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Fizika a 7-8. évfolyamon 

A fizika oktatásának célja egyfelől, hogy a tanuló aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, 
tudományos ismereteket és készségeket sajátítsa el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját 
hazája, nemzete kultúráját és hagyományait, valamint az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb 
eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, ismeretek és 
készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzése. A fentieken kívül 
kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden oktatási szakaszban a pozitív attitűd és a 
megfelelő motiváltság kialakítása.  

Erre jó lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai ismeretanyag és a 
mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl olyan természettudományos 
módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség 
életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a globális 
környezeti problémákkal, a természeti erőforrások felelős felhasználásával összefüggő problémák vagy 
a világűr kutatása. A témaválasztás fontos szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns 
ismeretek nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fejlesztése, mely a jövő ma még ismeretlen 
ismeretrendszereiben való eligazodást segítik.  

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, mely 
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal 
foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet 
megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható.  

Világunk megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget tudunk 
megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek elengedhetetlen 
feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel jellemezni tudjuk az adott 
dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket is rendelünk az összehasonlíthatóság 
miatt.  

  



 

 

A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, illetve az 5–6. 

osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika oktatható önálló 
tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban folytatódó természettudomány 
tantárgy moduljaként.  

A témák szorosan kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai 

alkalmazásokhoz. A tanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges 
szakmai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak 
közötti releváns információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés 
alapelveire. Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak 
munkamódszerével valamit a globális környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.  

Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények megvalósulása 
megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló használatával 
biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− 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. 
 

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a feldolgozás nagyon 
sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára kötelező minimumot adja meg, 
de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell 

a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez. 
Lényegében bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki 
a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található információk 
felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló közös munka, olyan 
csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal sikerélményhez, pozitív 
természettudományos attitűdhöz juthat.  

A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, 
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során 
megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek 
legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének 
elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a 
megoldási törekvésekhez. 

 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a 
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 



 

 

 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 
A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 
1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés 

3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok 

4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alapjai, fűtés és 
világítás a háztartásban 

5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás 

6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása 

 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 6 

Az energia (5) 8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

 Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben 
(3, 4) 

14 

Elektromosság a háztartásban (4) 14 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 14 

Hullámok (3, 4) 10 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Összes óraszám: 102 

 

  



 

 

7. évfolyam 

 

A tantárgy heti óraszáma: 1 

A tantárgy éves óraszáma: 34 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 6 

Az energia (5) 8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

 Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Összes óraszám: 34 

I. TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− 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 és ismeretek 
− 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 

Javasolt 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 

− 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? 

II. TÉMAKÖR: Az energia 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− 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). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− 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 és ismeretek 

− 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 

Javasolt 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 

− A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen 
energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált energiamennyiség 
becslése 

  



 

 

III. TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− 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 és ismeretek 
− 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 

Javasolt tevékenységek 
− Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól 
− Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata 

− Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata 

− Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása 

− Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével 



 

 

IV. TÉMAKÖR:  Lendület és egyensúly 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− 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). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− 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 és ismeretek 

− 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 

Javasolt 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 

  



 

 

Fizika a 9-10. évfolyamon 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által 
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk 
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és 
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a 
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint 
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak 
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, 
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális 
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra. 

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely 
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal 
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában 
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre 
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor 
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ 
keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges 
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását 
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és 
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több 
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további 
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és 
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások 
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a 

modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható 
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, a fizika 
tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató értékeléssel valósítható 
meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell vonatkoznia, s kiemelt szerepe 

van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés bevezetése, 
csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az 
értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, 
csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. 
Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú 
skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót 
tanítja, irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel 
lehet motiválni. A jól kialakított értékelés növeli a motivációt, a nem megfelelően kialakított, nem 
elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a 
tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését. 



 

 

A helyi tanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy megvalósuljanak 
a Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy 
része nem kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek 
végzése, az eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását 
segítik a megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos 
feladatok megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A 
digitális technológiák használatával kapcsolatos tanulási eredmények megvalósulása a megfelelő 
eszközök és programok tanári irányítás melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási 
eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró 
adatbázisokat, szoftvereket; 

− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez; 
− ismer megbízható fizikai tárgyú honlapokat; 
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet fizikai 

tárgyú tartalmak keresésére;  
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további 

magyarázatra szoruló részeket;  
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására 

prezentációt készít;  
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a 
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására; 

− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az 
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

9–10. évfolyam 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9. 
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerül sor. A tanterv témakörei a mindennapok 
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit 
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek 
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati 
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor 
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását 
jelentené. A tanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány művelésének 
közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai 
fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési folyamat aktív 
tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a diákok jövővel 
kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal 

túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, 
szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, 
a kritikus gondolkodás, a kreativitás)  fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett aktív, 
differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a 
legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika tanulmányokat.  

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és 
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek 



 

 

kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli 
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka 
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése, 
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő 
komplexebb kutató munka is. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a 
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 
4. Az emberi test fizikájának elemei 
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a 

háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei 
 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Egyszerű mozgások (1, 2)  12 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 12 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 12 

Az energia (1, 7) 12 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 10 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

Gépek (1, 4, 5) 9 

Szikrák, villámok (1, 5) 10 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 14 

Generátorok és motorok (1, 5) 10 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 9 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 12 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 14 

Összes óraszám: 170 

 

  



 

 

9. évfolyam 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Egyszerű mozgások (1, 2)  12 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)  12 

Az energia (1, 7)  12 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 12 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 10 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

Összes óraszám: 68 

Az évfolyam feladatainak leírása (kerettanterv alapján) 

A tantárgy heti óraszáma: 2 

A tantárgy éves óraszáma: 68 

I. TÉMAKÖR: Egyszerű mozgások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 
értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 
− tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű 

mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának 
ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt; 

− ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási 
sebességet számolni; 

− egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

 

 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 
mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

 A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú 
sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

 Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával 
kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

 A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 
csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

 Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának jellemzése 
a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő 
vizsgálatával  

 Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 
 Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

 A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével 
 Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

 Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

FOGALMAK 
Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott 
pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével 

 Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének 
mérésével, a mérés pontosságának becslése 

 Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése 
különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív 
megállapítása 

 Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának 
témakörében 

 Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

 

II. TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 
− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  
− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

 

 



 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 
− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános 

érvényességét; 
− tisztában van az erő, mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás 
meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi 
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 
fizikai elveit; 

− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, 
ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület 
megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 
 A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton 
törvényei segítségével 

  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 
(súrlódási erő) vizsgálata 

 A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a 
hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

 A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az 
áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

 A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága 

FOGALMAK 
a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai 
nyomás, felhajtó erő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 
feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 
lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl. 
változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

 Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 
felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű demonstrációs eszközökkel 
 Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása 

ütközésekről, labdák deformációjáról 
 Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor 

vagy só mennyiségének változtatása mellett 



 

 

 

III. TÉMAKÖR: Az energia  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 
− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti 

energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  
 A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia, 

a munka 

 A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 
energiamegmaradás segítségével 

 Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  
 Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia 

 A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 

 Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben 
(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

 Az energia szállításának lehetőségei 
 A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának 
kapcsolata  

 Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

FOGALMAK 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 
 Beszámoló készítése a napállandóról 
 Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 
 Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 



 

 

 A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől, 
milyen más tényezők befolyásolják? 

 

IV. TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 
− a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 
értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való 
kapcsolatát; 

− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket, 
néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló 
tényezőket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és 
gyorsulás fogalmának segítségével 

 A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 
gyorsulás nagyságának kiszámolása 

 A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld 
felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

 Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  
 A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a 

frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 
 A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő 

függvény elemzése.  

FOGALMAK 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a 
rugó által kifejtett erő 



 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a 
jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

 Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése 

 Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

 

 

 

 

V. TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, 

hőszigetelés); 
− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 
− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes 

néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 
− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a 

fajhő;  
− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, 

szublimáció); 
− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti 

magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat 
végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban 
(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

 Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és 
értelmezése 

 Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat 
gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

 Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 



 

 

 Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) 
megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet 
változásának szempontjából 

 A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi 
gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

 A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

 A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 
 A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

FOGALMAK 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, 
halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, 
becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban 
történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés 
gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel 

 Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 
 A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat 

alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé 

melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz 
segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a 
tapasztalatok megbeszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben 

 

VI. TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 
− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 
törvényeken alapuló magyarázatait;  

− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a 
hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 
− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő, mint ideális gáz viselkedésének 

legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával 
kapcsolatban; 

− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

 A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

 Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, 
páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

 Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

 A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 
 A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata 

 A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon, 

jéghegyek  
 Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

FOGALMAK 
Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló 
kísérletezés segítségével 

 Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a 
hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének 
felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

 Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic 
elsüllyedésében 

 A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy 
automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása 

 A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet 
összehasonlítása 

 A tanteremben található levegő tömegének becslése 

 


