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A VIZSGA TÍPUSA 

 

o írásbeli vizsga 

o szóbeli vizsga 

 

 

 

AZ EGYES VIZSGARÉSZEK KÖVETELMÉNYEI  - TÉMAKÖREI 

 

 

o  írásbeli vizsga: a szóbeli vizsga tananyaga alapján összeállított feladatlap 

o  szóbeli vizsga:  

  Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások ( termikus, mechanikai, mágneses, 

elektromos és gravitációs) 

 A testek mozgása ( egyenes vonalú egyenletes mozgás, változó és egyenletesen változó 

mozgás) 

Dinamika ( tehetetlenség törvénye, tömeg, sűrűség, erő fogalma, több erő együttes 

hatása, súrlódási és közegellenállási erő, forgatónyomaték) 

 Nyomás ( folyadékok, gázok és szilárd testek nyomása, közlekedőedények, hajszálcsövek 

felhajtóerő, Arkhimédész törvénye, testek úszása, lebegése és elmerülése) 

 Energia ( energia  és a munka, belső energia, teljesítmény, hatásfok) 

 Hőjelenségek (hőterjedés, hőtágulás, halmazállapot-változás) 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

 

A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak 

elmondására.  
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek ( út, sebesség, tömeg, erő, 

hőmérséklet, energia, teljesítmény ) a mindennapi életben is használt mértékegységeit. Legyen 

képes a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő , a nyomás fogalmának értelmezésére és 

kiszámítására egyszerű esetekben. 
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt 

fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani. Értse meg, hogy egy adott testet érő 

gravitációs vonzást a Föld ( vagy más égitest ) gravitációs mezője okozza. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. Tudja magyarázni a gázok 

nyomását részecskeképpel. Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.  
A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített 

kifejezési forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is. Tudja használni  az 

energiafajták elnevezését.  Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető 

jelentőségével. Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti 

hatásait. Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. A tanuló 



minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azonosítani. 

Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget. Értse, hogy 

egyszerű gépekkel csak erőt takarítunk meg, nem munkát. 
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben ( pl. hó 

olvadása, vizes ruha száradása). Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások 

elemzésére, a hőmennyiségekhez való kapcsolódásuk megvilágítására. Ismerje fel a 

hőmennyiségek cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.  Ismerje fel a tanult 

halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben ( pl. hó olvadása, vizes ruha száradása ). 
 Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve, egyszerű kísérletek, mérések 

elvégzésére, azok értelmezésére. 
 


