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A vizsgán szükség van a négyjegyű függvénytáblázatra és a számológépre. Más segédeszköz 

nem használható. 

 

Tankönyv: Fizika 10 (Mozaik Kiadó) 

 

- A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait, értse a 

makroszkópikus rendszer és a mikroszkópikus modell kapcsolatát. 

- Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket. 

- Legyen képes egyszerű hőtani és elektrosztatikai feladatok megoldására a tanult alapvető 

összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai mennyiségek 

mértékegységeit. 

- Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek 

érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult 

mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében használni. 

- Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és 

táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni. 

- Tudjon áramerősséget és feszültséget mérni, rajz alapján egyszerű áramkört előállítani. 
Tudja mi a rövidzárlat és mik a hatásai. 

 
Hőtágulás 

 

-Szilárd testek hőtágulása (lineáris, térfogati) 

-Folyadékok hőtágulása (térfogati) 

 

Tudjon példákat mondani, megmagyarázni. Tudjon egyszerű számítási feladatokat megoldani. 
 

 

Halmazállapotváltozások 

 

 

Definíciók: 

 

- olvadáshő 

- forráshő 

 

Elmélet: 

 

- a halmazállapot-változások magyarázata 

- hétköznapi példák és magyarázatuk 

 

 

 

Egyszerű feladatok megoldása, diagramok 

 

A továbbhaladás feltételei  

Ismerje a légnemű, a folyékony és a szilárd halmazállapot fogalmát,  tulajdonságait. 



 

Tudjon egyszerű számításokat végezni a halmazállapot-változásokhoz szükséges 

energiával kapcsolatban. 

Ismerje a párolgás- és a forrás jelenségeket befolyásoló tényezőket. 

Ismerje a víz különleges fizikai tulajdonságait, jelentőségét. 

 

 

Gázok 

 

Definíciók: 

 

- moláris tömeg és térfogat 

- az abszolút hőmérséklet 

- normálállapot 

- fajhő 

 

 

 

 

Elmélet: 

 

- az ideális gázok modellje 

- az állapotegyenlet, az egyesített 

gáztörvény 

- A Boyle-Mariotte és a Gay-Lussac 

törvények 

- az ekvipartíció tétele 

- a belső energia magyarázata 

- a termodinamika főtételei 

- állapotváltozások megvalósítása, 

energetikája 

 

 

Egyszerű feladatok megoldása 

 

A továbbhaladás feltételei  

Ismerje a gázok állapotjelzőit és azok kapcsolatát. 

A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait, 

értse a makroszkópikus rendszer és a mikroszkópikus modell kapcsolatát. 

Meg tud oldani egyszerűbb feladatokat 

Ismerje a speciális állapotváltozásokat és azok törvényeit. 

Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket. 

Meg tud oldani egyszerűbb feladatokat 

Ismerje a munka, a hőközlés fogalmát. 

Érti az I. főtétel jelentését 

Ismerje a fajhő fogalmát. 

Értse a termodinamika II. főtételének szerepét a folyamatok irányának 

meghatározásában.  

 

 

Elektrosztatika 

 

Definíciók: 

 

- szigetelők 

- vezetők 

- térerősség 

- feszültség 

- potenciál 

- kapacitás 

 

 

 

 

 

Elmélet: 

 

- elektromos alapjelenségek és 

magyarázatuk 

- az elektromos állapot magyarázata 

- Coulomb törvénye 



 

- a homogén és centrális elektrosztatikus 

tér jellemzése (térerősség, erővonalak, 

fluxus) 

- vezetők viselkedése elektromos térben 

- az elektromos munka, feszültség és 

potenciál 

- többlettöltés vezetőn 

- a kondenzátor működése 

- hétköznapi példák kapcsolata az 

elmélettel 

 

Egyszerű feladatok megoldása 

 

A továbbhaladás feltételei  

Ismerje fel a környezet anyagai közül az elektromos vezetőket, szigetelőket. 

Ismerje és értse az egyszerű elektromos alapjelenségeket.  

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani 

Ismerje az elektromos térerősség és feszültség fogalmát, és tudja jellemezni. 

Ismerje a kondenzátort, a rá jellemző fizikai mennyiségeket. 

 

Elektrodinamika 
 

Definíciók: 

 

- áramerősség 

- fajlagos ellenállás 

 

 

 

 

 

Elmélet: 

 

- Ohm törvénye 

- vezetők ellenállása 

- elektromos munka, teljesítmény, hatásfok 

- elektromos energia-fogyasztás 

- a soros és párhuzamos áramkör 

 

Egyszerű feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

A továbbhaladás feltételei 

Értse, mi kell ahhoz, hogy áram folyjék. 

Ismerje az egyszerű áramkör részeit és tudjon összeállítani ilyet. 

Tudjon feszültséget és áramerősséget mérni. 

Értse az Ohm-törvényt, 

tudja alkalmazni egyszerű feladatok megoldására. 

Tudjon számításokat végezni egyszerű sorosan vagy párhuzamosan kapcsolt 

ellenállásokat tartalmazó hálózatok esetén. 

Tudja, mi a rövidzárlat és mik a hatásai. 

Ismerje a mágneses alapjelenségeket. 

Ismerje a mágneses mező fogalmát, jellemző mennyiségeit.  

Tudja kvalitatív módon jellemezni a mágneses mezőt. 

Ismerje a Föld mágneses mezejét és szerepét a hétköznapi életben. 

Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását. 

Ismerje az indukció alapjelenségét. 

Tudja, hogy a mágneses mező mindennemű megváltozása elektromos mezőt hoz létre. 

Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál. 

Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram tulajdonságait.  

Ismerje a hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. 

Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a munka kiszámítását. 

Ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az energia 

szállításában. 

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a transzformátorral kapcsolatban. 

Környezettudatos fogyasztás, munka, termelés, kritikus fogyasztói magatartás. 



 

Fogyasztóvédelem. A munkaerő, idő, költség megtakarításának lehetőségei (pl. a 

háztartásban vagy a termelésben). A munkaerő mint áru; a személyes befektetés mint a 

karrier alapja. 

 


