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Mesterpedagógus szaktanácsadók számára műhelymunka az új típusú 

tankönyvekről, tananyagokról és egyéb taneszközökről 

Fizika 7. és 9-11. évfolyam 

A tematikai egység célja: 

A résztvevő fizika szakos szaktanár ismerje meg az új generációs fizika tankönyveket, 

készüljön fel ezek használatára, legyen járatos az új szemléletű fizika tanítás-tanulás tartalmi 

és módszertani elemeinek gyakorlati alkalmazásában. 

A tematikai egység követelményei: 

A résztvevő szaktanár  

• ismerje a Nat ember és természet műveltségterületén belül a fizikára vonatkozó 

meghatározott kompetenciákat és műveltségtartalmakat, 

• ismerje a fizika kerettanterveit,   

• ismerje a közelmúlt szakmódszertani változásait, 

• tudjon egyensúlyt teremteni a hagyományos és az új szemléletű fizikatanítás között, 

ismerje fel, hogy mely tanulócsoportokban célszerűbb a hagyományos módon tanítani, 

illetve mely diákcsoportok esetén eredményesebb az új szemléletű oktatás,  

• alkalmazza bátran a tantárgyközi kapcsolódásokból adódó módszertani előnyöket, 

• legyen képes konkrét gyakorlati kérdések, nevelési helyzetek megbeszélésére.  

 

 

Sikerkritérium 

A résztvevő legyen képes a hagyományos fizikatanítás mellett az új szemléletű oktatás 

megvalósítására, sőt ideális esetben a kétféle módszer integrált alkalmazására. 
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A műhelymunka program megnevezése: Mesterpedagógus szaktanácsadók felkészítése az új 

generációs fizika tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalókról 

 

A továbbképzés célja: A korábban, az OFI szervezésében megtartott szaktanácsadói képzés 

folytatásaként az új generációs fizika tankönyvekkel kapcsolatos ismeretek elsajátítása 

 

Bemeneti követelmények:  

 • Szaktanácsadói képesítés 

 • Mestertanári minősítés 

-  

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: A felkészítésen való aktív 

részvétel 

 

Felhasznált irodalom / forrásjegyzék / jogszabályok: 

  

Kojanitz László: A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere (Új Pedagógiai 

Szemle 2014/5-6.) 

 

Fizika 9. "A" kerettantervű tankönyv, TKV/4586-12/2013, Műszaki Kiadó, 2013. 

 

Panoráma sororat: Fizika 7-8. (00788-00888), Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2011-2012. 
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A program részletes leírása  

 

A műhelymunka program megnevezése: Mesterpedagógus szaktanácsadók felkészítése az új 

generációs könyvek ismeretekről 

 

A továbbképzés célja: A korábban, az OFI szervezésében megtartott szaktanácsadói képzés 

folytatásaként, az új generációs tankönyvekről ismeretek elsajátítása 

 

Bemeneti követelmények:  

 • Szaktanácsadói képesítés 

 • Mestertanári minősítés 

-  

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: A felkészítésen való aktív 

részvétel. 

 

Felhasznált irodalom / forrásjegyzék / jogszabályok: 

  

Kojanitz László: A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere (Új Pedagógiai 

Szemle 2014/5-6.) 
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A program részletes leírása  

1. oszlop 

A továbbképzés tematikai egységeinek 

megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a 

legkisebb tematikai egység tömör 

tartalmi kifejtése 

 

A 

megfelel

ő 

tematika

i 

egysége

khez 

tartozó 

módszer

ek, 

munkaf

ormák 

és 

tevéken

ységek 

megnev

ezése és 

tömör 

jellemzé

se 

Az ismerethordozók, 

tananyagok 

segédeszközök, 

taneszközök, egyéb a 

tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök 

megnevezése és a 

tartalomra is utaló 

jellemzése a 

tematikai 

egységekhez tartozó 

munkaformánként 

A tematikai 

egységenkénti 

foglalkozások és a 

munkaformák 

óráinak száma 

 

Elmél

et 

 

Gyak

orlat 

 

1. A TÁMOP 3.1.2B projekt 

1.1 Nemzeti Közoktatási Portál 

1.2 Új generációs tankönyvek 

fejlesztése 

1.3 A tankönyvek kipróbálása és a 

tanárok felkészítése a tankönyvek 

használatára 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

8 x 

45 

per

c 
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1. oszlop 

A továbbképzés tematikai egységeinek 

megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a 

legkisebb tematikai egység tömör 

tartalmi kifejtése 

 

A 

megfelel

ő 

tematika

i 

egysége

khez 

tartozó 

módszer

ek, 

munkaf

ormák 

és 

tevéken

ységek 

megnev

ezése és 

tömör 

jellemzé

se 

Az ismerethordozók, 

tananyagok 

segédeszközök, 

taneszközök, egyéb a 

tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök 

megnevezése és a 

tartalomra is utaló 

jellemzése a 

tematikai 

egységekhez tartozó 

munkaformánként 

A tematikai 

egységenkénti 

foglalkozások és a 

munkaformák 

óráinak száma 

 

Elmél

et 

 

Gyak

orlat 

 

 

TEMATIKAI EGYSÉG 

MEGNEVEZÉSE:   

 

 

 

1. modul: Nemzeti Közoktatási 

Portál  

 

1.1. Nemzeti Közoktatási 

Portál  

 

1.2. Új generációs tankönyvek  

 

1.3. A tankönyvek 

kipróbálása és a tanárok 

felkészítése  

 

 

 

 

 

 

 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT: TÁMOP 

3.1.2B projekt 

 

laptop, projektor, 

szélessávú 

internetkapcsolat 

 

2 
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1. oszlop 

A továbbképzés tematikai egységeinek 

megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a 

legkisebb tematikai egység tömör 

tartalmi kifejtése 

 

A 

megfelel

ő 

tematika

i 

egysége

khez 

tartozó 

módszer

ek, 

munkaf

ormák 

és 

tevéken

ységek 

megnev

ezése és 

tömör 

jellemzé

se 

Az ismerethordozók, 

tananyagok 

segédeszközök, 

taneszközök, egyéb a 

tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök 

megnevezése és a 

tartalomra is utaló 

jellemzése a 

tematikai 

egységekhez tartozó 

munkaformánként 

A tematikai 

egységenkénti 

foglalkozások és a 

munkaformák 

óráinak száma 

 

Elmél

et 

 

Gyak

orlat 

 

2. modul: „A” 

kerettantervi 

középiskolai fizika 

tankönyvsorozat 
 

2.1. Az új szemléletű 

fizikatanítás bemutatása 

 

 

 

 

 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

 

 

 

 

 

PPT, laptop, 

projektor, szélessávú 

internetkapcsolat, 

toll, flipchart tábla, 

post-it, 

kiosztmányok 

 

  1X

45 

3. modul: A” kerettantervi 

középiskolai fizika 

tankönyvsorozat  
 

3.1 Tartalmi és módszertani 

megújulás 

3.2 A számonkérés 

hagyományos és újszerű 

módozatai4 

 

 

 

 

 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

 

 

 

 

 

PPT, laptop, 

projektor, szélessávú 

internetkapcsolat, 

toll, flipchart tábla, 

post-it, 

kiosztmányok 

 

1  1x4

5 

per

c 
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1. oszlop 

A továbbképzés tematikai egységeinek 

megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a 

legkisebb tematikai egység tömör 

tartalmi kifejtése 

 

A 

megfelel

ő 

tematika

i 

egysége

khez 

tartozó 

módszer

ek, 

munkaf

ormák 

és 

tevéken

ységek 

megnev

ezése és 

tömör 

jellemzé

se 

Az ismerethordozók, 

tananyagok 

segédeszközök, 

taneszközök, egyéb a 

tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök 

megnevezése és a 

tartalomra is utaló 

jellemzése a 

tematikai 

egységekhez tartozó 

munkaformánként 

A tematikai 

egységenkénti 

foglalkozások és a 

munkaformák 

óráinak száma 

 

Elmél

et 

 

Gyak

orlat 

 

 

4. Modul: A” kerettantervi 

középiskolai fizika 

tankönyvsorozat 
4.1 Az új szemlélet bemutatása 

a „Csillagászat” fejezet 

példáján 

 

 

 

 

 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

 

 

 

 

 

PPT, laptop, 

projektor, szélessávú 

internetkapcsolat, 

toll, flipchart tábla, 

post-it, 

kiosztmányok 

 

1  1x4

5 

per

c 

 

5. Modul: … Kísérleti tankönyv – 

fizika7. évfolyam 

5.1.Kerettanterv és a tankönyv 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

PPT: TÁMOP 

3.1.2B projekt 

 

laptop, projektor, 

szélessávú 

internetkapcsolat 

 

1  1x4

5 

per

c 
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1. oszlop 

A továbbképzés tematikai egységeinek 

megnevezése; a tematikai egységek, 

résztémák, altémák megnevezése; a 

legkisebb tematikai egység tömör 

tartalmi kifejtése 

 

A 

megfelel

ő 

tematika

i 

egysége

khez 

tartozó 

módszer

ek, 

munkaf

ormák 

és 

tevéken

ységek 

megnev

ezése és 

tömör 

jellemzé

se 

Az ismerethordozók, 

tananyagok 

segédeszközök, 

taneszközök, egyéb a 

tanításhoz szükséges 

tárgyi eszközök 

megnevezése és a 

tartalomra is utaló 

jellemzése a 

tematikai 

egységekhez tartozó 

munkaformánként 

A tematikai 

egységenkénti 

foglalkozások és a 

munkaformák 

óráinak száma 

 

Elmél

et 

 

Gyak

orlat 

 

 

6. Modul Kísérleti tankönyv – fizika 

7. évfolyam 

6.1……A tankönyv és a 

munkafüzet 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

PPT: TÁMOP 

3.1.2B projekt 

 

laptop, projektor, 

szélessávú 

internetkapcsolat 

 

1  1x4

5 

per

c 

7. Modul: Kísérleti tankönyv – fizika 

7. évfolyam 

7.1……Kerettanterv szerinti új 

témakör  

A hangtan 

Előadás, 

demonst

ráció 

 

PPT: TÁMOP 

3.1.2B projekt 

 

laptop, projektor, 

szélessávú 

internetkapcsolat 

 

1  1x4

5 

per

c 
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Részletes tematika: 

 

1.modul: Nemzeti Közoktatási Portál  
 

1.1. Nemzeti Közoktatási Portál  

 

1.2. Új generációs tankönyvek  

 

1.3. A  tankönyvek kipróbálása és a tanárok felkészítése 

 

 

2. modul: „A” kerettantervi középiskolai fizika tankönyvsorozat 

 

2.1. A hagyományos és az új szemléletű fizikatanítás összehasonlítása 

 

A hagyományos fizikatanítás a fizika alaptörvényeinek megismertetését tűzi ki alapvető célként. 

Amennyiben ez lehetséges, akkor induktív úton jutunk el az általános törvények kimondásához, 

melyek általában matematikai formában jelennek meg. Ezek mélyebb megértését szolgálják a 

számítási feladatok, amelyek igen sok esetben egyszerű képletbehelyettesítést jelentenek. 

Elméletileg ezt követik a tanulói mérések, illetve a tárgyalt törvényszerűségek jelenségekben és 

gyakorlati alkalmazásokban történő felismerésének megbeszélései. A lecsökkent óraszám, a 

sajnálatos tanulói visszautasítás, a számolási feladatok esetében tapasztalható matematikai 

kompetenciák hiánya mind abban az irányban hatnak, hogy a jelenségek, gyakorlati alkalmazások 

megbeszélésére nagyon sok tanulócsoportban egyáltalán nem jut idő. 

 

Az új szemléletű fizikatanítás lényege az, hogy a jelenségeket, alkalmazásokat állítja a tanulás 

központjába, nem pedig az alaptörvényeket. Természetesen bizonyos alapismeretek nélkül nem 

lehet megérteni a természeti jelenségeket, technikai alkalmazásokat, ezért az új szemléletű 

oktatásban is megjelennek az alaptörvények. Lényeges elem az, hogy kevesebb a matematikai 

kompetenciát igénylő feladat, de ennek ellenére vannak tanulságos számítások is az A-változatú 

kerettantervhez írott könyvekben. Az egyik legfontosabb sajátossága az új szemléletnek az, hogy 

nem a végletekig leegyszerűsített alaptörvények elsajátíttatására törekszik, hanem arra, hogy az 

órákon a fizikával kapcsolatos olyan ismeretek kerüljenek megbeszélésre, melyek minden ember 

életében nagyon fontosak. Az új szemléletű tanításban nem lehet könnyen megmondani, hogy 

pontosan melyek azok az ismeretek, melyeket a diákoknak mindenképpen meg kell tanulniuk. Az új 

tankönyvek nagyon gyakran felvetnek olyan kérdéseket, melyekre nincs végleges, 

egyértelmű válasz. Viszont éppen ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása 

fontos minden ember számára, és ezek segítenek akár az egyéni 

életünkben felmerülő választások esetében a döntéseink 

meghozatalára, akár a társadalom egészét érintő kérdések 

esetén felelős állásfoglalásokra. 
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Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon igaz-e, hogy míg a hagyományos fizika nehéz, addig az 

új szemléletű fizika olyannyira le lenne szegényítve, hogy azért könnyű, mert alig maradtak benne 

ismeretek. Ez azonban egyáltalán nincs így. Az új könyvekben nagyon sok igen nehéz gondolat is 

megtalálható, melyek kihívást jelentenek a kiemelkedően tehetséges, érdeklődő diákok számára. A 

tankönyv szerzői remélik azt, hogy az okos diákok közül sokakat éppen a tankönyvekben felvetett 

izgalmas problémákon való gondolkodás indít el azon az úton, hogy olyan pályát válasszanak, 

amelyhez fontos a fizika magas szintű ismerete. 

 

3.modul: A” kerettantervi középiskolai fizika tankönyvsorozat  

Tartalmi és módszertani megújulás 
 

3.1. Az új szemléletű fizikakönyvek felépítése 

 

 Mindhárom új középiskolai fizika tankönyvnek van hagyományos és van újszerű része. 

 

A 9. osztályos könyvben a hagyományos tartalom a klasszikus mechanikát jelenti, amire azért van 

feltétlenül szükség, mert itt lehet szemléletesen bevezetni a legfontosabb fizikai fogalmakat. Az 

újszerű tartalom a könyv második felében jelenik meg, mégpedig az energia tárgyalásakor. Mai 

világunkban kulcsfontosságú az energia kérdése, ezért érzik úgy a tankönyvszerzők, hogy már 9. 

osztályban egybegyűjtve jelenjenek meg az energiával kapcsolatos legfontosabb ismeretek. 

Foglalkozik a könyv az étkezések energia-bevitelével, a kalória fogalmával, a járműveink 

különböző meghajtási lehetőségeivel, a napenergiával, a korszerű lakások energiával kapcsolatos 

kérdéseivel, sőt az atomenergiával is. Ezek közé az igen fontos kérdések közé van elbújtatva a 

hőtan számos területe, a kalorimetria, a hőterjedés különböző fajtáinak tárgyalása. Teljesen újszerű, 

hogy a tömeghiány és az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia megismertetésével lehet 

tárgyalni az atomenergiát, az atomerőművek működési elvét. 

 

A 10. osztályban a könyv első 12 leckéje tekinthető újszerűnek, amit összefoglalóan környezeti 

fizikának hívhatunk. Itt kerül sor a víz tulajdonságainak tárgyalására, a halmazállapot-változásokra, 

a csapadékok megismerésére, a legfontosabb meteorológiai jelenségek fizikai tárgyalására, a 

repülés fizikai alapjaira, a globális tenger és légáramlatok ismertetésére. Mivel a meteorológia, a 

tengeri és a légköri áramlások nem érthetők meg a Coriolis-erő nélkül, ezért a szerzők tárgyalják a 

Coriolis-hatást, azonban mélyebb matematikai szintre nem merészkednek. Sorra kerül az ökológiai 

lábnyom megismerése is, illetve ezt a részt a hallással, a zene fizikájával kapcsolatos leckék zárják. 

A 10. osztályos könyv további leckéi az elektromossággal kapcsolatosak, melyek rokonságot 

mutatnak a hagyományos tárgyalással. Azonban ezekben a leckékben is igen hangsúlyosak a 

pénzügyi-gazdasági kérdések, a lakások elektromos hálózata, a korszerű világítótestek tárgyalása. A 

10. osztályos könyvet az elektromágneses indukció zárja, amelyben az 

áramtermelő erőművek fontosságának a bemutatása hangsúlyos. 

 

A 11. osztályos könyv a fénnyel kezdődik, itt az optikai 

alapismeretek mellett például a szemüvegek, kontaktlencsék 

megismerésére helyezték a szerzők a hangsúlyt. Az 
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optika részt a különböző képalkotó eszközök bemutatása követi, majd teljesen újszerű a 

kommunikáció eszköztárának bemutatása. Az atomfizikai alapismeretek a fényforrások, digitális 

kamerák, napelemek tárgyalásával együtt jelennek meg, amit az atommagfizika követ, ahol az 

orvosi alkalmazások nagyon hangsúlyosak, illetve a radioaktív sugárzások veszélyességének 

tárgyalása is központi helyet foglal el. A 11. osztályos könyvet csillagászat témájú leckék zárják, 

melyek nemcsak égi környezetünket, a Napot, a Holdat, a bolygókat mutatja be, hanem az 

univerzum szerkezetét, történetét is, miközben számos izgalmas, filozófiai kérdés is tárgyalásra 

kerül. A könyv az űrkutatás állomásainak, illetve hasznosságának a bemutatásával zárul. 

 

 

3.2 Szintezés, számonkérés, értékelés 

 

A szerzők reménye szerint sokan fogják használni a könyvsorozatot azok közül, akik nem 

érettségiznek fizikából, nem tanulnak tovább fizikával kapcsolatos szakirányban. Ilyen diákok pedig 

sokan vannak, hiszen évente az összes érettségiző jóval kevesebb mint 10%-a tesz fizika érettségit. 

Tehát a könyv sok diák számára íródott, akik között vannak igen kiváló, tehetséges tanulók is, és 

vannak bizony nagyon gyenge képességűek is. Ugyanez igaz a tanulók szorgalmára is, vagyis a 

szorgalom tekintetében is szélsőséges a helyzet. Ezért tehát szintezésre van szükség. 

 

Minden lecke végén találhatóak egyszerű és összetett kérdések-feladatok, melyek közül az 

egyszerűek fehér háttérszínűek, míg az összetettek zöld hátterűek. Ez már lehetőséget biztosít a 

tanárok számára, hogy különböző szinteket állapítsanak meg akár úgy, hogy a tanulócsoport szintjét 

határozzák meg az országos spektrumban, akár egy osztályon belül is lehet ilyen módon 

differenciálni, vagy például szorgalmi feladatokat adni. 

 

A hagyományos fizikatanításban nem lehetséges a matematikai készségekre alapuló számonkérés 

színvonalának értelmes csökkentése. Sok gyenge tanulócsoportban a minimálisra csökkentett 

elvárás néhány képlet formális behelyettesítését jelenti, amit a diákok úgy élnek meg, hogy ennek 

semmi értelme, megutálják a fizika tantárgyat, elutasítják nemcsak a tantárgyat, hanem a fizikát is, 

hiszen kudarcot kudarcra halmoznak, szembesülnek saját teljesítményük fájdalmasan alacsony 

szintjével. 

 

Bízunk abban, hogy az új szemléletű fizikatanításban a tanárok a könyvet azon a szinten tudják 

tanítani, ami a legjobban megfelel az egyes tanulói csoportoknak. A szerzőknek az a véleménye, 

hogy ugyanez a könyv alkalmas a legkülönbözőbb szintű tárgyalásra. A leggyengébb osztályokban 

a számonkérés korlátozódhat a leckéknek olyan egy-két mondatban összefoglalható üzenetére, 

amelyek fontosak a diákok mindennapi életében (kössék be a biztonsági övet, ne lépjék túl a 

sebességkorlátozást, ne használják a hajszárítót a fürdőkádban, étkezzenek 

egészségesen, mozogjanak sokat, óvatosan hallgassák a rockzenét, ne 

higgyenek a csillagjóslásban, és még hosszan lehetne folytatni a 

sort). A jobb képességű osztályokban fejleszthető a diákok 

vitakultúrája, kialakítható bennük, hogy ugyanazt a dolgot 

több szempontból is megítéljék, tudatosítható bennük, 
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hogy sok lezáratlan kérdés van a környezetünkben, hogy egyénileg is milyen sokat tehetnek akár a 

saját életük, akár szűkebb-tágabb környezetük javításáért, hogy kellemes, kényelmes életünk milyen 

nagy mértékben a fizika alaptörvényeinek alkalmazása miatt ilyen. 

 

A tanulók munkájának az értékelése a modern pedagógiai módszerekben megismert bármilyen 

értékeléssel történhet, törekedve arra, hogy az értékelés sokféle legyen, mert így a tanulók 

tevékenykedtetése is szükségszerűen sokféle lesz. 

 

3.3. Szaktanári félelmek 

 

Azok a kollégáink, akik már találkoztak az új szemléletű könyveinkkel, legtöbbször úgy reagáltak a 

tankönyveinkre, hogy ők sem tudják azokat az ismereteket, melyek ezekben a könyvekben 

megjelennek. Bizonyos értelemben jogosak a félelmeik, de csak azoknak, akik nem rendelkeznek 

megfelelő fizikai alapismeretekkel, nem nyitottak az új dolgokra, nincs önbizalmuk. Mert hát azt be 

kell vallani, hogy az új szemléletű könyveinket csak azok a fizikatanárok képesek jól tanítani, akik 

értelmesek, széles látókörűek, nyitottak a világ dolgaira, biztos fizikai alapismeretekkel és 

megfelelő matematikatudással rendelkeznek, birtokában vannak a korszerű módszertani 

ismereteknek, személyes kisugárzásukkal tudnak hatni, és akarnak is hatni a diákjaikra. De hát a 

hagyományos módon is csak ugyanilyen képességekkel, ismeretekkel, tudással és egyéniséggel 

rendelkező tanárok tudnak jól tanítani. 

 

A tankönyveinkkel kapcsolatosan nincsenek speciális módszertani előírások. Minden tanár 

kollégánknak meg kell találnia, hogy a saját egyéniségéhez, illetve az aktuális diákcsoporthoz 

milyen módszerek illenek a legjobban. A frontális tanári munka és a feleltetés, illetve a 

dolgozatíratás mellett még számtalan más tevékenység is folyhat az órákon. A diákok dolgozhatnak 

párban vagy csoportokban, tarthatnak kiselőadásokat, végezhetnek projekt feladatokat, készíthetnek 

házi dolgozatokat. Az órákon rendkívül jól lehet használni az ismeretterjesztő filmeket, az internet 

adta lehetőségeket, sőt akár az okos telefonokat is. 

 

Sok olyan kérdést tárgyal a könyv, amelyre nincs egyszerű, frappáns, végleges válasz. Ilyenek 

például a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések: Szerepet játszik az emberi tevékenység a 

globális felmelegedésben? Mikorra fogy el a kőolaj, a földgáz és a kőszén? Érdemes-e 

Magyarországon szélkerekeket telepíteni? Építsünk-e új atomerőművet, vagy éppen fordítva, zárjuk 

be a már meglévőt? Ezekben a kérdésekben ütköztetni kell a véleményeket, és rámutatni arra, hogy 

miért nincs ezekre végleges válasz. 

 

A tankönyvsorozatunk bátran belemegy olyan ismeretek bemutatásába is, melyek hagyományosan 

eddig más tantárgyak témakörébe tartoztak. Ezzel egyáltalán nem akarjuk elvenni ezeknek a 

tantárgyaknak semmilyen ismeretanyagát, hanem csak más szempontból 

szeretnénk ugyanazt bemutatni. Így például az energia, a kalória kapcsán 

a helyes táplálkozás jön elő, a mi eddig a biológiában szerepelt 

csak, vagy a meteorológia, a csillagászat bizonyos vonatkozásai, 

a tengeri és légköri áramlások, a földrengések eddig a 

földrajzhoz tartoztak, és ugyanígy viszonylag sok kémiai 

ismeret is belekerült a leckékbe. 
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Sokan attól félnek, hogy azt a sok adatot, speciális ismeretet, amit beleírtunk a könyvbe, mind be 

kell magolniuk a diákoknak. Akik így gondolkoznak, azok nem értik az új szemléletet. 

Természetesen szó sincs arról, hogy ezeket a lexikális ismereteket (melyek közben gyorsan el is 

avulnak) be kellene magoltatni. Aki mégis ezt teszi, az nagyon rosszul teszi. 

 

4.modul: A” kerettantervi középiskolai fizika tankönyvsorozat  
A számonkérés hagyományos és újszerű módozatai 

Az új szemlélet bemutatása a „Csillagászat” fejezet példáján 

 
4.1. Milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben? 

 

Jelenleg a középiskolai A-kerettantervi három tankönyv készült el. A közeljövőben ezekhez tanári 

segédkönyvet is írnak a szerzők, illetve példatárat is. A példatárnak és a tanári segédkönyveknek 

egyszerre kell elkészülniük, mert így a példatári feladatok megoldása is bekerülhet a tanári 

segédkönyvekbe. Ugyancsak ott lesznek leírva a 9-11. osztályos tankönyvek egyszerű és összetett 

kérdéseinek-feladatainak a megoldásai is. 

 

A fentieken kívül továbblépés várható az elektronikus tankönyv irányában. Ezt fokozatos 

fejlesztéssel lehet elérni, először csak a papíralapú könyv mellett jelenik meg az elektronikus könyv 

verzió, ami gyakorlatilag tartalmazza a papíralapú könyv teljes anyagát, de ezen kívül a könyvben 

lehetnek kereszthivatkozások, keresési lehetőségek, és olyan elektronikus kiegészítések, melyekre 

rákattintva animációk, interaktív anyagok, a tartalomhoz kapcsolódó internetes oldalak, filmek 

érhetőek el. Az elektronikus fejlesztések másik vonala az, hogy lehetséges olyan feladat-bank 

létrehozása, amellyel a diákok saját tudásukat ellenőrizhetik, a tanárok így végezhetik a 

számonkérést, illetve ezen az úton még a tehetséggondozás is támogatható. (Hosszabb távon az 

várható, hogy megszűnik a papír alapú tankönyv, és helyette csak elektronikus könyv lesz. Ebben 

az esetben a régi tankönyv a diákok táblaképére kerül.) 

 

A tankönyvíró csapat részt vett és nyert azon a pályázaton, melyet az MTA a tanórákon alkalmazott 

eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére hirdetett 

meg. Az idén elvégzendő előkészítő munka után a fejlesztésre várhatóan 2016-tól kerül sor. Ezt a 

munkát feltétlenül össze kell kötni a most megjelenő kísérleti tankönyvek fejlesztésével, ami 

nemcsak azt jelenti, hogy a kísérleti tankönyvek kipróbálásában résztvevő kollégák tapasztalatait, 

észrevételeit figyelembe kell vennünk a könyv véglegesítésekor, hanem azt is, hogy nagyon sokféle, 

döntően elektronikus anyagot kell létrehozni, a szaktanárok számára elérhetővé tenni, a meglévő 

anyagokat rendszerezni, amivel megkönnyíthetjük a könyv bevezetését, illetve 

használatát. 

 

Ugyancsak ki kell dolgozni olyan továbbképzéseket, melyek 

szakismereteket, illetve szakmódszertani ismereteket 

közvetítenek. Az utóbbi időszakban nagyarányú fejlesztés 

zajlott az általános módszertani ismeretek terén, ami 
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gyakorlatilag minden szaktanárhoz eljutott. Mivel az új szemléletű tankönyvben sok új téma jelenik 

meg, igencsak szükség van a szaktárgyi továbbképzésekre. Ezt indokolja az is, hogy az új 

tankönyvekben erőteljesen jelennek meg a tantárgyközi kapcsolódások. 

 

Az MTA pályázatban sok fizikatanár kollégánk munkájára lesz szükség. A munkában résztvevő 

csapatba hívjuk azokat a mestertanár szaktanácsadó kollégáinkat, akik szívesen dolgoznának ezen a 

területen, illetve kérjük őket, hogy segítsenek a csapat toborzásában. 

 

4.3.Válogatás a kísérleti tankönyvsorozat újszerű szemléletét tükröző feladataiból  

 

9. osztályos fizika tankönyv: 

 

1. 

Feladat: Az iszlám naptár kezdőnapja 622. július 16. Az iszlám év 12 holdhónapból, átlagosan 

354,36 napból áll (az évek 354 vagy 355 naposak). Az iszlám naptár hányadik évében volt a 

legutóbbi londoni olimpia, melyet a ma használatos Gergely-naptár szerint 2012. július 27. és 

augusztus 12. között rendeztek meg? 

 

Megoldás: A Gergely-naptárban egy év átlagosan 365,24 napból áll. Ennek felhasználásával 

kiszámíthatjuk, hogy a londoni olimpia kezdőnapja előtt hány nappal kezdődött az iszlám naptár. 

(2012 – 622) · 365,24 + 11 = 507 695 nappal ezelőtt (amibe beleszámítottuk a július 16. és július 

27. közötti 11 napot is). Ha ezt elosztjuk az iszlám naptár átlagos évi napjainak számával, akkor 507 

695 : 354,36 = 1432,7 évet kapunk. De mivel minden naptár első éve nem a nulla, hanem az 1, ezért 

a legutóbbi londoni olimpia az iszlám naptár 1433. évében volt. 

 

2. 

Feladat: Egy teljes napkörüli fordulathoz képest hány ezrelékkel végez kevesebbet a Föld azokban 

az években, amikor nincs szökőnap, és hány ezrelékkel végez többet szökőnapos években? 

Körülbelül mennyi idő alatt esne a tavaszi napforduló június 22-re, ha nem alkalmaznák a 

szökőnapot? 

 

Megoldás: A Föld 365,2422 nap alatt tesz meg egy fordulatot a Nap körül. Amikor nincs szökőév, 

akkor 365/365,2422 = 0,99934 fordulatot tesz meg, ami 0,66 ezrelékkel kevesebb az egynél. 

Szökőévekben 366/365,2422 = 1,002 fordulatot tesz meg, ami 2 ezrelékkel nagyobb az egy 

fordulatnál. 

Március 21. és június 22. között nagyjából 90 nap van. Szökőnapok nélkül a naptár gyorsabban 

haladna, mégpedig négyévente egy nappal. Tehát nagyjából 360 év alatt tolódna el a naptár egy 

évszakkal. 

 

3. 

Mérd meg, számold ki! 

Határozd meg a Google-Föld segítségével a lakóhelyed és az 

iskolád közötti távolságot légvonalban és közúton! 

Határozd meg Debrecen és Pécs távolságát egy hosszúsági 

kör mentén! 
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Mérd meg a budapesti Margithíd hosszát! 

Állapítsd meg a Tihanyi félsziget partvonalának hosszát! 

 

4. 

Feladat: Amikor csak a sárga lámpa világít, akkor a forgalom iránya hamarosan változni fog, tilos 

jelzés következik. A biztonságos közlekedés érdekében legalább milyen időtartamú legyen a sárga 

jelzés lakott területen, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h? 

Használd az alábbi fékezési táblázatot! Tegyük fel, hogy a kereszteződés 40 méter széles! 

  
Megoldás: A lakott területen megengedett legnagyobb sebességhez, az 50 km/h-hoz 36 méteres 

féktávolság tartozik. Ha a gépkocsi vezetője ennél messzebbről észleli a sárga jelzést, akkor meg 

fog állni a kereszteződésben. Ha a lámpától csak 36 méterre van vagy közelebb, akkor fékezés 

nélkül halad át a kereszteződésen. Ekkor tehát 36 m + 40 m = 76 m utat tesz meg 50 km/h = 13,9 

m/s sebességgel, amihez 76 m/13,9 m/s = 5,5 s-ra van szüksége. Ha tehát azt akarjuk, hogy a 

szabályosan közlekedő vezetők még a sárga jelzés vége előtt elhagyják a 40 m széles 

kereszteződést, akkor a sárga jelzést 5,5 másodperc hosszúságúra kell beállítaniuk. Ha a 

forgalomirányítók megelégednek azzal, hogy a sárga jelzés végére a szabályosan közlekedők 

legalább a kereszteződés felén legyenek túl, akkor elegendő a sárgát 56 m/13,9 m/s = 4 s 

hosszúságúra állítani.  

 

5. 

Feladat: András és Béla ugyanolyan ejtőernyővel szokott ugrani. András esési sebessége 3 m/s, 

Béláé 4 m/s. Mekkora lenne az esési sebességük, ha egy ernyővel ugranának összekapaszkodva? 

Tételezzük fel, hogy az esés közben az ejtőernyőre ható közegellenállási erő egyenesen arányos a 

sebesség négyzetével! 

 

Megoldás: Az ugrók esés közben egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek, tehát a rájuk ható 

erők eredője nulla, ezért a következő egyenletek írhatók fel: 

András:                     Béla:                          Együtt: 
2

11 vkgm                
2

22 vkgm                
  2

321 vkgmm 
 

Az arányossági tényező ugyanaz, mert egyforma ernyővel 

ugranak. A fenti három egyenletet figyelembe véve a 

következő összefüggést írhatjuk fel: 
2

3

2

2

2

1 vkvkvk 
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m/s52

2

2

13

2

3

2

2

2

1  vvvvvv
 

A két ugró összekapaszkodva, egy ernyővel 5 m/s sebességgel érkezne a talajra.  

6. 

Feladat: A Föld sugarának és a felszínén mérhető nehézségi gyorsulás értékének ismeretében a 

gravitációs erőtörvény felhasználásával határozzuk meg a Föld tömegét! 

Adatok: R = 6370 km = 6,37  10
6
 m,  g = 9,81 m/s

2
. 

 

Megoldás: A felszín közelében lévő m tömegű próbatestre ható nehézségi erőt azonosíthatjuk az m 

tömegű test és a M tömegű Föld között ható gravitációs erővel: 

mgFgr    

mg
R

Mm
f 

2
. 

Egyszerűsítsünk a próbatest m tömegével, és fejezzük ki a Föld M tömegét:  

 
kg106kg105,97

kg

Nm
106,67

m106,37
s

m
9,81

2424

2

2
11

26

22








f

gR
M

. 

A Föld tömege kb. 6 · 10
24

 kg. 

 

7.  

Feladat: Mivé alakul a benzinben tárolt kémiai energia? (A föld kőolajmezői végesek, és lassan 

kimerülőben vannak. Tanulságos végigszámolni, mivé alakul az üzemanyagban tárolt energia. 

Tekintsünk egy 90 km/h sebesség mellett 5,4 liter/100 km fogyasztású, 1000 kg tömegű autót, mely 

100 km-t tesz meg. A további adatokat becsléssel állapítsuk meg.) 

 

Megoldás: Haladjon a személyautó városon kívül, vízszintes úton, állandó 90 km/h sebességgel. Az 

autó a 100 km úton elfogyaszt 5,4 liter benzint. A benzin sűrűsége 0,7 kg/l, így az 5,4 liter 

üzemanyag tömege 3,78 kg. 

A benzin égése során kilogrammonként 4,7  10
7
 J energia szabadul fel. A jármű 100 km-es útja 

során az üzemanyagból 3,78  4,7  10
7
 J  1,78  10

8
 J  energia szabadul fel. 

A motor csak a gördülési és a légellenállás ellenében végez munkát. Számoljuk ki ezeket a 

munkákat! Aszfalt úton a gördülési ellenállás g  0,015, az autó tömege 1000 kg, így a gördülési 

ellenállás ellenében végzett munka: 

J101,5m10
s

m
10kg10000,015 75

2
 smgsFW gnygg 

. 

A légellenállási erőt az 𝐹 =
𝑐

2
𝐴𝜌𝑣2 összefüggés adja meg, ahol c = 0,3 a 

gépkocsi alaki tényezője, A = 2,5 m
2
 az autó sebességére merőleges 

keresztmetszet (az úgynevezett homlokfelület),  

𝜌 = 1,3 
kg

m3
 a levegő sűrűsége, 𝑣 = 90

km

h
= 25

m

s
 a jármű 

sebessége. 

A légellenállási erő ellenében végzett munka: 
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J.103
2

72  svA
c

sFWl   

Az autó 100 km-es úton történő mozgásához  

W = Wg + Wl = 4,5  10
7
 J munkavégzés szükséges. 

8. 

Feladat: Vegyünk a kezünkbe egy súlyzót (mondjuk 5 kg-osat), és kezdjük el emelgetni. Számoljuk 

meg, hogy hány súlyzóemelést végeztünk, és ehhez mennyi időre volt szükségünk. Mérjük meg, 

hogy egyetlen emeléskor mekkora a súlyzó magasságváltozása. Ezután számítsuk ki az általunk 

végzett teljes emelési munkát, és az átlagos teljesítményünket is. 

 

Megoldás: Ha hússzor emeltük fel az 5 kg tömegű, tehát hozzávetőlegesen 50 N súlyú testet, és 

egyetlen emelés magassága kb. 60 cm = 0,6 m volt, akkor a teljes emelési munka 20  50 N  0,6 m 

= 600 J volt. Ha a gyakorlat elvégzéséhez 20 másodpercre volt szükségünk, akkor az átlagos 

mechanikai teljesítményünk 600 J/20 s = 30 W volt. (Úgy tekintjük, mintha a súlyzó lefelé történő 

mozgásakor nem végeznénk munkát.) 

 

9. 

Feladat: Közelítő számítással határozzuk meg a földgáz 34 MJ/m
3
-es fűtőértékéből a földgáz 

égéshőjét! (Ezt a fűtőértéket 1 atmoszféra nyomású és 15 °C hőmérsékletű földgázzal történő 

méréssel határozzák meg, amikor a földgáz sűrűsége 0,68 kg/m
3
.) 

 

Megoldás: Mivel a földgáz 97%-ban metánból áll, tekintsük a földgázt tiszta metán (CH4) gáznak. 

A metán égésekor (több lépés után) a szénből széndioxid, a hidrogénből pedig vízgőz lesz. A 

fűtőérték kisebb, mint az égéshő, mert a keletkező víz gőzzé válásához szükséges párolgáshőt le 

kell vonnunk az égéshőből (a gyakorlati szempontokra épülő fűtőérték meghatározás szerint). 

 

Induljunk ki a 34 MJ/m
3
 értékből, amit a sűrűség alapján váltsunk át MJ/kg mértékegységre: 

(34 MJ/m
3
)/(0,68 kg/m

3
) = 50 MJ/kg. Írjuk fel a reakcióegyenletet: 

 

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O. 

 

Vagyis ha tökéletes égést tételezünk fel, akkor 1 mol metán elégetésekor 1 mol széndioxid és 2 mol 

vízgőz keletkezik. 1 kg = 1000 g metán (1000 g)/(16 g/mol) = 62,5 mol anyagmennyiségű, mert a 

metán moláris tömege 16 g/mol. Ez azt jelenti, hogy 1 kg metán elégetésekor ennek a kétszerese, 

vagyis 125 mol vízgőz jön létre, ami (a víz 18 g/mol moláris tömegével számolva) (125 mol)·(18 

g/mol) = 2250 g = 2,25 kg. Egy kilogramm metán elégetésekor azért keletkezik ilyen nagy tömegű 

vízgőz, mert az oxigén atomok sokkal nehezebbek, mint a hidrogén atomok (sőt a szén atomoknál is 

nehezebbek). 

 

A víz párolgáshője (15 °C-on, mert a mérésekhez ezt a vonatkoztatási 

értéket használják): 2465 kJ/kg = 2,465 MJ/kg, vagyis 2,25 kg víz 

elforralásához (gőzzé válásához) (2,25 kg)·(2,465 MJ/kg) = 5,5 

MJ hőre van szükség. Ez tehát azt jelenti, hogy az égéshő és 

a fűtőérték közötti különbség értelmezésének alapján a 
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metán égéshője ennyivel nagyobb: (50 MJ/kg) + (5,5 MJ/kg) = 55,5 MJ/kg. 

 

Ha interneten rákeresünk a metán égéshőjére, akkor 891 kJ/mol értéket találunk, ami a következő 

módon számítható át MJ/kg értékre: (891 kJ)/(1 mol) = (0,891 MJ)/(0,016 kg) = 55,7 MJ/kg.  

10. 

Feladat: Mekkora a Nap fűtőteljesítménye, azaz hány wattos kályhaként sugároz a Nap? 

 

Megoldás: A Nap teljes sugárzását (ami nemcsak a látható fénytartományba esik, hanem benne van 

az infravörös és az ibolyántúli sugárzás is) a napállandóból (1366 W/m
2
) és a közepes Nap-Föld 

távolságból (149,6 millió km) határozhatjuk meg. Feltesszük, hogy a Nap minden irányba (tehát 

nemcsak az ekliptika mentén) ugyanolyan intenzitással sugároz, és eltekintünk attól, hogy ebből a 

sugárzásból bármi is elnyelődne, miközben a fény a Naptól távolodik. 

 

A Nap fűtőteljesítményét, vagyis a sugárzási teljesítményét úgy határozhatjuk meg, hogy a 

napállandót megszorozzuk egy olyan gömb felszínének nagyságával, amelynek sugara éppen a 

Nap-Föld távolság. Ugyanis ennek a gömbnek (melynek közepén található a Nap) minden egyes 

négyzetméterén napállandónyi energia halad át másodpercenként. Az R sugarú gömb felszíne: 

4𝑅2p = 4 · (1,496 · 1011 m)2 · p = 2,812 · 1023 m2. 
A Nap teljes fűtőteljesítménye: 

𝑃Nap = (1366
W

 m2
) · (2,812 · 1023 m2) = 3,84 ·  1026 W. 

 

11. 

Feladat: Számítsuk ki, hogy mennyi hőt ad le egy 5 méter hosszú, 3 méter magas, 20 cm vastag 

betonfal 8 óra alatt, ha a benti hőmérséklet 22 °C, a külső hőmérséklet pedig -3°C! 

Hogyan változik meg a hőleadás ugyanennyi idő alatt, ha a fal külső felületére 10 cm vastagságban 

Hungarocell (polisztirol) szigetelést erősítenek? (A beton hővezetési tényezője 1,7 W/(m·°C), a 

Hungarocell (polisztirol hab) hővezetési tényezője 0,033 W/(m·°C).) 

 

Megoldás: Alkalmazzuk a hővezetési egyenletet: 

𝐻 =
∆𝑄

∆𝑡
= 𝐴

∆𝑇

𝑑
, 

ahonnan ∆𝑄 = 𝐴
∆𝑇

𝑑
∆𝑡 =

(1,7
W

m·°C
)(15 m2)(25 °C)

0,2 m
(8 · 60 · 60 s) = 9,18 MJ. 

A hőszigetelő réteg felszerelése után ugyanakkora hőáram halad át a hungarocell szigetelésen is, 

mint a betonfalon. A külső és a belső hőmérséklet nem változik, a betonfal és a szigetelőréteg 

találkozásánál létrejövő hőmérsékletet viszont ki kell számítanunk: 

𝐻beton = beton𝐴
∆𝑇beton

𝑑
= 𝐻szig

= szig𝐴
∆𝑇szig

𝑑
2

, 

ahol kihasználtuk, hogy a szigetelő-réteg vastagsága fele a 

betonrétegének. Az egyszerűsítések után a hőmérséklet 

különbségek arányára a következő összefüggést kapjuk: 
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∆𝑇beton

∆𝑇szig
=

2szig

szig
=  

2 · (0,033
W
m · °C)

(1,7
W
m · °C)

= 0,0388 ≈ 0,04. 

 

Az eredmény azt mutatja, hogy a külső és a belső hőmérséklet különbségnek hozzávetőlegesen a 

4%-a, vagyis 1/25 része esik csak a betonra, a többi pedig a szigetelőanyagra. Vagyis szigetelés 

esetén a betonfalban mindössze 1 fokot esik kifelé a hőmérséklet, vagyis azt mondhatjuk, hogy a 

hőáram mindössze 4%-a, 1/25 része lesz az előzőnek, ugyanannyi idő alatt 25-ször kevesebb hő 

áramlik át a falon. 

 

12.  

Feladat: Táblázatok adatait felhasználva ellenőrizzük, hogy amikor egy proton és egy neutron 

deuteronná egyesül, akkor valóban 3,56  10
-13

 J energia szabadul fel! 

 

Megoldás: Használjuk például a Wikipedia vagy más források adatait:  

 

mproton = 1,67262  10
-27

 kg 

mneutron = 1,674 93 ⋅ 10
-27

 kg 

mdeuteron = 3,34358  10
-27

 kg 

 

(Azért adtuk meg 6 értékes jegy pontossággal a tömegadatokat, mert a folyamatosan finomodó 

mérések ezeket a jegyeket már nem változtatják.) 

 

Számítsuk ki a tömeghiányt: 

 

m = (mproton + mneutron) – (mdeuteron) = 3,97  10
-30

 kg, 

 

amiből a felszabaduló energia nagyságát az Einstein-képlet szerint kaphatjuk meg: 

 

E = mc
2
 = 3,568  10

-13
 J, vagyis igazoltuk a mérések alapján kapott energia értékét. 

 

13.  

Feladat: Egy gépkocsi motorjában az üzemanyag-levegő keverék hőmérséklete eléri a 3000C-ot, 

míg a kipufogó gázok hőmérséklete 1000C körüli érték. Számítsuk ki a gépkocsi motorja 

hatásfokának elvileg elérhető maximumát! 

 

Megoldás: Először is a hőmérsékleteket át kell számítanunk kelvinre: 

Tmagas = 3000C = 3273 K 

Talacsony = 1000C = 1273 K 

 

Alkalmazzuk a maximális hatásfokra megtanult 

összefüggést: 
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max

=
𝑇magas − 𝑇alacsony

𝑇magas
=

2000

3273
 60%. 

 

Megjegyzés: A gépkocsik motorjának valódi hatásfoka jelentősen alacsonyabb ennél az értéknél, 

bár a legjobb gépkocsi motorok hatásfoka már eléri a 40-50%-ot. 

 

10. osztályos fizika tankönyv: 

 

14. 

Feladat: Mekkora átlagos energia szükséges egyetlen vízmolekula folyadékfelszínből való 

kiszakításához? A víz legyen 40C-os, ezen a hőmérsékleten a párolgáshő 2400 kJ/kg = 2400 J/g = 

2,4 kJ/g. 

Megoldás: Egy mól víz tömege 18 gramm, ami 6,022  10
23

  6   10
23

 vízmolekulából áll. Egy 

gramm víz elpárologtatásához 2,4 kJ energiára van szükség, tehát egy mól víz elpárologtatásához 

ennek 18-szorosa kell, ami azt jelenti, hogy ezen a hőmérsékleten a víz moláris párolgáshője: (18  

2,4 kJ)/mol = 43,2 kJ/mol. Ezt az energiát kell elosztanunk az Avogadro-számmal, hogy megkapjuk 

az egyes vízmolekulák kiszakításához szükséges energia nagyságát: (43,2 kJ)/ 6   10
23

 = 7,2  10
-23

 

kJ = 7,2  10
-20

 J = 72 zJ (zepto-joule). 

 

15. 

Feladat: Hány mm esőnek felel meg 10 cm vastag porhó réteg, ha a porhó sűrűsége 50 kg/m
3
? 

Megoldás: Mivel a víz sűrűsége jó közelítéssel 1000 kg/m
3
, ami hússzor nagyobb a porhó 

sűrűségénél, így a 10 cm vastag porhó 20-szor vékonyabb vízrétegnek, vagyis 0,5 cm = 5 mm-es 

esőnek felel meg. 

 

16. 

Feladat: Hány fokkal melegebb a Golf-áramlat a környezeténél, ha 1,4 PW teljesítménnyel szállítja 

a hőt? Mekkora az átlagos sebessége Új-Fundlandot elhagyva? 

Megoldás: A Golf-áramlat hőteljesítménye 1,4 PW = 1,4  10
15

 J/s, vagyis az áramlat 

keresztmetszetén másodpercenként 1,4  10
15

 J hő áramlik át, amit 100 millió köbméter víz szállít. 

Mivel 1 m
3
 víz tömege nagyjából 1 tonna, ezért ennyi víz tömege hozzávetőlegesen 10

11
 kg. Ez azt 

jelenti, hogy minden kilogramm (vagyis liter) víz (1,4  10
15

 J) / 10
11

  14 000 J hőt szállít. Egy 

kilogramm víz 1 fokkal történő felmelegítéséhez 4200 J energia szükséges, tehát a Golf-áramlat 

vize (14 000/4200)C  3,3C-kal melegebb a környezeténél. 

Ha a Golf-áramlat mélységét 1 km-esnek, szélességét pedig 100 km-esnek tekintjük, akkor az 

áramlat keresztmetszeti felülete 100 km
2
 = 10

8
 m

2
. Ahhoz, hogy ezen a felületen 100 millió m

3
 (10

8
 

m
3
) víz haladjon át másodpercenként, a víznek 1 m/s sebességgel kell átlagosan mozognia. 

 

17. 

Feladat: Hányszor nagyobb a hangintenzitása a 65 dB-es hangnak, 

mint az 50 dB-esnek? 

Megoldás: Mivel 3 dB hangerősség növekedés dupla 

hangintenzitást jelent, így 15 dB  = 5  3 dB hangerősség 

növekedés 2
5
 = 32-szeres hangintenzitásnak felel meg. 
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18. 

Feladat: Igazoljuk, hogy ha a zongorán a legmélyebb hang 27,5 Hz-es, akkor a legmagasabbnak 

4190 Hz-esnek kell lennie! 

Megoldás: A zongorán 52 fehér és 36 fekete billentyű található, ami összesen 88 billentyű. Ezek 

között 87 szomszédos hangköz található, melyek frekvencia-aránya mind √2
12

 . Tehát a legmélyebb 

és a legmagasabb billentyűk frekvenciája között ezt az összefüggést írhatjuk fel: 

𝑓88 = ( √2
12

)
87

∙ 𝑓1 = (152,2) ∙ (27,5 Hz) = 4186 Hz ≈ 4190 Hz. 
19. 

Feladat: Hogyan tudjuk meghatározni, hogy egy villámlás tőlünk kb. milyen messze történt? 

Megoldás: A villámlás során egyrészt erős fény, másrészt erős hang (mennydörgés) jön létre. A 

fényt a gyorsan mozgó töltéshordozók által gerjesztett atomok bocsátják ki. A kisülés hatására 

felhevülő levegő hirtelen kitágul, ez okoz nagy robajt, mennydörgést. 

Az egyszerre születő fény-, és hangjelenség különböző időpontokban érkezik el hozzánk. A fény 

terjedési sebessége kb. 300 millió m/s, a hangé kb. 340 m/s  1/3 km/s. Látjuk, hogy a két sebesség 

között 6 nagyságrendnyi eltérés van. A fény terjedési idejével gyakorlatilag nem érdemes 

foglalkozni. (Párizsból 5 ms alatt érne Budapestre a fény, a hangnak 72 percre lenne szüksége.) 

Elég a villám felfénylése után azt mérni, hogy mennyi idő múlva halljuk a menydörgést. Ezt a t 

időtartamot megszorozva a hang c terjedési sebességével, megkapjuk a villám tőlünk mért 

távolságát: s = c  t. 

 (A t időtartamot lassú számlálással is meg lehet becsülni. Mivel a hang nagyjából 1 km-t tesz meg 

másodpercenként, így azt is mondhatjuk, hogy ahányszor három másodpercet számoltunk, annyi 

kilométerre csapott le a villám. A villám felvillanása rövid, a dörgés gyakran hosszú. Ez azért van, 

mert egy nagy méretű villám különböző részei nagyon eltérő távolságra vannak tőlünk, és ezekből a 

pontokból nem egyszerre ér hozzánk a hang. Emellett hangvisszaverődések is nyújtják a dörgés 

hosszát.) 

 

20.  

Feladat: Egy R sugarú Q töltésű vezető gömb potenciálja (vagyis a végtelen távoli ponthoz képesti 

feszültsége) 𝑈 = 𝑘 ∙
𝑄

𝑅
. Határozzuk meg a gömb kapacitását! Mekkora sugarú az a gömb, amelynek 

a kapacitása 1 F? 

Megoldás: Használjuk a kapacitás fogalmát és a töltött gömb potenciálját kifejező összefüggést! 

k

R

R

Q
k

Q

U

Q
C 



  

A kapott összefüggésből fejezzük ki a gömb R sugarát! 

km.millió9m109
C

mN
1091 9

2

2
9 


 FkCR

k

R
C  

Látjuk, hogy az 1 F igen nagy egység, ezért az elektrotechnikában 

általában ennek törtrészeit használjuk. 
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21. 

Feladat: Számoljuk ki, mennyi ideig tart egy villámlás? A wikipedia szerint egy átlagos villámban 

30 kA-es  áram folyik, miközben 15 C töltés megy át. 

Megoldás: Tudjuk, hogy az áramerősség =  
töltés

idő
, ebből azt kapjuk, hogy az idő =

töltés

áramerősség
, 

azaz 𝑡 =
𝑄

𝐼
. 

Behelyettesítve, átváltva és áttérve normál alakra: 

t = (15 C)/(30 kA) = (15 C)/(3  10
-4

 A) = 5  10
-4

 s = 
1

2000
 s. 

Egy átlagos villámlás tehát a másodperc kétezred része alatt lejátszódik. Mi ezt hosszabbnak 

érzékeljük, mert a szemünk ideghártyája mintegy egytized másodpercig megőrzi a látott képet. 

Ebből következik, hogy a villám finomszerkezetét nem is tudjuk érzékelni szemünkkel. Így nem 

tudjuk azt sem észlelni a szemünkkel, hogy a villámláskor nem is egy „szikra” kipattanása történik, 

hanem „elővillámok” és több fővillám is végighalad ugyanazon a vezetési csatornán. 

 

22. 

Feladat: Ha egy tartós elemre azt írták, hogy 2800 mAh-ás (milliamperórás), akkor hogyan 

válthatjuk át ezt az értéket a töltés szokásos coulomb egységére? 

Megoldás: Alakítsuk át az áramerősség mértékegységét (1A =  
1C

1s
), vagyis fejezzük ki a töltés 

mértékegységét, a coulombot az áramerősség és az idő mértékegységével: 1 C = 1 As (1 coulomb = 

1 amperszekundum). Ezek után végezzük el a következő átváltásokat: 1 mA = 10
-3

 A, 1 h = 3600 s 

= 3,6 · 10
3
 s, vagyis 1 mAh = (10

-3
 A) · (3,6 · 10

3
 s) = 3,6 As = 3,6 C. Tehát 2800 mAh = (2800 · 

3,6) C = 10 080 C ≈ 10 000 coulomb. 

Megjegyzés: Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy miért használják a mAh mértékegységet a 

coulomb helyett, ha közöttük mindössze 3,6 a váltószám. Ennek magyarázata az, hogy a mAh 

használata nagyon praktikus. Például, ha a fogyasztón átfolyó áram 100 mA-es, akkor könnyű 

kiszámítani, hogy a 2800 mAh-ás elem 28 órán keresztül tudja szolgáltatni ezt az áramot, hiszen 

(100 mA) · (28 h) = 2800 mAh. 

 

23. 

Feladat: Ellenállást házilag úgy készíthetünk, ha megfelelő ellenálláshuzalból adott hosszúságú 

darabot használunk fel. Nagyon elterjedt pl. az Isachrom 60 elnevezésű ellenálláshuzal, amelynek 

ellenállása méterenként 5,65 Ω, 0,5 mm-es átmérő mellett. Mekkora hosszúságú darabot 

használjunk fel ebből, ha 10 Ω-os ellenállásra van szükségünk? 

Megoldás: A multiméterünket állítsuk át ellenállásmérésre. A huzal egyik végét krokodilcsipesszel 

fogassuk be, és csatlakoztassuk a műszerünkhöz. A műszerhez csatlakoztatott vezetékünket pedig 

lassan húzzuk végig kiterített, egyenes vezeték mentén. Azt tapasztaljuk, hogy minél hosszabb 

szakaszt veszünk, annál nagyobb lesz az ellenállás, vezető hossza és ellenállása között tehát 

egyenes arányosság van. Ha tehát egy 10 Ω-os ellenállásra van szükségünk, 

akkor az adott ellenálláshuzalból 

(10 )/(5,65 /m) = 1,77 m-t kell vennünk. 
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24. 

Feladat: A hálózati áram 230 V-os váltóáram. Egy ember két vizes keze között az ellenállás 1,5 kΩ. 

A két kezén keresztül záródik az áramkör. Mi történhet vele? 

Megoldás: Számoljuk ki a testén áthaladó áram erősségét Ohm-törvényének segítségével: 

mA. 150A 153,0
 1500

V 230





R

U
I

 
A táblázatból látható, hogy ez halálos áramütés lehet. Ha az áramütés időtartama igen rövid, akkor 

gyakorlatilag sérülés nélkül túl lehet élni, de a baleset kellemetlen, a fájdalom emléke megmarad. 

 

25. 

Feladat: Egy 2 kW teljesítményű elektromos vízforraló 1,7 liter 18°C-os vizet forráspontig 5 perc 

50 másodperc alatt melegít fel. Mennyi ennek a vízmelegítőnek a hatásfoka? Számoljuk ki azt is, 

hogy ez a vízforralás mennyi pénzbe került? 

Megoldás: Először számoljuk ki, mennyi hő kell a víz felmelegítésére. 

A víz hőmérsékletének megváltozása: T = 82 °C. 

A víz tömege m = 1,7 kg, fajhője c = 4,2 kJ/kgC. 

 kJ. 585 kJ 585,48C82kg 1,7
C kg

kJ
4,2  


TcmQ  

Ezek után számoljuk ki, hogy mennyi energiát használt fel a vízforraló! 

Az idő t = 5perc 50 s = 350 s 

W = Pt =  2 kW  350 s = 700 kWs = 700 kJ 

 A hatásfok definíciója szerint: 

.84,0
700

585

)(

)(


kJ

kJ

tbefektetetW

hasznosW
  

A vízforraló hatásfoka tehát 84%-os. Ez kifejezetten jó hatásfoknak mondható, a vízforralók tehát 

nagyon hatékonyan melegítik a vizet. 

1 kWh = 3,6 MJ = 3600 kJ. 

Mi elhasználtunk 700 kJ energiát, ami a 3600 kJ-nak 0,194 sze, tehát a fogyasztásunk 0,194 kWh 

volt. Ez 40 Ft/kWh-val számolva 40  0,194  8 Ft. 

 

26. 

Feladat: Egyik otthoni áramkörünket 20 A-es kismegszakító védi.  Erről szeretnénk üzemeltetni a 

2,2 kW-os villanytűzhelyünket, a 2 kW-os mosogatógépünket, az 1,8 kW-os sütőnket és a 2 kW-os 

vízforralónkat. Világításra, hűtőgépre még további 150 W-ot számolhatunk. Bekapcsolhatjuk-e 

egyszerre az említett összes fogyasztót anélkül, hogy leoldana a kismegszakító? 

Megoldás: A felhasznált összes teljesítményünk P = 2,2 kW + 2 kW + 1,8 kW + 2 kW + 0,15 kW = 

= 8,15 kW = 8150W. Mivel a hálózati áram 230V-os, ezért a P = UI képletből meg tudjuk 

határozni, hogy ekkora teljesítményhez mekkora áramerősség tartozik: 

A. 35,4
V 230

 W8150


U

P
I

 
Ez jóval több, mint 20A, tehát a kismegszakító le fogja 

kapcsolni az áramkört, ennyi fogyasztót nem tudunk 

egyszerre üzemeltetni. 
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27. 

Feladat: Egy kerti napelemes lámpa LED-je 1,2 V-os akkumulátorról 20 mA áramfelvétellel 5 órán 

át világít. Előtte 8 órán át sütötte a Nap 25 cm
2
-es felületű napelemét. Mennyi ennek a kerti 

napelemes lámpának a hatásfoka? 

Hiányzó adatunk még a napállandó, ami megadja, hogy mekkora teljesítménnyel süt a Nap. A 

légkör legfelső rétegeit hozzávetőlegesen 1400 W/m
2
-es intenzitással éri el a napfény. Hazánkban 

nyáron, a déli órákban a talajra jutó fényintenzitás 850-900 W/m
2
 körüli érték. A napelemre jutó 

átlagos értéket becsüljük csak 300 W/m
2
-nek, mert a Nap nem merőlegesen világítja meg a 

napelemet. 

Megoldás: Először számoljuk ki a napelem energia-felvételét. Mivel a napelemünk nem 1 m
2
-es, 

csak 25 cm
2
-es, ezért arányosan kisebb teljesítmény éri: 

0,75W
cm 10000

cm 25

m

W
300

2

2

2
P

. 

Ez 8 h alatt W = Pt = 0,75 W  8 h = 6 Wh-t jelent. 

Ezek után számoljuk ki azt, hogy mennyi energiát fogyasztott a LED: 

A LED teljesítményfelvétele P = UI = 1,2 V  20 mA = 1,2 V  0,02 A = 0,024 W. 

Energiafogyasztása 5 óra alatt: W = Pt = 0,024 W  5 h = 0,12 Wh. A hatásfok ennek alapján: 

02,0
 W6

 Wh12,0


. 

Ez azt jelenti, hogy a kerti napelemes lámpa hatásfoka 2% körüli.  

Mivel a veszteség nem csak a napelemnél jelentkezik, ezért magának a napelemnek ennél jobb 

hatásfokot tulajdoníthatunk, de azt semmi esetre sem vehetjük 4%-nál többre. A jobb hatásfokú, 

komolyabb helyeken használt napelemek hatásfoka sem sokkal múlja felül a 10%-ot, és a legjobb 

kísérleti eredmények is csak 40% környékén tartanak a több rétegű, gallium-arzenid (GaAs) anyagú 

napelemekkel, melyek viszont még megfizethetetlenül drágák. 

 

28. 

Feladat: Olcsó-e a galvánelemekből nyerhető áram? 

1 kWh elektromos energia a hálózatból kb. 40Ft. Számoljuk ki, mennyibe kerülne ennyi elektromos 

energia, ha ezt az energiát ceruzaelemből akarnánk kinyerni! 

Megoldás: Egy LR6-os elem árát vegyük nagyon alacsonynak, 120 Ft-nak. Tudjuk, hogy az LR6-os 

elem 1,5 V-os és nagyjából 2800 mAh-s. Tekintsük úgy, mintha a feszültség végig állandó lenne, 

ami persze nem teljesül, tehát a ceruzaelem energiáját némileg túlbecsüljük. 

Ismert, hogy az elektromos munkavégzés így adható meg: W = UIt .  A képletben az áramerősség 

és az idő szorzata az elem által leadott töltés (2800 mAh). Tehát az elemből kinyerhető összes 

energiát, vagyis a maximális elektromos munkát így számíthatjuk ki: 

W = UQ = (1,5V)  (2800mAh) = (1,5V)  (2,8Ah) = 4,2 Wh. 

Ez azt jelenti, hogy 1 kWh/4,2 Wh = 1000 Wh/4,2 Wh = 238 db ceruzaelem 

tud 1kWh energiát szolgáltatni. Ennek az ára 238  120 Ft = 28 560 

Ft. (Ez a hatalmas összeg a 40 forint 714-szerese.) 

Ez azt jelenti, hogy alkáli elemekből elektromos energiát 

nyerni több mint 700-szor drágábban tudunk, mint a 

hálózatból.  
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29. 

Feladat: A paksi erőmű generátorai 9900 A-es elektromos áramot állítanak elő. Egy átlagos 

távvezeték ellenállása 0,12 ohm kilométerenként. Mekkora lenne a hőveszteség másodpercenként, 

ha a generátor áramát közvetlenül a vezetékre kapcsolnák, és azt csak egy irányba, a 90 km-re lévő 

martonvásári elosztóba szállítanák? Mekkora lenne a teljesítmény veszteség, ha az áramerősséget 

25-öd részére csökkentenék a feszültség 25-szörösére emelésével? 

Megoldás: R = 90  0,12 = 10,8 Ω. P(veszteség) = I
2
Rt = 1059 MJ. Ez iszonyatos nagy veszteség, az 

egész erőmű 2000 MW-os, azaz a megtermelt energiának több mint a fele elveszne. Persze ez a 

veszteség nem tartana sokáig, mert a hatalmas áram azonnal elolvasztaná a vezetéket. 

Ha az áramerősség 1/25-öd részére csökkenne, akkor a veszteség 25
2
 = 625-öd részre csökkenne, ez 

csak 1,7 MW lenne, ami már elfogadható veszteség. 

 

11. osztályos fizika tankönyv: 

 

30. 

Feladat: Mennyi az időkülönbség a radar jelének indulása és visszaérkezése között, ha a megfigyelt 

tárgy 22,5 km-re van? 

Megoldás: Az időkülönbség várhatóan nagyon kicsi lesz. A mikrohullámok sebessége 3  10
8
 m/s, 

22,5 km = 22 500 m, amit a jel kétszer tesz meg, oda és visszafelé haladva. A jel által megtett út 

tehát: 45 000 m. Az időkülönbség az út és a sebesség nagyságának hányadosa: 

s,105,1

s

m

m

10

10

3

5,4

s

m
103

m105,4 4

8

4

8

4







v

s
t

  
azaz 150 mikroszekundum. 

 

31. 

Feladat: Egy nemzetközi rádióadó 250 kHz-es frekvencián sugároz.  Mekkora az antenna által 

kibocsátott sugárzás hullámhossza? 

Megoldás: 

km. 2,1m 10012,0
Hz 10250

s

m
103

5

3

8







f

c


 
 

32. 

Feladat: Hány joule energia szükséges ahhoz, hogy 1g hidrogénatomból minden tizediket 

ionizáljuk?  

Megoldás: 1g hidrogénatom pontosan 1 mól, azaz  6  10
23

db atom. 

Ha minden tizedik atomot ionizáljuk ez 6  10
22 

db-ot jelent. A szükséges 

energia tehát: E = 13,6  1,6  10
-19

J  6  10
22 

= 130,6  10
3
J, azaz 

nagyjából 130 kJ. Ennyi energiát vesz fel az 1000 watt 

teljesítményű porszívó a hálózatból körülbelül 2 perc alatt. 
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33. 

Feladat: Határozd meg, mekkora gravitációs vonzerőt gyakorol az Alfa Centauri 1 kg földi 

tömegre?  

Az Alfa Centauri a Nap után a Földhöz legközelebbi csillag. Távolsága a Földtől 4,34 fényév. 

1 fényév 9,46  10
15

 m. Az Alfa Centauri tömege 1.1 Naptömeg. A Nap tömege 1.99  10
30

 kg. 

Megoldás: Newton egyetemes tömegvonzási törvényét kell használnunk: 

𝐹 = 𝑓
𝑚 ∙ 𝑀

𝑟2
= 6,67 ∙ 10−11

Nm2

kg2
∙

(1kg) ∙ (1,1 ∙ 1,99 ∙ 1030kg)

(4,34 ∙ 9,46 ∙ 1015m)2
= 8,66 ∙ 10−14 N. 

 

34. 
Feladat: A napállandó 1366 W/m

2
, ami azt jelenti, hogy a földi légkör tetejének egy 

négyzetméterére merőlegesen 1366 W teljesítménnyel sugároz a Nap. Becsüld meg a Földet érő 

teljes sugárzási teljesítmény nagyságát! 

Megoldás: A Föld átlagos sugara közelítőleg 6370 km. Felületének és a napállandónak az 

ismeretében adhatjuk meg a keresett sugárzási teljesítményt. Azonban egyszerre csak a Föld egyik 

oldalát világítja meg a Nap, és a középpont kivételével azt sem merőlegesen. Ezért a számítás során 

a félgömb napsugárzásra merőleges vetületét kell csak figyelembe vennünk, ami éppen egy gömbi 

főkör területe (𝑅2𝜋). Így a kérdéses teljesítmény: 

 W.1074,1 W136610370,6 171222  pp IRP  
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5. Modul:  Kísérleti tankönyv – fizika 7. évfolyam 

5.1……Kerettanterv és a tankönyv…………………………………………….. 

A tematikai egység célja: 

A résztvevő legyen képes az általános szaktanácsadói képzésben elsajátított ismereteit a szaktárgy 

speciális kívánalmainak megfelelően alkalmazni a fizika tantárgyban. 

A tematikai egység követelményei: 

Az általános iskolai fizikatanítás az 1–4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5–6. 

évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7–8. évfolyamon a fizika 

tantárgy alapvető célja és feladata a kémia és biológia tantárgyakkal közösen, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően közvetíteni a Nat Ember és természet műveltségterületének tartalmait. 

 

A szaktanácsadó ismerje 

• a Nat Ember és társadalom műveltségterületén belül meghatározott kompetenciákat és 

műveltségtartalmakat, 

• ismerje a fizika kerettanterveit,   

• tudjon segítséget nyújtani a tervezési eljárásokban, a taneszköz választásban, 

• ismerje a közelmúlt szakmódszertani változásait, 

• tudjon egyensúlyt teremteni a tradicionális és a modern természettudományi irányzatok 

között, 

• nyújtson segítséget a tantárgyközi kapcsolódások módszertani kidolgozásában, 

• legyen nyitott konkrét gyakorlati kérdések, nevelési helyzetek megbeszélésére.  

 

A szaktárgy óraszámainak változása  

– lehetséges hatásai az oktatási folyamatra és a tanári attitűdökre. Reagálási lehetőségek, 

megoldások a fizika óraszámának csökkentésére. Az átstrukturálás, redukálás lehetőségei; 

szemléletmód- és attitűdváltoztatás szükségessége.       

 

Párosított kerettantervi évfolyamok éves lebontása a helyi tantervekre.  

A fejlesztés várt eredményeinek ütemezése, tagolása (az éves határok helyi 

tantervi megvonása, ill. a kétévenkénti kerettantervi szabályozás).  

A 2+3 évfolyam egymásra épülése általános iskola/középiskola 

(Tematikai egység/Fejlesztési cél)  
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A kétéves cikluson belül az egyes tantárgyak óraszámának más csoportosítása is lehetséges. (A 

ciklus végéig az előírt minimális óraszámot teljesíteni kell.) Pl.:  

 

 

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 

 

 „Az iskola a kerettantervben két évfolyamos szakaszolás szerint meghatározottakat a helyi 

tantervében az egyes kétéves szakaszok között nem csoportosíthatja át („ciklushatárok”). Ezért nem 

lehet pl. 0-2-2-2-es óraszám elosztás helyett 2-2-2-0-t írni.  

 

Tanévenként 36 hétre kell tervezni, azaz 72+36 óra. 

Ez viszont bontható az összeadás egyenlősége, és a kerettanterv lehetősége alapján 54+54 szerint is. 

Az általunk fejlesztett tankönyv és munkafüzet a 7. és 8. évfolyam felosztásában, a 72+36 órát veszi 

figyelembe. Azokban az iskolákban, melyekben a másik felosztás alapján határozták meg a fizika 

tantárgy óraszámát, az általunk összeállított 7. osztályos tankönyvben levő 

tananyag nem dolgozható fel teljes terjedelmében. Az egyik fejezetet 

8. évfolyamra kell átcsoportosítani. Így egyik évfolyam 

tanulóinak sem kell egyszerre két tankönyvet megvásárolni.  
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 A tankönyvekben megjelennek a modern fizika témái.  

 Hangtan 

 Energiaforrások, 

 Energiaigények,  

 Az energiafogyasztás környezeti hatásai 

Az eddigi tanterv szerint 

„A mai kor követelményeit szem előtt tartó kollektív munkaformák alkalmazását igénylő, az 

ismeretek összekapcsolását célzó társadalmi vonatkozásokat is tartalmazó, komoly tanulói aktivitást 

kívánó feladatoknak nyoma sincs a könyvekben. Sőt, a könyvek többsége olyan felépítésű, hogy a 

tanár számára kifejezetten csak a frontális feldolgozási lehetőséget sugallja.” (Nahalka István, 

1994.)   

A newtoni fizika alapelemeit a legtöbb diák valószínűleg soha nem érti meg, de a szülő kedvéért, 

(nem a tanár kedvéért, és a jó osztályzatokért sem), egy-egy tankönyvi mondatot megtanulnak, sőt, 

néhányan a mintafeladatok alapján még számolásos feladatokat is meg tudnak oldani. A legtöbb 

osztályban azonban van néhány gyerek, aki érdeklődő, felvételire, tanulmányi versenyekre készül. 

Több tanár véleménye szerint csak nekik érdemes tanítani.  

Lehet-e úgy tanítani ezeket a tantárgyakat, hogy az iskolázás eredményeképpen minden diák 

rendelkezzen olyan természettudományos műveltséggel, amely segít majd eligazodni a mindennapi 

életben? 

Eddigiekben még úgy dolgoztunk, hogy feltételeztük: a gyerekek – a tudósokhoz hasonlóan – az 

elemi tapasztalatokból kiindulva, megfigyelés, mérés, kísérlet, törvényszerűség útvonalát betartva, 

mintegy „alulról felfelé haladva” ismerik meg a fizikai világot, s ezután következik a gyakorlati 

alkalmazás.  Ehelyett a külső ismeretforrásokból mintegy átveszik az általuk felfogható tudást, így 

az adott tanulnivalóval kapcsolatban már véleménnyel, világképpel bírnak. 

A most még éppen aktuális tantárgy szerint: 

„A természettudományok közül a fizika az, amely már az 

alapképzést nyújtó iskolában is érzékeltetni tudja a 
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gyerekekkel, hogy a természet jelenségei kvantitatív szinten, a matematika nyelvén leírhatók. A 

matematikai formalizmus az általános iskolában csak a legegyszerűbb összefüggésekre – egyenes és 

fordított arányosság – szorítkozik. Ezek esetében azonban kiemelten fontos feladat a megismert 

törvények egyszerű számpéldákon történő alkalmazása. A feladatmegoldás a gyakoroltatáson túl 

szemléletformáló hatású is lehet, ha a tanár olyan feladatokat is ad (az adatokat célszerűen 

megválasztva), hogy a kiszámított eredmény utólag kísérletileg is ellenőrizhető legyen. Az ilyen 

feladatok tudatosítják a gyerekben, hogy a fizikapélda nem csupán matematikai feladvány, hanem a 

természet leírása, amelynek eredménye valódi, mérhető adat. A fizikai gondolkodás fejlesztésében, 

a számítási feladatok mellett, a tanulók tudásszintjének megfelelő kvalitatív problémák megoldása 

is lényeges. Ezek a kérdések egy-egy, a hétköznapi életből ismert jelenség magyarázatára, vagy a 

helyszínen bemutatott kísérlet értelmezésére vonatkozhatnak.” (Kerettanterv 2000.) 

Ez az, ami a mostani kerettantervben megfordult. 

„Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, értelmezzék a 

jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a körülöttünk lévő természeti-

technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben lehetővé teszi a mélyebb összefüggések 

felismerését is, ami a differenciálás, a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és 

természettudományos pályára készülők számára is megfelelő motivációt és orientációt nyújthat.” 

(Kerettanterv 2012.) 

A fentiek szellemében a tanterv számításokat csak olyan esetekben követel meg, amikor a számítás 

elvégzése a tananyag mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban érdekesek, 

így az öncélú feladatmegoldást elhagyja.  A feladatmegoldás elsődleges szerepe a 

szemléletformálás, vagyis annak a bemutatása, hogy a kiszámított eredmény utólag kísérletileg is 

ellenőrizhető. 
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A kerettantervek alapján 

 

a következő összefüggésekre mutatunk 

számításos feladatokat 

számításos feladatokat nem végzünk a 

következő témákban 

sűrűség munka 

sebesség 

gyorsulás forgatónyomaték 

keringési idő és fordulatszám 

erő halmazállapot-változások közben bekövetkező 

energiaváltozások 

 
súlyerő 

nyomás 

 

 

Az egyes témakörök fontosabb fogalmainak definiálásakor figyelembe kell venni, hogy 7. osztályos 

tanulók – és ami lényeges, minden hetedik osztályos tanuló – számára érthető és követhető 

megfogalmazást kell adni. Az alapvető fizikai fogalmak most kerülnek először tárgyalásra, 

tartalmukat csak a tanulás folyamatában, évek során lehet mélyíteni, pontosítani és tágabb 

összefüggésbe helyezni. Ezért a könyv egyes meghatározásai pontatlannak, vagy túlzottan gyűjtő 

jellegűnek tűnhetnek, azok is. Kétségtelenül fennáll az ellentmondás azon a téren, hogy az új 

fogalmakat leckéről-leckére, témakörről-témakörre ismertetheti a könyv, miközben hivatkoznia kell 

olyan jelenségekre, amelyekről még nem volt szó. Ezzel párhuzamosan azt is tudomásul kell venni, 

hogy a tanulóknak nagyon sok dologról, amiről a leckék szólnak, van valamilyen (többnyire 

különböző, de tapasztalatok alapján szerzett) fogalmuk, elképzelésük. Ezekre valamilyen 

mélységben számítania kell a szerzőknek. A könyv íróinak lehetőségeit korlátozza a kerettanterv. 

Bizonyos fogalmak nem részei a tantervnek, ezek hiányában kell jelenségeket, folyamatokat 

magyarázni. 

Könyvünk kidolgozásához a hivatalos kerettantervet vesszük alapul. A 

két év alatt, 7. és 8. évfolyamon, összesen 72+36 =108 óra áll a 

tanítás rendelkezésére. 
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A tanulók életkorát, előismereteit, és a tantárgyakra vonatkozó új koncepciókat figyelembe véve a 

tananyag egyes részeit az eddigiektől eltérő évfolyamon, a korábbiaktól eltérő szinten, és más 

feldolgozásban kell tanítani. Mindez szükségessé teszi a fizika tanításának, tanulásának 

újragondolását, s ezzel párhuzamosan új fizikatankönyvek írását is. 

A kerettanterv fejlesztési követelményei közül a tankönyvek készítésének szemszögéből kiemeljük 

az ismeretszerzési, feldolgozási, alkalmazási és a környezetben való tájékozódási képességeket. 

A könyv pedagógiai-módszertani tervezése a tevékenykedtető tanulási módot támogatja, aktív 

szerepet szán a tanulóknak. Példáival, problémafelvetéseivel túlmutat az iskolai tanulási környezet 

mesterséges helyzetein, és a mindennapi élethez kapcsolódó tartalmakat közvetít. A tantárgyaktól 

független problémák felismerésére és megoldására irányuló törekvés segíti az integrált, komplex 

szemlélet fenntartását. Életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségleteinek 

megfelelő problémákat dolgozunk fel, a való élet problémái közül választunk példát a feladatokhoz. 

Ahol csak lehet, gyakorlati tapasztalatokhoz, technikai alkalmazásokhoz kapcsolva mutatjuk be a 

tanulnivalókat, segítve ezzel is a megértést, és erősítve azt a szemléletet, hogy a fizika jelenségei, 

törvényei mennyire átszövik környezetünket, életünket, mindennapi tevékenységünket. 

A kísérletek, a feladatok alapján változatos tevékenykedtetésre van lehetőség: pármunka, 

csoportmunka, kutatás, stb.  

Különösen nagy figyelem irányult arra, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen régebbi ismereteik 

mozgósítására, az új helyzetekre való felhasználásra, azok összeillesztésére. Az új problémákhoz 

hasonló egyszerűbb, már régebben megoldott probléma keresése a sejtés, ellenőrzés, bővítés 

képességét fejleszti. Ilyen témakörök az 5-6. évfolyamon a természetismeret tantárgy keretében már 

előkerültek. (Halmazállapotok, Természeti erőforrások, Mágneses vonzás és taszítás, Sztatikus 

elektromosság, Hang- és fényforrások, Mérőeszközök, mérési eljárások, A Nap a Föld és a Hold 

egymáshoz viszonyított helyzete, mozgásai. stb.) Előfordulhat azonban, hogy 

ezekre az ismeretekre, vagy ezek egy részére nem emlékszik minden 

tanuló olyan mértékben, ahogy ez szükséges lenne a további 

ismeretek feldolgozásához. Ezért a kidolgozott új 
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tankönyvben önálló fejezetekben, vagy egy-egy részfejezetben felelevenítjük, kiegészítjük ezeket az 

ismereteket (pl. a sűrűség, a fényforrások, a járművek mozgásának jellemzése). 

A tankönyv tervezésénél messzemenően figyelembe vettük a tanulók életkori sajátosságát és az 

előírt kerettantervet. Ennek megfelelően a tankönyvet 124 oldalasra tervezzük. Sok-sok kép, ábra, 

grafikon színesíti. Ezen illusztrációk kiválasztásánál figyelembe vesszük a többi tantárgy által 

felkínált lehetőséget, a biológiához, kémiához, földrajzhoz, matematikához való kapcsolódási 

pontokat. Bemutatjuk a környezetünkben használt, a tanulók által is ismert technikai eszközöket, 

azok működési elvét, illetve kapcsolatukat a tárgyalt tanagyaghoz. 

A tananyagot 7 fejezetben, 45 leckében dolgozzuk fel. Az első fejezetet 3 leckében, összefoglalás 

nélkül. Ennek a témakörnek a tananyagát a természetismeret tantárgy keretében már egyszer 

feldolgozták. Ezért ez a témakör lehetőséget ad a tantárgyról való beszélgetésre, bevezeti a 

tanulókat a természettudományos ismeretszerzés módszereibe (megfigyelés, mérés, kísérletek). 

A tananyag felosztásának tervezésénél messzemenően figyelembe vettük a kerettanterv szellemét. 

Ezért összesen 39 új leckében dolgozzuk fel a tananyagot, amihez csatolunk témakörönként egy, 

tehát 6 összefoglaló részt. Tehát mindegyik leckénél van idő még arra, hogy a tanuló, a pedagógus, 

és az iskola igényének (vagy lehetőségének) megfelelően dolgozzák fel a tananyagot, mert – 

amennyiben egy leckét egy óraként határozunk meg – még 27 tanóra rendelkezésre áll a jelenségek, 

technikai alkalmazások mélyebb értelmezésére, hogy diákjaink így magabiztosan eligazodhassanak 

a körülöttük lévő természeti-technikai környezetben. 

  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001  

Pedagógusképzés támogatása 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 

Telefon: (+36-1) 235-7200 

Fax: (+36-1) 235-7202 

www.ofi.hu 

 

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 

 

 

 

6. Modul Kísérleti tankönyv – fizika 7. évfolyam 

6.1……A tankönyv és a munkafüzet…………………………………………….. 

Az A kerettanterv szerinti 7. osztályos fizikatankönyv bemutatása 

Először a könyvet egészében tekintjük át, majd két fejezetet részletesebben is elemzünk.   

Általánosságban 

Az általános iskolák számára készült fizikatankönyvek, valamint az azokhoz kapcsolódó 

munkafüzetek készítésénél nagyon sok szempontot kellett figyelembe vennünk. Tartalmi 

követelményként a Nemzeti Alaptanterv, valamint a Kerettanterv ide vonatkozó részei voltak 

iránymutatóak, módszertani szempontból pedig a fizika kerettanterv A változatában 

megfogalmazottak. Ennek megfelelően újszerű tanítási és tanulási módszerekkel is lehetőség van a 

tananyagok feldolgozására. A megszokottól eltérő szemléletet igyekeztünk 

megjeleníteni azáltal, hogy tananyagaink támogatják a 

csoportmunkában, projektfeladatok elvégzésével, számítógépes 

animációk bemutatásával való ismeretszerzést. Ezzel együtt 

nem felejtettük el, hogy a természet törvényeinek 
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megismeréséhez elengedhetetlenül fontos a tapasztalatszerzés, a kísérletezés, amely szinte minden 

leckénkben helyet kapott. 

Újszerű fejezetek 

Már a tankönyvi fejezetek áttekintésekor látható, hogy az A kerettanterv – szakítva az eddig 

megszokottaktól - a fizika tanítását nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények 

bemutatásával kezdi, hanem minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, praktikus és 

hasznos ismeretekkel.  

Az egyes tananyagok feldolgozásánál építettünk a gyermekek mindennapi tapasztalataira, 

ismereteire, a környezetismeret órákon elsajátított tudásra, az ott használt fogalmakra. 

A fejezetek felépítése nem a klasszikus felépítést követi, hanem egy-egy problémakört körüljárva 

mutatja be a fizika alapvető témaköreit. Ez a tananyag feldolgozásának módjában is újszerű volt. 

Például a hangok fejezetében a hangsebességről tanítunk úgy, hogy a sebességről csak később fog a 

diák részletesen tanulni. Vagy például a hangok tárgyalása vezet a mechanikai hullámok témájához, 

úgy hogy a rezgéseket csak minimálisan érintjük. 

Az energia, a megszokott gyakorlattal ellentétben, ― mely a hőtan témakörén belül tárgyalta ― a 

fogalom fontossága miatt külön fejezetet kapott. A feldolgozás során az új megközelítés miatt az 

erők, illetve a munka tárgyalása elé került. Ezzel együtt maga a fogalom (az energia) a hőtan 

témakörében is előkerül, pontos definiálás nélkül. Azzal, hogy megfelelő módon és 

szövegkörnyezetben használjuk, segítjük a fogalom tartalmának későbbi pontosabb definiálását.  

A leckék felépítése – a vezérfonal 

A fejezetek témájának feldolgozását, a kerettantervi előírásokat követve, úgy osztottuk leckékre, 

hogy ezzel vezérfonalat adjunk a tanárnak és a diáknak a feldolgozáshoz. A leckék mennyiségét 

úgy terveztük, hogy a kerettanterv által előírt óraszámban kényelmesen fel lehessen dolgozni az 

adott fejezetet, lehetőséget adva az összefoglalásra, kiselőadások vagy bemutatók megtartására. 

Nézzük ezt meg a választott két fejezet esetén: 

A hang – hullámmozgás a természetben 

1. Hangkeltés 

2. Hallás, a fül 

3. A hang terjedése 
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4. Magas és mély hangok 

5. Hullámok a természetben 

(kerettanterv által előírt órakeret: 8 óra; leckék száma: 5) 

Hőtan 

1. A hőmérséklet 

2. Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

3. Olvadás és fagyás 

4. Párolgás 

5. Forrás, lecsapódás 

6. Termikus kölcsönhatás 

(kerettanterv által előírt órakeret: 8 óra; leckék száma: 6) 

 

A leckék többsége egy óra alatt is feldolgozható, ugyanakkor megadja a tanárnak azt a szabadságot 

és lehetőséget, hogy az egyes leckék anyagaiban súlyozzon, a diákok érdeklődésének vagy a helyi 

tanterv sajátosságainak megfelelően egyes részeket mélyebben, részletesebben vegyen. Vagy éppen 

a feldolgozás közben tapasztalt, nehéznek bizonyuló tartalmakat átismételje, gyakorolja. 

Egy lecke felépítése 

A leckékben lévő tananyag megjelenése az A kerettantervnek megfelelően a sokszínűséget tükrözi.  

1. A tananyagok kivétel nélkül egy hétköznapi tapasztalatból, egy érdekes kérdésből, egy olyan 

problémából indulnak ki, ami minden gyermek figyelmét felkeltheti, ami motiválhatja a gyermeket 

az adott témakör feldolgozására. 

2. A leckék vázát a törzsanyag képezi, azonban míg eddig a hangsúlyt a definíciók, összefüggések és 

képletek – vastagon szedett – kiemelése jelentette, addig ebben a tankönyvben a hangsúly eltolódik a 

probléma felvetésére, megértésére, annak különféle megoldására. 

Ne keressünk tehát a könyvben kifejezetten megtanulandó (értsd: bemagolandó) mondatokat, 

helyette problémákat, jelenségeket, helyzeteket, grafikonokat, és érdekességeket találunk, melyek 

értelmezésére és feldolgozására kap a diák iránymutatást. Ez nem jelenti azt, hogy nem határozzuk 

meg például, hogy mi a hang, mi a frekvencia, mi az energia, vagy mi a fűtőérték, hanem inkább a 

fogalmak megalkotásához vezető út, valamint azok hétköznapi megjelenése, 

felhasználása kap hangsúlyt. 

2.1. Minden leckében, amennyire a témakör engedte, az új 

fogalmak tartalmának megértését tapasztalatszerzés, 

kísérletezés előzi meg. Tudjuk, hogy az iskolák 
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szertáraiban zömében az 1980-as években kapott eszközök találhatók, azok is itt-ott hiányosan, 

ezért a kísérleteket megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy azok minden iskolában elvégezhetők 

legyenek. Igyekeztünk arra is figyelni, hogy egy érdeklődő, szívesen kísérletező gyermek, egyszerű 

hétköznapi eszközökkel, otthon is kipróbálhassa az iskolában tapasztaltakat.  

2.2. Reménységünk szerint a kísérleteket minden iskolában el tudják végezni a kollégák, de 

gondoltunk arra, hogy egy óráról hiányzó gyermek is tudjon tanulni a fizikakönyvéből, ezért a 

kísérletek után leírtuk a tapasztalatokat is.  

2.3. A tapasztalatokat értelmezve, és végiggondolva fogalmazzuk csak meg az új, vagy rég óta 

használt fogalmak pontosabb tartalmát, definícióját. 

3. Leckéinkben az új kerettantervvel összhangban („…a fizika hasznos, az élet minden területén 

megjelenik…”) kitekintések találhatók, különböző címek alatt. Pl.: Érdekesség, Jó ha tudod!, 

Figyeld meg!, Nézz utána!. Ezek kapcsolatot teremtenek, a többi természettudománnyal, a 

környezetvédelemmel, néhol a történelemmel. Szerettünk volna segítséget adni a tanároknak a 

differenciálásra, a csoportmunkára, a tehetséggondozásra, a diákoknak pedig bemutatni, hogy a 

fizika törvényszerűségei az élet, a természet számtalan területén felfedezhetőek. 

4. Az eddigi tankönyvekhez képest több tudósnak, „nagy elődnek” a nevét ismerheti meg a gyermek 

egy-egy tananyag feldolgozása során. Ezzel is hangsúlyozni szeretnénk, hogy „óriások vállán 

állunk”, és amit tudhatunk, az több ezer év tapasztalatának és tudásának az eredménye.  

Számításos feladatok 

A 2012-es fizika kerettanterv kitér arra, hogy a feladatmegoldás elsődleges szerepe „a tananyag 

mélyebb megértése”, és akkor számoljunk, ha „a kapott számérték önmagában érdekes”. Ezzel 

összhangban a számolásos feladatok tartalma és mennyisége eltér az előző évek gyakorlatához 

képest. Ha lehet, közvetlenül lemérhető adatokat használunk, és többnyire olyasmit számoltatunk 

ki, aminek a hétköznapi életben jelentősége van. A feladatokon keresztül is igyekszünk mélyíteni az 

ok-okozati összefüggéseket.  

A matematikai kompetencia fejlesztése változatlanul fontos feladata a fizikának, de nem az öncélú 

számolás útján. Tanulóink fejlődését segíthetjük, a mennyiségek közötti átváltás gyakoroltatásával, 

az arányosságok felismertetésével. A leckékben lehetőség van grafikonok rajzolására, leolvasására, 

értelmezésére, mért adatok táblázatba foglalására, vagy éppen egy táblázatból 

adatok keresésére. 

Ügyeltünk arra, hogy egy új összefüggés megállapítása után a 

mintafeladat a szokásos protokoll szerint szerepeljen a 

tankönyvben, segítséget és útmutatást adva a tanulóknak, 
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akik ebben az évben találkoznak először fizikapéldákkal. 

Összefoglalások 

A leckék végén az adott leckében megfogalmazott legfontosabb ismereteket még egyszer 

megismételjük, összegezzük, ezzel is segítve a tanulási folyamatot. A fejezet végén pedig a korábbi 

összefoglalások helyett egy gondolattérképet állítottunk össze a fejezet legfontosabb ismereteiből. 

Újdonság, hogy az összefoglalásban az ismeretelemek feltűntetése mellett azok kapcsolatait és 

viszonyrendszerét is megjelenítjük. Reméljük, ezzel is segítséget tudunk nyújtani az ismeretek 

minél hatékonyabb elsajátításához. 

Kérdések és feladatok 

A leckék végén kérdések és feladatok találhatók, melyek a lecke tananyagának elsajátítását, 

mélyebb megértését kívánják segíteni. A feladatok célja a probléma felismerése és a 

problémamegoldás, tehát elhagytuk az olyan feladatokat, amelyek egy összefüggésre több, azonos 

séma szerinti számolást írt elő más-más számokkal. Helyette olyan számítási feladatokat kínálunk, 

melyek tényleg egy adott probléma köré szerveződnek. 

Ezeket a feladatokat nem házi feladatnak szántuk,― erre a célra a munkafüzet feladatai szerintünk 

alkalmasabbak ― sokkal inkább az óra végére. A problémák értelmezése, megbeszélése képet adhat 

a tanárnak az óra célkitűzéseinek teljesüléséről. 

Különösen fontos módszertanilag a feladatok megoldásának technikáját megtanítani a diákoknak, 

Egyes leckékben levezetett példákkal segítjük ebben a diákokat, de az igazi segítséget a tanártól kell 

kapniuk. 

A Kerettantervben nagyobb hangsúlyt kapott az értékelés módjának sokfélesége. Kísérleti 

bemutató, pármunka, csoport munka, projektfeladat, hogy csak néhányat említsünk. Ezek 

alkalmazásához a tankönyv is ad némi támpontot, igaz nem rögzítve a feladattípust, megkötve ezzel 

a tanár kezét. Egy összetettebb feladat megoldására használjuk bátran a fenti munkaformákat! 

Kérjünk projektfeladatot, kiselőadást, bemutatót! Az órai passzív befogadás helyett legyen aktív 

tevékenység. 

Munkafüzet 

1. A munkafüzetben lehetőséget kínálunk arra, hogy ha a tananyag elvégzése során a kísérleti 

eredményeket rögzíteni kell, megtehetik ezt egy előre elkészített táblázatban. 

Erre a tananyag szövegében utalást is tettünk! Segíteni kívántuk ezzel 

is a tanárok munkáját, és takarékoskodni az egyébként oly kevés 

idővel! 
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2. A megszokott és fontos, a megtanult ismereteket ellenőrző kérdéseket, amit házi feladatnak is 

feladhatunk, nem a leckék végére, hanem a munkafüzetbe tettük.  

Az első néhány feladat általában a fogalmak ismeretét ellenőrzi, esetleg azok meghatározását kéri. 

A további feladatok változatos módon az elsajátított tudás alkalmazását kérik a tanulótól. 

Több olyan feladat is található minden leckében, amely nem elégszik meg az 1-1 szavas válasszal, 

hanem indoklást, esetleg magyarázatot kér a diáktól. Nagyon nehéz néha a gyerekeknek az ok-okozati 

összefüggést megfogalmazni egy-egy fizikai jelenségnél, megfelelően használva a hétköznapi 

szóhasználattól néha teljesen idegen szavakat. Ezért is nélkülözhetetlen a fizikatanár szerepe, aki nem 

elégedhet meg pontatlan, hányaveti megfogalmazással. 

3. A feladatmegoldás gyakoroltatására is lehetőség van a munkafüzetben. Akár órán, akár otthoni 

feladatként adhatjuk diákjainknak.  

4. A differenciálásra, a tehetséggondozásra a munkafüzetben is lehetőséget biztosítottunk. 

Önálló szövegelemzésre, lényegkiemelésre, kutatómunkára több feladatsor végén is található példa. 

Tudáspróba 

A fejezetek végén a munkafüzetben 2 tudáspróbát találhatunk.  

Ezek számon kérik a témakör során elsajátított legfontosabb ismereteket, azok gyakorlati 

vonatkozását, illetve a megismert törvényszerűségek felismerését, alkalmazását. Nagyon fontos 

szempont volt, hogy a kérdések minél életszerűbbek, tapasztalathoz köthetőek legyenek.  

A Tudáspróbák feladatsorait nem szántuk dolgozatnak, a kollégák a tanulócsoporthoz igazodva 

tetszőleges módszerrel dolgoztathatják fel, színesítve ezzel is az órák menetét. A feladatsorok 

megoldásával a tanuló fel tud készülni a témazáró dolgozatra, gyakorolni tud, képet kaphat a 

felkészültségéről.  

A Tudáspróbák feladattípusaival szerettük volna a kollégákat is segíteni, hogy ha maguk állítanak 

össze témazáró dolgozatot, azok feladatai változatosak, gyakorlathoz köthetőek legyenek, és ne 

csak a számolásra szorítkozzanak.  
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          7. Modul: Kísérleti tankönyv – fizika 7. évfolyam 

7.1……A hangtan…………………………………………… 

Hangok (III. témakör) 

A hangok témaköre sok-sok év után visszakerült az általános iskolai tananyagba. A téma 

megtanítása még az idősebb, tapasztalt kollégák számára is gondos átgondolást és mélyebb 

felkészülést igényel. A fejezet feldolgozásához az alábbi segítséget nyújtja a tankönyv. 

Tartalmi szempontból a hangokkal kapcsolatos fogalmakat a következő sorrendben dolgozhatjuk 

fel: hangforrások – hangszerek, hangok érzékelése – hallás – hangerősség – fül, hangsebesség, 

hangmagasság – hangszín. 

Módszertani szempontból fontos kiemelni, hogy bátran építsünk a diákok előzetes tudására, 

elsősorban ének-zenéből. A tanulócsoportban biztosan több diák tanul valamilyen hangszeren, vagy 

tanul szolfézst, ők is aktívan segíthetik az órát, például hangszerének bemutatásával. Itt most nem 

látványos, hanem hangos kísérleteket kell bemutatnunk, melynek eszközigénye nem biztos, hogy 

megtalálható a szertárban, ezért igyekeztünk egyszerű eszközökkel, akár otthon is elvégezhető 

kísérleteket felvonultatni.  

Külön kiemeljük az utolsó, a hullámmozgásról szóló leckét, melynek feladata a mindennapokból 

megismert, és az előző leckékben megértett hangok alapján egy összefoglaló képet adni a 

hullámmozgásról. A speciálisból jutunk el az általánosig. 

A feladatok megoldásánál felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sablonos, képletes feladatmegoldás 

helyett használjuk az arányos következtetés módszerét. A hangsebességnél például (a sebesség 

tárgyalása előtt) az eltelt idő és a megtett távolság közti egyenes arányosságot, vagy a húrok és 

sípok esetében a hangszer hossza és a frekvencia közötti fordított arányosságot képlet, és levezetés 

nélkül is ki tudják következtetni a gyermekek. 

Ez a fejezet is biztosít a tanár számára (akár több helyen is) projektfeladat kitűzését, kutatómunkát a 

diák számára.  
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HŐTAN (II. témakör) 

A tanulók először az alsó tagozatos, majd az 5-6-os környezetismeret órákon találkoztak már szinte 

az összes fogalommal, ami ebben a témakörben előkerül. A gyerekek hallották már, és használják is 

azokat a fogalmakat, amelyeket most pontosítanunk, definiálnunk kell. Ugyanakkor az energia 

fogalmát itt is csak tovább árnyaljuk, később kerül alaposabb feldolgozásra. 

Témakezdés: Problémafelvetéssel indul minden lecke. Olyannal, ami mindenkit érint, mindenki 

hallhatott róla. Pl.: lázmérés, házak szigetelése, belvíz, szellőztetés. 

Fontos az első pillanat megragadása, az érdeklődés felkeltése. 

Kísérletek: Ez az a témakör, amelyben sok egyszerű kísérlet található, nagyon fontos lenne valóban 

mindet elvégezni, és lehetőleg minél többet a tanulókkal. A hőtan témakör kiváló lehetőséget ad a 

tanárnak arra, hogy megszeretesse a fizikát, a kísérletezést a gyerekekkel, és megtanítsa őket a 

kísérletezés lépéseire, a megfigyelések rögzítésére. 

Hangsúlyok: Amit csak lehetett, igyekeztünk összekötni a mindennapi élettel, a környezetünkkel, 

amiről hallhattak, amit maguk is láthattak. 

Hőmérőfajták: sütőhőmérő, lázmérő, akvárium hőmérő,  nem csak folyadékos hőmérő létezik 

 hőkamera. 

Hőszigetelés  sarki róka bundája, edény füle, cipő talpa; Hősugárzás  napkollektorok 

Olvadás, fagyás  globális felmelegedés, lakatlanná vált sziget, fagyálló testnedvű gubacsdarázs 

lárva 

Lecsapódás penészedő falak, páraelszívó a konyhában 

Termikus kölcsönhatás fűtés, hüllők testhőmérséklete 

„Óriások vállán állunk”: Az elődök tisztelete, eredményeiknek megbecsülése a fizikán keresztül 

is a nevelési célok része. 

Anders Celsius  hőmérő 

Denis Papin  kukta 

Vincenc Priessnitzlázcsillapítás 

Matematikai kompetencia: A témakör különösen alkalmas grafikonok készítésére és elemzésére, 

a táblázatokban való eligazodás megtanítására.  

Differenciálás, tehetséggondozás: 

Készíts néhány perces előadást a tengeráramlatok hatásairól! 

A Földnek vannak szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékletű 

pontjai. Nézz utána, élnek-e itt élőlények! 

 


