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Törvényesség 

51/2012. (XII.21) EMMI rendelet a kerettantervek 

kiadásának rendjéről. 

2. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5-8. 

évfolyamára.   

 

Ez a rendelet 2013. szeptemberében lépett hatályba a  

kezdő évfolyamokon. 

Az általános iskola 7. évfolyama 

2015. szept. 1-jétől tanul ez alapján.  

FIZIKA  A  változat 

 



kerettanterv lehetséges helyi tanterv 

7. évfolyam 8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Fizika 2 1 1,5 1,5 

Kémia 1 2 1,5 1,5 

Biológia-egészségtan 2 1 1,5 1,5 

Földrajz 1 2 1,5 1,5 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
3 3 3 3 

Párosított kerettantervi évfolyamok éves 

lebontása a helyi tantervekre 
 

Az általunk fejlesztett tankönyv és munkafüzet a 7. és 8. 

évfolyam felosztásában, a 72+36 órát veszi figyelembe. 



Előzetes ismeretek: Környezetismeret 2. 

Az általános iskolai fizikatanítás az 1–4. 

évfolyamon tanított környezetismeret,.... 



Előzetes ismeretek: Természetismeret 5-6. 

….valamint az 5–6. évfolyamon tanított természetismeret 

tantárgyak szerves folytatása. 



A 7.-es témakörök 

I. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai 

II.   Hőmérséklet, halmazállapot 

III.   A hang, hullámmozgás a természetben 

IV.   A fény 

V.   Az energia 

VI.   A járművek mozgásának jellemzése 

VII. Kölcsönhatások 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fejezet Cím 
Lecke 

mennyisége 
Összefoglalás 

I. Testek, folyamatok mérhető tulajdonsága 3 - 

II. Hőmérséklet, halmazállapot 6 1 

III. A hang, hullámmozgás a természetben 5 1 

IV. A fény 7 1 

V. Az energia 5 1 

VI. Járművek mozgásának jellemzése 4 1 

VII. Kölcsönhatások 9 1 

Összesen: 39 lecke 6 óra 

Ezen felül 27 tanóra áll rendelkezésre, vagyis mindegyik leckénél van idő még arra, 

hogy a tanuló, a pedagógus és az iskola igényének (vagy lehetőségének) 

megfelelően dolgozzák fel a tananyagot. 

A 7-es tananyag felosztása 



8-os témakörök 

I. A Naprendszer  

II. Elektromos alapjelenségek   

III. Áramkörök  

IV. Elektromágneses indukció   

V. Környezetünk és a fizika 

 



Fejezet Cím 
Lecke 

mennyisége 
Összefoglalás 

I. A Naprendszer  4 1 

II. Elektromos alapjelenségek   7 1 

III. Áramkörök  6 1 

IV. Elektromágneses indukció   6 1 

V. Környezetünk és a fizika  4 1 

Összesen: 27 lecke 5 óra 

A 8-os tananyag felosztása 

Még  4 tanórával lehet „gazdálkodni”.  



Az új kerettanterv fontos célkitűzései: 

„ Ennek érdekében a fizika tanítása nem az alapfogalmak 

definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdődik, 

hanem minden témakörben mindenki számára fontos 

témákkal, praktikus, hasznos ismeretekkel indul a 

tananyag feldolgozása.” 

 



Az új kerettanterv fontos célkitűzései: 

„….logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit 

megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak.” 



 „…az öncélú feladatmegoldást elhagyja.” 

Az új kerettanterv fontos célkitűzései: 



A következő összefüggésekre mutatunk 

számításos feladatokat 

Számításos feladatokat nem végzünk a 

következő témákban 

dioptria  
halmazállapot-változások közben 

bekövetkező energiaváltozások erő 

felhajtóerő  
hőmennyiség 

gyorsulás 

keringési idő és fordulatszám 

forgatónyomaték 

 
nyomás  

sebesség 

sűrűség munka 

 

 teljesítmény  

Számításos feladatok a tananyagban 







Témakezdés 

Problémafelvetés 
  mindenkit érinthet, 

  mindenki hallhatott róla, 

  érdekes, 

  motiváló. 

 



Kísérletek 

 Sok egyszerű kísérlet: jó lenne mindet elvégezni, minél 

többet a tanulókkal. 

 Megszeressék a fizikát, a kísérletezést. 

 Megtanulják a kísérletezés lépéseit, a megfigyelések 

rögzítését. 

 



Tananyag feldolgozása 



„…a fizika hasznos, az élet minden fontos 

területén megjelenik…” 



Az elődök tisztelete, eredményeik 

megbecsülése.  

Előttünk is 

éltek okos 

emberek! 



Matematikai kompetencia:  

 Táblázatok használata, 

adatok értelmezése. 

 Mért  értékek táblázatba 

foglalása. 

 Grafikon készítése, 

elemzése. 

 Feladatmegoldás 



Szövegértés 

Szöveges válasz 

megfogalmazása, leírása 

Kiselőadás  szóban 

Anyanyelvi kompetencia:  



Differenciálás, tehetséggondozás: 

 A banános dobozon 14 °C olvasható, 

    mellette pedig az, hogy 58 °F. 

    Biztos, hogy jól számoltak? Ellenőrizd! 

 

 Járj utána, mennyi lehet egy béka testhőmérséklete? 

 

 Nézz utána, mekkora egy szélerőmű lapátkerekének 

a fordulatszáma? Mekkora szél szükséges a turbina beindításához, 

illetve gazdaságos üzemeltetéséhez? 

 

 Magyarországon is van ferde torony. 

Nézz utána, hogy hol! 



Tananyag végén összefoglalás +  

Kérdések és feladatok 

  A lényeget kiemeljük és összegezzük. 

Az óra célkitűzésének a megvalósulását mérhetjük le a 

lecke végén található kérdésekkel. 
 



Munkafüzet 

Gyakorlásra, ismétlésre és házi 

feladatnak is adható feladatok 

  változatos módon 

(versenyek, érettségi) 

  a  felismeréstől 

  az alkalmazásig 

kérik számon a diákok tudását. 



Fejezet végén összefoglalás 

Gondolattérképet állítottunk 

össze a fejezet legfontosabb 

ismereteiből.  

Újdonság, hogy az 

összefoglalásban az 

ismeretelemek feltűntetése 

mellett azok kapcsolatait és 

viszonyrendszerét is 

megjelenítjük.  





Tudáspróba 

A munkafüzetben a 

fejezet végén 2 

feladatsor található, 

amelyek a  témazáró 

dolgozatra készülést 

segíthetik. 

  összefoglalásra, 

  gyakorlásra, 

önellenőrzésre is 

alkalmasak 

 

(Ötlet a kollégáknak!) 
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