
Fizikai mennyiségek a 11. osztályos évfolyamfelmérőhöz 

 

 
1. tömeg  

Jele: m, mértékegysége: kg 

Definíció: A tömeg a testek tehetetlenségének mértéke. 

 

2. súly 

Jele: G , vagy Fsúly, mértékegysége: N (newton) 

Definíció: A súly az az erő, amellyel egy test az alátámasztását nyomja, vagy a 

felfüggesztését húzza. 

 

3. sűrűség 

Jele: ρ (ró), mértékegysége: 
3m

kg
, (

3cm

g ) 

Definíció: A sűrűség egységnyi térfogatú anyag tömege. 

 

4. sebesség 

Jele: v, mértékegysége: 
s

m
 

Definíció: A sebesség időegység alatti elmozdulás. 

 

5. gyorsulás 

Jele: a, mértékegysége: 
2s

m
 

Definíció: A gyorsulás egységnyi idő alatt bekövetkező sebességváltozás. 

 

6. teljesítmény 

Jele: P, , mértékegysége: W (watt) 

Definíció: A teljesítmény időegység alatt elvégzett munka illetve energiaváltozás, az 

energetikai folyamatokat sebességük szempontjából jellemzi. 

 

7. hatásfok 

Jele: η, mértékegysége: nincs (0 és 1 közötti szám vagy %-os megadás lehetséges) 

Definíció: A hatásfok megmutatja, hogy a befektetett energia hányad része volt 

számunkra hasznos, az energetikai folyamatokat gazdaságossági szempontból jellemzi. 

 

8. nyomás 

Jele: p, mértékegysége: Pa (pascal) 

Definíció: A nyomás egységnyi felületre ható nyomóerő. 

 

9. áramerősség 

Jele: I, mértékegysége: A (amper) 

Definíció: Egységnyi idő alatt a vezető keresztmetszetén átáramló töltésmennyiség. 

 

10. feszültség 

Jele: U, mértékegysége: V (volt) 

Definíció: Az elektromos tér munkája, melyet adott próbatöltésen végez, amikor azt A 

pontból B pontba juttatja. A tér két pontja közti potenciálkülönbség. 

 

 



11. munka 

Jele: W, mértékegysége: J (joule) 

Definíció: Munkavégzés következtében történő energiaváltozás, az erő és az irányába 

történő elmozdulás szorzata. 

 

12. fajhő 

Jele: c, mértékegysége: 
Kkg

J


, 

Ckg

J


 

Definíció: Megmutatja, hogy 1 kg tömegű adott anyag hőmérsékletének 1 fokkal történő 

megváltoztatásához mekkora hőcsere szükséges. 

 

13. erő 

Jele: F , mértékegysége: N (newton) 

Definíció: A mozgásállapot-változást dinamikai szempontból jellemző fizikai mennyiség. 

 

14. energia 

Jele: E , mértékegysége: J (joule) 

Definíció: Testek, vagy mezők változtató képességét jellemző fizikai mennyiség. 

 

15. lendület 

Jele: I, mértékegysége: kg·m/s 

Definíció: A mozgásállapotot dinamikai szempontból jellemző fizikai mennyiség. 

 

16. forgatónyomaték 

Jele: M , mértékegysége: Nm 

Definíció: A forgásállapot-változást dinamikai szempontból jellemző fizikai mennyiség. 

Az erő és az erőkar szorzata. 

 

 

 


