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A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését 
megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által 
feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A 
törvényszerűségek harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát 
megcsodálva, bemutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak 
az ember szolgálatába állítását. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, 
amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet 
összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő 
természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.  

 
A kereszténység középpontjában az Isten által teremtett természet áll. A református iskolában a fizika 
tantárgy oktatásában is megjelenik ez a szemlélet. A teremtett világ csodálatos és fontos a Teremtő 
felismerése a világ minden apró építőelemében, felépítésének törvényszerűségeiben, a világot mozgató 
törvényekben. Az ember felelősége a világgal szemben a fenntarthatóság jegyében - az egyszerűség, 
szerénység, lemondás, önzetlenség sokat segít a környezeti problémák enyhítésében. A diákok arra is 
elhívatottak, hogy Isten szolgálatában a tudomány eszközeivel az emberiség javát szolgálják és 
megakadályozzák, hogy ezt a tudást Isten tervével ellentétes célokra használják fel. 

 
Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetünkben. A 

természettudomány és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének 
megértésére, a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő rendszerbe 
foglalására. A természet törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági 
előnyöket jelent, de ezen túl szellemi, esztétikai örömöt és harmóniát is kínál. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerik az alapvető fizikai jelenségeket és az 
azokat értelmező modellek és elméletek történeti fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk 
vezető megismerési módszereket. A fizika tanítása során azt is be kell mutatnunk, hogy a 
felfedezések és az azok révén megfogalmazott fizikai törvények nemcsak egy-egy kiemelkedő 
szellemóriás munkáját, hanem sok tudós századokat átfogó munkájának koherens, egymásra 
épülő tudásszövetét jelenítik meg. A törvények folyamatosan bővültek, és a modern 
tudományos módszer kialakulása óta nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Az egyre 
nagyobb teljesítőképességű modellekből számos alapvető, letisztult törvény nőtt ki, amelyet a 
tanulmányok egymást követő szakaszai a tanulók kognitív képességeinek megfelelő gondolati 
és formai szinten mutatnak be, azzal a célkitűzéssel, hogy a szakirányú felsőfokú képzés során 
eljussanak a választott terület tudományos kutatásának frontvonalába. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű 
megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű 
megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú 
megfogalmazásával. Ez utóbbi nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e tudomány 
fél évezred óta tartó diadalmenetének ez a titka.  

Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt 
törvényeket a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják 
igazolásuk vagy cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken 
alapuló érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények egy-egy 
tudománytörténeti fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása. A fizikában 



használatos modellek alkotásában és fejlesztésében való részvételről kapjanak vonzó 
élményeket és ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is. 
A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az egészségügyi, 
az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető 
a fizika jelenségkörének megismerése. 

A gazdasági élet folyamatos fejlődése érdekében létfontosságú a fizika tantárgy 
korszerű és további érdeklődést kiváltó tanítása. A tantárgy tanításának elő kell segítenie a 
közvetített tudás társadalmi hasznosságának megértését és technikai alkalmazásának 
jelentőségét. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fizika eszközeinek elsajátítása nagy 
szellemi erőfeszítést, rendszeres munkát igénylő tanulási folyamat. A Nemzeti Alaptanterv 
természetismeret kompetenciában megfogalmazott fizikai ismereteket nem lehet egyenlő 
mélységben elsajátítatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a 
fiatalokkal és mi az, amit mélyebben feldolgoz. Az „Alkalmazások” és a „Jelenségek” 
címszavak alatt felsorolt témák olyanok, amelyekről fontos, hogy halljanak a tanulók, de 
mindent egyenlő mélységben ebben az órakeretben nincs módunk tanítani. 

Ahhoz, hogy a fizika tantárgy tananyaga személyesen megérintsen egy fiatalt, a 
tanárnak tanítási módszereit a tanulók, tanulócsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz, 
képességeik kifejlődéséhez és gondolkodásuk sokféleségéhez kell igazítani. A jól megtervezett 
megismerési folyamat segíti a tanulói érdeklődés felkeltését, a tanulási célok elfogadását és a 
tanulók aktív szerepvállalását is. A fizika tantárgy tanításakor a tanulási környezetet úgy kell 
tehát tervezni, hogy az támogassa a különböző aktív tanulási formákat, technikákat a 
tanulócsoport összetétele, mérete, az iskolákban rendelkezésre álló feltételek függvényében. 
Így lehet reményünk arra, hogy a megfelelő kompetenciák és készségek kialakulnak a 
fiatalokban. A kerettantervben több helyen teremtettünk lehetőséget, hogy a fizika tanítása 
során a diákok személyes aktivitására lehetőség nyíljon, ami feltétele a fejlesztésnek. A 
kerettanterv számos helyen tesz ajánlást fakultatív jellegű, kiscsoportos vagy önálló tanulói 
munkára, projektfeladatra, amelyek otthoni és könyvtári munkával dolgozhatók ki. A kötelező 
órakereten kívül szervezett szakköri foglalkozásokon segítheti a tanár a tanulók felkészülését. 
Ezek feldolgozásakor figyeljünk arra, hogy kapcsolódjanak az egyes tanulók személyes 
érdeklődéséhez, továbbtanulási irányához. 

A tehetséges diákok egy részének nincs lehetősége, hogy hat vagy nyolc osztályos 
gimnáziumba járjon, bár egyértelműen felfedezhető a reál-műszaki érdeklődése. Az ilyen 
fiatalok számára kínál az érdeklődésüknek megfelelő optimális felkészülési és fejlődési 
programot az általános iskolában a jelen kerettanterv, amelynek szerves folytatása a négy 
évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumok fizika tanterve. A négy évfolyamos 
tehetséggondozó gimnáziumok sajátos lehetősége, hogy a különböző iskolákból érkező tanulók 
tudását egységes szintre hozzák, ezt követően megfelelő fizikaképzésben részesüljenek, hogy 
felkészüljenek a továbbtanulásra. 

 
 

7–8. évfolyam 
 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7–8. évfolyamon a fizika 
tantárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése, a 
korábbi évek környezetismeret és természetismeret tantárgyai során szerzett tudás 
továbbépítése, a természettudományos kompetencia fejlesztése a NAT Ember és Természet 
műveltségterülete előírásainak megfelelően. 

A kerettanterv összeállításának fő szempontjai: 
− az ismeretek megalapozása; 



− a fogalmak elmélyítése kísérleti tapasztalatokkal; 
− megfelelő időkeret biztosítása tanulói kísérletek, mérések elvégzésére; 
− az általános iskolai alap-kerettantervhez képest néhány további fogalom bevezetése, 

amelyek a későbbi évfolyamok munkáját alapozzák meg; 
− a témakörök nem teljes igényű feldolgozása, feltételezve, hogy a felsőbb (9–12.) 

évfolyamokon lehetőség lesz a magasabb szintű újratárgyalásra. 
 

Az elsődleges cél azoknak a tevékenységeknek a gyakorlása, amelyek minden tanulót 
képessé tesznek a megismerési formák elsajátítására és növekvő önállóságú alkalmazására. 
Nagyon fontos, hogy a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten, de lehetőleg 
minden életkorban játékosan és minél sokszínűbben (mozgásos, hangi, képi csatornákon, 
egyénileg és csoportosan, de mindenképpen aktívan közreműködve) szerezzenek élményeket 
és tapasztalatot a legalapvetőbb jelenségekről. Csak a megfelelő mennyiségű, igazi 

tapasztaláson alapuló ismeret összegyűjtése után alkossák meg az ezek mélyebb 
feldolgozásához szükséges fogalomrendszert. Konkrét megfigyelésekkel, kísérletekkel a 
maguk szellemi fejlődési szintjén önmaguk fedezzék fel, hogy a világnak alapvető 
törvényszerűségei és szabályai vannak. Az így megszerzett ismeretek nyújtanak kellő alapot 
ahhoz, hogy azokból általánosítható fogalmakat alkossanak, s azokon a későbbiekben 
magasabb szintű gondolati műveleteket végezzenek. A tudás megalapozásának az elsajátított 
ismeretek mennyisége mellett fontos kérdése a fogalmi szintek minősége. A fogalomalkotás, az 
elvonatkoztatás, az összefüggések felismerése és működtetése csak akkor lehet sikeres, ha 

valódi tartalommal bíró fogalmakra épülnek. Ennek érdekében a tanulóknak biztosítani kell a 
minél személyesebb tapasztalásra, a gyakorlatra, kísérletekre épülő közvetlen ismeretszerzést. 
Ennek a fogalmi tanuláshoz viszonyított aránya 12−14 éves korig nem csökkenhet 50% alá. 

Amikor valóban új probléma megoldására kényszerül, a felnőttek többsége is azokhoz 
a mélyen gyökerező megismerési formákhoz nyúl, amelyeket már több-kevesebb sikerrel 
gyermekkorukban is gyakoroltak, azokat a gondolkodási műveleteket próbálják végig, 
amelyeket az iskolában készségszinten elsajátítottak. A természetről szerzendő ismeretek 
megalapozásakor ezeket a megismerési lépcsőfokokat kell kiépíteni. Ezt pedig a 
mindennapokban előforduló szituációkhoz hasonló – ismeretlen – problémahelyzetekben, és 
elsősorban a természettudományos oktatás során lehet elérni. Természetesen vannak olyan 
alapvető ismeretek és tények, amelyeket mindenkinek tudnia kell. Fontos, hogy ezeket 
hatékonyan, és az eddigieknél nagyobb mélységben sajátítsák el a tanulók, vagyis az 
ismereteiket valóban „birtokolják”, a gyakorlatban is tudják használni. Az általános iskolai 
fizika olyan alapozó jellegű tantárgy, amely csak a legfontosabb tudományos fogalmakkal 
foglalkozik. Azok folyamatos fejlesztésével, „érlelésével”, de főként a megismerési 
tevékenység gyakorlatával készíti fel a tanulókat arra, hogy a középiskolában a 
természettudományos tárgyak magasabb szintű megismeréséhez hozzákezdjenek. 

Egyforma hangsúlyt kell kapniuk a természettudomány alappilléreinek:  
– az ismeretanyag (elvek, tények, törvények, elméletek);  
– a tudományos megismerés folyamata (az a módszer, ahogyan feltárjuk a természet 

titkait); 
– az ismeretek, a mindennapi élet és a társadalmi gyakorlat kapcsolata (az egészség- és 

környezetvédelem, a technika és a társadalom kapcsolatrendszere) és  
– az a gondolkodási és viselkedési szokásrendszer, amely felelősségteljes, etikus 

magatartást, kreatív és kritikus gondolkodást biztosít.  
A spirálisan felépülő tartalomnak minden szinten meg kell felelnie a korosztály 

érdeklődésének, személyes világának. A tananyag feldolgozása így a tanulók érdeklődésére 
épül, a témák kifejtése egyre átfogóbb és szélesebb világképet nyújt. 



Az ismeretek időben tartós, akár ismeretlen helyzetekben is bevilágító eredményre 
vezető előhívhatósága nagymértékben függ azok beágyazódásának minőségétől és 
kapcsolatrendszerének gazdagságától. Nem elég a tanulókkal a tananyag belső logikáját 
megismertetni, el is kell fogadtatni azt, amihez elengedhetetlen, hogy a felmerülő példák és 
problémák számukra érdekesek, az életükhöz kapcsolódók legyenek. A tanuló tehát nem csupán 
befogadó, hanem aktivitásával vissza is hat a tanulás folyamatára. Külön motivációs lehetőséget 
jelent, ha az adott tantárgy keretein belül – természetesen némi tanári irányítással – a tanulók 
maguk vethetnek fel és oldhatnak meg számukra fontos és izgalmas kérdéseket, problémákat. 
A legnagyobb öröm, ha a megszerzett ismeretek a tanulók számára is nyilvánvaló módon 
hatékonyan használhatóak. A feldolgozás akkor konzisztens, ha általa a jelenségek érthetővé, 
kiszámíthatóvá, és ezáltal – ami elsősorban a tizenévesek számára nagyon fontos lehet – 
irányíthatóvá, uralhatóvá is válnak. 

A fogalmi háló kiépítésének alapja a tanuló saját fogalmi készlete, amelyet részben 
önállóan, az iskolától függetlenül, részben pedig az iskolában (esetleg más tantárgy tanulása 
során) szerzett. A további ismeretek beépülését ebbe a rendszerbe döntően befolyásolja, hogy 
ez a tudás működőképes és ellentmondásmentes-e, illetve, hogy a meglévő ismeretek milyen 
hányada alapul a tapasztalati és tanult ismeretek félreértelmezésén, röviden szólva, tévképzeten. 
A fizika tantárgy a köznapi jelentésű fogalmakra építve kezdi el azok közelítését a tudományos 
használathoz. A legfontosabb, hogy a köznapi tapasztalat számszerű jellemzésében 
megragadjuk a mennyiségek (pl. sebesség, energiacsere) pillanatnyi értékeihez közelítő 
folyamatot, a lendület, az erő, a munka, az energia és a feszültség fogalmaiban az általánosítható 
vonásokat. A legnagyobb tanári és tanulói kihívás kategóriáját a „kölcsönhatásmentes mozgás” 
fogalma és társai jelentik. Ezek megszilárdítása a felsőbb osztályokban, sőt sokszor a felsőfokú 
tanulmányokban következhet be. 

Az értő tanulás feltétele az is, hogy az ismeretek belső logikája és az egymáshoz 
kapcsolódó ismeretek közötti összefüggések előtűnjenek. A kép kiépítésekor a tanulóknak 
legalább nagy vonalakban ismerniük kell a kép lényegét, tartalmát, hogy az egyes 
tudáselemeket bele tudják illeszteni. Tudniuk kell, hogy az egyes mozaikdarabkák hogyan 
kapcsolódnak az egészhez, hogyan nyernek értelmet, és mire használhatók. A kép 
összeállításának hatékonyságát és gyorsaságát pedig jelentősen javítja, ha az összefüggések 
frissen élnek, vagyis az új ismeret megszerzése és alkalmazása révén a kapcsolatrendszer 
folytonos és ismételt megerősítést kap. 

A kisgyermek természetes módon és nagy lelkesedéssel kezdi környezete megismerését, 
amit az iskolai oktatásnak nem szabad elrontani. Az érdeklődés megőrzése érdekében a 
tantervben a korábbiaktól eltérően nem a témakörök sorrendjére helyezzük a hangsúlyt, hanem 
azoknak a tapasztalással összeköthető, érdeklődést felkeltő tevékenységeire, a kvalitatív 
kapcsolatoktól a számszerűsíthetőség felé vezető útnak a matematikai ismeretekkel való 
összhangjára. 

Természetesen, a fizika jelenségkörének, a fizika módszereinek alkalmazási köre 
kijelöli a nagy témákat, amelyek számára a nagyon csekély órakeretbeli oktatás ökonómiája 
megszab egyfajta belső sorrendet. Mindazonáltal nagy figyelmet kell fordítani mindazokra a 
tapasztalati és fogalmi kezdeményekre, amelyekre a 9–12. évfolyamokon kiteljesedő 
fizikatanítás bemeneti kompetenciaként számít. 

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák 
közül különösen az alábbiak fejlesztéshez járul hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 
hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való 
tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott 
szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, 



korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt 
hatásának ismerete. 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák 
megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható 
fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 
kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a 
prezentációk alkalmával. 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az 
ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy 
alapműveletre és a különböző grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 

Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 
feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok 
készítése. 

− A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem 
érthető, további magyarázatra szoruló részeket; 

− az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről; 
− tanári útmutatás felhasználásával magabiztosan használ magyar nyelvű 

mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére; 
− ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat; 
− egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására; 
− projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására; 
értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 
végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével 
Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult 
ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 
képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 
esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

A kerettanterv részletesen felbontott óraszámához hozzászámítandó 10% (azaz 11 óra) 
szabad tanári döntéssel felhasználható órakeret, továbbá 12 óra ismétlésre és számonkérésre 
ajánlott órakeret. Ezek összegeként adódik a kétéves teljes 108 órás tantárgyi órakeret.  
 

7. osztály 
 
Óraterv 
 

Témakör neve Óraszám 
Bevezetés a fizikába 8 
Mozgás közlekedés és sportolás közben 10 
Lendület és egyensúly 10 
Az energia 8 

 
1. Témakör: Bevezetés a fizikába 

 
Tanulási eredmények: 



− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 
− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket 

végez a mobiltelefon szenzorainak segítségével; 
− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját 

maga által alkotott egyszerű elképzelés segítségével. 

− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó 
tapasztalatokat rögzíti; 

− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos 
érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a 
méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a 
közismert mértékegységeket; 

− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit; 
− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok: 
 

− A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés 
ismérvei 

− A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és 
mérőeszközei, a mértékegységek átváltása 

− Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése  
− Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála 
− A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a rendelkezésre 

állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai mérleget, más konyhai 
mérőeszközt)  

− A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak 
ismeretében. A mérési eredmények összehasonlítása 

− Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata.  Az 
anyagra jellemző sűrűség megállapítása 

− Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására 
− A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás tudományos 

megalapozottságának kritikus vizsgálata 

Fogalmak: 
 
mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért 
adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 
 
Tevékenységek: 
 

− Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó) 
− Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése 
− Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata 
− Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással) 
− Távolságok mérése digitális térképeken(pl. milyen messze van a Református Templom az 

iskolától) 
− Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték 

kiszámítása 



− A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése 
− Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos 

kísérletezés során 
− Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei voltak, milyen 

bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés megfogalmazását? 

 
2. Témakör: Mozgás közlekedés és sportolás közben 

 
Tanulási eredmények 
 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány 
járműbiztonsági rendszer működésének fizikai hátterével. 

− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és 
elmozdulás fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a 
mértékegységeket megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem 
egyenletes mozgások. Ismeri a testek sebességének nagyságrendjét; 

− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett 
utat, az út megtételéhez szükséges időt; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 
Ányos). 

 
Fejlesztési feladatok: 
 

− A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a pálya 
és a helyváltozatás gyorsasága alapján 

− A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége 
− A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, 

kialakulásuk körülményei, Newton első törvénye 
− A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével 
− Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 2. 

törvénye 
− A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási erő) 

azonosítása 
− A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés során 
− Az önvezérelt autó működési elve 
− A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata 

Fogalmak: 
 



hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, 
erő, Newton első  és második törvénye 

 
Tevékenységek: 
 

− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 
− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 
− Mozgással kapcsolatos tapasztalatok, élmények felidézése, elmondása (közlekedés, 

játékszerek, sport). Mozgásformák eljátszása (pl. rendezetlen részecskemozgás) 
− Közlekedéstervezés pl. applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 
− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 
− Mozgás elemzése telefonos applikáció, vagy számítógépes program segítségével 
− Milyen sebességgel mozoghatnak a környezetünkben található élőlények, közlekedési 

eszközök? Mit mutat az autó, busz sebességmutatójának pillanatnyi állása? Hogyan változik 

egy jármű sebességmutatója a mozgása során? Hogyan változik egy futball-labda sebessége a 

mérkőzés során (iránya, sebessége)? Miben más a teniszlabdához képest? 
− Egyszerű iskolai kísérletek, sportmozgások, közlekedési eszközök egyenes vonalú mozgásának 

megfigyelése, ábrázolása út-idő grafikonon és a sebesség grafikus értelmezése 
− Egyszerű kísérletek végzése, következtetések levonása: a testek a gravitációs erő hatására 

gyorsulva esnek;a gravitációs erő kiegyensúlyozásakor érezzük/mérjük a test súlyát, minthogy 

a súlyerővel a szabadesésében akadályozott test az alátámasztást nyomja, vagy a 

felfüggesztést húzza;ha ilyen erő nincs, súlytalanságról beszélünk. Kísérleti igazolás: rugós 

erőmérőre függesztett test leejtése erőmérővel együtt, és a súlyerő leolvasása – csak a 

gravitációs erő hatására mozgó test (szabadon eső test, az űrhajóban a Föld körül keringő test) 

a súlytalanság állapotában van.(Gyakori tévképzet: csak az űrben, az űrhajókban és az 

űrállomáson figyelhető meg súlytalanság, illetve súlytalanság csak légüres térben lehet.) 

 
3. Témakör: Lendület és egyensúly 

 
Tanulási eredmények: 
 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 
Ányos). 

− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai 
kísérleteket végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő; 

− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test 
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában; 

− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott 
deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére 
vonatkozó legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket. 

 



Fejlesztési feladatok: 
 

− A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi helyzetben 
− A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton 

harmadik törvénye 
− Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. A 

periódusidőt befolyásoló tényezők azonosítása.  
− A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata.  Annak 

magyarázata, hogy miért nem esik le, miért nem fordul el a test 
− Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlítása 
− Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről 

 
Fogalmak: 
 
lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó 
rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 
 
Tevékenységek: 
 

− Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére 
− Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata 
− A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából 
− Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei 
− Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének 

megfigyelése, gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása 
− A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs eszköz készítése 
− A gyermeki tapasztalat a lendület fogalmáról. Felhasználása a test mozgásállapotának és 

mozgásállapot-változásának a jellemzésére: a nagy tömegű és/vagy sebességű testeket nehéz 

megállítani 
− Hogyan működik a rakéta? Miért törik össze a szabályosan haladó kamionba hátulról 

beleszaladó sportkocsi? 

 
 

4. Témakör: Az energia 
 
Tanulási eredmények: 
 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív 
hatásainak és az ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. 
porszűrés, szennyezők távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti 
az energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az 
energiabiztonság fogalmát; 

− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket; 



− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), 
megnevezi az abban szereplő energiákat; 

− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban 
betöltött szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző 
fogyasztási adatokat; 

− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az 
ideális testsúly megtartásában; 

− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az 
energiaátalakulásokról. 

 
Fejlesztési feladatok: 
 

− A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására 
− A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 
− A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa 
− Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia  
− Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, 

elektromos vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével 
− A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a helyzeti 

energia mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia belső 
energiává alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése 

− Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása 
− A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése 
− Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, működési 

elve: termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés 
− A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével 

 
Fogalmak: 
 
energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, 
energiabiztonság, energiatakarékosság,  energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti 
energia, mozgási energia, belső energia 
 
Tevékenységek: 
 

− Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások mennyiségének 
áttekintése, az energiabiztonság fogalma 

− A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása 
− A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása 
− Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése 
− Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen környezetben 
− Jelenségek vizsgálata, megfigyelése során energiafajták megkülönböztetése (pl. a súrlódva 

mozgó test felmelegedésének megtapasztalása, a megfeszített rugó mozgásba hoz testeket, a 

rugónak energiája van; a magasról eső test felgyorsul, a testnek a magasabb helyzetben 

energiája van stb.) 



− Annak megértése, hogy energiaváltozás minden olyan hatás, ami közvetlenül vagy közvetve a 

hőmérséklet változtatására képes, így a mechanikai mozgásra is kiterjeszthető az energiának a 

hőhöz kapcsolt tulajdonsága. Annak tudatosítása, hogy a tapasztalat szerint az energiafajták 

egymásba alakulnak, amelynek során az energia megjelenési formája változik 
− Energiaátalakulások, energiafajták: vízenergia, szélenergia, geotermikus energia, nukleáris 

energia, napenergia, fosszilis energiahordozók. Napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban 
− Az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeinek, hátrányainak és alkalmazásuk 

kockázatainak megvitatásában, a tények és adatok összegyűjtése. A vita során elhangzó érvek 

és az ellenérvek csoportosítása, kiállítások, bemutatók készítése 
− Projekt-lehetőségek a földrajz és a kémia tantárgyakkal együttműködve: Erőműmodell építése, 

erőmű-szimulátorok működtetése. Különböző országok energia-előállítási módjai, azok 

részaránya. Az energiahordozók beszerzésének módjai (vasúti szénszállítás, kőolajvezeték és 

tankerek, elektromos hálózatok). 

 
 

8. osztály 
 
Óraterv 
 

Témakör neve Óraszám 
Víz, levegő és szilárd anyagok a 
háztartásban és a környezetünkben 

14 

Elektromosság a háztartásban 14 
Világítás, fény, optikai eszközök 12 
Hullámok 10 
Környezetünk globális problémái 6 
Égi jelenségek megfigyelése és 
magyarázata 

10 

Ismétlés, rendszerezés 6 
 
 

1. Témakör: Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 
 
Tanulási eredmények:  
 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-
változások jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának 
kapcsolatát; 

− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre 
vonatkozó sűrűségfeltételt; 

− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a 
gyakorlatból (pl. növények tápanyagfelvétele a talajból); 



− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok 
melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, 
a melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről. 

 
Fejlesztési feladatok: 
 

− A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változásának 
megfigyelése.  Az olvadáspont  

− A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése 
− A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai 

körülmények kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata 
− A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz 
− A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék (apró 

golyók) egyszerű modelljének felhasználásával 
− A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készítés során 
− A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlanság, 

sűrűség, folyékonyság 
− A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására 
− A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való 

függetlenség felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása 
− Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédész-

törvényének segítségével 
− Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs) 
− Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés 

kvalitatív fizikai magyarázata 
− A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom 

− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai 
magyarázata  

 
Fogalmak: 
 
légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, 
nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus 
kölcsönhatás, melegítés, felvett és leadott hő, nyomáskülönbség 
 
Tevékenységek: 
 

− Hőmérő készítése 
− A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata 
− A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom hatása 

a lakókörnyezetre, az emberi szervezetre 
− Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése 
− Cartesius-búvár készítése 
− A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés 
− Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése 
− Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a fülünk, 

ha gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk? 
− A víz-só hűtőkeverék közös hőmérséklete alakulásának vizsgálata az összetétel változtatásával 



− Hőmérséklet-idő adatok felvétele, táblázatkészítés, majd abból grafikon készítése és elemzése: 

Pohárba kiöntött meleg víz lehűlési folyamatának vizsgálata, Elektromos vízmelegítővel 

melegített víz hőmérséklet-idő függvényének mérése (melegedési görbe felvétele, különböző 

mennyiségű vízre, különböző ideig melegítve is).Só-jég hűtőkeverék hőmérsékletének függése 

a só-koncentrációtól 
− Hőmérséklet-kiegyenlítődési folyamatok vizsgálata egyszerű eszközökkel (pl. hideg vizes 

zacskó merítése meleg vízbe). Hőmérséklet-kiegyenlítéssel járó folyamatokra konkrét példák 

gyűjtése; annak felismerése, hogy hőmennyiség (energia) cseréjével járnak. Annak 

felismerése, hogy a közös hőmérséklet a testek kezdeti hőmérsékletétől, tömegüktől és anyagi 

minőségüktől függ. 
− A víz sűrűségének változása fagyás során. Jelentősége a vízi életre, úszó jéghegyek, a Titanic 

katasztrófája. Miért vonják be hőszigetelő anyaggal a szabadban lévő vízvezetéket? Miért 

csomagolják be a szabadban lévő kőszobrokat? A halmazállapot-változásokkal kapcsolatos 

köznapi tapasztalatok (pl. ruhaszárítás, csapadékformák, forrasztás, az utak téli sózása, 

halmazállapot-változások a konyhában stb.) 
− Tanári mérést követő csoportmunka alapján a jég-víz keverék állandó intenzitású 

melegítésekor fellépő jelenségek bemutatása a részleges elforralásig, a melegedési görbe 

felvétele és értelmezése. 
− A kristályos anyagok, a folyadékok és a gázok egyszerű golyómodellje.  A halmazállapot-

változások szemléltetése golyómodellel. 
− Egyszerű kísérletek bemutatása a különböző halmazállapotú anyagok hőtágulására. 

− Gyűjtőmunka alapján beszámoló tartása a hőtágulás jelentőségéről a technikában és a 

természetben 
− Mely anyagok a jó hővezetők, melyek a hőszigetelők? A Nap hősugárzása, üvegházhatás. A 

légkör melegedése. Hőáramlás szerepe a fűtéstechnikában. Hősugárzás, a hőkamera-képek és 

értelmezésük. Az energiatudatosság és a hőszigetelés 
− Különböző súlyú és felületű testek benyomódásának vizsgálata homokba, lisztbe. A 

benyomódás és a nyomás kapcsolatának felismerése, következtetések levonása 
− Közlekedőedények vizsgálata, folyadékok sűrűségének meghatározása 
− Torricelli élete és munkássága 
− A következő kísérletek egyikének elvégzése: Cartesius-búvár készítése; kődarab sűrűségének 

meghatározása Arkhimédész módszerével 
 

2. Témakör: Elektromosság a háztartásban 
 
Tanulási eredmények 
 

− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, 
elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság 
módozatait, az érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 
Ányos). 



− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban 
lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők 
fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 
jellemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. 
Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

 
Fejlesztési feladatok: 
 

− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban 
lévő töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével; 

− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők 
fogalmát; 

− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök 
jellemzésére; 

− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. 
Ismeri az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt. 

 
Fogalmak: 
 
atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye, 
áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, 
transzformátor 
 
Tevékenységek: 
 
− A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával 
− Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata 
− Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban 
− Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése 
− Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről 
− LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású elem 

(változó hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának megfigyelése, 
lehetőség szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben. 

− Tanári bemutató kísérlet alapján a kétféle elektromos állapot kialakulásának megismerése dörzs-

elektromos kísérletekben, a vonzó-taszító kölcsönhatás kvalitatív jellemzése. Tanári irányítással 

egyszerű elektroszkóp készítése, működésének értelmezése 
− Elektrosztatikus jelenségek a hétköznapokban (műszálas pulóver feltöltődése, átütési szikrák, 

villámok, villámhárító). 
− Az elektromos erőtér energiájának egyszerű tapasztalatokkal történő illusztrálása 
− Egyszerű áramkörök összeállítása csoportmunkában, különböző áramforrásokkal, fogyasztókkal 
− A feszültség mérése elektromos áramkörben mérőműszerrel. Áramerősség mérése (műszer 

kapcsolása, leolvasása, méréshatárának beállítása). Ellenállás meghatározása Ohm törvénye 

alapján (feszültség- és árammérésre visszavezetve). 



− Csoportmunkában az alábbi gyakorlatok egyikének elvégzése: elektromágnes készítése zsebtelep, 

vasszög és szigetelt huzal felhasználásával, a pólusok és az erősség vizsgálata; egyszerű 

elektromotor készítése gémkapocs, mágnes és vezeték felhasználásával. Egyéni gyűjtőmunka az 

elektromágnesek köznapi/gyakorlati felhasználásáról. 
− A hőhatás jelenségét bemutató egyszerű kísérletek ismertetése (pl. elektromos vízmelegítés 

mértéke arányos az áramerősséggel, a feszültséggel és az idővel. Fogyasztó fényerejének változása 

folytonosan változtatható kapcsolóval .Ellenállásdrót melegedése soros és párhuzamos kapcsolású 

fogyasztókban az áramerősség növelésével.) 
− Egyéni gyűjtőmunka az alábbi témák egyikében: Hol használnak elektromos energiát? Milyen 

elektromossággal működő eszközök találhatók otthon a lakásban? Milyen adatok találhatók egy 

fogyasztón (teljesítmény, feszültség, frekvencia)? 
− Az erőművek és a nagyfeszültségű hálózatok alapvető vázszerkezetének (generátor, távvezeték, 

transzformálás, fogyasztók) bemutatása. Annak belátása, hogy az elektromos energia bármilyen 

módon történő előállítása hatással van a környezetre. Csoportos gyűjtőmunka a hazai 

erőműhálózatról és jellemzőiről (milyen energiaforrással működnek, mikor épültek, mekkora a 

teljesítményük stb.) 

 
3. Témakör: Világítás, fény, optikai eszközök 

 
Tanulási eredmények: 
 

− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos 
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét; 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 
(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 
egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét 
meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat; 

− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a 
szem megerőltetésének (például számítógép) következményeit; 

− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket; 
− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének 

törvényével, erre hétköznapi példákat hoz. 
 
Fejlesztési feladatok: 
 

− A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása 
párhuzamos nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével 

− A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődésével, 
a fénysugár útjának megrajzolásával 

− A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, a 
kibocsátott fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a 
működésükhöz szükséges áramforrás kiválasztása 

− A fénytörés jelenségének megfigyelése 



− A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizikai 
magyarázata 

− A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, ezek 
korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egészségvédelme 

− Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel  
− A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata 

 
Fogalmak: 
 
fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság, 
fókuszpont 
 
Tevékenységek: 
 

− A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lámpák) 
szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása.  

− A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyarázata a 
fény egyenes vonalú terjedésével (Fény áthatolásának megfigyelése különböző anyagokon és 

az anyagok tanulmányozása átlátszóságuk szempontjából) 
− A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás 
− Optikai illúziók vizsgálata (Az optikai szál modelljének megfigyelése egy műanyagpalack 

oldalán kifolyó vízsugár hátulról történő megvilágításával) 
− A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka 

(Fénykibocsátást eredményező fizikai (villámlás, fémek izzása), kémiai és biokémiai (égés, 

szentjánosbogár, korhadó fa stb.) jelenségek gyűjtése) 
− Camera obscura készítése  
− Hagyományos és új mesterséges fényforrások sajátságainak összegyűjtése, a fényforrások és 

az energiatakarékosság kapcsolatának vizsgálata (izzólámpa, fénycső, kompaktlámpa, LED-

lámpa) Összehasonlító leírás a mesterséges fényforrások fajtáiról, színéről és az okozott 

hőérzet összehasonlítása 
− Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány darab 

és milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen rendszerességgel, 
mennyit fizet az iskola ezért az energiáért? 

 
4. Témakör: Hullámok 

 
Tanulási eredmények: 
 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait 
(fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény 
egyenes vonalú terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, 
amplitúdó, hullámhossz, terjedési sebesség; 

− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét; 



− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg 
tudja nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket. 

 
Fejlesztési feladatok: 
 

− Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése 
− A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása 
− A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullámhossz 
− A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési 

sebesség becslése 
− A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata 
− Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben 
− A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete 
−   A fény hullámtermészetének ismerete 
− A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek  
− Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény színétől 
− A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata 

 
Fogalmak: 
 
állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, 
szivárvány színei, kiegészítő színe 
 
Tevékenységek: 
 

− A cunami jelenségének megismerése, magyarázata 
− Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal 
− Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben 
− Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel 
− Színek kikeverése festékekkel 

 
5. Témakör: Környezetünk globális problémái 

 
Tanulási eredmények: 
 

− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és 
fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára; 

−  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van 
a hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges 
következményeivel. 

− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a 
kapott eredményt; 

− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét 
és lehetséges okait. 

 
Fejlesztési feladatok: 
 



− Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az 
ózonpajzs védelmében hozott intézkedések 

− Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai mennyiségek 
értékeinek vizsgálata 

− A tengerszint emelkedésének fizikai okai 
−  A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában 
− Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom 
− A fényszennyezés megfigyelése 
− A zajszennyezés fogalma  
− Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, 

hangszigetelés, energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők 
távolról történő mérése alapján elrendelt forgalomkorlátozás 

 
Fogalmak: 
 
éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés, 
zajszennyezés 
 
Tevékenységek: 
 

− Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti 
megfigyelése) 

− A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges következmények 
elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány szerepének mérlegelése  

− A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel 
− Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 
− Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, napon álló autó) 

 
6. Témakör: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata 

 
Tanulási eredmények: 
 

− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a 
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a 
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási 
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  

− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok 
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik 
Ányos). 

− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a 
holdfázisok változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint 
gravitációs centrum és mint energiaforrás; 

− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr 
fogalmát, a csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és 
Hold forgásával és keringésével; 



− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a 
tájékozódásban; 

− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a 
Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit; 

− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel. 

 
Fejlesztési feladatok: 
 

− A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása 
− A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői  
− Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a korábbi 

világképet 
− A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása 
− A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok 
− Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látottakat 
− A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján 
− Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai 

magyarázata 
− A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai 

értelmezése, a legfontosabb csillagképek megfigyelése 
− Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. Az 

objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése. 
− Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, az 

űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása 
− A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és 

fejlődése 

Fogalmak: 
 
napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, 
galaxis, fekete lyuk, fényév 
 
Tevékenységek: 
 

− A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel 
− Az aktuális csillagászati hírek elemzése 
− Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben 
− Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról 
− Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató szempontjából 
− Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld 

gömbölyű, nem pedig lapos 
− A csillagos égbolt megfigyelése szabad szemmel (távcsővel) és számítógépes planetárium-

programok futtatásával 
− Differenciált csoportmunka alapján Ptolemaiosz, Kopernikusz, Galilei, Kepler munkásságának 

megismerése 
− A különböző sugárzások hatásairól a köznapi és a médiából származó ismeretek 

összegyűjtésével a látható fénytartomány kibővítése elektromágneses spektrummá, 

kiegészítése a szintén közismert rádió- és mikrohullámokkal, majd a röntgensugárzással. 

 



 
 
 
 
 
 
 


