
FIZIKA 

OSZTÁLYOZÓVIZSGA 

9. évfolyam 

 

 

 

Tankönyv: Fizika 9  (Mozaik Kiadó) 

 

- táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni. 

 

I. FÉLÉV 

 

Kinematika  

 

Definíciók: 

 

- az egyes mozgástípusok definíciója 

- pálya, út, elmozdulás 

- sebesség, pillanatnyi sebesség, 

átlagsebesség 

- gyorsulás 

- fordulatszám 

- periódusidő 

- kerületi sebesség 

- szögsebesség 

 

Elmélet: 

 

- az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

és jellemzői 

- az egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás és jellemzői 

- a szabadesés, a függőleges és 

vízszintes hajítás és jellemzői 

- az egyenletes körmozgás és jellemzői 

 

 

 

Feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

 

A továbbhaladás feltételei 

Ismeri az egyenes vonalú egyenletes mozgás és a sebesség fogalmát. 

Tud sebességet mérni. 

Ismeri az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, a gyorsulás, az átlag és a 

pillanatnyi sebesség fogalmát 

Tud a fenti fogalmakkal kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. 

Ismeri a körmozgást jellemző fizikai mennyiségeket, alkalmazni őket egyszerű 

feladatokban.  

Tudja jellemezni velük a közmozgást. 

Tud keringési időt, fordulatszámot mérni. 

Tud példákat felsorolni a körmozgásra a mindennapokból. 
 

Dinamika 

 

Definíciók: 

 

- tömeg 

- lendület 

- gyorsulás 

- súly 

Elmélet: 

 

- Newton törvényei (I-IV) 

 

 

 



 

Feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 
 

II. FÉLÉV 

 

Dinamika 

 

Definíciók: 

 

- tömeg 

- lendület 

- gyorsulás 

- súly 

 

 

 

Elmélet: 

 

- erőtörvények: nehézségi erő, súrlódási 

erő, rugóerő, közegellenállás 

- a körmozgás dinamikai feltétele 

- Kepler törvényei 

- a lendület-megmaradás törvénye 

- a merev test egyensúlyának feltétele 

 

Feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 
 

A továbbhaladás feltételei 

Ismerje és értse a tehetetlenség törvényét. 

Ismerje az alapvető kölcsönhatásokat és tudja, mitől függ az őket jellemző erő. 

Tudja, hogy mikor milyen erők hatnak a testre. 

Ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a mozgásoknál, ismerje a súrlódási erő 

nagyságát befolyásoló tényezőket. 

Tudja a Newton-törvények jelentőségét. 

Ismerje az egyszerűbb mozgások dinamikai feltételeit. 

Egyszerűbb esetekben tudja alkalmazni Newton törvényeit. 

Ismerje és tudja kiszámolni az erők forgatónyomatékát. 

Ismerje az egyensúly feltételeit. 

Tudjon különbséget tenni az egyensúly fogalma és feltétele között. 

Ismerje és egyszerűbb feladatokban tudja használni a lendület-megmaradás törvényét. 

 

 

A munka és az energia 

 

Definíciók: 

 

- energia 

- munka 

- teljesítmény 

- hatásfok 

Elmélet: 

 

- az energiafajták ismerete 

- az energia-megmaradás tétele 

 

 

Feladatok megoldása, grafikonok értelmezése 

 

A továbbhaladás feltételei 

Ismerje a munka, teljesítmény és a hatásfok fogalmát, tudja őket kiszámítani. 

Ismerje és ki tudja számolni az egyes energiafajtákat. 

Tudjon egyszerűbb feladatokat megoldani a munkatétel segítségével. 



Tudjon alkalmazni a mechanikai energia-megmaradás törvényét egyszerűbb 

feladatokban. 

Értse az energia-megmaradás törvényének jelentőségét. 

Teljesítmény, hatásfok kiszámítása, értelmezése. 


