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III. A tantárgy célkituzései
•	A fizika általános problematikájának bemutatása vonzó, látványos és vídám formában
•	A fizika iránti érdeklődés felkeltése a hétköznapi tapasztalatok segítségével
•	A fizika alapelveinek és fontosabb törvényeinek az átismétlése, megtanulása és megértése
•	A fizikára jellemző kísérleti technikák elsajátítása
•	A kísérleti adatok rögzitésére, feldolgozására és kiértékelésére jellemző módszerek megismerése és elsajátítása

IV. A tantárgy tartalma


V. Könyvészet
[1.]	H. Vogel: Kompakt Fizika (Vorkurs Physik), Springer-Verlag, 1987
[2.]	Szalay B.: Fizika, Műszaki, 1982
[3.]	Ja. B. Zeldovics: Ismerkedés a felsőbb matematikával és fizikai alkalmazásaival, Gondolat, 1981
[4.]	J. C. Miller, J. N. Miller: Statistics for Analytical Chemistry, Wiley & sons, 1989
[5.]	http://phys.ubbcluj.ro/~asimon

VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
1.	Részecskék (I.)
•	A részecske és az anyagi pont fogalma
•	A részecskék és anyagi pontok mozgásának leírása: pálya, sebesség és gyorsulás
•	Mozgáspéldák: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás, körmozgás, rezgőmozgás
2.	Részecskék (II.)
•	A mozgás oka: az erő
•	Newton törvényei és következményeik 	
•	Példák mechanikai erőkre: súlyerő, súrlódási erő, rugalmassági erő, centripetális erő 
3.	Részecskék (III.)
•	Mechanikai munka és energia. Energia fajták. Teljesítmény
•	Az impulzus 
•	Megmaradási törvények 
•	Az erőnyomaték és az impulzusnyomaték
4.	Részecskerendszerek (I.)
•	A részecskerendszer fogalma
•	Halmazállapotok és jellemzőik 
•	Súrlódás szilárd testek között 
•	Rugalmasság, Hooke törvénye
•	Mechanikai egyensúly
•	Molekuláris erők
5.	•	Nyomás, Pascal törvénye 
•	Felületi feszültség
•	Fluidumok mozgása, Bernoulli törvénye 
•	Súrlódás fluidmok esetében: a viszkozitás 
6.	A részecskerendszerek rendezetlen mozgása (I.)
•	A hő fogalma
•	Hőmozgás 
•	A molekulák nagysága és mozgása
•	A hőmérséklet 
•	Diffuzió
7.	A részecskerendszerek rendezetlen mozgása (II.)
•	A hő továbbítása 
•	Az anyag szerkezete. A halmazállapot változtatása 
8.	Erőterek (I)
•	A tér (mező) és az erőtér fogalma
•	A gravitációs erőtér (az általános tömegvonzás és következményei)
9.	Erőterek (II.)
•	Az elektromos töltés fogalma 
•	Az elektrosztatikus tér: Coulomb törvénye, az elektromos térre jellemző fizikai mennyiségek
•	Az elektromos töltések tárolása, a kondenzátor
10.	Erőterek (III.)
•	Az elektromos töltések mozgása
•	Az elektromos áram és törvényei: áramerősség, ellenállás, feszültség, Ohm törvénye, Kirchhoff törvényei, az elektromos áram energiája és teljesítménye, a Joule hatás 
11.	Erőterek (IV.)
•	A mágneses tér: a mágneses erő, a mágneses tér indukciója, a mágneses tér erőssége, a Biot-Savart és az Ampère féle törvények
•	Az elektromágneses indukció 
12.	Hullámok (I.)
•	A rezgés fogalma
•	A rezonancia fogalma
•	A hullám fogalma
•	A hullámok tulajdonságai
•	Interferencia, diffrakció, visszaverődés és törés 
13.	Hullámok (II.)
•	Mechanikai hullámok. A hang
•	Elektromágneses hullámok 
•	A fény
•	Optikai eszközök 
14.	Dualizmus 
•	A  hullám-részecske kettősség 
•	Nagyon gyors részecskék. A foton
•	Az anyag atomos szerkezete
•	Az atomok sugárzása. Színképek 
•	Az atom szerkezete

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek


VIII. Értékelés
•	30 % írásbeli vizsga (2 évközi felmérő alapján, a 7. illetve 14. héten) 
•	45 % írásbeli + szóbeli vizsga (félév végi)
•	15 % laboratóriumi tevékenység 
•	10 % szemináriumi tevékenység

IX. Kiegészíto könyvészet
•	F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young: Fizică, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1983
•	A. F. Abbott: Ordinary Level Phyics, Ed. Heinemann Educational Books, 1969
•	D. Halliday, R. Resnick: Fizică I – II, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975
•	I. M. Freeman: Physics Made Simple, Ed. W. H. Allen, 1967
•	Lukács E., Péter Á., Tarján R.: Tarkabarka Fizika, Móra Könyvkiadó, 1977
•	L. V. Taraszov, A. N. Taraszova:  Fizikai kérdések és feladatok, Gondolat Könyvkiadó, 1978
•	Heinrich L.: Színes fizika, Dacia Könyvkiadó, 1987
•	Tarján F.: A feltalálók műhelytitkai, Béta Irodalmi RT, 1943
•	Öveges J.: Érdekes Fizika, Táncsics Könyvkiadó, 1968
•	Öveges J.: Elektromosságtan és az élet, Művelt Nép Könyvkiadó, 1953
•	R. L. Hartshorn, L. Barett Phelps,W. R. Cranford: Physical Science Activity Manual, The Center of Excellence for Science and Mathematics Education, The University of Tennessee at Martin, Electronic Version
•	***: Fizikai kislexikon, Kriterion Könyvkiadó, 1976 
•	Hack F., Kugler S.: Függvénytáblázatok–matematikai és fizikai összefüggések, Tankönyvkiadó, 1974
•	Bakonyi G., Tasnádi P.: Fizikai képletgyűjtemény, Műszaki könyvkiadó, 1990
•	F. Latka.: Matematikai képletgyűjtemény, Műszaki könyvkiadó, 1989
•	Gulyás J., Rácz M., Tomcsányi P., Varga A.: Fizika (ennyit tudnod kellene), Panem-Akkord 1994
•	Moór Á.: A fizika alapfogalmai középiskolásoknak, Cser, 2002
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