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A testek haladó mozgása 
 

Az egyenesvonalú egyenletes mozgás, a sebesség 
A változó mozgást végző test sebessége 
A gyorsulás 
A szabadesés 
Az egyenletes körmozgás 
A kör- és forgómozgás szögjellemzői 
 
 

A tömeg és az erő 
 
A tehetetlenség törvénye, az inerciarendszer 
A tömeg, a sűrűség 
A lendület és a lendület-megmaradás 
Az erő 
Erő-ellenerő, eredő erő 
A mozgások dinamikai feltétele 
Kényszererők 
Tehetetlenségi erők 
A rugóerő, a lineáris erőtörvény 
A súrlódás és a közegellenállás 
A nehézségi erő, a Newton-féle gravitációs törvény 
A bolygók mozgása 
A forgatónyomaték 
Tömegközéppont, súlypont, egyensúlyi helyzetek 
 

 
Szilárd testek, folyadékok és gázok nyomása 
 
A szilárd testek, a folyadékok, a gázok nyomása 
A nyomáskülönbségen alapuló eszközök 
A felhajtóerő, az Arkhimédész törvény 
Úszás, lebegés, elmerülés 
Közlekedőedények, molekuláris erők, felületi feszültség 
Folyadékok és gázok áramlása 
 
 

Energia, munka 
 
A munka 
A mozgási energia  
A rugóerő munkája, a rugalmas energia 
Az emelési munka, a helyzeti energia 
A mechanikai energia fogalma, megmaradása 
A teljesítmény és a hatásfok 
 
 

A folyékony és szilárd állapot, halmazállapot-
változások 
 
A folyadék fajhője és belső energiája 
A folyadékok hőtágulása 
A szilárd testek szerkezete 
A belső energia, a fajhő 
A szilárd testek hőtágulása 
Folyadék-szilárd átalakulások 
Folyadék-légnemű átalakulás 
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Gázok állapotváltozásai. 
 
Gázok állapotváltozása állandó nyomáson 
Gázok állapotváltozása állandó térfogaton és állandó 
hőmérsékleten. 
Az ideális gázok általános állapotváltozása.  
Egyesített gáztörvény, állapotegyenlet. 
Molekuláris hőelmélet 
A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele. 
A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata. 
A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele 
 
 

Elektrosztatika 
 
Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye. 
Az elektromos mező jellemzése. 
Az elektromos mező szemléltetése erővonalakkal. 
Az elektromos mező munkája. Az elektromos feszültség. 
Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn. 
A kondenzátor. Az elektromos mező energiája. 
 
 

Az elektromos áram, vezetési jelenségek 
 
Egyenáram. Áramköri alaptörvények. 
Az áramköri alapmennyiségek. Ohm törvénye. 
A fémes vezető ellenállása. 
Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás. 
Fogyasztók soros kapcsolása. 
Fogyasztók párhuzamos kapcsolása. 
A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati 

alkalmazásai 
Vezetési jelenségek. 
Elektromos áram gázokban és vákuumban. 
Elektromos áram félvezetőkben. 
Félvezető eszközök. 
 
 

Mágneses mező, elektromágneses indukció 
 
Mágneses indukció, indukcióvonalak, fluxus 
Egyenes vezető és tekercs mágneses tere 
Elektromágnesek a gyakorlatban 
A Loretz-erő 
A mozgási- és nyugalmi indukció, Lenz törvénye 
A mágneses mező energiája 
A váltakozó áram fogalma 
Generátor, motor, dinamó, Jedlik Ányos 
Pillanatnyi és effektív feszültség, áram 
A váltakozó áram munkája és teljesítménye 
A transzformátor és feltalálói 
 

Rezgések és hullámok 
 
A rezgőmozgás 
A hrm. sebessége, gyorsulása 
Dinamikai és energetikai jellemzés 
A fonalinga 
A rezgést befolyásoló külső tényezők 
A hullám fogalma és jellemzése 
Hullámok törése visszaverődése 
Interferencia, elhajlás 
A hang keletkezése és terjedése 
A hang jellemzői 
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Elektromágneses hullámok, optika 
 
El-má-hu keletkezése, tulajdonságai, az el-má színkép 
Egyszerű optikai eszközök (tükrök, lencsék) 
A leképzési törvény 
Fényinterferencia, elhajlás, rés, rács 
A fény mint transzverzális hullám 
Színfelbontás, színkép 
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Modern fizika 
 
Klasszikus és modern fizika 
A fényelektromos jelenség 
A foton részecsketulajdonságai 
Az elektron kettős természete, az atom tömege mérete 
A klasszikus atommodellek (Thomson, Rutherford) 
A Bohr- féle atommodell 
Az elektron hullámmodellje 
 
 

Magfizika, csillagászat 
 
Az atommag jellemzői, alkotórészei, a nukleáris kölcsönhatás, 
a kötési energia 
Radioaktív sugárzások, a bomlási törvény 
A sugárzások biológiai hatása 
Maghasadás, láncreakció, atomerőművek 
A magfúzió 
A csillagok fejlődése 
A világegyetem szerkezete 
A Naprendszer 
Az űrkutatás múltja, jelene, jövője 


