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Bevezető
A központi érettségin az fizika választott tantárgy.
A központi érettségi fizika vizsgakatalógusa a 
gimnáziumokban a vizsga alapdokumentuma a 
2011/2012-es tanévben, s egyértelműen 
meghatározza az érettségi vizsga tartalmát, a vizsga 
menetét. 
A katalógus tartalmazza az összes szükséges 
információt és részletes magyarázatot a vizsga 
menetéről és tartalmáról.
A katalógus megegyezik az engedélyezett egyéves 
gimnáziumi fizika Tantervével és programjával1.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza: 
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetben megtalálhatja 
a választ a kérdésre, miből áll a vizsga. 
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat 
sorolja fel, a szükséges tudást és kulcsfontosságú 
jártasságot. 

1  Az Oktatási és Sport Minisztérium Közlönye, Gimnáziumi oktatási 
tantervek, 1-es szám, Školske novine, Zagreb, 1994. E vizsgaka-
talógus összeállításakor figyelembe lett véve, hogy a gyakorlatban 
a különböző programú gimnáziumokban a fizika tananyaga is 
különbözik. Figyelembe lett véve az is, hogy a programnak két 
változata van. Ezért a központi érettségi vizsgán fizikából csak 
az alapismereteket és készségeket mérjük, amelyet függetlenül 
a programkülönbségek létezésétől minden tanulónak el kellett 
sajátítani. Minden tanulónak egyforma a vizsga.

A második fejezetben az elkerülhetetlen tudás konkrét 
leírása található, amit a vizsgázónak tudnia, megértenie 
és végrehajtania kell, valamint a vizsgázás módszereit.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok 
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről, 
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, a 
lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok, 
egységek pontozásáról.   
A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot 
tartalmaz. 
A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel 
foglalkozik. 

1. A vizsga tananyaga 
A fizika vizsga a következő tananyagot ellenőrzi:
• matematikai és gyakorlati tudás és készség a fizikában
• a mechanika alaptörvényei és koncepciói
• a termodinamika alaptörvényei és koncepciói
• az elektromosság és mágnesesség alaptörvényei és 

koncepciói
• a rezgőmozgás, hullámok és optika alaptörvényei és 

koncepciói
• a modern fizika alaptörvényei és koncepciói
A fizika vizsga az elért tudás szintet és kompetenciát 
ellenőrzi a következő területeken:
1. Mechanika
2. Termodinamika
3. Elektromágnesesség
4. Rezgés, hullámok és optika
5. Modern fizika.
A matematikai és gyakorlati tudás alkalmazása és 
készsége a fizikában mindegyik felsorolt területre 
értelmezhető.
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2.3. Termodinamika

A vizsgázónak tudnia és végrehajtania kell:
• alkalmazni a gázra vonatkozó törvényeket és az 

ideális gázállapot alapegyenletét
• alkalmazni az anyagelmélet molekuláris-kinetikus 

alapjait
• leírni és alkalmazni a termodinamika alapfogalmait 

(belső energia, hő, fajhő, lappangó hő, gáz)
• alkalmazni a termodinamika I. és II. törvényét.

2.4. Elektromágnesesség

A vizsgázónak tudnia és végrehajtania kell:
• leírni az alapvető elektostatikai jelenségeket
• leírni és alkalmazni az alapvető elektostatikai 

jelenségeket és fogalmakat
• leírni és alkalmazni az áramkörhöz kötődő 

fogalmakat
• elemezni az egyenáram köröket
• leírni és alkalmazni a mágnesességhez és 

elektromágnesességhez kötődő alapfogalmakat
• elemezni a váltóáram köröket

2.5. Rezgés, hullámok és optika

A vizsgázónak tudnia és végrehajtania kell:
• leírni és alkalmazni a harmonikus rezgéshez kötődő 

alapfogalmakat
• leírni a mechanikus és az elektromos rezgést
• leírni a mechanikus és elektromágneses hullám 

keletkezését és terjedését
• alkalmazni a geometriai optika törvényeit
• alkalmazni a hullám optika törvényeit

2. Oktatási eredmények 
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak 
az oktatási célok, a tudnivalók konkrét leírása, mit kell 
tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes 
vizsgázáshoz.2 

2.1. Matematikai és gyakorlati tudás és készség

A vizsgázónak tudnia és végrehajtania kell: 
• a fizikai mennyiségek és az SI mértékegység rendszer 

helyes alkalmazása
• egyszerű kísérletek és mérések kidolgozása és a 

kapott eredmények bemutatása és értelmezése
• a fizika értelmében alkalmazni az alapvető 

matematikai tudást.

2.2. Mechanika 

A vizsgázónak tudnia és végrehajtania kell: 
• leírni az egyenes mozgást az alapvető kinematikai 

nagyságok segítségével
• kinematikailag és dinamikailag leírni az egyenletes 

körmozgást
• alkalmazni Newton I., II. és III. törvényét
• alkalmazni az energia és a mozgásmennyiség 

megmaradásának törvényét
• elemezni az összetett mozgást 
• alkalmazni a gravitáció alaptörvényét
• leírni és alkalmazni a folyadékmechanika 

alapfogalmait és törvényeit.

2 A vizsgára való felkészülés fejezetben további oktatási célok feldol-
gozása található, amely a vizsgázóknak tudásfelmérő alapot biztosít
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2.6. Modern fizika

A vizsgázónak tudnia és végrehajtania kell:
• alkalmazni a relativitáselmélet alapötleteit és fogalmait
• alkalmazni a kvantumfizika alapötleteit és fogalmait
• alkalmazni a nukleáris fizika alapötleteit és fogalmait

3. A vizsga szerkezete
Az 1. Táblázatban látható a különböző oktatási fejezetek 
aránya.                      

1. Táblázat 1. Fejezetek aránya

FEJEZETEK PONTSZÁMOK 
ARÁNYA

ZÁRT TÍPUSÚ 
FELADATOK

NYITOTT 
TÍPUSÚ 
FELADATOK

Mechanika 25% 6 3

Termo-
dinamika 15% 3 2

Elektro-
mágnesesség 20% 5 2

Rezgés, 
hullámok és 
optika

20% 5 2

Modern fizika 20% 5 2

Összesen: 100% 24 11

A vizsga időtartama egységes, szerkezetileg 
feladattípusokra bontva. 
A vizsga 35 feladatból áll.
Az első vizsgarész feleletválasztós kérdésekből áll.
A 2. Táblázat a vizsga szerkezetét mutatja be.
2. Táblázat: A vizsga szerkezete

FELADATTÍPUSOK FELADATOK 
SZÁMA PONTOK ARÁNYA

Feleletválasztós kérdések 24 60%

A második vizsgaegységet nyitott típusú feladatok 
alkotják. 
A nyitott típusú feladatok szövegpótlós, rövidválaszú 
és hosszúválaszú kérdések lehetnek.
A 3. táblázat a második vizsgaegység szerkezetét 
mutatja.
3. Táblázat: A vizsga szerkezete

FELADATTÍPUSOK FELADATOK 
SZÁMA PONTOK ARÁNYA

Nyitott típusú feladatok 11 40%

4. A vizsga technikai leírása
4.1. A vizsga időtartama
Az fizika vizsga írásbeli, ami összesen 180 percet tart 
megszakítás nélkül. 
A pontos órarend a Központi érettségi útmutatójában 
jelenik meg és a Vizsgaközpont hálózati oldalán (www.
ncvvo.hr).

4.2. A vizsga menete és a válaszadás módja 
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot, 
melyben két vizsgafüzet, képletfüzet, válaszadó lap és 
vázlatlap található. A vázlatlap tatalmára nem jár pont
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az 
utasításokat és azokat követni a vizsga alatt. 
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási 
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása fontos 
mivel azok tartalmazzák s helyes válaszok 
bejelölésének módját. 
A zárt típusú feladatokat (feleletválasztós kérdések) a 
vizsgázók a felkínált válaszok közül a helyes válasz 
megjelölésével végzik a választ jelölő betű X-el való 
ellátásával. Ha a vizsgázó több válasz is bejelöl, mint 
amennyit a feladatban említenek a válasza 0 (nulla) 
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pontot ér, attól függetlenül, hogy a pontos választ is 
megjelölte.  
A nyitott típusú feladatokat (hosszúválaszú feleletes 
kérdések) a vizsgázók a pontos válasz beírásával végzik 
(és a levezetéssel, ha a feladatban kérik) az utasításban 
meghatározott helyen.  

4.3. Felszerelés
Az fizika vizsga alatt a megszokott íróeszközök 
engedélyezettek (kék vagy fekete golyóstoll) és 
szerkesztési készlet (ceruza, háromszög, vonalzó, 
szögmérő és körző) valamint zsebszámoló gép. 
A képletfüzet a vizsgaanyag szerves részét képezik. 
A vizsgázó nem használhat más táblázatot írásos vagy 
digitális formában. 

5. A pontozás leírása 
Az elérhető összpontszám 80. 

5.1. Az első vizsgaegység értékelése
Az első vizsgaegység 24 feleletválasztós kérdést 
tartalmaz.
Minden pontosan bejelölt válasz a feleletválasztós 
kérdéseknél 2 pontot ér. Itt összesen 48 pontot lehet 
elérni. 

5.2. A második vizsgaegység értékelése
A második vizsgaegység 11 nyitott típusú kérdést 
tartalmaz. Összesen 32 pontot lehet elérni.
A hosszú válaszú kérdéseknél minden pontos válasz 2 
vagy 4 pontot ér. 
A 4 pontos feladatok több lépésben oldhatók meg, 
vagy a válasz terjedelmesebb lehet. 
Ha 2 pontos a válasz, akkor ez a pontos eredményért 
jár (a számbeli válasz mértékegységgel együtt), helyes 
eljárással alátámasztva. A pontos számbeli eredmény 
eljárás nélkül vagy helytelen eljárással nem hoz 
pontot. 
Ha az eljárás helyes a számbeli eredmény pedig nem, a 
feladat 1 pontot ér. Ha a feladat több lépésből áll és az 
előző lépésben elkövetett hiba kihat a következő 
lépések pontosságára, akkor az első hibás lépés 
pontveszteséggel jár viszont a többi lépés pontosnak 
minősül.
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6. Példák részletes magyarázattal 
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához 
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata 
tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz, 
valamint a pontos válasz és a pontozás módja. 

6.1. Feleletválasztós kérdés példája 
A feleletválasztós kérdés utasításból (amelyben a 
válaszadás módja található és közös az egymást 
követő azonos típusú kérdéssorozatnál), alapból (a 
kérdés feltevése) és négy felkínált válaszból áll, 
melyből egy helyes.  

A következő feladatban a négy felkínált válasz 
közül egyet kell kiválasztani. A helyes választ X 
jellel kell jelölni fekete vagy kék golyóstollal és át 
kell írni a válaszadó lapra is. Minden pontos válasz 
2 pontot ér.
A test egyenletesen gyorsuló egyenes mozgást végez. 
A felsorolt válaszok közül, melyik érvényes a 
mozgásban lévő testre ható összerővel kapcsolatban? 
A.  A testre ható összerő egyenletesen nő. 
B.  A testre ható összerő egyenlő nullával. 
C.  A testre ható összerő egyenletesen csökken. 
D.  A testre ható összerő állandó és különbözik nullától. 

PONTOS VÁLASZ: D
OKTATÁSI CÉLOK: alkalmazni Newton I., II. és III. 
törvényét
PONTOZÁS: 
2 pont – pontos válasz
0 pont – nincs válasz, pontatlan válasz vagy több 
válasz bejelölése

6.2. Nyitott típusú kérdések példája
A második vizsgaegységben nyitott típusú feladatok 
hosszúválaszú kérdések lehetnek.

6.2.1. Hosszúválaszú kérdések példája

A Hosszúválaszú kérdés utasításból (amelyben a 
válaszadás módja található és közös az egymást 
követő azonos típusú kérdéssorozatnál), alapból 
(kérdésből), amelyre a vizsgázó választ ad. Itt a 
vizsgázótól elvárható a feladat levezetése is. 

A következő feladatban a megjelölt helyen le kell 
vezetni a feladat megoldását és válaszolni a 
megjelölt helyen.

A B mágneses térbe egy proton repül be, v 
sebességgel, merőlegesen a mágneses vonalakra, 
majd a mezőben körmozgást végez egy 5 cm sugarú 
pályán.

Mekkora annak a pályának a sugara, melynek mentén 
ebben a mezőben azonos sebességgel egy α-részecske 
mozogna?

Az α-részecske tömege négyszer nagyobb a proton 
tömegénél, töltése pedig kétszer nagyobb a proton 
töltésénél.

Az α-részecske pályájának sugara _________________
___________.
PONTOS VÁLASZ: 10cm

FIZIKA 2012 mad.indd   9 15.3.2012   10:47:21



�0
ELJÁRÁS:

OKTATÁSI CÉLOK: leírni és alkalmazni a 
mágnesességhez és elektromágnesességhez kötődő 
alapfogalmakat és a matematikai tudást a fizikában 
PONTOZÁS: A pontos válasz és eljárás 4 pontot ér. A 
helyesen felállított egyenlet 1 pontot ér. Ha csak az 
egyik sugár van pontosan kifejezve, akkor 1 pont jár, 
mindkét sugárért 2 pont, a pontos számbeli 
eredményért még 1 pont jár.

7. A vizsgára való felkészülés 
A fizika központi érettségi vizsga tananyagát a 
gimnáziumra vonatkozó program tartalmazza. 
Az irodalomjegyzék az összes fizika tankönyveket 
tartalmazza, amit az elmúlt négy évben a Minisztérium 
engedélyezett a gimnáziumi programra.  
Az oktatási célok listáját, a vizsgázók a tananyag 
elsajátítottságának szintellenőrzéseként használhatják. 
A következő részben az oktatási célok feldolgozása 
látható, hogy a vizsgázóknak világosabb legyenek a 
követelmények. A vizsga mintapéldányához 
mellékelve van a képletfüzet, melyet a vizsgán a 
vizsgázó a borítékban kap meg. Ezen kívül, a vizsga 
sikeressége a vizsga menetének ismerésétől is függ. 
Ezért a vizsgázónak tanácsoljuk, hogy: 
• tanulmányozzák a vizsgaegységek leírását és a 
mintapéldákat 

• tanulmányozzák a mintapéldák megoldásait. 
A fizika fontos része a kísérlet ezért feltételezhető, 
hogy a vizsgázó négyéves tanulmányai alatt 
találkozott gyakorlati demonstrációkkal és az elemi 
mérésekkel. 
Az iskolák felszerelési szintjének különbsége miatt, 
valamint a fizika heti óraszám különbsége miatt a 
katalógus nem tartalmaz kötelező kísérleteket.
A lesorolt kísérletek elvégzését az iskolák 
lehetőségeihez mérten végzik és, ezek felcserélhetők 
más kísérletekkel is.
A vizsgán nem lesznek ellenőrizve a felsorolt kísérletek 
ismeretei, de lesznek olyan kérdések, melyek kötődnek 
a kísérleti munkához, mint például a mérési eredmé-
nyek feldolgozása és magyarázása, a mérési hibák 
megértése, a változók ellenőrzése stb.
A katalógusban található mértékegységek, szimbólu-
mok és elnevezések összhangban vannak a Mérték-
egységek törvényével (NN 28/93)
A vizsgán „Scientific” típusú kalkulátor használható, 
következő lehetőségekkel:
- exponenciális függvény (10x gomb)
- logaritmusos függvény (log x gomb)
- trigonometriás függvény (sin, cos, tan gombok).
Nem lehet rajta:
- vezeték nélküli kapcsolatteremtés lehetősége
- memória kártya alkalmazása
- szimbolikus számolás (például CAS néven)
- grafikai feladat megoldás lehetősége  
  (például Graphic vagy GRAPH gombok)
- deriválás és integrálás.
A vizsgán használt zsebszámológép típusa listára fel 
lesz jegyezve (neve és típusa).
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7.1. A vizsgára való felkészülés

7.1.1. Matematikai, kísérleti tudás és készség
OKTATÁSI CÉLOK OKTATÁSI TARTALMAK

ismerni a fizikális nagysá-
gokat és SI mértékegysé-
geket

• alkalmazni a szimbólumokat és a fizikális nagyságok SI mértékegységét
• megkülönböztetni a skalárokat és a vektorokat
• a mértékegységek átalakítása
• a normál alakú számok használata
• ismerni és helyesen használni a mértékegységek 10 alapú előtagjait (pikó, nano, mikro, 

milli, centi, deci, deka, hektó, kilo, mega)
alkalmazni az alapvető 
kísérleti készséget

• egyszerűbb kísérletek és mérések tervezése
• a mérések középértékének maghatározása
• az abszolút hibakorlát meghatározása
• a mérési eredmény kimutatása a megfelelő hibával
• a nagyságok közötti függőségek grafikonja
• a mérési eredmény magyarázata és értékelése

alapvető matematikai 
tudás alkalmazása a 
fizikában

• az eredmények leolvasása a grafikonról
• az adatok alapján lerajzolni két nagyság közötti függőség grafikonját
• meghatározni az egyenes irány együtthatóját és megmagyarázni jelentőségét két nagy-

ság közötti lineáris függőség esetében
• alapvető matematikai tudás használata a fizikában:

- zsebszámológép használata
- táblázatok és diagrammák használata
- grafikon rajzolása az adatok alapján
- grafikonok interpretációja
- tizedes számok átalakítása százalékokba és fordítva
- középérték meghatározása és magyarázata
- matematikai kifejezés átalakítása
- több ismeretlenes lineáris egyenletrendszerek megoldása
- egy ismeretlenes másodfokú egyenlet megoldása
- egyenes és fordított arány alkalmazása
- vektorok összeadása és kivonása
- trigonometrikus függvények használata
- logaritmusa és exponenciális függvény használata
- a háromszög, kör és téglalap területe és kerülete
- a téglatest, henger és gömb felszíne és térfogata

FIZIKA 2012 mad.indd   12 15.3.2012   10:47:23



��
7.1.2. Mechanika

OKTATÁSI CÉLOK OKTATÁSI TARTALMAK
az egyenes vonalú moz-
gás leírása az alapvető 
kinematikus nagyságok 
segítségével

• megmagyarázni a referens rendszerek jelentőségét és a materiális pont fogalmát
• felismerni és helyesen alkalmazni a következő fogalmakat: helyzet, időintervallum és 

pillanatnyi idő
• alkalmazni a következő fogalmakat: elmozdulás, út, pálya, középsebesség, pillanatnyi 

sebesség, középgyorsulás, pillanatnyi gyorsulás, az egyenletes és egyenletesen gyorsuló 
egyenes vonalú mozgás esetében

• elemezni a mozgás leírásából a mozgást (például az elektromágneses nyomógomb  
szalagja, stroboszkóp kép)

• a mozgás egyik ábrázolása alapján másik ábrázolást készíteni (táblázat-grafikon,  
grafika-grafikon, grafikon-képlet)

az egyenletes körmozgás 
kinematikus és dinamikus 
leírása

• a sebesség vektor ábrázolása a test tetszőleges helyzetében az egyenletes körmozgás 
alatt

• a körmozgás periódusának és gyakoriságának alkalmazása az egyenletes körmozgás 
esetében

• alkalmazni a kerületi és szögsebesség kifejezését az egyenletes körmozgás esetén
• a test gyorsulására alkalmazni a test gyorsulására vonatkozó kifejezést az egyenletes 

gyorsulás esetén
• meghatározni az erő irányát az egyenletes körmozgás tetszőleges pontjában
• felsorolni a centripetális erők példáit
• alkalmazni Newton II. törvényét a körmozgásra

alkalmazni Newton I., II. 
és III. törvényét

• meghatározni az erő irányát, irányítását és intenzitását és jelölni az erőt vektor  
segítségével

• meghatározni grafikusan és számolással az erő eredőit két vagy több azonos irányú erő 
esetén

• meghatározni grafikusan az erő eredőit két különböző irányú erőre és kiszámolni két 
merőleges erő eredőjét

• grafikusan felbontani az erőt két komponensére tetszőleges szög alatt, a merőleges 
komponens esetén számolással is

• lerajzolni a test erődiagrammát
• alkalmazni a mozgásra vonatkozó Newton törvényeket
• megmagyarázni a gravitációs erő, súly, elasztikus erő és súrlódási erő fogalmát
• elemezni a test szabadesését
• megkülönböztetni a tehetetlenségi és akcelerációs rendszereket 
• megkülönböztetni a valódi és tehetetlenségi erőket az egyenes vonalú és körmozgás 

akcelerációs rendszereiben

FIZIKA 2012 mad.indd   13 15.3.2012   10:47:23



��
az energia-megmaradás 
és a mozgásmennyiség 
törvényinek alkalmazás

• meghatározni az erőimpulzust ha az erő állandó
• meghatározni az erőimpulzust az (F, t) grafikon alapján
• a mozgás mennyiség alkalmazása
• a mozgás mennyiség változása és az erőimpulzus közötti összefüggés alkalmazása
• a mozgás mennyiség megmaradása törvényének alkalmazása
• alkalmazni a munka képletét állandó erőhatás esetén
• meghatározni a munkát az erő és az elmozdulás grafikonja alapján
• alkalmazni a kinetikus energia változásának és a munkának az összefüggését
• kimutatni és alkalmazni az energia-megmaradás törvényét
• alkalmazni az erő képletét
• alkalmazni a gravitációs potenciális energia képletét a Föld felszíne közelében
• alkalmazni a kinetikus energia képletét
• alkalmazni az elasztikus potenciális energia képletét
• meghatározni a berendezés hasznosságát

az összetett mozgás 
elemzése

• alkalmazni a mozgásfüggetlenség elvét az összetett mozgásnál
• ábrázolni a vízszintes dobás pályáját, lerajzolni az erő, gyorsulási és sebesség vektorokat 

a pálya tetszőleges pontjában
• ábrázolni a ferde dobás pályáját, lerajzolni az erő, gyorsulási és sebesség vektorokat a 

pálya tetszőleges pontjában
• elemezni a vízszintes dobást - meghatározni a hatótávolságot, helyzetet, sebességet és 

gyorsulást
• elemezni a ferde dobást - meghatározni a hatótávolságot, helyzetet, sebességet és gyor-

sulást
a gravitáció alaptörvé-
nyének alkalmazása

• kimutatni és alkalmazni a gravitáció alaptörvényét (a bolygók és szatelitok pályájának 
leírása, a szabadesés gyorsulása, az első kozmikus sebesség)

• a vonzerő, mint a gravitációs erő különleges esete
alkalmazni a folyadék-
mechanika alapfogal-
mait és törvényeit

• alkalmazni a folyadéksűrűség képletét
• alkalmazni a nyomás képletét
• megmagyarázni és alkalmazni a hidraulikus nyomás képletét
• alkalmazni Pascal törvényét
• megmagyarázni és alkalmazni a hidraulikus nyomás és felható erő fogalmát
• megmagyarázni és alkalmazni a légnyomás fogalmát
• alkalmazni a hidrosztatikus nyomás és felhajtóerő képletét
• alkalmazni Archimédesz törvényét
• megmagyarázni a folyadékon lebegő és süllyedő testet
• alkalmazni a folytonosság egyenletét
• alkalmazni Bernoulli egyenletét
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7.1.3. Termodinamika

OKTATÁSI CÉLOK OKTATÁSI TARTALMAK

alkalmazni a gázra 
vonatkozó törvényeket 
és az ideális gázállapot 
általános egyenletét

• felsorolni azokat a fizikális nagyságokat, melyekkel a gázállapotokat írjuk le
• alkalmazni az izoterma, izobár és izohorn gázállapot változásának törvényeit
• grafikusan ábrázolni az izohorn, izobár és izoterma diagrammákat (p,T), (p,V), (V, T)
• gázállapot általános egyenletének alkalmazása
• Avogadro törvényének alkalmazása

alkalmazni a molekuláris-
kinetikai anyagelmélet 
alapjait 

• alkalmazni a test hőtágulásának képletét
• felsorolni az ideális gázmodell alapfeltételeit
• megmagyarázni a gáznyomást
• felsorolni és megmagyarázni a molekuláris-kinetikai gázelméletre vonatkozó példákat 

(diffúzió, Brown-mozgás)
• alkalmazni a gázmolekulák véletlenszerű mozgáséra vonatkozó kinetikus energia és 

hőmérséklet közötti összefüggést

megmagyarázni és alkal-
mazni a belső energia, 
hőmérséklet, hőkapaci-
tás, fajhő és gáz munkájá-
nak fogalmát

• megmagyarázni és alkalmazni a belső energia fogalmát
• alkalmazni az ideális gáz belső energiájára vonatkozó képletet
• megmagyarázni a rendszerek termikus kapcsolódását és termodinamikai egyensúlyát
• megmagyarázni és alkalmazni a hő fogalmát
• meghatározni az anyagok felhevülésének és lehűlésének hőcseréjét, ha az anyag nem 

változtatja halmazállapotát
• megmagyarázni és alkalmazni a hőkapacitás fogalmát
• megmagyarázni és alkalmaznia fajhő fogalmát, ha az anyag változtatja halmazállapotát
• felsorolni a hőátadás módjait és megmagyarázni a hővezetés és hőizoláció fogalmát

alkalmazni a termodi-
namika első és második 
törvényét

• alkalmazni a gáz munkájának képletét állandó nyomás mellett
• meghatároznia gáz munkáját a (p,V) grafikonból
• alkalmazni a termodinamika első törvényét
• megmagyarázni a visszafordítható és visszafordíthatatlan folyamatok fogalmát
• megmagyarázni a termikus gépek munkáját és alkalmazni a hasznosság fogalmát 
• leírni Carnot körkörös folyamatát és alkalmazni a folyamat hasznosságának képletét
• alkalmazni a termodinamika második törvényét
• elemezni az egyszerűbb körkörös folyamatokat
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7.1.4. Elektromágnesesség

OKTATÁSI CÉLOK OKTATÁSI TARTALMAK

leírni az elektrosztatika 
alapjelenségeit

• felsorolni az elektromos töltések fajtáit és hordozóit
• felsorolni a különböző töltésű testek közötti elektromos kölcsönhatásokat
• megmagyarázni a súrlódási, érintési és influens elektromosságot az áramvezetőknél és 

szigetelőknél

alkalmazni az elektrosz-
tatika alapfogalmait és 
törvényeit

• a töltésmegmaradás törvényének alkalmazása
• megnevezni és alkalmazni Coulon törvényét a légüres térben és anyagban
• megmagyarázni és alkalmaznia az elektromos mező definícióját és a ponttöltés elektro-

mos mezőjének képletét
• megmagyarázni és alkalmaznia az elektromos mező definícióját és a párhuzamos elekt-

romos lemezek töltése, elektromos mezőjének képletét 
• alkalmazni az elektromos mezők ráhelyezésének és az elektromos mező elvét
• ábrázolni az egytöltésű és kéttöltésű elektromos mező erővonalait és a párhuzamosan 

töltött elektromos lemezek közötti elektromos mezőt
• megmagyarázni a test elektromos kapacitásának fogalmát és alkalmazni  a síkkollektoros 

kondenzátorok kapacitásának képletét
• meghatározni a soros és párhuzamos kapcsolatú kondenzátorok ekvivalens kapacitását
• leírni a töltés mozgását a homogén elektromos mezőben (minőségileg i mennyiségileg)
• alkalmazni az elektromos mező energiájának képletét a síkkollektoros kondenzátoroknál

leírni és alkalmazni az 
áramkörökre vonatkozó 
alapfogalmakat

• alkalmazni az elektromos áram definícióját
• leírni és alkalmazni a feszültség fogalmát és az áramkör feszültségcsökkenését
• felsorolni az egyszerű áramkör elemeit
• alkalmazni az elektromos ellenállás képletét

az egyenáramkörök 
elemzése

• alkalmazni Ohm törvényét az áramkör egy részén és az egész áramkörön
• alkalmazni Kirchoff I. és II. törvényét
• meghatározni a sorosa és párhuzamosan kapcsolt ellenállók ekvivalens ellenállását
• alkalmazni az elektromos áram munkájára és az áramerőre vonatkozó képleteket 
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leírni és alkalmazni a 
mágneses és elektromág-
neses jelenségeket

• megnevezni a mágnes alaptulajdonságait
• leírni a föld mágneses mezőjét
• ábrázolni a mágneses mező vektorát a mágnes körüli bármelyik pontban, erővonalakkal 

bemutatni egy vagy két mágnes mágneses mezőjét
• megmagyarázni Oerset kísérletét
• ábrázolni az egyenes vezető körüli mágnes vonalakat, melyeken áram folyik 
• alkalmazni az egyenes vezető körüli mágnes vonalakat, melyeken áram folyik 
• a mágneses erő képletének alkalmazása áramvezető esetében és a mágneses erő irányá-

nak meghatározása
• alkalmazni Lorentz-erő képletét és meghatározni irányukat
• leírni az elektromos töltésű részecskék mozgását a homogén mágneses mezőben
• alkalmazni két, árammal feltöltött párhuzamos vezeték közötti mágneses erő képletét
• az elektromágneses indukció jelenségének leírása
• az elektromágneses indukció Faraday törvényének leírása és alkalmazása
• megmagyarázni és alkalmazni Lenz szabályát 
• a mágneses mezőben mozgó egyenes vezeték végein megjelenő indukált feszültség 

képlete
• megmagyarázni a hurokban megjelenő mágneses indukciót, amely homogén mágneses 

térben forog, valamint megmagyarázni a váltóáram keletkezését

váltóáramú áramkörök 
elemzése

• grafikusan ábrázolni a váltóáram és a feszültség közötti időbeli függőségét
• alkalmazni a váltóáram erejére vonatkozó képletet
• alkalmazni a feszültség effektív értékére és a váltóáram erejére vonatkozó képleteket
• alkalmazni az induktív és kapacitív ellenállás képleteit és az impedanciát
• alkalmazni Ohm törvényét a váltóáramkörre sorosan kapcsolt ellenállók, kondenzátorok 

és tekercsek esetében
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7.1.5. Rezgés, hullámzás és optika

OKTATÁSI CÉLOK OKTATÁSI TARTALMAK

a harmonikus rezgés 
alapfogalmainak leírása 
és alkalmazása

• leírni a periodikus mozgást és mechanikus rezgést
• megmagyarázni a rezgések okát (megmagyarázni a visszaható erő szerepét)
• megmagyarázni és alkalmazni az egyensúlyállapot nyúlását, amplitúdóját, rezzenetét, 

periódusát, fázisát, frekvenciáját és fáziskülönbségének fogalmát

leírni a mechanikus és 
elektromos rezgést

• matematikailag leírni és grafikusan ábrázolni a rezgés nyúlásának, sebességének és 
gyorsulásának függőségét az időtől

• alkalmazni a gyorsulás és nyúlás közötti összefüggést, valamint a visszaható erő és nyú-
lás közötti összefüggést

• alkalmazni a sajátfrekvencia és a harmonikus oszcilláció periódusának képletét
• leírni és grafikusan ábrázolni a kinetikus és potenciális energia, valamint a harmonikus 

oszcillátor energiájának időváltozását
• meghatározni a rezgő test energiáját
• leírni az egyszerű ingát és az inga harmonikus rezgésének okait
• alkalmazni a sajátfrekvencia és az egyszerű inga periódusának képletét
• leírni az LC-körrezgést és hasonlóságát a mechanikus harmonikus oszcillátorral
• alkalmazni a sajátfrekvencia képletét és az LC-körrezgés periódusát
• leírni a rezonancia jelenségét
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leírni a mechanikus és 
elektromágneses hul-
lámzás keletkezését és 
terjedését

• megmagyarázni a hullámzás keletkezését és terjedését az anyagban és a hullámzással 
történő energiaátvitelt

• megkülönböztetni a transzverzális és hosszirányú hullámzást 
• kimutatni és alkalmazni azoknak a nagyságoknak a definícióját, amelyek leírják a hul-

lámzást (nyúlás, amplitúdó, hullámhossz, periódus, rezgésfrekvencia, hullámsebesség)
• alkalmazni a hullámsebesség képletét 
• leírni és alkalmazni a hullámsebesség függőségét az anyag tulajdonságaitól
• meghatározni a hullámpont fázisát és két hullámpont fáziskülönbségét
• alkalmazni a sinus hullámegyenletét
• grafikusan ábrázolni a nyúlás függőségét az időtől és a sinus hullámhelyzetétől, vala-

mint a grafikon alapján meghatározni a nyúlást, amplitúdót, periódust és hullámhosszt
• kimutatni és alkalmazni a hullám-visszaverődés törvényét és leírni a hullám-visszaverő-

dést szilárd és szabad környezetben
• alkalmazni a hullámtörés törvényét
• leírni a hullámok ráhelyezését és a konstruktív és destruktív interferenciát (felsorolni, 

megmagyarázni és alkalmazni a konstruktív és destruktív interferencia feltételeit)
• megmagyarázni az állóhullámot és keletkezését valamint felsorolni az állóhullámok 

példáit
• meghatározni az alapfrekvenciát és az állóhullám harmonikusságát
• leírni az elektromágneses hullámok tulajdonságait és spektrumát
• leírni az elektromágneses hullámok keletkezését és terjedését
• leírni a hang keletkezését és tulajdonságait
• megnevezni a hang frekvenciatartományát és megmagyarázni az infrahang és ultra-

hang fogalmait
• megmagyarázni és alkalmazni a hang intenzitás, hallhatóság küszöb, relatív hangszínt 

és hangmagasság fogalmát
• megmagyarázni és alkalmazni a Doppler-effektust (a hangnál)
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alkalmazni a geometriai 
optika törvényeit

• megnevezni és alkalmazni a fény egyenes vonalú terjedésének törvényét
• leírni a párhuzamos fénysugártörést a sima és rögös felületeken
• megnevezni és alkalmazni a fénytörés törvényét
• mértanilag megszerkeszteni a tárgy tükörképét és megnevezni tulajdonságait
• megmagyarázni a valós és virtuális kép fogalmát
• megnevezni és alkalmazni a fénytörés törvényét
• megmagyarázni a teljes visszaverődés törvényét
• leírni a fehér fény spektrális összetételét
• leírni a fényszín és fény frekvencia közötti összefüggést
• leírni a fényszóródás jelenségét
• leírni és megkülönböztetni a lencsék alapfajtáit (konvergens és divergens lencse) és 

hatásait a párhuzamos fénysugárra
• alkalmazni a lencsékre vonatkozó egyenletet
• megszerkeszteni a lencsével kapott tárgy képét és leírni a kép tulajdonságait
• megmagyarázni a kép keletkezését a szemben és a látáskorrekció fajtáit és hibáit

alkalmazni a hullámopti-
ka törvényeit

• felsorolni azokat a jelenségeket, melyek a fény hullámképének létezését erősítik
• leírni a fény interferenciájának jelenségét 
• meghatározni és megkülönböztetni a fény geometriai és optikai útját
• megmagyarázni a Young kísérleténél jelentkező interferens kép keletkezését
• megmagyarázni az interferens kép változását a forrás távolságok változása, hullámhos-

sz változása függvényében
• leírni a vékony lemezek interferenciáját
• megmagyarázni a fényelhajlás fogalmát
• megmagyarázni az optikai rácson keletkezett fényspektrumot a fényelhajlás esetén
• alkalmazni az optikai rácsra vonatkozó egyenletet
• leírni a fény polarizáció jelenségét
• alkalmazni Brewster törvényét
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7.1.6. A modern fizika

OKTATÁSI CÉLOK OKTATÁSI TARTALMAK

alkalmazni a relativitás-el-
mélet alapötleteit

• megnevezni és megmagyarázni a relativitás elvét és a fénysebesség állandóságát
• leírni a távolság-összehúzódás és az idő dilatáció fogalmait
• alkalmazni az energianyugvás képletét valamint a tömeg és energia ekvivalenciáját

a kvantumfizika alapöt-
leteinek és fogalmainak 
alkalmazása

• alkalmazni Stefan-Boltzmann és Wien törvényét
• leírni az abszolút fekete test sugárzása intenzitásának függőségét a hullámhossztól
• megmagyarázni és alkalmazni Planck kvantum-hipotézisét és a fotonok koncepcióját
• leírni és megmagyarázni a fotóelektrikus effektus jelenségét (Einstein magyarázata)
• leírni a fényhullám és részecske képét
• leírni de Brogli ötletét az anyag hullám-részecske természetéről
• kimutatni és alkalmazni de Brogli relációját
• leírni Bohr hidrogénatom modelljét
• megmagyarázni az atomok energia szintjének fogalmát
• az energia színt segítségével megmagyarázni a vonalspektrumok keletkezését
• megmagyarázni a hidrogénspektrum keletkezését
• felsorolni és alkalmazni az atom kvantummechanikai modelljének alapötleteit (Heisenberg meg-

határozatlansági relációja)

a nukleáris fizika alapötlete 
és fogalmainak alkalmazása

• leírni és felsorolni a természetben uralkodó erőket
• leírni az atommag felépítését és megközelítő méreteit
• megmagyarázni és alkalmazni a nukleon, atomszám, tömegszám és izotópok fogalmait
• megmagyarázni az atommag kötőenergiáját
• megmagyarázni a radioaktivitás jelenségét
• felsorolni a radioaktív sugárzás alapfajtáit és tulajdonságait (összetétel, töltés, hatótávolság)
• alkalmazni a radioaktív szétesés törvényét
• alkalmazni a tömegszám és töltésmegmaradás törvényeit a nukleáris reakciók esetében
• megmagyarázni az atommag fizóiját és fúzióját
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7.2. Ajánlott kísérletek listája

1. A mozgás szalagfelvétele elektromágneses billentyűzet segítségével és a kapott adatok elemzése
2. A papír sűrűségének meghatározása
3. A gyorsulás, erő és tömeg közötti kapcsolat meghatározása
4. Az erő komponensekre való felbontása
5. A csúszás súrlódási sztatikus tényezőinek meghatározása
6. A test kezdő sebességének meghatározása a vízszintes dobás esetén
7. Az elasztikus rugó állandójának meghatározása
8. A körmozgás periódusának és frekvenciájának meghatározása
9. A szilárd test sűrűségének meghatározása a folyadék felhajtóerejének segítségével

10. A folyadék sűrűségének maghatározása az U-csó segítségével
11. A specifikus hő kapacitás meghatározása
12. Boyle-Maiott törvényének ellenőrzése
13. A sorban és párhuzamosan kapcsolt ellenállók ellenállásának meghatározása amperméter és voltméter segítségével
14.  Az elektromos forrás belső ellenállásának meghatározása
15. A kondenzátor kapacitásának meghatározása
16. A tekercs induktivitásának meghatározása
17. A szabadesés gyorsulásának meghatározása egyszerű inga segítségével
18. A hang sebességének meghatározása a légkörben
19. A fény visszaverődése törvényének ellenőrzése a síktükör esetében
20. Az üveg abszolút törési indexének meghatározása
21. A lencse gyújtópont távolságának meghatározása
22. A fény hullámhosszának meghatározása az optikai rács segítségével
23. Az anyag abszolút törésindexének meghatározása Brewster törvényének segítségével
24. A lézersugár hullámhosszának meghatározása két rés segítségével
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