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 A Fizika 2 - 3 - 2 – 2, a 2 – 2,5 – 2 – 2 és a 2 – 2 – 2 – 2 óraszámú 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; 

 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; 
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 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 

Egyirányú rezgések összegződése, rezonancia, lebegés. 

A dinamika alaptörvényei Az impulzus (lendület) tétele 

A mozgások dinamikai vizsgálata 

Merev testek A tehetetlenségi nyomatékok 

Deformálható testek Felületi feszültség 

A folyadékok súrlódásmentes áramlása, Bernoulli-törvény 

Gravitáció A súlytalanság értelmezése. A gravitációs tér, a térerősség. 

A súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűsége, Eötvös 

Loránd mérései. 

Mechanikai hullámok Doppler-effektus. A hangszerek alaptípusai 

2. Hőtan, termodinamika  

A kinetikus gázmodell Az állapotjelzők és az állapotegyenlet értelmezése a 

kinetikus gázelmélet alapján 

Termikus és mechanikai 

kölcsönhatások 

Kalorimetria 

A termodinamika II. főtétele Rend és rendezetlenség. Speciális körfolyamatok elemzése, 

hőtartály. 

Hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú, hatásfok. 

A másodfajú perpetuum mobile lehetetlensége. 

Halmazállapotváltozások Gőz-és gázállapot, telítetlen és telített gőz, 

cseppfolyósíthatóság, kritikus állapot. 
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3. Optika  

Geometriai optika Egy-két mérési eljárás ismerete. A törésmutató és a határszög 

meghatározása. 

Fizikai optika Koherens fény, optikai rács, hullámhossz mérése. 

Optikai leképezés A fókusztávolság függése a lencse geometriai adataitól. 

4. Elektromágnesesség  

Elektrosztatika Az elektromos töltést körülvevő mező tulajdonságai. 

A munkavégzés az elektrosztatikai mezőben, potenciál. 

Magnetosztatika 

Egyenáram mágneses mezője 

Anyagok mágneses mezőben, permeabilitás. 

Az elektromágneses indukció Az időben változó mágneses fluxus keltette elektromos mező 

tulajdonságai 

A váltakozó áram Fázisviszonyok vizsgálata. 

Elektromágneses hullámok A gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám. Térerősség 

és mágneses indukció az elektromágneses hullámban, az 

energia terjedése. 

5. Bevezetés a XX. század 

fizikájába 

 

A kvantumfizika elemei Áramvezetés gázokban és vákuumban. 

Termikus elektronemisszió. A vákuumdióda és az 

egyenirányítás. 

Az elektromágneses sugárzás kettős természete. 

Az anyag kettős természete. De Broglie-modell, 

anyaghullám. Valószínűségi értelmezés. A Heisenberg-féle 

reláció. 

Az atomfizika és a magfizika 

elemei 

Az elektronburok szerkezetére utaló jelenségek, a Frank-

Hertz-kísérlet értelmezése. 

Bomlási sorok. 

Gyorsítók és detektorok, párkeltés. Alfa- és béta-bomlás. 

Rész és antirész. 

A relativitáselmélet 

alapgondolatai 

Az inerciarendszerek egyenértékűsége. 

A fénysebesség állandósága. 

Hosszúságkontrakció, idődilatáció. 

A csillagászat elemeiből Kvazárok, pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak, 

galaktikák mélyebb értelmezése. 

A Hubble-törvény. A világűr megismerése, a kutatás irányai. 

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. 
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