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1. A fizikaérettségit érintő rendeleti változások 

A fejezetben használt jelölések 

Az alábbiakban összegyűjtöttük a rendeletek módosításában található változásokat. A régi rendelet 
olyan részeit, amelyek az új dokumentumban már nem szerepelnek áthúzással jelöltük. A módosított 
rendelet új elemeit mindenhol dőlten szedtük. 

A részletes érettségi vizsgakövetelményeket tartalmazó táblázatoknál követtük a rendelet szerkezetét, 
azaz az emelt szintű követelményeket részletező oszlopokban csak azokat a tartalmi elemeket 
közöljük, amelyek a középszinthez képest plusz követelményként jelentkeznek. Így értelemszerűen az 
emelt szintű követelmények csak a középszintű követelményekkel együtt válnak teljessé. 

A jelen dokumentumban a könnyebb és gyorsabb áttekinthetőség kedvéért a táblázatnak és a 
szövegnek csak azokat a részeit közöljük, amelyeket érintett a rendeletek módosítása. 

1.1. A változásokról általánosan 

Az általános és részletes követelményrendszer, továbbá a vizsgaleírás módosítása során arra 
törekedtünk, hogy a módosított rendeletek összhangban legyenek az új NAT-ban és kerettantervekben 
megfogalmazott célokkal és tartalmi követelményekkel. Szerettük volna, ha a modern pedagógiai 
szemlélet és a fejlett módszertani eszközök is megjelennek a dokumentumokban. Továbbá célul tűztük 
ki azt is, hogy a kétszintű érettségi eredeti, számunkra rendkívül vonzó célja még markánsabban 
mutatkozzon meg a követelményekben is. Nevezetesen a középszintű vizsga célja egy olyan 
általánosan elfogadott és fontosnak tartott közismereti szint elérésének ellenőrzése legyen, mely 
szoros, azonnal „készpénzre” váltható kapcsolatot teremt a hétköznapok jelenségei és a 
természettudomány között. Az emelt szintű vizsga azonban, ezen célokon túl, egy jóval magasabb 
szintű követelményrendszer alapján, sokoldalúbban értékelje a vizsgázók szaktárgyi tudását és 
készségeit azzal a szándékkal, hogy a vizsgázók sikeresen vegyék a felsőoktatásban az akadályokat. 
Célul tűztük ki, hogy javuljon a fizika tantárgy érettségi vizsgarendszerének nyilvánossága és a 
vizsgázók esélyegyenlősége. Továbbá mindvégig szem előtt tartottuk azt a korábbiakban már említett 
célt, hogy a változások járuljanak ahhoz hozzá, hogy a fizikát több vizsgázó válassza az érettségin mind 
közép-, mind pedig emelt szinten. 

1.2. A fizikaérettségi általános követelményeiről szóló rendeletet érintő változások (100/1997. 
(VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról) 

A fizikaérettségi-vizsga célja 

A középszintű fizikaérettségi alapvetően olyan vizsga, ami a fizika tantárgy elsajátítása során 
szerzett műveltséget kéri számon, és mint ilyen, nem elsődlegesen a szakirányú 
természettudományos felsőoktatás igényeit hivatott kiszolgálni, és nem elsősorban az összetett 
számítási feladatok megoldására helyezi a hangsúlyt. Célja azok számára vizsgalehetőséget 
nyújtani, akikhez közel áll a természettudományos gondolkodás, akik kíváncsiak arra, hogy 
a környezetünkben található eszközök, megfigyelhető folyamatok hogyan értelmezhetők, 
írhatók le a fizika eszközrendszerével, de nem feltétlenül műszaki vagy fizikusi pályát 
választanak. A középszintű érettségi feladataiban különös hangsúlyt nyernek az általános 
természettudományos kompetenciák. A vizsgált problémák a feladat típusától függetlenül 
elsősorban kontextusban, a napi élethez kötődően jelennek meg. A vizsga széleskörű 
ismeretrendszerre épül, amely a vizsgaleírásban szereplő elvárt ismereteken túl olyan új 
ismeretek feldolgozását is elvárja, amelyeket a vizsga feladatai explicit módon tartalmaznak. 
A tanulói teljesítményt az érettségi vizsgaleírás általános követelményeiben rögzített 
kompetenciákkal összhangban ezen új információk megértése, értelmezése, kezelése jelenti. 
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Továbbá a középszintű fizikaérettségi-vizsga célja annak megállapítása is, hogy a vizsgázó 
- képes-e megérteni a hétköznapi életben használt eszközök működését; 
- képes-e a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő egyszerűbb 

problémák felismerésére és megértésére; 
- képes-e a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő egyszerűbb 

problémák megértésére, és a lehetséges megoldási lehetőségek mérlegelésére. 

Az emelt szintű fizikaérettségi elsősorban a felsőoktatásban a fizikusi és mérnöki szakirányt 
választók, valamint az orvosi pályára készülők szakirányú érettségije. Célja, hogy a vizsgára való 
felkészülés előkészítse a felsőfokú tanulmányi követelményeknek való megfelelést. Az emelt 
szintű érettségi vizsga során jelentős szerepet kapnak az összetett számítási feladatok. A vizsga 
elsősorban az érettségi követelmények általános leírásában szereplő természettudományos 
kompetenciákat kéri számon, azonban törekszik a feladatok és problémák kontextusba 
helyezésére is, továbbá a mindennapi élet problémáinak megragadására. Az emelt szintű 
érettségi elsődleges célnak a vizsgaleírásban rögzített tartalmi elemek mind teljesebb 
számonkérését tekinti. 

Továbbá az emelt szintű fizikaérettségi-vizsga célja annak megállapítása is, hogy a vizsgázó 
- ismeri-e a legfontosabb technikai eszközök, rendszerek működési elveit, és képes-e 

megérteni az összetettebb eszközök működését; 
- képes-e a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő, összetettebb 

problémák felismerésére és megértésére; 

- képes-e a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő, összetettebb 
problémák megértésére és a lehetséges megoldási lehetőségek mérlegelésére. 

Tartalmi követelmények 

1. táblázat. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben megfogalmazott tartalmi követelmények 
módosításai középszinten 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Mechanika  

A dinamika törvényei Kényszererők felismerése konkrét példákban. 
Erőtörvények (súrlódási erők, rugalmas erő, gravitációs erő). 

Mozgások A súrlódás jelensége, csillapodás. 

Folyadékok és gázok 
mechanikája 

A légnyomás kimutatása és mérése. 
Hidrosztatikai  nyomás. 
Pascal törvénye. 
Felhajtóerő. 
Felületi feszültség. 
Közegellenállás. 
Kontinuitási törvény. 
Bernoulli-törvény. 

 

2. Hőtan, termodinamika 

A termodinamika 
II. főtétele 

Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok fogalma. 

A hőterjedés formái A hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelensége. 
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3. Elektromágnesség 

Az egyenáram Az energiafogyasztással kapcsolatos fogalmak. 

Magnetosztatika. 
Egyenáram mágneses 
mezője 

Az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses mezejének 
jellege. 

 

4. Optika 

A fény Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fény terjedési sebessége. 
A fény visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 
A fénytörés, a Snellius–Descartes-törvény, a teljes visszaverődés 
jelensége. 
Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek. 
A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, polarizáció). 
Képalkotás, valódi és látszólagos kép; a nagyítás fogalmának 
ismerete, alkalmazása. 
A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 
Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, a dioptria 
fogalma. 
Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a szem, a 
szemüveg, a fényképezőgép működésének alapelvei. 

 

4. 5. Atomfizika, magfizika 

A kvantumfizika elemei Összefüggés a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok 
energiája között. 

 

5. 6. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció Potenciális energia homogén gravitációs mezőben. 

 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Elméletek, felfedezések, 
találmányok 

Néhány új energiatermelő és átalakító technika, és azok hatása az 
adott kor gazdasági és társadalmi folyamataira. 
A modern technika, a távközlés, a számítástechnika vívmányai és 
ezen eszközöknek a mindennapi életre is gyakorolt hatása. 

 

2. táblázat. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben megfogalmazott tartalmi követelmények 
módosításai emelt szinten 

EMELT SZINT 

 

Témakör Követelmények 

1. Mechanika  

A dinamika törvényei Az erő forgató hatása, a forgatónyomaték fogalma, a merev test 
egyensúlyának kettős feltétele, a változó forgómozgás dinamikai 
leírása. 

Mozgások A tiszta gördülés fogalma. 
A változó forgómozgás leírása. 
Hangszennyezés. 
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Folyadékok és gázok 
mechanikája 

A légnyomás kimutatása és mérése. Hidrosztatikai nyomás. 
Pascal törvénye. Felhajtóerő. 
Felületi feszültség. Közegellenállás. 
Kontinuitási törvény. Bernoulli-törvény. 
A hidrosztatikai ismeretek alkalmazása. 

 

2. Hőtan, termodinamika 

Halmazállapot- változások A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete. 
Olvadás és fagyás. 
Párolgás és lecsapódás. Forrás. 
E folyamatok energetikai vizsgálata és a kapcsolódó ismeretek 
alkalmazása. 

A hőterjedés formái A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás jelensége. 

 

3. Elektromágnesség 

Az egyenáram Az energiafogyasztással kapcsolatos fogalmak. 
Az elektrolízis jelensége. 

Magnetosztatika 
Egyenáram mágneses 
mezője 

Analógia és különbség a magneto- és az elektrosztatikai jelenségek 
között. 
Az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses mezejének 
jellege. 

Az elektromágneses 
indukció 

A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz 
törvénye, a jelenségek értelmezése. 

 

4. Optika 

A fény Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fénysebesség mérése. A fény 
visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 
A fénytörés, a Snellius–Descartes-törvény, a teljes visszaverődés 
jelensége. Prizma, planparalel lemez. 
Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek. 
A fény hullámjelenségeinek ismerete (interferencia, elhajlás, 
polarizáció). 
A lézerfény sajátosságai. 
Képalkotás, valódi és látszólagos kép; a nagyítás fogalmának 
ismerete, alkalmazása. 
A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 
Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete; a dioptria 
fogalma. 
Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a szem, a 
szemüveg, a fényképezőgép működésének alapelvei. 

 

4. 5. Atomfizika, magfizika 

 

 5. 6. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció Potenciális energia homogén és centrális gravitációs mezőben. 

 

6. 7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Elméletek, felfedezések, 
találmányok 

Néhány új energiatermelő és átalakító technika, és azok hatása az 
adott kor gazdasági és társadalmi folyamataira. 
A modern technika, a távközlés, a számítástechnika vívmányai és 
ezen eszközöknek a mindennapi életre is gyakorolt hatása. 
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1.3. A fizikaérettségi-vizsga részletes követelményeit érintő változások (40/2002. (V. 24.) OM 
rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

Az elvárt kompetenciákat érintő változások középszinten 

Újonnan, illetve módosítva megjelenő elvárt kompetenciák a középszintű vizsgán: 

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi 
kompetenciák meglétét kell bizonyítania: 

 ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a modern kor 
technikai eszközök eszközeinek működésével és azok hétköznapi használatával; 

 grafikonok, ábrák és folyamatábrák készítése, értékelése, elemzése; 

 a vizsga szintjének megfelelő szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 induktív és deduktív következtetés; 

 analógiás következtetés; 

 adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 
felhasználása; 

 tudományos és áltudományos szövegek/információk elkülönítése; téves információk 
azonosítása; 

 a mindennapi életben használt eszközök működésének megértése; 

 a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos összefüggő problémák felismerése és 
megértése; 

 a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő problémák megértése 
és a lehetséges megoldási lehetőségek ismerete. 

A részletes érettségi vizsgakövetelményekben szereplő témaköröket érintő változások közép- és 
emelt szinten 

Amely témakörhöz a (részletes érettségi vizsgakövetelmények) táblázata nem tartalmaz külön 
követelményt, ott a fogalom ismerete az elvárás. 

3. táblázat. A 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben megfogalmazott részletes követelményeket érintő 
módosítások – középszint 

Változások középszinten 

 
1. Mechanika 

 

TÉMÁK KÖZÉPSZINT 

1.1. Newton törvényei  

Kölcsönhatás Ismerje fel, ábrázolja és jellemezze az egy kölcsönhatásban 
fellépő erőket, fogalmazza meg, értelmezze Newton 
törvényeit. 

 

Lendület, 
lendületváltozás, 
Lendületmegmaradás 

Konkrét, mindennapi példákban (pl.: ütközések, 
közlekedésbiztonság) ismerje fel a lendületmegmaradás 
törvényének érvényesülését, egy egyenesbe eső változások 
esetén tudjon egyszerű feladatokat megoldani.  

 

Ütközések vizsgálata   
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Szabaderő, kényszererő Konkrét esetekben ismerje fel a kényszererőket 

 

1.2. Pontszerű és merev 
test egyensúlya 

 

Forgatónyomaték Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi 
állapotát. Ismerje az erő forgató hatását, a forgatónyomaték 
fogalmát, a merev test egyensúlyának kettős feltételét.  

 

1.4. Mozgásfajták  

Anyagi pont, merev test Tudja alkalmazni Ismerje az anyagi pont és a merev test 
fogalmát a probléma jellegének megfelelően. 

Vonatkoztatási rendszer Egyszerű példákon értelmezze példákban ismerje fel a hely és 
a mozgás viszonylagosságát. 

Rugalmas erő  A rugóállandó és rugóerő fogalma és alkalmazása egyszerű 
feladatokban.  

 

Longitudinális, 
transzverzális hullám, 
polarizált hullám, egy-, 
két, háromdimenziós 
hullám  

Ismerje fel, hogy egy adott hullám melyik kategóriába 
tartozik.  

 

Visszaverődés, törés 
jelensége Beesési, 
visszaverődési, törési 
szög, törésmutató 
Polarizáció 
Interferencia 
Elhajlás 
Állóhullám 

Tudja leírni a hullámjelenségeket 
Tudjon példákat mondani a mindennapi életből 
hullámjelenségekre. 

 

Ultrahang, infrahang Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány gyakorlati 
alkalmazást, a zajártalom mibenlétét.  

 

1.7. Folyadékok és gázok 
mechanikája 

 

A légnyomás 
kimutatása és mérése 

Ismerje a légnyomás fogalmát, mértékegységeit. Ismerjen 
néhány, a levegő nyomásával kapcsolatos, gyakorlati 
szempontból is fontos jelenséget. 

Pascal törvénye  
Hidrosztatikai nyomás 
Felhajtóerő 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit hétköznapi 
jelenségek értelmezésére. 
Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére. 

Felületi feszültség Ismerje a felületi feszültség fogalmát. Ismerje a 
határfelületeknek azt a tulajdonságát, hogy minimumra 
törekszenek. 

Közegellenállás Ismerje a közegellenállás jelenségét, és tudja, hogy mitől függ 
a közegellenállási erő. 
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Kontinuitási törvény 
Bernoulli-törvény 

Tudjon példát mondani az áramlási törvények alkalmazására 
a gyakorlati életből. 

 
2. Termikus kölcsönhatások Hőtan, termodinamika 

 

2.1. Állapotjelzők, 
termodinamikai 
egyensúly 

 

Anyagmennyiség (tömeg, 
részecskeszám), mól 

 

 

2.3. Állapotegyenletek 
(összefüggés a gázok 
állapotjelzői között) 

 

Gay-Lussac I. és II. 
törvénye 
Boyle-Mariotte törvénye 
Egyesített gáztörvény 

Tudjon értelmezni egyszerű p–V diagramokat. 

 

2.4. Az ideális gáz 
kinetikus modellje 

 

Hőmozgás Ismerje Kvalitatív módon ismerje, mit jelent a gáznyomás, a 
hőmérséklet a kinetikus gázelmélet alapján. 

 

2.5. Energiamegmaradás 
hőtani folyamatokban 

 

Hőmennyiség, 
munkavégzés 

Értelmezze Ismerje a gázon és a gáz által végzett a térfogati 
munkavégzést és a hőmennyiség fogalmát. 

 

2.6. Kalorimetria  

Fajhő, hőkapacitás, 
termikus egyensúly 
Gázok fajhői 

Ismerje a hőkapacitás, fajhő fogalmát, és azokat tudja 
alkalmazni egyszerű problémák esetén. tudja kvalitatív 
módon megmagyarázni a kétféle fajhő különbözőségét 
gázoknál. Legyen képes egyszerű keverési feladatok 
megoldására. 

 

2.7. Halmazállapot-
változások 

Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait. 
Ismerje a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos 
fogalmakat és azokat tudja alkalmazni egyszerű problémák 
esetén. 

Olvadás, fagyás Értelmezze a fogalmakat. Ismerje az olvadáspontot 
befolyásoló tényezőket.  

 

A víz különleges fizikai 
tulajdonságai 

 
Értse Ismerje a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, 
tudjon példákat mondani ezek következményeire (pl. az élet 
kialakulásában, fennmaradásában betöltött szerepe). 

 Értse, Ismerje, milyen változásokat okoz a felmelegedés, az 
üvegházhatás, a savas eső stb. a Földön. 
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2.8. A termodinamika II. 
főtétele 

 

Reverzibilis, irreverzibilis 
folyamatok 

Ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát.  
 

 

2.9. A hőterjedés formái Ismerje a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét.  

 
3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás Elektromágnesség 

 

3.2. Egyenáram  

Félvezető eszközök Tudja megfogalmazni a félvezetők alkalmazásának 
jelentőségét a technika fejlődésében, tudjon példákat 
mondani a félvezetők gyakorlati alkalmazására (pl. dióda, 
tranzisztor, memóriachip, napelemek). 

 

3.3. Az időben állandó 
mágneses mező 

  

Mágneses 
alapjelenségek 

Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az 
elektrosztatikai alapjelenségek között. 

 

Mágnesezhetőség, 
mágneses megosztás  

  

Az áram mágneses 
mezeje 
Hosszú egyenes vezető, 
egyenes tekercs 
mágneses mezeje  

Ismerje az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses 
mezejének jellegét.  
 

 

3.4. Az időben változó 
mágneses mező 

  

Lenz törvénye Ismerje Lenz törvényét, és tudjon hozzá kapcsolódó egyszerű 
kísérleteket és jelenségeket a törvény alapján értelmezni. 
említeni. 

 

Generátor, motor, dinamó Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét, 
alkalmazásait. 

 
4. Optika 

 

4.1. A fény mint 
elektromágneses hullám 

 

Fényinterferencia 
Fénypolarizáció, 
polárszűrő 

Ismerje az interferenciát, elhajlást és a polarizációt, és 
ismerje fel ezeket egyszerű jelenségekben. Értse a fény 
transzverzális jellegét. 
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4.5. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 
 

5.6. Gravitáció, csillagászat 
 

5.2. Az atom szerkezete  

Elektronburok Tudja értelmezni az elektromosság atomos természetét az 
elektrolízis törvényei alapján. Ismerje az elektromosság 
atomos természetét.  

 

Vonalas színkép 
Bohr-féle atommodell 
Energiaszintek 
Bohr-posztulátumok 

Ismerje a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok 
energiája közötti összefüggést. 

 

5.3. Az atommagban 
lejátszódó jelenségek 

 

Sugárzásmérő detektorok Tudjon példát mondani sugárzásmérő eszközre és annak 
gyakorlati alkalmazására. 

 
6. 7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

 

7.1. A fizikatörténet 
fontosabb személyiségei 

 

Kármán Tódor   

 

7.2. Felfedezések, 
találmányok, elméletek 

 

Geo- és heliocentrikus 
világkép 
 
Az űrhajózás űrkutatás 
történetének legfontosabb 
eredményei 

Legyen tisztában Ismerje a geo- és heliocentrikus világképet. 
szerepével a középkori gondolkodásban. 
 
Tudja példákkal alátámasztani Ismerje a newtoni fizika 
tudománytörténeti hatását. a kor tudományos és filozófiai 
gondolkodásráa. 
 
Tudja érzékeltetni Ismerjen néhány új konkrét következmény 
felsorolásával az újabb és újabb energiatermelő, -átalakító 
technikákt, és azok hatását az adott kor gazdasági és 
társadalmi folyamataira (gőzgépek, az elektromos energia és 
szállíthatósága, atomenergia, alternatív energiahordozók). 
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Az elvárt kompetenciákat érintő változások emelt szinten 

Újonnan, illetve módosítva megjelenő elvárt kompetenciák az emelt szintű vizsgán 

Az emelt szintű fizikaérettségi-vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák szükségesek: 

 integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása egy 
másik szaktudomány területén); 

 a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés megtervezése; 

 az adatok, mérési eredmények felhasználása bizonyítékként, érvként; 

 változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti 
kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja); 

 hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; 

 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett fizikai feladatok, 
problémák megoldása; 

 időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban; 

 a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértése és 
elemzése. 
 

4. táblázat. A 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben megfogalmazott részletes követelményeket érintő 
módosítások – emelt szint 

Változások emelt szinten 
 

1. Mechanika 
 

TÉMÁK EMELT SZINT 

1.1. Newton törvényei  

Newton III. törvénye 
Erőlökés 

Értelmezze az erőlökés fogalmát. 

 

1.2. Pontszerű és merev 
test egyensúlya 

 

Forgatónyomaték Legyen képes a témához kapcsolódó feladatokat megoldani. 

 

Tömegközéppont Legyen képes egyszerű számítások, mérések, szerkesztések 
elvégzésére. Tudja egyszerű esetekben pontrendszer 
tömegközéppontját számolással meghatározni. 

 

1.3. A változó 
forgómozgás dinamikai 
leírása 
Tehetetlenségi nyomaték 
Perdület és 
perdületmegmaradás 

Ismerje a forgómozgás dinamikai leírását. Tudja, hogy a test 
forgásának megváltoztatása a testre ható 
forgatónyomatékok hatására történik. Lássa a párhuzamot a 
haladó mozgás és a forgómozgás dinamikai leírásában. 
Tudja alkalmazni a forgómozgás mozgásegyenletét egyszerű 
forgásszimmetrikus testekre.  
Legyen tisztában a tiszta gördülés fogalmával és feltételével. 
Egyszerű példákban (pl.: Naprendszer, korcsolyázó) ismerje fel 
a perdületmegmaradás törvényének érvényesülését.  
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1.4. Mozgásfajták  

Mozgást befolyásoló 
tényezők: súrlódás, 
közegellenállás súrlódási 
erő 

Ismerje Tudja alkalmazni a csúszási és tapadási súrlódásra 
vonatkozó összefüggéseket. 

 

Egyenes vonalú 
egyenletesen változó 
mozgás 

Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének ismeretében tudja a másik 
két grafikont elkészíteni. Ismerje az út és a gyorsulás grafikus 
kiszámítását a v–t grafikonból. 

 

Periodikus mozgások Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani a 
periodikus mozgások témakörében. 

 

Centripetális gyorsulás 
Centripetális erő mint a 
körmozgást fenntartó erő  
Szöggyorsulás és kerületi 
gyorsulás  

  

 

Harmonikus rezgőmozgás 
Kitérés, amplitúdó, fázis 
Rezgésidő, frekvencia 

Tudja alkalmazni a harmonikus rezgőmozgás összefüggéseit 
(periódus-idő, elmozdulás-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő) 
egyszerűbb feladatok megoldásában. 

 

Mechanikai hullámok Tudja alkalmazni a hullámjelenségeket leíró összefüggéseket.  

Longitudinális, 
transzverzális hullám, 
polarizált hullám, egy-, 
két, háromdimenziós 
hullám 

 

 

Húrok, sípok   

 

Hangforrás, hanghullámok 
Hangerősség 

Ismerje a decibel mértékegységet, és annak nagyságrendjét 
az ember által szokásosan érzékelt hangtartományban.  

 

Ultrahang, infrahang Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány gyakorlati 
alkalmazást, a zajártalom mibenlétét. 

 

1.5. Munka, energia  

Mechanikai energia: 
Forgási energia 

 

 

1.6. A speciális 
relativitáselmélet elemei 
alapjai 

 

A tömeg, tömegnövekedés Tudja, hogy a tömeg is relativisztikus mennyiség. 
Ismerjen az elméletet alátámasztó tapasztalatot. 

 

1.7. Folyadékok és gázok 
mechanikája 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit egyszerű 
számításos feladatok megoldására. 
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2. Termikus kölcsönhatások Hőtan, termodinamika 

 

2.3. Állapotegyenletek 
(összefüggés a gázok 
állapotjelzői között) 

 

Gay-Lussac I. és II. 
törvénye 
Boyle-Mariotte törvénye 
Egyesített gáztörvény 
Állapotegyenlet 
Izobár, izochor, izoterm 
állapotváltozás 

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a 
gáztörvényeket, tudja összekapcsolni a megfelelő 
állapotváltozással. 

 

2.6. Kalorimetria  

Fajhő, mólhő, hőkapacitás, 
termikus egyensúly  
Gázok fajhői 

Ismerje a hőkapacitás, fajhő és mólhő fogalmát, tudja 
kvalitatív módon megmagyarázni az állandó térfogaton és 
állandó nyomáson mért fajhő különbözőségét gázoknál.  
Legyen képes egyszerű keverési feladatok megoldására. 

 

2.7. Halmazállapot-
változások 

Értelmezze a fogalmakat, és tudjon számításos feladatokat 
megoldani velük. 

 

2.8. A termodinamika II. 
főtétele 

  

Reverzibilis, irreverzibilis 
folyamatok 

Ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. 
Példákban értelmezze a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 
fogalmát. 

 
3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás Elektromágnesség 

 

3.2. Egyenáram  

Galvánelemek, 
akkumulátor 

Tudja az ismereteit alkalmazni egyszerű elektrolízises 
problémák értelmezésében. 

 

3.3. Az időben állandó 
mágneses mező 

  

Mágneses alapjelenségek Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az 
elektrosztatikai alapjelenségek között.  

 

Az áram mágneses mezeje  
Hosszú egyenes vezető, 
áramhurok, egyenes 
tekercs mágneses mezeje  

Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses mezejére 
vonatkozó összefüggéseket egyszerű feladatokban. 

 

3.4. Az időben változó 
mágneses mező 

  

Lenz törvénye Tudjon egyszerű jelenségeket a Lenz-törvény alapján 
értelmezni. 
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4. Optika 
 

4.1. A fény mint 
elektromágneses hullám 

 

Fényelhajlás résen, rácson Ismerje az elhajlást, és ismerje fel ezeket egyszerű 
jelenségekben.  

 
4. 5. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás  

 

5.2. Az atom szerkezete  

Vonalas színkép 
Emissziós színkép 
Abszorpciós színkép 

Ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jellemzőit. 
Ismerje a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok 
energiája közötti összefüggést.  
Tudja mindezt értelmezni új elemek felfedezése 
szempontjából. Tudjon számításokat végezni az atomok által 
elnyelt vagy kibocsátott fotonokkal kapcsolatban. 

 

Kvantumszámok: fő- és 
mellékkvantumszám, 
mágneses kvantumszám, 
spin 

Tudja értelmezni a kvantumszámok fizikai jelentését. 

 

Pauli-féle kizárási elv, 
Hund-szabály 
Elektronhéj 

Tudja alkalmazni Pauli elvét és a Hund-szabályt az elektronok 
betöltési rendjére a periódusos rendszerben. 

 
5. 6. Gravitáció, csillagászat 

 

Potenciális energia 
homogén gravitációs 
mezőben és centrális 
gravitációs mezőben  

Problémamegoldásban tudja figyelembe venni a gravitációs 
gyorsulás tömeg- és távolságfüggését, térerősségjellegét. 

 
6.7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

 

1.4. A fizika érettségi vizsga vizsgaleírását érintő változások (40/2002. (V. 24.) OM rendelet az 
érettségi vizsga részletes követelményeiről 

A vizsgán használható segédeszközök 

A közép- és az emelt szintű szóbeli vizsgán a vizsgázó használhatja a saját, szöveges adatok tárolására 
és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépét. 
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Nyilvánosságra hozandók 

A középszintű szóbeli vizsgán az elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek és egyszerű mérések listáját, 
az emelt szintű vizsgán pedig a mérési feladatok elvárt időtartamát kell nyilvánosságra hozni az eddigi 
nyilvános információkon felül. 

Továbbá az új rendelet szerint a közép- és emelt szinten szóbeli vizsgákat szervező intézmények 
legalább 60 nappal a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben elrendelt közép-, illetve emelt szintű 
szóbeli vizsgák kezdőnapját megelőzően honlapjukon közzéteszik majd a kísérleti elrendezésekben, 
illetve a mérési feladatokban használt eszközök részletes listáját és fényképeit. 

Középszintű vizsga 

Az írásbeli vizsga kismértékben, a szóbeli vizsga alig változik a rendelet módosítása szerint. A változások 
első sorban a tételek, feladatok összeállítását, illetve a feladattípusokat érintik. 

Írásbeli vizsga 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

A feladatlap továbbra is két részből áll: egy feleletválasztós és egy nyílt végű kérdéseket tartalmazó 
feladatsor. 

A feleletválasztós kérdéssor tartalmi arányai az alábbiak szerint változtak meg: 
 

5. táblázat. Tartalmi arányok a középszintű írásbeli feladatlap feleletválasztós kérdéseiben 

Mechanika: 30% 

Hőtan: 15% 

Elektromágnesség: 20% 

Optika: 10% 

Atomfizika, magfizika: 15% 

Gravitáció, csillagászat: 10% 

 
A rendelet módosítása szerint a továbbiakban minden feleletválasztós kérdéshez három vagy négy 
lehetséges válasz adható meg, amelyek közül pontosan egy helyes. 

A négy nyílt végű kérdéseket tartalmazó feladat numerikus eljárások alkalmazását vagy rövid szöveges 
kifejtést egyaránt igényelheti. Ezek közül egy lesz számításos feladat, a második, rövid szöveges választ 
és egyszerű számítást egyaránt igénylő feladat lesz, melynek megoldásához a feladatlapon megadott 
hétköznapi élet jelenségeihez kötődő rövid forrás, és a forráshoz kapcsolódó kérdések nyújtanak 
segítséget. Az első két feladat megoldás kötelező, a két választható feladat közül (3. és 4. feladat, 
jelenségértelmezés vagy méréselemzés) a vizsgázónak választása szerint csak egyet kell megoldania. 

Általános szabályok 

A rendelet a szóbeli vizsgán a vizsgázónak egy kísérlet vagy egyszerű mérés elvégzését írja elő a téma 
kifejtésén belül. Amennyiben a téma nem teszi lehetővé kísérlet vagy egyszerű mérés elvégzését 
lehetőség továbbra is lehetőség van szimuláció vagy kísérletleismertetés tételsorba illesztésére. 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A szóbeli tételek tartalmi arányai az írásbeli feladatlap feleletválasztós részéhez hasonlóan a 
következők: 
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6. táblázat. Tartalmi arányok a középszintű szóbeli vizsgatételeinek összeállításához 

Mechanika: 30% 

Hőtan: 15% 

Elektromágnesség: 20% 

Optika: 10% 

Atomfizika, magfizika: 15% 

Gravitáció, csillagászat: 10% 

 
A tételek legalább kétharmadának tartalmaznia kell ténylegesen kivitelezendő kísérletet vagy egyszerű 
mérést. Az Oktatási Hivatal minden évben nyilvánosságra hoz egy 40 kísérletet, illetve egyszerű mérést 
tartalmazó listát, amelyben az egyes témakörökhöz tartozó kísérletek, mérések száma megfelel a 
vizsgaleírásban a tételsorra előírt tartalmi arányoknak. A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban 
szereplő elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az 
Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott kísérletlistából kell kiválasztani. 

A tétel jellemzői 

A tétel kérdéseit a szaktanár állítja össze az alábbiak szerint. A tétel tartalmazzon egy megadott 
szempontok szerint kifejtendő elméleti részt, egy ehhez kapcsolódó, lehetőség szerint elvégzendő vagy 
ismertetendő kísérletet vagy egyszerű mérést, és ennek elemzésére vonatkozó feladatot. A tétel 
kifejtéséhez tartozik a fizikatörténeti vonatkozások ismertetése is, erre a tétel szövegének utalnia kell. 
A tételt lehetőleg úgy kell megfogalmazni, hogy a vizsgázónak lehetősége legyen több altéma közül 
választania. Ha a téma nem teszi lehetővé ténylegesen elvégezhető kísérlet vagy egyszerű mérés 
beiktatását, akkor egy kísérleti vagy mérési eljárás ismertetését vagy értékelését kell feladatul adni 
valamilyen forrás segítségével (grafikon, táblázat, sematikus rajz, videofelvétel, számítógépes 
szimuláció stb.). 

Emelt szintű vizsga 

A vizsga felépítése nem változik jelentősen. A második, eddig esszének nevezett rész témakifejtés 
nevet kap, a feladat kidolgozását források és irányító szempontok is segíthetik majd. A szóbeli vizsga 
eddig is jól elkülönülő része pedig következetesen nevesül a teljesül vizsgaleírásban az alábbiak szerint:  
A) feladat: egy mérés elvégzése, illetve B) feladat: elméleti téma kifejtése 

Írásbeli vizsga 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

A feladatlap továbbra is három részből áll: egy feleletválasztós feladatsor, egy témakifejtést tartalmazó 
feladat és egy számítást igénylő problémákból álló feladatsor. 

A feleletválasztós kérdéssor tartalmi arányai a középszintnél már ismertetett módon változtak meg: 
 

7. táblázat. Tartalmi arányok az emelt szintű írásbeli feladatlap feleletválasztós kérdéseiben 

Mechanika: 30% 

Hőtan: 15% 

Elektromágnesség: 20% 

Optika: 10% 

Atomfizika, magfizika: 15% 

Gravitáció, csillagászat: 10% 
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A második, témakifejtést kitűző feladatban a vizsgázónak a választott témát az esetlegesen megadott 
forrásokra támaszkodva az utasítások és irányító szempontok alapján, a feladat kitűzésében 
meghatározott terjedelemben kell kifejtenie összefüggő szöveg formájában. A kifejtés során egy-egy 
témakör áttekintése, a hozzá tartozó ismeretek rendszerezése, logikus elrendezése szükséges. 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjának értékelésére nem 
adható pont. 

Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A felkészülési idő akkor kezdődik, amikor a vizsgázó, a tétele kihúzása után, megkapja a szükséges 
eszközöket. A vizsgázó a felkészülési időben elvégzi és elemzi a mérést, a kapott eredményeket 
feldolgozza, illetve vázlatot készíthet a kifejtendő részhez. Feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó 
választja meg. 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A tételsornak 20 tételt kell tartalmaznia. A tétel két feladatból - A) és B) feladatokból - áll. Az A) feladat 
a méréshez köthető kompetenciákat kéri számon. (A mérés megtervezése, elvégzése, a mért értékek 
kezelése, a megfelelő következtetések levonása.) 
A B) feladatok a követelményrendszer fejezetei között a már megszokott, módosított arányban 
oszlanak meg: 
 

8. táblázat. Tartalmi arányok az emelt szintű szóbeli vizsga B) részében 

Mechanika: 30% 

Hőtan: 15% 

Elektromágnesség: 20% 

Optika: 10% 

Atomfizika, magfizika: 15% 

Gravitáció, csillagászat: 10% 

 
A mérési feladat a nyilvános anyagban szereplő 20 mérés valamelyike. A mérési feladatnak része a 
tételben leírt mérés elvégzésének megtervezése is. 

A feladat szövege megszabja, hogy a vizsgázónak milyen mérési feladatot kell elvégeznie, milyen 
módon kell rögzítenie a kapott eredményeket. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A felelet 50 ponttal értékelhető. 

Ebből 45 pont a tartalmi rész minősítése. A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes tételek 
kifejtésének elvárt összetevőit és az ezekre adható, a 45 pont felosztásával kialakított maximális 
részpontszámokat. Az egyes összetevők jellemzően 4-10 pontot érnek, az A) feladatra adott pontszám 
nem lehet több 25 pontnál. Az egyes részpontok a felelet színvonalától függően bontandók. A felelet 
tartalmi minősítése ennek az értékelési szempontsornak az alkalmazásával történik. 
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Források 

A fentiekben olvasható összehasonlítás, amely az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, illetve az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet új tartalmi elemeit és a rendeletből korábbi változatából törölt részeket 
foglalja össze a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projekt keretében, az előadó által az OFI 
számára készített szakmai anyag alapján készült. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (Hatályos: 
2016.10.15 - 2016.12.31) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (Hatályos: 
2017.01.02 -) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.327855 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – 
vizsgakövetelmények (Hatályos: 2016.12.31-éig.) http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/ 
kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/fizika_vk.pdf 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – a vizsga leírása 
(Hatályos: 2016.12.31-éig.) http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/ 
vizsgakovetelmenyek2012/fizika_vl.pdf 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – 
vizsgakövetelmények (Hatályos: Hatályos: 2017.01.01-től.) http://www.oktatas.hu/pub_bin/ 
dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/fizika_vk_2017.pdf 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – a vizsga leírása 
(Hatályos: 2017.01.01-től.) http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/ 
vizsgakovetelmenyek2017/fizika_vl_2017.pdf 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.327855
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/fizika_vk.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/fizika_vk.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/fizika_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/fizika_vl.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/fizika_vl_2017.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/fizika_vl_2017.pdf

