
 

 A fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei illetve kísérletei és egyszerű 

mérései  

 

 Mechanika 1-6 

1. Newton törvényei  
 Rugalmas ütközés tanulmányozása rugós ütközőkkel ellátott kiskocsik segítségével 

elvégzendő kísérlet 

2. Egyenes vonalú mozgások 
A Mikola-csőben lévő buborék mozgásának tanulmányozása 

elvégzendő kísérlet 

3. Forgatónyomaték, merev test egyensúlya, egyszerű gépek 
Karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható forgatónyomatékokat és az 

egyszerű emelők működési elvét! – elvégzendő kísérlet 

4. Periodikus mozgások 
Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése – elvégzendő 

kísérlet 

5. A testek tehetetlenségének vizsgálata  
Vizsgálat befőttesüveg; pohár; azt lefedő kártyalap; egy pénzérme segítségével 

elvégzendő kísérlet 

6. Lendület, lendület megmaradása 
A lendület megmaradás vizsgálata Segner-kerékkel 

elvégzendő kísérlet 

 

Hőtan 7-9 

7. Szilárd anyagok, folyadékok hőtágulásának bemutatása 
Különböző halmazállapotú anyagok hőtágulásának vizsgálata  

elvégzendő kísérlet 

8. A hőtágulás bemutatása – golyó és lyuk hőtágulása 
A hőtágulás vizsgálata Gravesande-készülékkel 

elvégzendő kísérlet 

9. Gáztörvének vizsgálata 
PET palack és meleg víz segítségével tanulmányozza a gáztörvényeket  

elvégzendő kísérlet 
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10. Testek elektromos állapota 
 Sztatikus elektromos töltés tanulmányozása különböző anyagok segítségével  

elvégzendő kísérlet 

11. Elektrosztatikus megosztás és árnyékolás 
A tételben megfogalmazottakat tanulmányozása iránytű és alumínium hegy segítségével 

elvégzendő kísérlet 

12. Egyenes vezető mágneses terének vizsgálata 
A tételben megfogalmazottakat tanulmányozása egyenes vezetővel és iránytűvel 

elvégzendő kísérlet 

13. Elektromágneses indukció 
Az elektromágneses indukció vizsgálata tekercsekkel és mágnesekkel – elvégzendő kísérlet 
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14. Geometriai fénytan – lencsék  
Üveglencse fókusztávolságának megmérése – elvégzendő kísérlet 

15. Geometriai fénytan – tükrök 
Homorú tükör képalkotásának vizsgálata – elvégzendő kísérlet 
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16. Színképek és atomszerkezet – Bohr-modell 
A Bohr modell bemutatása – ábraelemzés  

17. Az atommag összetétele, radioaktivitás 
Bomlási sort bemutató grafikon elemzése – grafikonelemzés 

18. Az atommag stabilitása – egy nukleonra jutó kötési energia 
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Gravitáció, csillagászat 19-20 

19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás  
A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének mérésével – 

elvégzendő kísérlet 

20. A naprendszer 
A naprendszer bemutatása – képelemzés alapján 

 



1. Newton törvényei  

 Ütközések 
 

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

rugalmas ütközés jelenségét! 

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! 

 

  



2. Egyenes vonalú mozgások  
 

Kísérlet: A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú 

egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!  

Szükséges eszközök: Mikola-cső; dönthető állvány; metronóm; mérőrúd/vonalzó; kréta 

A kísérlet leírása: Mérje meg a buborék által megtett utakat a metronóm által jelzett egyenlő 

időtartamok alatt! A mérést két mérésszögnél végezze el, mindkét esetben háromszor mérjen, a 

kapott adatokat foglalja táblázatba!  

 

  



3. Forgatónyomaték, merev test egyensúlya, egyszerű gépek 
 

Kísérlet: Karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható forgatónyomatékokat és az 

egyszerű emelők működési elvét  

Szükséges eszközök: Karos mérleg; erőmérő; egyforma súlyok; mérőszalag vagy vonalzó. 

A kísérlet leírása: Egy egyensúlyban lévő karos mérleg egyik oldalára akasszon fel az egyforma 
súlyokból, majd a másik oldalon egyensúlyozza ki más kiosztással, de ugyanolyan nagyságú súlyokkal 
a mérleget! Végezze el a mérést más kiosztással is! 
 

 

  



4. Periodikus mozgások 
 

Kísérlet: Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást 

végző test periódusidejének függését a test tömegétől!  

Szükséges eszközök: Bunsen-állványra rögzített rugó; legalább három, ismert tömegű súly; 

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!  

 

  



5. A testek tehetetlenségének vizsgálata  
 

Kísérlet: Helyezzen a nyitott üveg szájára kártyalapot (névjegyet, keménypapírt), és a lapra egy 

pénzérmét! A kártyalap gyors mozdulattal kipöckölhető vagy kirántható a pénz alól úgy, hogy az az 

edénybe belehull.  

Szükséges eszközök: Befőttesüveg; pohár; azt lefedő kartonlap; egy pénzérme. 
 
A kísérlet leírása: Pöckölje ki vagy rántsa ki hirtelen a kártyalapot a pénz alól, és az érme az üvegbe 
hullik. 

 

  



6. Lendület, lendület megmaradása 

A lendületmegmaradás elvének demonstrálása Segner-kerékkel 
 

Kísérlet: Vizsgálja és értelmezze a forgó eszköz mozgásának mechanizmusát, dinamikai okait! 

Szükséges eszközök: Fonálon függő műanyag pohár beleragasztott hajlítható szívószálakkal; 

lavór/tál; állvány; víz. 
 

A kísérlet leírása: Öntsön vizet a műanyag pohárba! A szívószálak végének különböző állásaiban 

figyelje meg, hogy hogyan viselkedik a berendezés, miközben kifolyik a víz! (Mindkét szívószál 

merőlegesen kifelé áll; mindkettő az óramutató járásával megegyező irányba hajlik; az egyik az 

óramutató járásával megegyezően, a másik ellentétesen hajlik.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Szilárd anyagok, folyadékok hőtágulásának bemutatása 
 

 

Kísérlet: Vizsgálja meg különböző halmazállapotú anyagok hőtágulását!  

Szükséges eszközök: Bimetall-szalag; iskolai alkoholos bothőmérő;  

borszeszégő vagy Bunsen-égő; gyufa. 

A kísérlet leírása: 

a) Gyújtsa meg a borszeszégőt, és melegítse a bimetall-szalagot a lemez egyik oldalán! Figyelje 

meg, hogy miként változik a bimetall-szalag alakja a melegítés hatására! Hagyja lehűlni a 

szalagot! Mi történik az alakjával? Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a borszeszégővel a 

szalag másik oldalát melegíti! Mit tapasztal? 

b) Fogja ujjai közé az alkoholos hőmérő folyadéktartályát, esetleg enyhén dörzsölje! Hogyan 

változik a hőmérő által mutatott hőmérsékletérték?  

 

 

  



8. Golyó és lyuk hőtágulása 
 
Kísérlet: A felfüggesztett fémgolyó éppen átfér a fémgyűrűn (Gravesande-készülék). Melegítse 

Bunsen-égővel a fémgolyót, vizsgálja meg, hogy ekkor is átfér-e a gyűrűn! Mi történik akkor, ha a 

gyűrűt is melegíti? Vizsgálja meg a gyűrű és a golyó átmérőjének viszonyát lehűlés közben! 

Szükséges eszközök: 

Gravesande-készülék;Bunsen-égő; hideg (jeges) víz. 

 

A kísérlet leírása: 

Győződjön meg arról, hogy a golyó szobahőmérsékleten átfér a gyűrűn! Melegítse fel a 

golyót, és vizsgálja meg, átfér-e a gyűrűn! Melegítse fel a gyűrűt, és így végezze el a 

vizsgálatot! Hűtse le a gyűrűt a lehető legalacsonyabb hőmérsékletre, majd tegye rá a golyót, 

s hagyja fokozatosan lehűlni! 

 

 

  



9. Gáztörvének vizsgálata 
 

Kísérlet: A PET palackba öntött meleg víz segítségével demonstrálja a palackban lévő gáz-vízgöz 

nyomása, térfogata és hőmérséklete közti összefüggést! 

Szükséges eszközök: Jól zárható PET palack, meleg víz 

A kísérlet leírása: A PET palackba töltsön meleg vizet, zárja le, rázza fel. Azután óvatosan nyissa ki! 

Mit tapasztal? Ezután zárja vissza a palackot, és hideg csapvízzel hűtse le! Mit tapasztal? 

 
 

  



10. Testek elektromos állapota 
 

Kísérlet: Különböző anyagok segítségével tanulmányozza a sztatikus elektromos töltés és a 

töltésmegosztás jelenségét! 

Szükséges eszközök: Elektroszkóp; ebonit- vagy műanyag rúd; ezek dörzsölésére szőrme vagy 

műszálas textil; üvegrúd; ennek dörzsölésére bőr vagy száraz újságpapír. 

A kísérlet leírása:  

a) Dörzsölje meg az ebonitrudat a szőrmével (vagy műszálas textillel), és közelítse az 
elektroszkóphoz úgy, hogy ne érjen hozzá az elektroszkóp fegyverzetéhez! Mit tapasztal? Mi 
történik akkor, ha a töltött rudat eltávolítja az elektroszkóptól? Ismételje meg a kísérletet 
papírral dörzsölt üvegrúddal! Mit tapasztal?  

b) Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a megdörzsölt ebonitrudat érintse hozzá az 
elektroszkóphoz! Mi történik az elektroszkóp lemezkéivel? Dörzsölje meg az üvegrudat a 
bőrrel (vagy újságpapírral), és ezt is érintse hozzá az elektroszkóphoz! Mi történik az 
elektroszkóp lemezkéivel?  

 
 

  



11. Elektrosztatikus megosztás és árnyékolás  
 
Kísérlet: 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! 

Szükséges eszközök: Iránytű állvánnyal; alumínium hegy; az iránytűt eltakaró papír és alumínium 
fólia; plexirúd; szőrme. 
 
A kísérlet leírása: Dörzsölje meg a plexirudat, és mutassa meg, hogy a keletkező elektromos tér 
kitéríti az iránytűt! Az acélhegyet alumínium hegyre cserélve igazolja, hogy a kitérésnek nincs köze a 
mágnességhez! Az iránytűt üveghengerrel lefedve mutassa meg, hogy a henger üvegfala nem 
árnyékolja le az elektromos teret! Az üveget alumínium fóliával borítva igazolja, hogy az 
alumíniumborítás leárnyékolja az elektromos teret! 
 

  



12. Egyenes vezető mágneses terének vizsgálata 
 

Kísérlet: Egyenes vezetőben indítson áramot! Az árammal átjárt vezető egyenes szakaszának 

környezetében vizsgálja a vezető mágneses terének szerkezetét egy iránytű segítségével! 

Szükséges eszközök: Áramforrás; vezető; iránytű; állvány. 
 
A kísérlet leírása: 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!  
 

 

  



13. Elektromágneses indukció 
 

Kísérlet: Légmagos tekercs és mágnesek segítségével tanulmányozza az elektromágneses indukció 

jelenségét! 

Szükséges eszközök: Középállású demonstrációs áramerősség-mérő; különböző menetszámú, vasmag 

nélküli tekercsek (például 300, 600 és 1200 menetes); 2 db rúdmágnes; vezetékek. 

A kísérlet leírása: Csatlakoztassa a tekercs két kivezetését az árammérőhöz! Dugjon be egy mágnest 

a tekercs hossztengelye mentén a tekercsbe! Hagyja mozdulatlanul a mágnest a tekercsben, majd 

húzza ki a mágnest körülbelül ugyanakkora sebességgel, mint amekkorával bedugta! Figyelje közben 

az áramerősségség-mérő műszer kitérését!  

Ismételje meg a kísérletet fordított polaritású mágnessel is! 

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy gyorsabban (vagy lassabban) mozgatja a mágnest! 

Ezután fogja össze a két mágnest és a kettőt együtt mozgatva ismételje meg a kísérleteket! 

Ismételje meg a kísérletet kisebb és nagyobb menetszámú tekerccsel is!  

 

 

  



14. Geometriai fénytan – lencsék 
 

Kísérlet: Mérje meg a kiadott üveglencse fókusztávolságát és határozza meg dioptriaértékét! 

Szükséges eszközök: Ismeretlen fókusztávolságú üveglencse; ernyő; gyertya; mérőszalag; optikai pad. 

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! Az ernyőt helyettesítheti a fal is.  

 

 

 

 

  



15. Geometriai fénytan – tükrök 

 
Feladat: Homorú tükörben vizsgálja néhány tárgy képét! Tapasztalatai alapján jellemezze a homorú 

tükör képalkotását mind gyakorlati, mind elméleti szempontból! 

Szükséges eszközök: Homorú tükör; gyertya; gyufa; ernyő; centiméterszalag.  

 
A kísérlet leírása: A homorú tükör segítségével vetítse az égő gyertya képét az ernyőre (falra)! 

 Állítson elő a tükör segítségével nagyított vagy kicsinyített képet!  

 Mérje meg a beállításhoz tartozó tárgy- és képtávolságokat. 

 Mutassa be, hogy a tükörben mikor láthatunk egyenes állású képet! 

 

  



16. Színképek és atomszerkezet – Bohr-modell 
 
Az ábra alapján mutassa be Bohr atommodelljének legfontosabb jellemzőit a hidrogénatom esetében! 

Értelmezze a hidrogén vonalas színképét a Bohr-modell alapján! 

 

 

 

 

  

Látható tartomány 
+ 



17. Az atommag összetétele, radioaktivitás 
 

Feladat: Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! 

 

 

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? 

  



18. Az atommag stabilitása – egy nukleonra jutó kötési energia 
 

Az alábbi grafikon segítségével elemezze, hogyan változik az atommagokban lévő nukleonok 

kötési energiája az atommag tömegszámának változásával! Értelmezze ennek hatását a 

lehetséges magátalakulásokra! Nevezze meg az a), b) és c) jelű nyilak által mutatott 

magátalakulásokat, valamint előfordulásukat a természetben és a technika világában! 

 

  

 

  



19. A gravitációs mező –gravitációs kölcsönhatás  
 

Kísérlet: Fonálinga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét! 

Szükséges eszközök: Fonálinga: legalább 30-40 cm hosszú fonálon kisméretű nehezék; stopperóra; 

mérőszalag; állvány. 

A kísérlet leírása: A fonálingát rögzítse az állványra, majd mérje meg a zsinór 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 négyszer! A mérést végezze el úgy is, hogy az inga hosszát 

megváltoztatja – az új hosszal történő mérést is legalább ötször végezze el! 

 

  



20. A naprendszer 
 

Feladat: A fizika teremben látható modell alapján mutassa be a naprendszert! 

 
 

 
Szempontok a bemutatáshoz: 

Mit mutat jól a modell? 

Mit ábrázol hibásan a modell? 

Melyik hibát lehetne javítani? 

Miket nem lehet javítani, miért nem? 

 

 


