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Követelmények, témakörök: 

Írásbeli vizsga: a szóbeli vizsga tananyaga alapján összeállított feladatlap. 

 

A testek haladó mozgása Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Szabadesés 

Vízszintes hajítás 

Az egyenletes körmozgás 

 

A tömeg és az erő A tehetetlenség fogalma 

A tehetetlenség törvénye és az 

inerciarendszer 

A tömeg fogalma 

A sűrűség 

Lendület, lendületmegmaradás 

Az erő fogalma, Newton második törvénye 

Két test kölcsönhatása, hatás-ellenhatás 

Több erőhatás együttes eredménye 

Nevezetes erőtörvények 

Testek egyensúlya 

Tömegközéppont 

 

Energia, munka A munka fogalma 

Az energia fogalma 

Energiafajták 
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Teljesítmény 

Hatásfok 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

A testek haladó mozgása Ismerje a pálya, út, elmozdulás 

fogalmakat. Tudja jellemezni az egyes 

mozgástípusokat. Tudja és alkalmazza a 

sebesség, az átlagsebesség és a 

pillanatnyi sebesség fogalmát. Tudja 

értelmezni a gyorsulás fogalmát. 

Értelmezzen és legyen képes ábrázolni 

egyszerű grafikonokat. A képletek alapján 

tudja kiszámolni az utat, sebességet, időt 

illetve gyorsulást. Körmozgás esetén 

legyen képes kiszámolni a keringési időt, 

a fordulatszámot és a kerületi sebességet. 

 

A tömeg és az erő Ismerje a tehetetlenség és a tömeg kapcsolatát. 

Tudja, hogy mi a vonatkoztatási rendszer 

szerepe. Legyen képes értelmezni a sűrűség 

fogalmát és tudjon azzal kapcsolatos számolási 

feladatokat megoldani mértékegység átváltással 

is. Ismerje a lendült fogalmát, tudjon számolni a 

képletével. Tudja kimondani és értelmezni 

Newton négy törvényét. Legyen képes egyszerű 

számolási feladatokat megoldani Newton 

második és negyedik törvényével kapcsolatosan. 

Tudja Kepler első törvényét. Ismerje a nevezetes 

erőtörvényeket, tudjon számolási feladatokat 

megoldani a rugó-, a nehézségi, a súrlódási erőre 

vonatkozó összefüggésekkel kapcsolatosan. 

Ismerje a testek egyensúlyának feltételeit, az 

egyensúlyi helyzeteket, tudjon egyszerű 

számolási feladatokat megoldani. Ismerje a 

tömegközéppont fogalmát. 

 

 

Energia, munka Ismerje a munka és az energia fogalmát, az 

egyes energiafajtákat (mozgási, helyzeti és 
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rugalmas), tudja kiszámolni őket. Tudjon 

teljesítményt és hatásfokot számolni.  

 

 

 


