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Célok:

1.

Általános műveltség

2.

Hasznos ismeretek, használható tudás

3.

Gondolkodás fejlesztése

Napjaink komplex problémáinak
(környezeti, energetikai),
technikai, technológiai kérdések –
mindennapi gyakorlatias
(Howstuffworks, How it’s made…)
Egyszerű, hasznos ismeretek

Paradigmaváltás

• Új cél:
o Általános kompetenciák fejlesztése



Digitális (információ szerzési - feldolgozási)
Tanulási (értelmezési, elsajátítási)

o Természettudományos gondolkodás



Tudástranszfer probléma
Hasznos gazdasági, társadalmi, emberi
kérdések

Paradigmaváltás

• Cél:
o Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetenciák
o Szociális- és állampolgári kompetenciák
(szocializáció, munkakultúra,
együttműködési, vezetési
képesség,önismeret, intelligencia)

Témakörök

9. osztály

10. osztály
11. osztály:

1. témakör: Mozgások (30 óra)
2. témakör: Energia (25 óra)
3. témakör: Elektromosság (35 óra)
4. témakör: Környezeti fizika (20 óra)
5. témakör: Kommunikáció, információ,
sugárzás (35 óra)
6. témakör: Csillagászat (20 óra)

Kísérleti fizika könyv tartalma
Leckék címei (Energia)
Mi az energia és mivé alakul?
Energia nélkül nem megy…
Az élet és az energia, mi az a kalória?
Mit és mennyit együnk?
Mi hajtja a járműveinket?
Különleges meghajtású járművek
Legfontosabb energiaforrásunk a Nap
A napenergia felhasználása
A hőterjedés formái
Korszerű házak, lakások
Atomenergia
Energiagondok

Hagyományos és új tartalmak (9. osztály)
Tér és idő (3 lecke) – GPS, Google Earth,
Google Sky
Kinematika (3 lecke) – Közlekedés (követési
távolság, féktávolság, fékút, milyen hosszú a
sárga jelzés, biztonsági berendezések)

Dinamika (7 lecke) - Közlekedés (ABS, ASR,
ESP, téli-nyári gumi, gördülési ellenállás, mire
használjuk a műholdakat)

Hagyományos és új tartalmak (9. osztály)

Égi mechanika (3 lecke) – Történeti
áttekintés (geocentrikus, heliocentrikus
világkép, hogyan jött rá Kepler a Föld
pályájának alakjára), a Föld, a Hold és a
Nap méretének meghatározása
Munka, energia (3 lecke) – Lóerő története,
Joule-készülék
Sztatika (3 lecke) - Motorok nyomatéka,
keresztbe váltás a biciklin, zongora

Hagyományos és új tartalmak (9. osztály)

Rezgések, hullámok (4 lecke) – Atomóra,
koordinált világidő, La Ola, földrengések,
cunami
Energia (12 lecke):
Mi az energia és mivé alakul? Autózás
példája
Energia nélkül nem megy… Ismétlés, kWh
Az élet és az energia, mi az a kalória?
Táplálkozás, 1 cal = 4,2 J, fajhő, kalorimetria

Hagyományos és új tartalmak (9. osztály)

Mit és mennyit együnk? Alapanyagcsere
(BMR), kalóriatáblázat
Mi hajtja a járműveinket? Benzinmotor,dízelmotor, katalizátor, oktánszám, cetánszám,
égéshő, fűtőérték, kondenzációs kazán
Különleges meghajtású járművek Hibrid
autók, hidrogénhajtás, tüzelőanyagcella
Legfontosabb energiaforrásunk a Nap
Napállandó, fosszilis energiahordozók,
megújuló energiaforrások

Hagyományos és új tartalmak (9. osztály)

A napenergia felhasználása Napkollektorok,
napelemek, napkohók, Stirling-motor
A hőterjedés formái Hővezetés, hőáramlás, globális
klímaváltozás, hősugárzás, Stefan- Boltzmanntörvény, hőkamerás felvételek
Korszerű házak, lakások Falak, fűtés, megújuló
energiák, hőszivattyú, passzívház Atomenergia
Tömeghiány, atommagok
átalakulása, kötési energiája, atomreaktorok

Hagyományos és új tartalmak (9. osztály)

Energiagondok
Hasznosítható energiák,
a hőtan második főtétele,
fenntartható fejlődés,
mikor fogy el a kőolaj,
a hőtan főtételei,
elsőfajú és másodfajú perpetuum mobile,
megfordítható, nem megfordítható folyamatok,
hőerőgép, hőerőgépek maximális hatásfoka

Felépítés

Felépítés

Közlekedésbiztonság

A közlekedéssel kapcsolatos
biztonsági eszközök két
csoportra oszthatók: aktív és
passzív védelmet biztosítókra.
Az aktív biztonsági módszerek
az üt- közések elkerülését
segítik. A passzív biztonsági
megoldások a bekövetkezett
ütközés miatti sérülések
súlyosságát csökkentik.

6. | Közlekedjünk biztonságosan
Az utóbbi száz évben elképesztő
mértékben megnőtt a közlekedésben részt vevő járművek száma. Különösen a gépkocsik és a
repülőgépek száma növekedett
rendkívüli módon. Ennek ellenére
repülőgép-katasztrófák száma az
a halálos közlekedési balesetek,
utóbbi évtizedekben csökkent. Ennek az a magyarázata, hogy a ma
használatos járműveink sokkal
biztonságosabbak, mint amilyenek a régebbiek voltak.

Tőled függ!
Féktávolság
A közlekedési szabályok betartása
nagyon fontos, mert ez a feltétele
annak, hogy csökkenjen a közlekedési
balesetek száma.

Vezetés közben legtöbbször lassító fékezéseket
végzünk. A személy- és a vagyonbiztonság
megóvása érdekében viszont időnként
rákényszerülünk a hirtelen fékezésre. A fékezés
az egyik legveszélyesebb vezetéstechnikai
feladat. A következő oldali ábra segítségével
elemezhetjük a fékezés folyamatát! Vegyük észre,
hogy a féktávolság nem azonos a követési
távolsággal!

■A magyarországi autópályán a megengedett legnagyobb
sebesség 130 km/h. Legfeljebb hány autó halad át
percenként a két sávban, ha mindenki szabályosan
közlekedik, és betartja a minimális követési távolságot? (Az
autók átlagos hosszát tekintsük 5 méternek.)

Tőled függ!
A fékezés helyes folyamata:
• az akadály észlelése (észlelési idő),
• a fékpedál megérintése (döntési idő),
• a fékpedál megnyomása /vészfékezés (cselekvési idő),
• a fékbetét és a fékdob, illetve a féktárcsa közötti távolság
megtételéhez szük- séges idő (fékkésedelmi idő).
A felsoroltakat együttesen reakcióidőnek hívjuk, ami nagyjából
1 másodperc. A reakcióidő alatt az autó még egyenletesen halad.

A fékezés utolsó fázisa a fékút. Ekkor a kerekek fékezett állapotban vannak, az autó lassul. Nagy sebességek esetén ez a távolság a fázisok között
a leghosszabb.

Az akadály észlelésétől a megállásig megtett út a
féktávolság.

6. | Közlekedjünk biztonságosan
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■A fékezés folyamata. Az akadály észlelésétől
a megállásig megtett út a féktávolság
A fékezés két tipikus hibája:

• A fékezés megkezdését nem a fékpedál, hanem a kuplungpedál
(tengely- kapcsoló) megnyomásával kezdjük. Ez a rossz lábtartásnak
köszönhető. Így jelentősen megnő a reakcióidő és a féktávolság is.
• Helyes pedálsorrendet használunk, de nem nyomjuk a fékpedált
maximális erővel a fékezés első pillanatától kezdve. Az ilyen fékezési

hiba kiküszöbölésére fejlesztették ki a „fékasszisztenst”, más néven
pánikfékrendszert.

SZÁMOLJUK KI!

Feladat: Amikor csak a sárga lámpa világít,
akkor a forgalom iránya ha- marosan 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!

Fékezési táblázat

Sebesség Reakcióút
Fékút (km/h)
(m) (m)

Féktávolság
5,8 m/s2
lassulás
esetén (m)

Ajánlott
követési
távolság
(m)

20

5,6

4,6

10,2

11

50

14

22

36

28

90

25

63

88

50

110

30

92

122

60

130

36

126

162

72

Fékezési táblázat. Néhány konkrét adat különböző sebességről fékezve

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 kereszteződés előtt. 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 te- hát 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.

A közlekedés kinematikai problémái

Az apai ágon magyar Barényi Béla
(1907–1997), a biztonságos autózás
megalapozója, Bécsben végezte el a
műszaki egyetemet. Az 1920-as évek
végén kezdett el dolgozni az
autóiparban. A Műszaki Egyetem után
az Austro-Daimlernél, majd az Adlernél
dolgozott. 1939-ben jelentkezett a
Mercedes-Benzhez, ahol a
meghallgatáson a következőt mondta:
„Uraim, önök mindent rosszul
csinálnak!” Egyből felvették.
Megalapította, majd 1972-ig irányította
a gyár biztonságtechnikai részlegét.
Barényi részt vett a „bogárhátú”
tervezésében: tömegekben gyártható
autó, kétajtós kocsiszekrény, hátsó
motor, váltó és meghajtás.

Személygépkocsik biztonsági berendezései
A személyautók passzív biztonsági rendszerébe tartozik az első és
hátsó gyű- rődési, eltérítő, illetve csúsztató zóna, biztonsági öv,
övfeszítő, légzsák, füg- gönylégzsák.

Az eltérítő és csúsztató zóna használata milyen
újabb veszélyekkel jár?
Az autózást kényelmessé teszik a következő eszközök: tempomat,
tolatóradar, távolságtartó radar. Járj utána, milyen célt szolgálnak ezek
az eszközök!

A vezető vészfékezéskor, ha el is „találja” a fékpedált (a
kuplung helyett), nagyon sokszor túl gyengén nyomja.
Először a Mercedes-cég használta a „fékasszisztenst”
(pánikfékrendszert). Az autóban egy speciális elektronika
azt az időtartamot érzékeli, ami a vezető lábának a
gázpedálról való levételétől a fékpedál megnyomásáig
telik el. Ha ez az időtartam kicsi, akkor a rendszer a
műveletet vészfékezésnek tekinti, és maximális fékhatást
vezérel a kerekekre, attól függetlenül, hogy a vezető
milyen erővel nyomta a fékpedált. Napjainkban ez a
biztonsági rendszer egyre több kisautóban is megjelenik.

■1951-ben
szabadalmaztatta
az első és hátsó gyűrődési
zónát mint passzív

biztonsági módszert.
Miért növeli a

biztonságot a gyűrődési
zóna?

■Losonczy István: Körforgalom
A hagyományos útkereszteződésekben
történik a legtöbb baleset.

A körforgalom biztonságosabbá teszi a
forgalmat. Miért?

NE FELEDD!

A közlekedés szabályait mindig be kell tartani.
A biztonságos közlekedésnek vannak aktív előírásai
(követési távolság, sebességhatár, közlekedési szabályok betartása) és passzív megoldásai (gyűrődési,
eltérítő, csúsztató zónák, biztonsági öv, övfeszítő,
légzsák).
A technikai újítások biztonságosabbá, olcsóbbá és
kényelmessé teszik a közlekedést.
A
közlekedésbiztonsági
szabályok,
eszközök
működésének hátterében a fizika törvényei húzódnak
meg.

•A ló vontatta járművek időszakából (XV. század), a KomáromEsztergom megyei Kocs község nevéből származik a kocsi szavunk (a
szó angolul „coach”, franciául „coche”, németül „Kutsche”).
•Felmérések szerint a vezetők csaknem 90%-a nem tud helyesen
fékezni.
•Az első piros-sárga-zöld jelzőlámpák 1919-ben jelentek meg
Detroitban.
•A világon minden hatodik másodpercben meghal egy ember közúti
balesetben. Magyarországon a statisztika alapján 15 óránként hal meg
valaki így.

Hallottál róla?
•A társadalomban általánosan elterjedt vélemény, hogy
a női autósok több hibát követnek el vezetés közben,
mint a férfiak. A felmérések viszont azt mutatják, hogy a
két nem vezetési kultúrája közel azonos.
•A biztonsági öv kötelezővé tétele felére csökkentette a
halálos közúti balesetek számát.
•A XIX. század végén a nehezen fékező gőzgépek miatt
a vonatok és az autók előtt zászlós ember, majd a
sebesség növekedésével zászlós, kürtös lovas haladt.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1.Milyen tényezők határozzák meg, befolyásolják a reakcióidő
hosszát?
2.Milyen tényezők határozzák meg a személyautó féktávolságát?
3.Két várost 30 km hosszú országút köt össze. Hány perccel
hamarabb érünk célba, ha a megengedett 90 km/h helyett 100 km/h
átlagsebességgel haladunk? Megéri?
4.Hogyan mozog az autó, ha a reakcióidő alatt megtett út nagyobb,
mint a fékút? Hogyan mozog az autó, ha a fékút nagyobb, mint a
reakcióidő alatt megtett út?
5.Ködös időben a látótávolság 40 méterre is lecsökkenhet. A fékezési
tábláza- tot használva keresd meg azt a sebességet, amivel még
biztonságosan lehet haladni az úton!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1.Mit gondolsz, melyik a takarékos közlekedés: egyenletesen
haladni vagy maximálisan felgyorsulni, azután vészfékezni?
Miért? Sorolj fel ötleteket olyan vezetési technikákra,
amelyek csökkentik az autó fogyasztását! Miért fontos az
energiatakarékos közlekedés?
2.Miért biztonságosabbak azok az autók, amelyek
nagyméretű
gyűrődési
zónával,
illetve
légzsákkal
rendelkeznek?
3.Miért nagyon fontos, hogy az autóban minden utas
használja a biztonsági övet? Keresd meg az interneten,
hogy Magyarországon mióta kötelező autókban a
biztonsági öv használata! Járj utána annak is, hogy ennek
hatására hogyan változott a halálos közúti balesetek száma!
4.Sorolj fel érveket amellett, hogy miért ne lépje túl egy
autós a sebességkorlátozást!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1.Egy magyarországi nagyvárosban a lakók birtokában 50 ezer
személyautó van. A városból 5 út vezet ki. Végezz számításokat
arra vonatkozóan, hogy ügyes szervezéssel hány óra alatt
hagynák el az emberek autókkal a várost, a sebességkorlátozás
és a követési távolság betartása mellett!
2.Vészfékezéskor a rossz pedálhasználat miatt a reakcióidő kb. a
duplájára nő. A fékezési táblázat használatával határozzuk meg,
mekkora lesz most a féktávolság lakott területen!
3.Egy autó 50 km/h sebességgel ütközik a falnak. 1,5 méteres
deformáció ke- letkezik a járműben. Becsüljük meg, mennyi ideig
tartott az ütközés! Mekkora az átlagos lassulás?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1.Egy személyautó 60 km/h sebességgel halad. Egy
másodperces reakcióidőt és 6 m/s2-es lassulást
feltételezve, mekkora a féktávolsága?
2.Egy versenyautó 8 m/s2 gyorsulásra és 12 m/s2-es
vészfékezésre képes. A tesztpálya teljes hossza 540
méter. Mekkora a legrövidebb idő, ami alatt végigmegy
az álló helyzetből induló, majd a tesztpálya végén
megálló autó a pályán az elejétől a végéig? Mekkora a
mozgás során a legnagyobb sebessége?

35. | A hőterjedés formái
Az eddigiekben általánosságban tanultunk csak a hőterjedésről,
azt

mondtuk,

hogy

a

hő

energiaátadási

folyamat.

Most

megismerkedünk a hőterjedés három lehetséges formájával, a
hővezetéssel, a hőáramlással és a hősugárzással.
A hővezetés

Hővezetés történhet szilárd, folyékony és légnemű anyagokban is, azonban a hővezetés döntő módon a szilárd anyagokra jellemző. A
hővezetés az egymás melletti atomok vagy molekulák ütközései révén
következik

be.

Ha

a

részecskék

átlagos

ugyanakkora, akkor nem jön létre hőáram. …

energiája

mindenhol

hőáram
iránya

a)
Tmeleg

Thideg

Egyenes henger vagy egyenes
hasáb esetén a másodpercenként

A
d

a test keresztmetszetén áthaladó

b)

Thide
g

energia, vagyis a hőáram

Tmele
g

nagyságát a következő módon
számíthatjuk ki.

A
d

■a) Hővezetés egy d hosszúságú
hengerben.

b)

Hővezetés

vastagságú hasábban

egy

d

36. | Meg van írva a csillagokban? Tudomány –
áltudomány – vallásos hit
Asztronómia és asztrológia

■Forgatható csillagtérkép 1900-ból
A csillagászat tudományát asztronómiának nevezzük,
míg az asztrológia csillagjóslást jelent. A távcső
feltalálása előtt a csillagászok feladata a bolygók,
csillagok és más égi jelenségek megfigyelése volt.
Mivel az asztrológia a bolygók mozgása alapján von le
következtetéseket, a bolygók helyzetének előzetes
ismerete fontos cél volt az asztrológusok (csillagjósok)
számára. A bolygók mozgásának megismerése és
leírása tehát egyszerre volt fontos a csillagászoknak és
a csillagjósoknak. A két szerep nem is vált el élesen
egymástól.

Hogyan hatnak ránk a bolygók?

Az asztrológia célja, hogy következtetést vonjon le a csillagok
állásából az ember sorsára. Azt feltételezik az asztrológusok,
hogy a csillagok állása meghatározza a jövőnket. Fontos
hangsúlyozni, hogy a csillagok állása valójában a bolygók
elhelyezkedését jelenti a csillagképek háttere előtt, hiszen a

csillagképek lényegében változatlanok. De vajon hibás-e az a
feltételezés, hogy a bolygók hatást gyakorolnak a Földre?

EMLÉKEZTETŐ

A csillagképek csak a Földről látszanak olyannak,
amilyennek leírjuk azokat. A csillagok távolsága a
Földtől nagyon különböző lehet, így két olyan
csillag, amely egymás mellett látszik, nagy
távolságra lehet egymástól. A csillagjegyek azt
adják meg, hogy a Földről nézve milyen
csillagképben volt megfigyelhető úgy 2000 évvel
ezelőtt a Nap, a pályája adott pontján. Ezt persze
szemmel nem láthatjuk a Nap fé- nye miatt,
legfeljebb teljes napfogyatkozáskor. A
csillagjegyek a földközéppontú világkép emlékei
.

Firmicus Maternus a IV . század első felében
megjelent „A Vénusz hatása az emberi sorsra” című

művében így ír:
„Ha a Vénusz a horoszkóp- ponttól számított tizenkettedik tartományban tartóz- kodik, hatására azokat, akik
ekkor születnek, mindig keserű fájdalom fogja gyötörni

a nők miatt. Ha az így elhelyezkedő Vénuszt a Mars
erős sugárzás- sal éri el, kéjsóvárgásuk következtében gyakran kelepcébe csalják őket a
rabszolganők, lelki viharok és érzékiségük okozta

megalázó szerelmi szenvedélyek várnak rájuk.”
■Prágai zodiákus óra (a zodiákus szó állatövit jelent,

mert az ekliptika menti csillagképek közül nyolc
állatnevet visel)
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