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Középszintű fizika érettségi vizsga 

(a szóbeli vizsga témakörei)  

 
1.  Mechanika (30%) 

1.1.  Newton törvényei 1. tétel 

1.2.  Egyenes vonalú mozgások 2. tétel 

1.3.  Munka, energia, teljesítmény 3. tétel 

1.4.  Pontszerű- és merev test egyensúlya 4. tétel 

1.5.  Harmonikus rezgőmozgás jellemzői 5. tétel 

1.6.  Hidrosztatikai jelenségek 6. tétel 

2.  Hőtan (15%) 

2.1.  Szilárd testek és folyadékok hőtágulása 7. tétel 

2.2.  Halmazállapot-változások 8. tétel 

2.3.  Gázok egyszerű állapotváltozásai 9. tétel 

3. Elektromosság és mágnesesség (20%) 

3.1.  Elektrosztatikai kölcsönhatások 10. tétel 

3.2.  Az egyenáram 11. tétel 

3.3.  Mozgó töltések a mágneses mezőben 12. tétel 

3.4. Elektromágneses hullámok 13. tétel 

4. Optika (10%) 

4.1. Fényelektromos jelenség (foton-optika) 14. tétel 

4.2. Lencsék képalkotása (geometriai optika) 15. tétel 

5.  Atom- és magfizika (15%) 

5.1.  Az atom szerkezete (atom-modellek) 16. tétel 

5.2.  Radioaktivitás 17. tétel 

5.3.  Atomerőmű elvi felépítése, működése 18. tétel 

6. Gravitáció, csillagászat (10%)  

6.1.  A gravitációs mező és a bolygómozgás 19. tétel 

6.2.  A csillagok és a Nap 20. tétel 



Fizika érettségi tételsor                                                   2021. június                                              Szigyártó László 

Vasvári Pál Gimnázium  Székesfehérvár 

A szóbeli tételekhez kapcsolódó elvégzendő kísérletek/gyakorlati feladatok és 

eszközök/berendezések jegyzéke: 

(Az Oktatási Hivatal által központilag nyilvánosságra hozott kísérletek esetében csak a 

központi kísérlet-lista szerinti sorszámot adtuk meg, a kísérletek leírása a https://dload-

oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/fizika_kozep_szobeli_kiserletlist

a_2021maj.pdf linken megtekinthető, illetve letölthető. A saját összeállítású kísérletek leírása a 

lista végén található)  

Tétel 

sorszáma 

A tételhez tartozó 

kísérlet megnevezése 

Kísérlet 

(gyakorlati 

feladat) 

jellege 

A központi 

jegyzékben 

a sorszáma 

megjegyzés 

1. A testek tehetetlenségének 

vizsgálata 

bemutató 8.  

2. Egyenes vonalú mozgások mérési 2.  

3. Munka, mechanikai 

energia 

mérési 3.  

4. Merev test egyensúlya, 

egyszerű gépek 

mérési 4.  

5. Periodikus mozgások mérési 5.  

6. Archimédész törvényének 

igazolása 

mérési 11.  

7. . A hőtágulás bemutatása – 

golyó és lyuk hőtágulása 

bemutató 14.  

8. Hőmérséklet állandósága 

halmazállapot-változás 

közben 

bemutató - Saját 

összeállítás 

9. A Boyle–Mariotte-törvény 

szemléltetése 

bemutató 17.  

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/fizika_kozep_szobeli_kiserletlista_2021maj.pdf
https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/fizika_kozep_szobeli_kiserletlista_2021maj.pdf
https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/fizika_kozep_szobeli_kiserletlista_2021maj.pdf
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10. Elektrosztatikus megosztás 

és árnyékolás 

bemutató 20.  

11. Soros- és párhuzamos 

kapcsolás 

mérési 21.  

12. Az elektromágneses erő bemutató - Saját 

összeállítás 

13. Elektromágneses indukció bemutató 25.  

14. Fényelektromos jelenség elemzés, 

értelmezés 

- Saját 

összeállítás 

15. Geometriai fénytan – 

optikai eszközök 

mérési 27.  

16. Színképek és 

atomszerkezet – Bohr-

modell 

szemléltetés, 

elemzés, 

értelmezés 

32.  

17. Az atommag összetétele, 

radioaktivitás 

elemzés, 

értelmezés 

33.  

18. Nukleáris erőmű elvi 

felépítése és működése 

szemléltetés - Saját 

összeállítás 

19. . A gravitációs mező – 

gravitációs kölcsönhatás 

mérési 37.  

20. A Merkúr és a Vénusz 

összehasonlítása 

elemzés, 

értelmezés 

40.  
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Saját összeállítású gyakorlati feladatok ismertetése: 

 

7. tételhez: Hőmérséklet állandósága halmazállapot-változás közben 

Eszközök: Edény, benne vízzel kevert jégkockák (vagy zúzott jég), hőmérő, 

hőforrás. 

Feladat: Mutassa be, hogy a halmazállapot-változás nem jár hőmérséklet-változással. 

Ehhez mérje meg jég-víz keverék hőmérsékletét külső hőforrással történő melegítés 

közben több időpontban, és mérési adataival támassza alá a feltételezést. 

Értelmezze is a bemutatott jelenséget! 

12. tételhez: Az elektromágneses erő 

Eszközök: Patkómágnes, hajlított vezető, állvány, szabályozható áramforrás 

Feladat:. A meghajlított és végeinél felfüggesztett vezető egy egyenes, vízszintes darabja 

egyensúlyi helyzetben a függőleges síkban elfektetett patkómágnes szárai között 

helyezkedik el. Az áram irányát és erősségét változtatva mutassa be, hogy az áramjárta 

vezetőben mozgó töltésekre is az áramirányra merőleges irányú (Lorentz-)erő hat, 

melynek nagysága függ az áramerősségtől, iránya pedig az áram irányától. 

14. tételhez: Fényelektromos jelenség 

Eszközök: Grafikonon ábrázolt mérési adatok, számológép, függvénytáblázat  

Feladat:. A grafikonon az elektronok kilépésének megakadályozásához szükséges 

ellenfeszültség került ábrázolásra a frekvencia függvényében. A grafikonon szereplő 

értékek alapján határozza meg a határfrekvenciát, a határhullámhosszt és a kilépési 

munkát, majd ezek segítségével azonosítsa (függvénytáblázatból), hogy melyik fémről 

van szó! 

18. tételhez: Nukleáris erőmű elvi felépítése és működése 

Eszközök: Vázlatos ábra egy három hűtőkörös nukleáris erőmű egységeiről 

Feladat:. Az ábra alapján magyarázza el az erőmű működését. Térjen ki arra, miért 

előnyös szétválasztani a három hűtőkört, hol van szükség fokozott sugárvédelemre, mely 

egységekben keletkezhetnek sugárzó anyagok, mi történik ezekkel.  

 


