
OSZTÁLYOZÓVIZSGA FIZIKA 
9. ÉVFOLYAM 

A vizsga két részből áll: 
1. írásbeli feladatsor: 

• Feleletválasztós kérdések: a felsorolt lehetséges válaszok közül az egyetlen helyes/helytelen kiválasztása, amelyek lehetnek: 
• Egyszerű számolási feladat az alapvető összefüggések alkalmazására; 
• Egy–egy törvény, szabály értelmezése, jelentése; 
• Fogalmak értelme, jelentése. 

2. szóbeli vizsga: a megadott témakörök közül egy kifejtése. 
SZÓBELI TÉTELSOR 

1. A fizika tárgya, módszere. Mozgástani alapfogalmak. Megfigyelés, kísérlet, modell, állapot és állapotjelzők, mérés, mértékegységek és az SI mértékegységrendszer, skalár és vektor. Vonatkoztatási rendszer, tömegpont, mozgás, pálya, út, elmozdulás, egyenletes és változó mozgás, út - idő grafikon. 
2. A sebesség és a gyorsulás. Fogalma és jelentése, mértékegységei, átlagos és pillanatnyi értéke, vektorjellege, a sebesség – idő grafikon. A centripetális gyorsulás. 
3. A közlekedés kinematikai problémáinak gyakorlati, számításokkal kísért elemzése. A sebesség - idő grafikon és a megtett út kapcsolata, egyszerű problémák megoldása a sebesség-idő grafikon használatával; (pl. adott sebesség eléréséhez szükséges idő és út; a fékút nagysága; a reakcióidő és a féktávolság kapcsolata.) 
4. A dinamika tárgya és I. törvénye. Mozgásállapot és jellemzői: tehetetlenség és tömeg, a mozgásállapot jellemzése a lendülettel. Newton I. törvénye, az inercia rendszer. 
5. A kölcsönhatások jellemzői. Az erő fogalma, mértékegysége. Erő támadáspontja, hatásvonala, forgatónyomatéka. Newton III. törvénye. A hatás-ellenhatás törvénye. A lendület és megmaradása. 
6. A dinamika alaptörvénye. Mozgások dinamikai osztályozása. Newton II. törvénye, jelentősége és alkalmazásai egyszerű esetekben. Mozgás és erő kapcsolata: mozgások dinamikai feltétele. 
7. Az általános tömegvonzás törvénye. A gravitációs erő és nehézségi erő kapcsolata. Súly és súlytalanság. 
8. Mozgások gravitációs mezőben: a kezdősebesség szerepe. Szabadesés és hajítások. A szabadesés és a gravitáció kapcsolata. A bolygók, mesterséges égitestek mozgása: Kepler törvényei. 



9. A mozgást akadályozó erők: a nyugalmi és mozgási súrlódás. Fogalmuk, kiszámításuk és kapcsolatuk. Hogyan befolyásolható a nagyságuk? Káros és hasznos megjelenéseik. A súrlódás szerepe a közlekedésben. 
10. Az energia és megjelenési formái: fogalma, jelentése, mértékegységei. A mechanikai energiák: mozgási, gravitációs, rugalmas energia. Az energia megmaradása. Az energia megjelenési formái. 
11. Az energiaváltozások jellemzői: munka, teljesítmény, hatásfok. Fogalmak, számítási módok, mértékegységek. 

ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR 
1. Egy versenyautó sebességének változását ábrázolja a következő grafikon. Az ábra alapján válaszoljon a következő kérdésekre!  a) Olvassa le a grafikonról, hogy mekkora a test legnagyobb sebessége? Ez hány km/h? b) Mikor volt a sebessége 12 m/s? c) Mekkora volt a gyorsulása az első 5 másodpercben?  d) Mennyi utat tett meg az első 5 másodpercben? e) Mennyi utat tett meg összesen a 16 másodperc alatt? f) Mekkora az egész útra számolt átlagsebessége? 

 
2. Egy piros jelzésnél álló autó állóhelyzetből indulva 8 másodperc alatt egyenletesen 3 m/s2 gyorsulással éri el az utazó sebességét, majd 20 másodpercig az elért sebességgel halad tovább. Ekkor az újabb lámpához közeledve hirtelen egyenletesen fékezve 3 másodperc alatt megáll. a) Mekkora sebességre gyorsított fel az indulás után 8 másodperc alatt? b) Mekkora fékezési gyorsulása volt a következő lámpa előtt? c) Készítsen sebesség-idő grafikont az autó két lámpa közötti mozgásáról! d) A grafikon segítségével határozza meg a két lámpa távolságát! Mennyi utat tett meg az autó? e) Mekkora volt a két lámpa közötti távolságra számolva az autó átlagsebessége? 



Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét! 
1. Hány km/h annak a sétáló embernek az átlagsebessége, aki percenként 50 m utat tesz meg?  3 km/h 0,5 km/h 5 km/ 
2. A –3 m/s2 gyorsulás azt jelenti, hogy a) a test 1 másodperc alatt 3 m utat tesz meg; b) a test sebessége 1 perc alatt változik (csökken) 3 m/s-ot; c) a test sebessége 1 másodperc alatt változik (csökken) 3 m/s-ot; 
3. A görbe vonalú pályán állandó nagyságú sebességgel haladó testnek a) nincs gyorsulása, mert állandó sebességgel halad; b) van gyorsulása, mert mozog; c) van gyorsulása, mivel változik a sebességének iránya; 
4. Négy autó sebesség – idő grafikonját látja a következő ábrán. Válassza ki az egyetlen hibás választ! a) Mindegyik kezdősebessége ugyanakkora. b) Mindegyik menetideje azonos.  c) Mindegyik egyenletesen lassuló mozgást végez. d) Mindegyik lassuló mozgást végez. 
5. Melyik autó tette meg a leghosszabb utat a fékezés során? 

 a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. 
6. Melyik testnek nincs mozgási energiája?  a) A patak vizének. b) A hullámzó víznek. c) A szélnek. d) A repülőgépnek. 
7. Egy gép hatásfoka 40 %. Egy adott munka elvégzése közben 1200 kJ elektromos energiát használt el. Mekkora volt a hasznos munkavégzése?  a) Ezekből az adatokból nem mondható meg. c) 1200 kJ · 0,4 = 480 kJ  b) 1200 kJ : 0,4 = 3 000 kJ d) 1200 kJ · 1,4 = 1 680 kJ 
8. Mennyi munkát végez a 800 W teljesítményű gép 5 perc alatt? a) � = �� = ���	�		
 = 160	�  b) � = �. � = 800	� ∙ 5 ∙ 60	� = 24000	� c) � = �. � = 800	� ∙ 5	� = 4000	� 
9. Mekkora volt a mozgási energiája a 80 kg tömegű versenykerékpárosnak 90 km/ h sebességnél? a) 80 kg · (90 km/h )2 : 2 = 324 000 J b) 80 kg · (25 m/s)2 : 2 = 25 000 J c) 80 kg · 25 m/s : 2 = 1 000 J d) 80 kg · (25 m/s )2 = 50 kJ 
10. A tehetetlenség azt fejezi ki, hogy a  a) test nem képes magától más testekre erőt kifejteni; b) test sebessége csak más testek hatására változik meg; c) test helye csak más test által kifejtett erő hatására változhat meg.  
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11. A Föld körül keringő űrhajókban azért van súlytalanság, mert: a) Elég messze keringenek a Föld középpontjától ahhoz, hogy a gravitációs vonzóerő elhanyagolhatóan kicsi legyen, azaz gyakorlatilag súlytalannak legyenek tekinthetők. b) A hajtás nélküli űrhajó a benne lévőkkel együtt szabadon esik a Föld középpontja felé, a szabadon eső, g= 10 m/s2 gyorsulással lefelé mozgó testek pedig súlytalanok. c) A súlytalanság elnevezés csak tévedés eredménye, valóságban a tömeggel arányos súly soha nem lehet nulla, ott is hat a testekre a Föld gravitációs vonzóereje. 
12. A Föld felszínén nyugalomban lévő 50 N súlyú test tömege a) 5 kg, mivel a súly lényegében a test tömegével azonos. b) 50 kg, mivel a súly egyenlő ilyenkor mg-vel. c) 500 kg, mivel közöttük van egy 10-szeres váltószám, szorzó. 
13. Egy 1000 kg tömegű autó motorja 2500 N nagyságú húzóerőt fejt ki, miközben a mozgást akadályozó súrlódási erő nagysága 1300 N. Mennyi a test gyorsulása?  a) 1,2 m/s2 b) 2,5 m/s2 c) 3,8 m/s2 d) kb. 0,83 m/s2 
14. A Newton által felismert gravitációs törvény azt jelenti, hogy: a) A Föld vonzóerőt fejt ki a felszínén vagy ahhoz nagyon közel elhelyezkedő testekre. b) Bármely két test a tömegüktől és távolságuktól függő erővel kölcsönösen vonzza egymást. c) A bolygók általában vonzóerőt fejtenek ki egymásra, és a rajtuk lévő testekre. 
15. Fölfelé hosszabb ideje 2 m/s2 gyorsulással mozgó liftben 50 kg tömegű ember személymérlegen áll. Mit mutat körülbelül a mérleg?   a) 40 kg-ot. b) 50 kg-ot. c) 60 kg-ot. 
16. Két különböző tömegű test kölcsönhatása közben mindkét testnek változik a sebessége. Hogyan? a) A nagyobb tömegűnek jobban, mivel a sebességváltozás arányos a tömeggel, a tehetetlenség mértékével; b) A kisebb tömegűnek jobban, mivel a sebességváltozás fordítottan arányos a tömeggel, a tehetetlenség mértékével; c) Egyformán, mert azonos nagyságú erőt fejtenek ki egymásra (Newton III.). 
17. Egy 5 kg illetve egy 10 kg tömegű testre azonos nagyságú erő hat, tehát a) mindkét test azonos nagyságú gyorsulással mozog; b) a kisebb tömegű test természetesen kisebb gyorsulással mozog, c) a kisebb tömegű test gyorsulása lesz a nagyobb 
18. A görbe vonalú pályán állandó nagyságú sebességgel haladó testnek a) nincs gyorsulása, mert állandó sebességgel halad; b) van gyorsulása, mert mozog; c) van gyorsulása, mivel változik a sebességének iránya; 
19. Azonos magasságból egyszerre indítunk két testet vízszintes irányba (vízszintes hajítás). Az egyik kezdeti sebessége 15 m/s, a másiké 30 m/s. Melyik test érkezik előbb a talajra? a) A kisebb sebességű, az indulás helyéhez vízszintesen közelebb. b) A nagyobb sebességű, mert gyorsabban halad. c) Mindkettő egyszerre, de az indulás helyétől elérő távolságra, mivel azonos módon esnek lefelé.  
20. Mekkora a tehervonat gyorsulása, ha percenként 15 m/s-mal nő a sebessége?  a) 15 m/s b) 15 m/s2 c) 0,25 m/s2 d) 4 m/s2 


