
Fizika érettségi témakörök és a hozzájuk tartozó kísérleti összeállások 

  

2017    
 

 

1. tétel: Egyenes vonalú mozgások 

2. tétel: Newton törvényei 

3. tétel: Pontszerű és merev testek egyensúlya, egyszerű gépek  

4. tétel: Periodikus mozgások, harmonikus rezgőmozgás 

5. tétel: Munka, energia, teljesítmény 

6. tétel: Hidrosztatika 

7. tétel: Halmazállapot-változások 

8. tétel: A hőtan 1. főtétele 

9. tétel: Gázok állapotváltozásai 

10. tétel: Testek elektromos állapota, elektrosztatika 

11. tétel: Az elektromos áram, áramkörök 

12. tétel: Az elektromos áram mágneses tere 

13. tétel: Elektromágneses indukció 

14. tétel: Geometriai optika 

15. tétel: A fény, mint elektromágneses hullám 

16. tétel: Atommodellek, az atom elektronszerkezete 

17. tétel: Az atommag felépítése, radioaktivitás 

18. tétel: Sugárzások, sugárvédelem 

19. tétel: A gravitációs kölcsönhatás 

20. tétel: A naprendszer 

 

 

 

 

 



1. tétel melléklete: Egyenes vonalú mozgások 
 

 
 
 

Szükséges eszközök:  
Nagyobb méretű acél golyó; állítható magasságú állvány, rajta vízszintesen elhelyezett, nem 
teljesen sima felületű kerámialapon; mérőszalag; számítógép külső mikrofonnal, Audacity 
akusztikai mérőprogrammal. 

 
A mérés leírása:  

 
A lemért magasságba beállított, közelítőleg vízszintes kerámialapon gurítsa el a golyót úgy, hogy 
az a lapról a talajra essen! A kissé egyenetlen felületű kerámialapon a golyó jellegzetes hanggal 
gurul. Amikor a golyó a lap szélét elhagyva esni kezd, a hang megszűnik, végül a talajra leérkező 
golyó hangosan koppan. Készítsen hangfelvételt az Audacity program segítségével a golyó 
mozgását kísérő hangokról! A hangfelvétel grafikonján mérje meg a golyó eséséhez tartozó 
időszakaszt (a guruló golyó hangja és a koppanás közötti csendes tartományt) 
századmásodperces pontossággal! A mérést ismételje meg legalább 2 különböző magasságból 
indítva a golyót! A mért magasság- és időadatokat, illetve a mért időtartamok négyzetét foglalja 
táblázatba, majd ezek alapján számolja ki sorról sorra a gyorsulás értékét! 
Adja meg a kapott eredmények átlagát! 

 
 

 
 
 

         
  

Feladat: 

Mérje meg a különböző magasságokból leeső acélgolyó esési idejét Audacity számítógépes 

mérőprogrammal! A magasságok és az esési idők alapján határozza meg a nehézségi gyorsulás 

értékét! 



2. tétel melléklete: Newton törvényei 
 

 

 

Szükséges eszközök: 

Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel; különböző, a kocsikra rögzíthető 

nehezékek; sima felületű asztal vagy sín. 

 

A kísérlet leírása: 

 

A kocsikat helyezze sima felületű vízszintes asztalra, illetve sínre úgy, hogy a rugós ütközők egymás 

felé nézzenek! A két kocsira rögzítsen egyforma tömegű nehezékeket, és az egyik kocsit meglökve 

ütköztesse azt a másik, kezdetben álló kocsival! Figyelje meg, hogy a kocsik hogyan mozognak 

közvetlenül az ütközés után! Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a kocsik szerepét felcseréli! 

Változtassa meg a kocsikra rögzített tömegeket úgy, hogy az egyik kocsi lényegesen nagyobb 

tömegű legyen a másik kocsinál! Végezze el az ütközési kísérletet úgy, hogy a kisebb tömegű kocsit 

löki neki a kezdetben álló, nagyobb tömegűnek! Ismételje meg a kísérletet úgy is, hogy a nagyobb 

tömegű kocsit löki neki a kezdetben álló, kisebb tömegűnek!  

  

Feladat: 

A rugós ütközőkkel ellátott kocsik és a rájuk rögzíthető súlyok segítségével tanulmányozza a rugalmas 

ütközés jelenségét! 



3. tétel melléklete: Pontszerű és merev testek egyensúlya, egyszerű 

gépek 
 

 

 

Szükséges eszközök: 

Karos mérleg; erőmérő; súly; mérőszalag. 

 

A kísérlet leírása: 

 

Egy egyensúlyban lévő karos mérleg egyik oldalára akassza fel az ismert súlyú testet, és jegyezze 

fel a távolságot a rögzítési pont és a kar forgástengelye között! Rögzítse az erőmérőt a mérleg 

másik karján, a forgástengelytől ugyanekkora távolságra! Egyensúlyozza ki a mérleget függőleges 

irányú erővel, és a mért erőértéket jegyezze le! Változtassa meg az erőmérő rögzítési helyét (pl. a 

forgástengelytől fele- vagy harmad akkora távolságra, mint az első esetben), és ismét 

egyensúlyozza ki!  A mért erőértéket és a forgástengelytől való távolságot ismét jegyezze fel! 

Készítsen értelmező rajzot, amely az elvégzett mérés esetében a mért erőértékek arányait és 

irányait magyarázza!  

 

 

 

  

Feladat: 

Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható 

forgatónyomatékokat és az egyszerű emelők működési elvét! 



4. tétel melléklete: Periodikus mozgások, harmonikus rezgőmozgás 
 

 

 

 

Szükséges eszközök:  

Bunsen-állványra rögzített rugó; legalább öt, ismert tömegű súly vagy súlysorozat; stopperóra; 

milliméterpapír. 

 

A kísérlet leírása: 

 

Rögzítse az egyik súlyt az állványról lelógó rugóra, majd függőleges irányban kissé kitérítve 

óvatosan hozza rezgésbe! Ügyeljen arra, hogy a test a mozgás során ne ütközzön az asztalhoz, 

illetve hogy a rugó ne lazuljon el teljesen! A rezgőmozgást végző test egyik szélső helyzetét alapul 

véve határozza meg a mozgás tíz teljes periódusának idejét, és ennek segítségével határozza meg 

a periódusidőt! A mérés eredményét jegyezze le, majd ismételje meg a kísérletet a többi súllyal is! 

A mérési eredményeket, valamint a kiszámított periódusidőket rögzítse táblázatban, majd 

ábrázolja a milliméterpapíron a periódusidő-tömeg grafikonon! Tegyen kvalitatív megállapítást a 

rezgésidő tömegfüggésére! 

 

 

 

 

Feladat: 

Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test 

periódusidejének függését a test tömegétől! 



5. tétel melléklete: Munka, energia, teljesítmény 
 

 

 

 

Szükséges eszközök: 

Erőmérő; kiskocsi; nehezékek; sín; szalagrugó; mérőszalag. 

 

 

A kísérlet leírása: 

 

Kis hajlásszögű (5°-20°) lejtőként elhelyezett sín végére rögzítünk a sínnel párhuzamosan 

szalagrugót. A kiskocsit három különböző magasságból engedje el, és figyelje meg a rugó 

összenyomódását! Keresse meg azt az indítási magasságot, amikor a kiskocsi éppen teljesen 

összenyomja a rugót! A nehezékek segítségével duplázza, illetve triplázza meg a kiskocsi tömegét, 

és a megnövelt tömegek esetén is vizsgálja meg, milyen magasságból kell elengedni a kiskocsit, 

hogy a rugó éppen teljesen összenyomódjon! 

 

 

 

 

 

 

  

Feladat: 

Lejtőn leguruló kiskocsi segítségével tanulmányozza a mechanikai energiák egymásba alakulását! 



6. tétel melléklete: Hidrosztatika 
 

 

 

 

Szükséges eszközök: 

Arkhimédészi hengerpár (egy rugós erőmérőre akasztható üres henger, valamint egy abba 

szorosan illeszkedő, az üres henger aljára akasztható tömör henger); érzékeny rugós erőmérő; 

főzőpohár. 

 

A kísérlet leírása: 

 

Mérje meg az üres henger és az aljára akasztott tömör henger súlyát a levegőn rugós erőmérővel! 

Ismételje meg a mérést úgy, hogy a tömör henger teljes egészében vízbe lóg! Ezek után töltsön 

vizet az üres hengerbe úgy, hogy az csordultig megteljen, s ismételje meg a mérést így is! Írja fel 

mindhárom esetben a rugós erőmérő által mért értékeket! 

 

 

 

 

 

 

  

Feladat: 

Az arkhimédészi hengerpár segítségével mérje meg a vízbe merülő testre ható felhajtóerő nagyságát! 



7. tétel melléklete: Halmazállapot-változások 

 

 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

Borszeszégő; kémcső; kémcsőfogó csipesz; vizes papír zsebkendő; könnyen szublimáló kristályos anyag 

(jód); tű nélküli orvosi műanyag fecskendő; meleg víz. 

 

A kísérlet leírása: 

 

a) Szórjon kevés jódkristályt a kémcső aljára, a kémcső felső végét pedig dugaszolja el lazán a 
hideg, vizes papír zsebkendővel! A kémcsövet fogja át a kémcsőcsipesszel, és ferdén tartva 
melegítse óvatosan az alját a borszeszlángban! Figyelje meg a kémcsőben zajló folyamatot! 
Külön figyelje meg a jódkristályok környezetét és a kémcsövet lezáró vizes papír zsebkendő 
környezetét is! 

b) A műanyag orvosi fecskendőbe szívjon kb. negyed-ötöd részig meleg vizet, majd a fecskendő 
csőrét fölfelé tartva a víz feletti levegőt a dugattyúval óvatosan nyomja ki! Ujjával légmentesen 
fogja be a fecskendő csőrének nyílását! Húzza hirtelen mozdulattal kifelé a dugattyút! Figyelje 
meg, hogy mi történik eközben a fecskendőben lévő vízzel! Mit tapasztal?  
 

 

 

 

 

  

Feladat: 

Tanulmányozza szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulását! 



8. tétel melléklete: A hőtan 1. főtétele 
 

 

 

 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

Szódás-szifon, patron. 

 

 

 

A kísérlet leírása: 

 Egy üres zárt szódás-szifonba csavarja be a patront és figyelje meg a lejátszódó jelenséget. 

Állapítsa meg, milyen állapotváltozás figyelhető meg! Figyelje meg, milyen jelenség kíséri az 

állapotváltozást! Magyarázza meg a jelenséget! 

 

  

Feladat: 

Tanulmányozza, mi történik, amikor egy patront beteker egy szódás-szifonba! 



9. tétel melléklete: Gázok állapotváltozásai 
 

 

 

Szükséges eszközök: 

Tű nélküli orvosi műanyag fecskendő. 

 

A kísérlet leírása: 

 

A fecskendő dugattyúját húzza ki a legutolsó térfogatjelzésig, majd szorítsa ujját a fecskendő 

csőrére olyan erősen, hogy légmentesen elzárja azt! Nyomja erősen befelé a dugattyút anélkül, 

hogy a fecskendő csőrén kiengedné a levegőt! Mit tapasztal? Mekkora térfogatúra tudta 

összepréselni a levegőt? 

A dugattyún a nyomást fenntartva hirtelen engedje el a fecskendő csőrét! Halk hangot hallhat a 

fecskendőből. Mi lehet a hanghatás oka? Húzza ki ismét a dugattyút a felső állásba, fogja be ismét 

a fecskendő csőrét, és nyomja be erősen a dugattyút! A fecskendő csőrét továbbra is befogva 

engedje el a dugattyút! Mi történik?  

Végezze el a kísérletet úgy is, hogy az összenyomott fecskendő csőrét befogja, ezután kifelé húzza 

a dugattyút, majd ebből a helyzetből engedi el! Mi tapasztal? 

 

 

 

 

 

Feladat: 

Elzárt gázt összenyomva tanulmányozza a gáz térfogata és nyomása közti összefüggést állandó 

hőmérsékleten!  



10. tétel melléklete: Testek elektromos állapota / 

Elektrosztatika 
 

 

 
Szükséges eszközök: 
Iránytű állvánnyal; alumínium hegy; az iránytűt kényelmesen befedő főzőpohár; a 
főzőpohár palástjára éppen ráhúzható alumíniumhenger; plexirúd; szőrme. 
 

 
A kísérlet leírása: 
 
Dörzsölje meg a plexi rudat, és mutassa meg, hogy a keletkező elektromos tér kitéríti az iránytűt! 

Az acélhegyet a saját készítésű alumínium hegyre cserélve igazolja, hogy a kitérésnek nincs köze a 

mágnességhez! Az iránytűt a mérőhengerrel lefedve mutassa meg, hogy a henger üvegfala nem 

árnyékolja le az elektromos teret! A mérőhengerre ráhúzva az alumínium palástot igazolja, hogy 

az alumíniumborítás leárnyékolja az elektromos teret! 

 

    

 

  

Feladat:  

Egy iránytűt térítsen ki elektromos tér segítségével! Egy alumínium hegy segítségével igazolja, hogy 

a jelenségnek nincs köze a mágnességhez! Ezt követően mutassa be, hogy az üveg nem árnyékolja le 

az elektromos teret, az alumíniumborítás viszont igen! 



11. tétel melléklete: Az elektromos áram, áramkörök 
 

 

 

 

Szükséges eszközök: 

2 darab ceruzaelem; két egyforma zsebizzó foglalatban; kapcsoló; vezetékek; feszültségmérő 

műszer, áramerősség-mérő műszer (digitális multiméter). 

 

A kísérlet leírása: 

 

Készítsen kapcsolási rajzot két olyan áramkörről, amelyben a két izzó sorosan, illetve 

párhuzamosan van kapcsolva!  

A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze mindkét áramkört! Mérje meg a fogyasztókra eső 

feszültségeket és a fogyasztókon átfolyó áram erősségét mindkét kapcsolás esetén! Figyelje meg 

az izzók fényerejét mindkét esetben!   

 

 

  

Feladat: 

Egy áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével tanulmányozza a soros, illetve a párhuzamos kapcsolás 

feszültség- és teljesítményviszonyait! 



12. tétel melléklete: Az elektromos áram mágneses tere 
 

 

 
Szükséges eszközök: 
Áramforrás (zsebtelep); vezető; iránytű; állvány. 

 
A kísérlet leírása: 
 
Az ábrákon szereplő megoldást követve árammal átjárt egyenes vezetőt feszítünk ki egy iránytű 

környezetében. Először a vezető iránya észak-déli legyen, másodszor kelet-nyugati! Figyelje meg 

mindkét esetben az iránytű viselkedését! Végezze el a kísérletet fordított áramiránnyal is!  

 

 

 

 

Feladat:  

Egyenes vezetőben indítson áramot! Az árammal átjárt vezető egyenes szakaszának környezetében 

vizsgálja a vezető mágneses terének szerkezetét egy iránytű segítségével! 



13. tétel melléklete: Elektromágneses indukció 
 

 
 

 

Szükséges eszközök: 
Két egyforma hosszú cső (egyik anyaga réz a másiké alumínium), melyekbe a mágnes 

kényelmesen belefér, és elakadás nélkül tud bennük mozogni; neodímium mágnes; stopperóra, 

centiméterszalag.  

 
A kísérlet leírása: 
 
Vizsgálja meg, hogy a csövek fala nem vonzzák a mágnest! Ejtse bele a mágnest a csövekbe, 

figyelje meg a mozgását!  

Mérje meg a csövek hosszát! Indítsa el a stopperórát, fogja függőlegesen az alumínium csövet, és 

amikor az időmérés 10 másodpercnél tart, ejtse bele a csőbe a mágnest! A csövet állandó 

magasságban tartva állítsa meg a stopperórát akkor, amikor a mágnes kiért a cső alján! Állapítsa 

meg a mágnes esésének idejét, majd jegyezze föl a mért adatokat! 

Ismételje meg a mérést a rézcsővel is! 

  

 

 

 

  

Feladat: 

Két különböző anyagú (réz és alumínium) egyforma hosszúságú cső áll rendelkezésére. Vizsgálja meg a 

csövekbe ejtett neodímium mágnes mozgását!  



14. tétel melléklete: Geometriai optika 
 

 

 

Szükséges eszközök: 

Ismeretlen fókusztávolságú üveglencse; ernyő; gyertya; mérőszalag; optikai pad és rögzítők. 

 

A kísérlet leírása: 

 

Helyezze a gyertyát az optikai pad tartójára, és gyújtsa meg! Helyezze el az optikai padon a 

papírernyőt, az ernyő és a gyertya közé pedig a lencsét! Mozgassa addig a lencsét és az ernyőt, 

amíg a lángnak éles képe jelenik meg az ernyőn! Mérje le ekkor a kép- és tárgytávolságot, és a 

leképezési törvény segítségével határozza meg a lencse fókusztávolságát! 

 

A mérés eredményét felhasználva határozza meg a kiadott üveglencse dioptriaértékét! 

 

 

 

  

Feladat: 

Mérje meg a kiadott üveglencse fókusztávolságát és határozza meg dioptriaértékét! 



15. tétel melléklete: A fény, mint elektromágneses hullám 
 

 

 

 

Szükséges eszközök: 

Két bekeretezett polárszűrő, melyek közül az egyik keretén meg van jelölve a polarizációs irány, a 

másiknál nincsen; ceruza. 

 

 

A kísérlet leírása: 

 

Nézzen a polárszűrőn az ablak irányába! Helyezze rá a másik polárszűrőt! A felső szűrőt lassan 

körbeforgatva figyelje meg, hogyan változik a két szűrőn átjutó fény intenzitása! Ennek 

segítségével állapítsa meg a felső polárszűrőre jellemző, ismeretlen polarizációs irányt! A szűrő 

keretén tüntesse fel ezt az irányt! 

 

 

 

 

  

Feladat: 

A polárszűrőkkel tanulmányozza a fénypolarizáció jelenségét! Állapítsa meg az ismeretlen polárszűrőre 

jellemző polarizációs irányt! 



16.  tétel melléklete: Atommodellek, az atom elektronszerkezete 
 

 

 

 

 

Szükséges eszközök: 

Vezetékes gáz; Bunsen-égő; gyufa; különböző fémek sói; égetőkanál vagy égetődrót. 

 

A kísérlet leírása: 

 

A gázégőt óvatosan gyújtsa meg! A kiadott anyagokat az égetőkanál vagy égetődrót segítségével 

tartsa a gázlángba, és tartsa ott, amíg a minta fényes izzásba nem jön (kb. 1000-1400°C 

hőmérsékleten)! Mi történik a lánggal? Végezze el a kísérletet az összes előkészített anyaggal! 

Megfigyeléseit jegyezze le! 

 

 

 

 

  

Feladat: 

A kiadott anyagokat lángba tartva figyelje meg és értelmezze a létrejövő jelenséget! 



 

17.  tétel melléklete: Az atommag felépítése, radioaktivitás 
 

 

 

 

 

 

 

Szempontok az elemzéshez: 

 

Mit jelölnek a számok a grafikon vízszintes, illetve függőleges tengelyén? Mi a kiinduló elem és mi 

a végső (stabil) bomlástermék? Milyen bomlásnak felelnek meg a különböző irányú nyilak, 

hogyan változnak a jellemző adatok ezen bomlások során? Hány bomlás történik az egyik és hány 

a másik fajtából? 

 

 

 

Feladat: 

Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! 



18.  tétel melléklete: Sugárzások, sugárvédelem 
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Feladat: 

Vizsgálja meg és értelmezze az alábbi diagramot! Fejtse ki a sugárzások – sugárvédelem témakörét a 

megadott szempontok alapján, a diagram elemzését felhasználva! 

 

Az átlagos természetes eredetű sugárterhelés: 2,4 mSv/év. 



19. tétel melléklete: A gravitációs kölcsönhatás 
 

 
 

 

Szükséges eszközök: 

Foucault-inga; stopperóra; mérőszalag; állvány. 

 

A kísérlet leírása: 

 

Mérje meg a Foucault-ingát hosszát és jegyezze le! Kis kitérítéssel hozza az ingát lengésbe! 

Ügyeljen arra, hogy az inga maximális kitérése 20 foknál ne legyen nagyobb! Tíz lengés idejét 

stopperrel lemérve határozza meg az inga periódusidejét! Mérését ismételje meg még 

legalább háromszor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat: 

Foucault-inga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét! 



20.  tétel melléklete: A naprendszer 
 

 

 

 

Szükséges eszközök: 

Optikai pad; egy ismert, hosszabb fókusztávolságú gyűjtő- és egy rövidebb fókusztávolságú 

szórólencse, lovasokkal; mérőszalag; két egyforma. 

 

A kísérlet leírása: 

 

Rögzítsünk optikai padra egy hosszabb gyújtótávolságú gyűjtő- és egy rövidebb gyújtótávolságú 

szórólencsét! A két lencse távolsága a két gyújtótávolság abszolút értékének különbsége legyen!  

 
Irányítsuk a távcső gyűjtőlencséjét egy távolban elhelyezett figura felé, és végtelenre akkomodált 

szemmel nézzünk a szórólencsén keresztül! 

A kép élesre állítását a lencsék távolságának finom változtatásával végezzük! A távcső egyenes 

állású, nagyított képet ad.  

A másik figurát helyezze el olyan távolságban, hogy a méretét távcső nélkül körülbelül akkorának 

lássa, mint a távcsövön át megfigyelt figuráét!  Mérje meg a két figurának a megfigyelési ponttól 

mért távolságát! 

 
     

Feladat: 

Egy gyűjtő- és egy szórólencse segítségével építsen távcsövet, és végezze el vele egy távoli tárgy 

megfigyelését! 


