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A Fizika 0– 2 – 2 – 2 óraszámú szakgimnáziumi helyi tanterv az alábbiakkal egészül ki: 

 

Célok és feladatok 
 

 Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók elsősorban a műszaki felsőoktatásban 

kívánnak továbbtanulni. Célunk az emelt szintű érettségire való sikeres felkészítés illetve a fizika 

széleskörű és magabiztos alkalmazása a műszaki problémák megoldásában és a mindennapi 

életben.  

 

Az emelt szintű oktatás célja, hogy a tanuló 

 ismerje a természettudományos gondolkodás, a természettudományok művelése során 

egyetemessé fejlődött megismerési módszerek alapvető sajátosságait, ismerje fel 

alkalmazásukat; 

 legyen képes a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés, kísérlet megtervezésére és 

elvégzésére, valamint a kísérleti tapasztalatok kiértékelésére, következtetések levonására, 

grafikonelemzésre; 

 rendelkezzen a mértékekkel, mértékrendszerekkel, mennyiségekkel összefüggő gyakorlatias 

belső látásmóddal és arányérzékkel, pontosan használja a mértékegységeket; 

 legyen jártas a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereiben; 
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 tudja ismereteit jelenségek értelmezésében, problémák megoldásában - a megfelelő 

matematikai eszközöket is felhasználva - alkalmazni; 

 legyen képes a fizikai ismeretanyag belső összefüggéseit, az egyes témakörök közötti 

kapcsolatokat áttekinteni, felismerni; 

 rendelkezzen több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett 

fizikai feladatok, problémák megoldási képességével; 

 legyen képes a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségeket értelmezni; 

 ismerje a legfontosabb technikai eszközök, rendszerek működési elveit; 

 legyen tájékozott a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban; 

 legyen képes a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák 

megértésére és elemzésére. 

 

 
Az érettségi vizsgára való felkészítés során az alábbi kompetenciák fejlesztése, kialakítása a feladatunk: 

 ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével; 

 a természettudományos gondolkodás, megismerési módszerek alapvető sajátosságainak felismerése; 

 alapmennyiségek mérése; 

 egyszerű számítások elvégzése; 

 egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése; 

 grafikonok, ábrák értékelése, elemzése; 

 mértékekegységek, mértékrendszerek használata; 

 a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése, a természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése; 

 időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben. 

 

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák szükségesek: 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok áttekintése, felismerése; 

 problémák megoldásában – a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva – az ismeretek alkalmazása; 

 a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása; 

 a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés, kísérlet megtervezése; 

 az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések szabatos kifejtése, 

magyarázata szóban és írásban; 

 a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése; 

 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett fizikai 

feladatok, problémák megoldása; 
 időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban; 

 a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértése és 

elemzése. 

 

 

Témakör Tananyag 

1. Mechanika 

 

 

Pontszerű test kinematikája Összetett mozgások: a hajítások leírása, a pálya egyenlete 
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Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének ismeretében tudja a másik 

két grafikont elkészíteni. Ismerje az út és a gyorsulás grafikus 

kiszámítását a v-t grafikonból. 

Tudja meghatározni a függőleges és vízszintes hajítás 

magasságát, távolságát, időtartamát, végsebességét. 

 

 

A dinamika alaptörvényei Értelmezze a mindennapos mechanikai jelenségeknél az ok-

okozati kapcsolatokat. Tudja alkalmazni a csúszási és 

tapadási súrlódásra vonatkozó összefüggéseket. 

 

Az impulzus (lendület) tétele 

Tudja alkalmazni a lendületmegmaradás törvényét 

feladatmegoldásokban. 

A mozgások dinamikai vizsgálata 
 

Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani a  

periodikus mozgások témakörében. 

 

Merev testek, változó 

forgómozgás 

A tehetetlenségi nyomatékok, Perdült és perdületmegmaradás 

 

Ismerje a forgómozgás dinamikai leírását. Tudja, hogy a test  

forgásának megváltoztatása a testre ható forgatónyomatékok  

hatására történik. Lássa a párhuzamot a haladó mozgás és a  

forgómozgás dinamikai leírásában. 

Tudja alkalmazni a forgómozgás mozgásegyenletét egyszerű 

forgásszimmetrikus testekre.  

Legyen tisztában a tiszta gördülés fogalmával és feltételével. 

Egyszerű példákban (pl. Naprendszer, korcsolyázó) ismerje 

fel a perdületmegmaradás törvényének érvényesülését. 

 

Munka, energia Jellemezze kvantitatív értelemben a különféle mechanikai 

energiafajtákat. 

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a munkatétel 

segítségével. 

Mutassa be néhány energiaátalakító berendezés példáján, 

hogyan hasznosítjuk a természet energiáit! 

Értelmezze a konzervatív erő fogalmát. 

Értelmezze a hatásfokot, mint a folyamatok 

gazdaságosságának jellemzőjét! 

Folyadékok, gázok Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit egyszerű 

számításos feladatok megoldására. 

 

Felületi feszültség. 

A folyadékok súrlódásmentes áramlása, Bernoulli-törvény 

 

Gravitáció A súlytalanság értelmezése. A gravitációs tér, a térerősség. 
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A súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűsége, Eötvös 

Loránd mérései. 

Mechanikai rezgések Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani a 

periodikus mozgások témakörében. 

Ismerje a matematikai inga periódusidejét leíró összefüggést, 

feladatmegoldásoknál és méréseknél tudja alkalmazni. 

 

Mechanikai hullámok Tudja alkalmazni a hullámjelenségeket leíró összefüggéseket. 

Ismerje az interferencia létrejöttének feltételeit. 

Ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit. 

Ismerje a decibel mértékegységet, és annak nagyságrendjét 

az ember által szokásosan érzékelt hangtartományban. 

 

Egyirányú rezgések összegződése, rezonancia, lebegés. 

Doppler-effektus. A hangszerek alaptípusai. 

 

2. Hőtan, termodinamika 

 

 

Állapotjellemzők, termodinamikai 

egyensúly, hőtágulás 

Az állapotjelzők és az állapotegyenlet értelmezése a 

kinetikus gázelmélet alapján 

Feladatok megoldásakor alkalmazza a hőtágulást leíró  

összefüggéseket 

 

Állapotegyenletek Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a 

gáztörvényeket, tudja összekapcsolni a megfelelő 

állapotváltozással. 

Mutasson be egyszerű kísérleteket a gázok 

állapotváltozásaira.  

Legyen jártas a p-V diagramon való grafikus ábrázolásban. 

Tudja alkalmazni az állapotegyenleteket! 

 

Energiamegmaradás hőtani 

folyamatokban, kalorimetria. 

Termodinamika főtételei 

Értse a folyamatra jellemző mennyiségek és az állapotjelzők 

közötti különbséget. 

Tudja alkalmazni az I. főtételt feladatmegoldásoknál. 

Kalorimetria 

Tudjon értelmezni p-V diagramon ábrázolt speciális 

körfolyamatokat.  

Ismerje, mit jelent az elsőfajú perpetuum mobile kifejezés, 

értse a megvalósítás lehetetlenségét! 

Rend és rendezetlenség. Speciális körfolyamatok elemzése, 

hőtartály. 

Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat 

konkrét esetekre (pl. gőzgép, belső égésű motor). 

Ismerje a hűtőgép működési elvét. 

 

A másodfajú perpetuum mobile lehetetlensége. 
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Halmazállapotváltozások Gőz-és gázállapot, telítetlen és telített gőz, 

cseppfolyósíthatóság, kritikus állapot. 

 

Értelmezze a fogalmakat, és tudjon számításos feladatokat 

megoldani velük. 

 

Értse a gáz és a gőz fogalmak különbözőségét. Tudja 

kvalitatív módon magyarázni a gőz telítetté válásának okait, 

a telített gőz tulajdonságait. 

 

3. Optika 

 

 

Geometriai optika, fizikai optika Ismerjen a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus 

módszert. (pl. Olaf Römer, Fizeau). 

 

Alkalmazza a hullámtani törvényeket összetett (prizma, 

planparalel lemez) feladatokban. 

Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni és elvégezni a 

hullámtani törvényekkel kapcsolatban (pl. törésmutató 

meghatározása). 

 

Ismerje, hogy a fény terjedési sebessége egy közegben  

frekvenciafüggő. 

 

Ismerje és értelmezze a színfelbontás néhány esetét (prizma, 

rács). 

Tudja alkalmazni a rácson történő elhajlásra vonatkozó  

összefüggéseket hullámhossz mérésére. 

Ismerje a lézerfény fogalmát, tulajdonságait. 

Tudja, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta a környező 

közeg anyagától is függ. 

 

Alkalmazza a leképezési törvényt összetettebb feladatok  

megoldására. 

Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni a leképezési 

törvénnyel kapcsolatban. 
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4. Elektromágnesesség 

 

 

Elektrosztatika Alkalmazza a Coulomb-törvényt feladatmegoldásokban. 

 

A pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén 

elektromos mezőt tudja jellemezni az ekvipotenciális 

felületek segítségével. 

Értse, hogy az elektrosztatikus mező konzervatív volta miatt 

értelmezhető a potenciál és a feszültség fogalma. 
 

Alkalmazza a munkatételt ponttöltésre elektromos mezőben. 

 

Ismerje a kondenzátor lemezei között lévő szigetelőanyag 

kapacitásmódosító szerepét. Ismerje a síkkondenzátor 

kapacitásának meghatározását. 

 

Ismerje a feltöltött kondenzátor energiájának meghatározását, 

és alkalmazza a fenti összefüggéseket feladatok 

megoldásában. 

 

Egyenáram Alkalmazza az Ohm-törvényt összetett feladat megoldására, 

kísérlet, illetve ábra elemzésére. Ismerjen ellenállás-mérési 

módszert! 

 

Ismerje a fémek ellenállásának hőmérsékletfüggését. 

 

Értse a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó 

összefüggések magyarázatát, és alkalmazza ezeket 

összetettebb áramkörökre is. 

Alkalmazza ismereteit egyszerűbb egyenáramú mérések 

megtervezésére, vagy megadott kapcsolási rajz alapján 

történő összeállítására és elvégzésére. 
 

Tudja az ismereteit alkalmazni egyszerű elektrolízises 

problémák értelmezésében. 

 

Az időben állandó mágneses 

mező 

Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az 

elektrosztatikai alapjelenségek között. 

 

Tudja kvantitatív módon jellemezni a mágneses mezőket. 

Ismerje az elektromos áram keltette mágneses mezőnek az 

elektrosztatikus mezőtől eltérő szerkezetét! 

 

Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses 

mezejére vonatkozó összefüggéseket egyszerű feladatokban. 
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Tudjon a Lorentz-erővel kapcsolatos feladatokat megoldani. 

Tudjon megnevezni egy gyorsítótípust és ismerje működési 

elvét. 

 

Az időben változó mágneses 

mező 

Ismerje az időben változó mágneses mező keltette 

elektromos mező  

és a nyugvó töltés körül kialakuló elektromos mező eltérő 

szerkezetét! 

 

Alkalmazza az indukcióval kapcsolatos ismereteit egyszerű  

feladatok megoldására. 

Tudjon egyszerű jelenségeket a Lenz-törvény alapján 

értelmezni. 

 

Ismerje a feszültség és az áram időbeli lefolyását leíró 

összefüggéseket. 

Alkalmazza ismereteit egyszerűbb váltakozó áramú 

kísérletek megadott kapcsolási rajz alapján történő 

összeállítására és elvégzésére. 

 

Általános esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka 

kiszámítását. 

 

Elektromágneses hullámok Ismerje, hogy a modern híradástechnikai, távközlési, kép- 

és hangrögzítő eszközök működési alapelveiben a tanultakból 

mit használnak fel. 

 

Értse a rezgőkörben létrejövő szabad elektromágneses 

rezgések kialakulását! 

Ismerje a gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám 

kapcsolatát. 

 

5. Bevezetés a XX. század 

fizikájába 

 

 

Anyag szerkezete, atom 

szerkezete. 

Tudja értelmezni Thomson katódsugárcsöves méréseit, a 

Millikan-kísérletet! 

 

Tudja a kilépési munka és a Planck-állandó méréssel való 

meghatározását! 

 

Ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jellemzőit. 

Tudja mindezt értelmezni új elemek felfedezése 

szempontjából. 

Tudjon számításokat végezni az atomok által elnyelt vagy 

kibocsátott fotonokkal kapcsolatban. 
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Tudja felírni a foton tömegére és energiájára vonatkozó 

összefüggéseket. 

 

Tudja megfogalmazni az anyag kettős természetét. 

Ismerje az elektron de Broglie-hullámhosszát és kiszámítását 

egy  

szabadon mozgó részecske esetére. 

Ismerjen az elektron hullámtermészetét bizonyító kísérletet. 

 

Tudja értelmezni a kvantumszámok fizikai jelentését. 

Tudja megfogalmazni a Bohr-modell erre vonatkozó 

korlátait. 

 

Tudja alkalmazni Pauli elvét és a Hund-szabályt, az 

elektronok betöltési rendjére a periódusos rendszerben. 

 

Ismerje az elektron „tartózkodási helyének” jelentését az 

atomban a kvantummechanikai atommodell szerint. 

 

Az atommagfizika elemei Tudja kiszámolni a tömegdefektus nagyságát. 

Tudja meghatározni a fajlagos kötési energia fogalmát, 

nagyságrendjét MeV-ban kifejezve. Tudja értelmezni a 

fajlagos kötési energia görbéjét a tömegszám függvényében. 

 

Tudja a bomlási törvényt egyszerű feladatmegoldásban 

használni. 

Bomlási sorok. 

 

Ismerje néhány sugárzásfajta detektálására alkalmas eszköz 

(GM-cső, Wilson-kamra) működési elvét. 

 

Tudja elemezni a 235U-ra megadott hasadási reakció 

egyenletét! 

Tudja indokolni, hogy miért alkalmas az atomreaktor 

radioaktív izotóp gyártására. 

Tudjon értelmezni megadott fúziós magreakció egyenletet. 

 

Elemi részek Tudjon a stabil és instabil elemi részecskére példát mondani. 

Tudja, mi az antirészecske. Ismerje a neutrino jelentőségét a 

maghasadás energiamérlegében. Ismerje a szétsugárzás és 

párkeltés folyamatát. 

 

A relativitáselmélet 

alapgondolatai 

Az inerciarendszerek egyenértékűsége. 

A fénysebesség állandósága.  

Hosszúságkontrakció, idődilatáció. 
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A csillagászat elemeiből Kvazárok, pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak, 

galaktikák mélyebb értelmezése. 

 
 

6. Fizika- és kultúrtörténeti 

vonatkozások 

 

 

Személyiségek Ampere, Hertz, Maxwell, J. J. Thomson, Rutherford, Szilárd 

Leó, Teller Ede, Gábor Dénes a tartalmi követelményekben 

szereplő ismeretekkel kapcsolatos legfontosabb eredményei. 

 

Elméletek, felfedezések A mechanika hatása a gondolkodás egyéb területeire. A 

távcső, a mikroszkóp. 

Az elektromágnesesség egységes elméletének jelentősége. 

A klasszikus fizika és a kvantummechanika szemléletmódja 

közötti legjelentősebb eltérések. 

 

 

 

 


