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A tanév során minden órán szükség van a tankönyvre, a füzetre és a számológépre. 

 

Tankönyv: Fizika 10, Fizika 11 (Mozaik Kiadó) 

 

- Ismerje mindennapi elektromos eszközeink működésének fizikai alapjait. 

- Tudja, hogyan történik az elektromos energia előállítása. Legyen tájékozott az elektromos 
energiával történő takarékosság szükségszerűségéről és lehetőségeiről. 

- Legyen tisztában azzal, hogy a zaj (hang) és az elektromágneses sugárzás is a környe-
zetszennyezés sajátos változata lehet. 

- Tudja felsorolni a fény tulajdonságait, példákat említeni alkalmazásukra. 
- Ismerje az egyszerű optikai eszközöket és alkalmazásakat. 
- Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket. 

Ismerje az atommag összetételét. 

- Ismerje a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és mesterséges 
radioaktivitás szerepét életünkben (veszélyek és hasznosítás). 

- Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek fel-
használási lehetőségeiről. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának 

előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti 
hatásokra. 

- Legyenek ismeretei a csillagászat vizsgálati módszereiről. 
- Ismerje a legfontosabb csillagászati objektumokat (bolygó, különböző típusú csillagok, 

galaxis, fekete lyuk), legyen tisztában valódi fizikai tulajdonságaikkal. 
- A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika eleme-

inek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű 
természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet 

egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, 
áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, 
f6ldtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek. 

 
 

Elektromágnesség 

 

Elmélet: 

 

- a mágneses tér jellemzése 

- az elektromágnes és alkalmazásai 

- a Lorentz-erő 

- mozgási és nyugalmi indukció, 

alkalmazásaik 

- Lenz törvénye 

- a hálózati feszültség jellemzői 

- a transzformátor 

- balesetvédelem 

- elektromágneses hullámok 

- a fény 
 

 

Egyszerű feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

 



A továbbhaladás feltételei  

Ismerje a rezgőmozgás fogalmát. 

Ismeri a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit. 

Tudjon periódusidőt mérni 

Ismerje a szabadrezgés, a kényszerrezgés jelenségét. 

Ismerje a rezonancia jelenségét, tudja mindennapi példákon keresztül megmagyarázni 

káros, illetve hasznos voltukat 

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a rezgőmozgással kapcsolatban. 

Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat mondani a mindennapi 

életből. 

Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségeket 

Le  tudja írni a hullámjelenségeket, tudjon példát mondani a  hétköznapi életből 

A hangtani alapfogalmakat össze tudja kapcsolni a hullámmozgást leíró fizikai 

mennyiségekkel. 

Tudjon egyszerű feladatot megoldani a hullámhossz-szal és a frekvenciával 

kapcsolatban. 
 

Optika 

 

Elmélet: 

 

- a fény tulajdonságai 

- a fénytörés törvénye 

- tükrök, lencsék képalkotása 

- a színképelemzés alapjai 

 

Egyszerű feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

 

A továbbhaladás feltételei  

Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és eltérő viselkedését. 

Ismerje az elektromágneses spektrumot. 

Ismerje a különböző elektromágneses hullámok alkalmazását és biológiai hatásait. 

Ismerje a fény tulajdonságait. 

Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám. 

Tudja, hogy a fénysebesség határsebesség. 

Felismeri a jelenségeket. 

Van ismerete a homogén és összetett színekről.  

Ismeri a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazását, az egyszerűbb 

eszközök működési elvét. 

 

 

Modern fizika 

 

Elmélet: 

 

- a fotoeffektus 

- a fény kettős természete 

- a részecskék kettős természete 

- az atommodellek 

 

 

Egyszerű feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

 

 

Magfizika 

 



Elmélet: 

 

- az atommag összetétele 

- nukleáris kölcsönhatás 

- a radioaktív sugárzás és típusai 

- a maghasadás és a láncreakció 

- magfúzió

 

Egyszerű feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

 

A továbbhaladás feltételei  

Meg tudja határozni az atom, molekula, ion és elem fogalmát.  

Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket. 

Ismerje az atommag összetételét.  

Fel tudja sorolni az atommagot alkotó részecskéket.  

Ismerje a proton és a neutron tömegének és az elektron tömegéhez viszonyított 

nagyságrendjét.  

Tudja a proton és a neutron legfontosabb jellemzőit.  

Ismerje a nukleon, a rendszám és a tömegszám fogalmának meghatározását. 

Meg tudja határozni az izotóp fogalmát. 

Ismerje az erős kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit.  

Meg tudja határozni a radioaktív bomlás fogalmát. Tudja jellemezni az alfa-, béta- és 

gammasugárzást. Ismerje a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt.  

Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és tudományos 

alkalmazására 

Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudja ismertetni a láncreakció 

folyamatát. 

Ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát. 

Meg tudja fogalmazni az atomenergia jelentőségét az energiatermelésben. 

Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek 

felhasználási lehetőségeiről. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának 

előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti 

hatásokra. 

A mesterséges környezetjellemzése, jelenségeinek vizsgálata, elemzése a rendeltetés, a 

környezetvédelem és a 

technológia szempontjai szerint. 

A termelés, a technológiák és a mesterséges környezet állapota, változásai 

kapcsolatának elemzése. 

A foglalkozások és a mesterséges környezet kapcsolatrendszere. 

A szép emberi környezet szakszerű, felelős használatának élvezete. 

Ismerje a fényév távolságegységet. 

Legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről és eszközeiről 

Ismerje a bolygókat. 

Ismerje a Nap- és Holdfogyatkozások magyarázatát. 

Meg tudja határozni a csillag fogalmát. 

Tudja, hogy a Tejútrendszer is egy galaxis. 

Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét. 

Ismerje a Világegyetem korát. 

 


