötti összefüggés. 

Kísérlet: 

a) Az egyenes mentén terjedő hullámok fajtái 

b) További egyszerű kísérletek a hullámok terjedésével kapcsolatban 

 

 

8) Munka, energia, teljesítmény 

 

Fogalmak, jelek, mértékegységek. Mechanikai energiafajták, és ezek a gyakorlatban. 

Teljesítmény, hatásfok. Mechanikai energia megmaradása. 

Kísérlet: 

a) Szabadon eső testnél az energiaviszonyok vizsgálata 

b) Lejtőn mozgó testnél az energiaviszonyok vizsgálata 

c) Súrlódási munka mérése vízszintes talajon 

 

 

9) Folyadékok sztatikája 

 

Folyadékok belsejében fellépő nyomásfajták, ezek gyakorlati alkalmazása. Folyadékokba és 

gázokba merülő testekre ható erő vizsgálata. 

Ki volt az a tudós, aki először írta le a az előbbi törvényt? Mikor élt, mit tud munkásságáról?  

Kísérlet: 

a) Testek úszásának vizsgálata 

b) Sűrűség meghatározása 

 

 



10) Gázok állapotjelzői, termodinamikai egyensúly  

 

Hőmérsékletmérés, állapotjelzők ismertetése. Termodinamikai egyensúly, II. főtétel. 

Kísérlet: 

a) Folyamatok irányára vonatkozó kísérletek 

b) Egyéb alapkísérletek 

 

 

11)  Hőtágulás 

 

A vonalmenti (lineáris), ill. a térfogati hőtágulás jelensége, elemzése. A víz hőtágulása. 

Hőtágulás a gyakorlatban. 

Kísérlet: 

a) Drót tágulása 

b) Golyó-lyuk 

c) Bimetál 

d) Alapkísérletek 

 

 

12)  Gáztörvények 

 

Az ideális gáz fogalma és az állapotjelzői közötti kapcsolat. Speciális állapotváltozások, 

törvények. 

Kísérlet: 

a) Gázok tágulása; lombik manométerrel 

b) Egyéb alapkísérletek 

 

 

13)  Halmazállapot-változások 

 

Fogalma. Sorolja fel és értelmezze a fázisátalakulási hőket! Halmazátalakulási hőmérsékleti 

pontok nyomásfüggése példákkal. 

Kísérlet: 

a) Egy olvadásgörbe felvétele, értelmezése 

b) Egyéb alapkísérletek 

 

 

14)  Energiaátalakulási folyamatok 

 

Hőerőművek fajtái, működési elvük. Hol és milyen energiaátalakulások mennek végbe a 

hőtermeléstől a generátor kimenetéig. 

Hatásfokukról. Környezeti ártalmak, környezetvédelem. Magyarország energiatermeléséről. 

Elemzés: egy erőmű vázlatos rajza 

 

 

15)  Elektrosztatika 

 

Elektromos mező kialakulása (létrehozása), jellemző mennyiségei, szemléltetése az erőtérnek. 

Hogyan hozható létre elektromos állapot? Hogyan lehet elektromos megosztással feltölteni 

egy elektroszkópot? Mi a csúcshatás, hol tapasztaljuk (alkalmazzuk) ezt a jelenséget? Olyan 



tudósok felsorolása, akik az elektromosság felfedezésében, alkalmazásában jelentőset 

alkottak. 

Kísérlet: 

a) Ebonitrúd, üvegrúd 

b) Megosztás; ebonitrúd, elektrométer 

c) További elektrosztatikai alapkísérletek 

 

 

16)  Elektromos áram 

 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, földelés, szigetelés fogalmai. 

Elektromos áram hatásai. Fizikusok, akiknek jelentős eredményei voltak az elektromosság 

területén. 

Kísérlet: 

a) Két égő soros és párhuzamos kapcsolásának a kapcsolási rajza, ennek elkészítése a 

valóságban, majd elemzése 

b) Egyéb alapkísérletek 

 

 

17)  Magnetosztatika 

 

Mágneses mező kialakulásának módjai, jellemzése. 

Mágneses mező hatása mozgó töltésre, áramátjárta vezetékre. A Föld mágneses tere. 

Gyakorlati eszközök, jelenségek. 

A jelenségkörrel kapcsolatos jelentős felfedezések, találmányok, kiemelkedő fizikusok. 

Kísérlet: 

a) A rúdmágnes és a patkómágnes esetében a mágneses mező szerkezetének bemutatása 

b) Mágneses mező hatásának bemutatása áramátjárta vezetékre 

c) A Föld mágneses mezőjének bemutatása 

d) Egyéb alapkísérletek 

 

 

18)  Elektromágneses indukció 

 

A mozgási indukció jelensége, mitől függ a vezetőben indukálódó feszültség nagysága? 

Melyik törvény szabja meg az indukált áram irányát? Mondja is ki ezt a törvényt! 

Tudósok, akikhez kötődik az indukciós jelenségek vizsgálata, gyakorlati felhasználása. 

Említsen olyan eszközöket, amelyek erre a jelenségre épülnek! 

Kísérlet: 

a) A jelenség bemutatása tekerccsel, mágnessel, műszerrel. Az indukált feszültség 

nagyságának elemzése a kísérlettel 

b) Az indukált áram irányának bemutatása 

c) Egyéb alapkísérletek 

 

 

19)  Elektromágneses hullámok 

 

Az elektromágneses hullámok spektruma. A különböző tartományok tulajdonságai a 

következő szempontok alapján: milyen jelenség során jön létre, vagy milyen eszközzel 

állítható elő; milyen terjedési tulajdonságai vannak; van-e élettani hatása és milyen; gyakorlati 

felhasználás. 



Kísérlet: 

a) Legalább három hullámjelenség bemutatása a fényre vonatkozóan 

b) A prizma segítségével a fehér fény felbontása 

c) A színek sorrendje alapján a színek törésmutatója a prizma anyagára 

d) Egyéb alapkísérletek 

 

 

20)  Geometriai optika 

 

A fényvisszaverődés és a fénytörés jelensége, a rájuk vonatkozó törvények. 

Mikor jön létre teljes visszaverődés? Példák az előfordulására vagy gyakorlati 

felhasználására. 

Tudósok a fizikatörténetben, akik nevéhez fűződik az optikai jelenségek vizsgálata, 

valamelyik optikai eszköz megalkotása (tudós, egy-egy eredményével együtt). 

Kísérlet: 

a) A különböző típusú lencsék képalkotása. Annak kísérleti eldöntése egy adott 

lencséről, hogy szóró- vagy gyűjtőlencse-e.  

b) A különböző típusú gömbtükrök képalkotása. Annak kísérleti eldöntése egy adott 

tükörről, hogy homorú vagy domború tükör-e.  

 

 

21)  Az anyag részecsketermészete 

(Az anyag atomos természete, a fény részecsketermészete) 

 

Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek, kísérletek. Az anyag atomos szerkezetének 

igazolása. 

A fényelektromos jelenség, valamint Einstein fényelektromos egyenlete. A fény frekvenciája 

és a foton energiája közötti összefüggés. 

Milyen további kísérletek, jelenségek támasztották alá a kvantummechanikai elméletek 

kialakulását?  

Elemzés: 

a) Egy (pl. frekvencia-ellenfeszültség) grafikon elemzése 

b) Egyéb alapjelenségek értelmezése 

 

 

22)  Az atom szerkezete 

 

Az atomról alkotott elképzelések fejlődése. Rutherford szórási kísérlete és a belőle levont 

következtetés. Az elektronburok szerkezetét leíró legfontosabb törvényszerűségek. 

Legalább egy kísérleti tény, tapasztalat, amely azt támasztja alá, hogy az elektronok csak 

meghatározott energiaszinteket foglalhatnak el az elektronburokban. 

Elemzés: ábra elemzése 

 

 

23)  Radioaktivitás 

 

A radioaktivitással kapcsolatos alapfogalmak (sugárzás, aktivitás, felezési idő, stabilitás). 

Mikor fedezték fel a radioaktivitást? Rutherfordon kívül egy-két tudós, aki jelentős eredményt 

ért el a radioaktivitás megismerésében, vizsgálatában. 

Elemzés: ábra elemzése 

 



 

24)  Az atomreaktor 

 

Láncreakció kialakulása, lényege, felfedezése. A szabályozott láncreakció lényege. Kikhez 

kapcsolódik ez a felfedezés? 

Egy atomerőmű főbb részei, működése. A láncreakció szabályozása a reaktorban. 

Az atomerőművek legalább egy előnye, illetve hátránya a hagyományos (pl. széntüzelésű) 

erőművel szemben. 

A paksi atomerőmű energiatermelése, hatásfoka. 

Elemzés: egy atomerőmű vázlatos rajza 

 

 

25)  Sugárvédelem 

 

A radioaktív sugárzás fajtáinak élettani hatásai. Dózisegyenérték, háttérsugárzás. A védekezés 

módszerei. 

Kísérlet: 

Háttérsugárzás mérése 

 

 

26)  A gravitáció 

 

A Newton-féle gravitációs törvény. Gravitáció nagysága különböző bolygókon, mitől, hogyan 

függ? A súly és a súlytalanság fogalma. Eötvös Loránd ide vonatkozó munkássága. 

Newton munkásságának további, jelentős eredményei. Newton élete. 

Kísérlet: 

a) Jellemezze a Föld körül keringő űrhajóban uralkodó súlytalanságot! 

b) Milyen mérőeszközök használhatók és melyek nem a súlytalanság állapotában?  

 

 

27)  A Naprendszer  

 

A Naprendszer felépítése. A Naprendszer bolygótípusai, és ezeknek a típusoknak a főbb 

jellemzői. A heliocentrikus világkép kialakulása. Az elmélet kialakulásával foglalkozó 

tudósok. A Naprendszer kutatásának mai módjairól (az űrbe juttatott eszközök), ennek 

előnyei, tudományos jelentőségei. Kozmikus sebességek. 

Kísérlet: 

a) Vázlatos rajz a napfogyatkozás és a holdfogyatkozás létrejöttéről 

b) Mutassa is ezt be egy modellen! 


