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1. Anyagi pont kinematikája I.

A fzika tárgyköre és módszertana; Mikola-csöves kísérlet; SI egységrendszer; mérési hibák; fzikai 
törvények korlátai; téridő a newtoni mechanikában; egyenes vonalú mozgások: elmozdulás 
függvény; koordinátarendszer, egyenes vonalú egyenletes mozgás: elmozdulás „vektor”, sebesség 
„vektor”; átlagsebesség „vektor”

2. Anyagi pont kinematikája II.

Megtett út fogalma; pillanatnyi sebesség defníciója; átlagos gyorsulás; pillanatnyi gyorsulás; gyorsulás
előjelének szerepe; egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás; szabadesés

3. Anyagi pont kinematikája III.

Síkbeli és térbeli mozgások leírása; dimenziószám fogalma; helyvektor; pálya; sebesség; gyorsulás; 
sebesség geometriai értelmezése; ferde hajítás; pályaegyenlet; szabad paraméterek jelentése

4. Körmozgás

Síkbeli polárkoordináták; egyenletes körmozgást jellemző mennyiségek (sugár, szögelfordulás, 
szögsebesség, periódusidő, frekvencia); centripetális gyorsulás; első kozmikus sebesség; gyorsuló 
körmozgás; tangenciális gyorsulás; általános görbevonalú mozgás; sebesség és elmozdulás 
meghatározása integrálszámítással

5. Tömegpont dinamikája I.

A dinamika fejlődésének történeti áttekintése; kölcsönhatás fogalma; Newton I. axiómája; 
inerciarendszer, tömeg/tehetetlenség defníciója; Newton II. axiómája; Newton III. axiómája; 
szuperpozíció elve

6. Tömegpont dinamikája II.

Erőtörvények: nehézségi erő; rugóerő; gravitációs erő; kényszererők: nyomó- és kötélerő; 
mozgásegyenletek megoldása kényszererők esetén; mozgás lejtőn; centripetális erő; kúpinga; 
csúszási és tapadási súrlódás; dinamikai feladatok megoldásának lépései

7.  Munkatétel

Munka egyenes vonalú mozgások esetén; munka változó erő esetén; munka görbe vonalú pálya 
esetén; kinetikus energia; munkatétel egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás esetén; 
munkatétel általános mozgás esetén; teljesítmény

8. Konzervatív erők

Konzervatív és nemkonzervatív erők; potenciális energia; mechanikai energia megmaradásának 
tétele; energia diagram; energiamegmaradás elve

9. Rakétamozgás

Impulzus; impulzusmegmaradás két tömegpont esetén; erőimpulzus; rakétamozgás



10. Rakétamozgás

Rugalmas és rugalmatlan ütközések; rugalmas ütközés síkban; tömegközéppont; tömegközépponti 
tétel pontrendszerre; impulzusmegmaradás pontrendszerre; mozgások leírása egyenes vonalú 
egyenletes mozgást végző koordinátarendszerben; mozgások leírása tömegközépponti 
koordinátarendszerben; pontrendszer impulzusa és kinetikus energiája

11. Rezgések I.

harmonikus rezgőmozgás; mozgásegyenlet mint differenciálegyenlet; amplitúdó; körfrekvencia; 
kezdőfázis; szabad paraméterek; kezdeti feltételek; harmonikus rezgőmozgás és körmozgás 
kapcsolata; harmonikus rezgőmozgás energiaviszonyai; rezgés nehézségi erőtérben; fonálinga

12. Rezgések II.

Közegellenállás; csillapított rezgés; mozgásegyenlet és megoldása; alulcsillapított ill. túlcsillapított 
eset; gerjesztett rezgés (kényszerrezgés); rezonancia; rezonanciagörbe; fázistolás

13. Gyorsuló koordinátarendszerek

Mozgások leírása gyorsuló koordinátarendszerben; párhuzamos tengelyű gyorsuló 
koordinátarendszerek; fktív (tehetetlenségi) erők; forgó koordinátarendszerek; szögsebesség 
vektor; centrifugális erő; Coriolis-erő és hatása mozgó testekre a Föld közelében; Foucault-inga

14. Gravitáció

Kepler-törvények; ellipszis; területi sebesség; Newton-féle gravitációs erőtörvény; Cavendish-
kísérlet; impulzusmomentum (perdület) fogalma; centrális erőtér és impulzusmomentum-
megmaradás; gravitációs potenciális energia
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