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BEVEZETŐ 

Tanári kézikönyvünk a Fizika 7. és 8. évfolyamos újgenerációs tankönyvek tanításához kíván 

segítséget nyújtani. Ennek keretében a fizika tantárgy tanításához olyan módszertani 

megoldásokat kínálunk, amelyek segíthetnek abban, hogy a tanulók megszeressék a 

tantárgyat. 

Kézikönyvünkben kitérünk a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési célokra, 

tárgyi alapkoncepcióra, az újgenerációs tankönyvek fejlesztési elveire, a tankönyvek jellemzőire, 

ezek illeszkedésére. Részletesen áttekintjük mindkét tankönyv leckéit, javaslatokat adunk a 

feldolgozáshoz. Felhívjuk a figyelmet a tananyag során feldolgozható egyéb online forrásokra, 

amelyek felhasználhatók kiegészítő anyagként vagy tanári tudásbázisként. 

 

A tankönyv jellegzetességei olyanok, amelyek segítik a tanítást, erre a kézikönyvben minden 

esetben figyelmet fordítunk: sok más tudományággal vett kapcsolattal kelti fel a tanulók 

érdeklődését és kíváncsiságát. Elsősorban ugyan a technika világából merít, de a sportot és a 

klasszikus humán kultúrát is érinti. A hétköznapi életből vett példák, alkalmazások segítenek az 

ismeretek mindennapi használatában, alkalmazásában, illetve a tanulók motiválásában. 

A tanulók megtanulják a kísérletezés lépéseit, a megfigyelések rögzítését. A szülők is 

használhatják az interneten elérhető (a tananyag részletes feldolgozásában szerepelnek ajánlott 

linkek) interaktív tartalmakat, gyermekeikkel közösen is elemezhetik azokat. Ez biztos 

sikerélményhez vezeti még a gyengébben tanuló gyerekeket is, mivel az interaktív animációk 

használata nem igényel bonyolult fizikai ismereteket, hanem játékosan fejleszti a logikus 

gondolkodást, a térszemléletet. A munkafüzetek a házi feladatok feladásának és megírásának 

megkönnyítése érdekében készülnek, segítik a gyakorlást és a gyakoroltatást. A feladatok 

megoldásait a tanári kézikönyvben találhatják meg a tanárok. 
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AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

Főbb célkitűzések, pedagógiai elvek 

Az átalakuló társadalmi elvárások és a tanulás sajátosságait vizsgáló kutatások eredményei 

egyaránt változást sürgetnek az iskolai oktatásban. Nemcsak a konkrét tanítási-tanulási 

módszerek, hanem általában a tudáskép, a tanulás folyamatáról vallott elképzelések terén is.  

Sem a szakmódszertan művelői, sem a tankönyvszerzők körében nincs vita arról, hogy az iskolai 

fizikatanítás csak úgy lehet hatékony, ha az ismeretek közvetítése a tanulók mindennapi életéből, 

környezetéből vett tapasztalatokra, tárgyakkal való manipulációjára épül. Ezt a didaktikai alapelvet 

a tankönyv követi.  

„A” kerettanterv 

Az új szemléletű fizikatanítás legfontosabb törekvése az, hogy a tanulási folyamat közben 

mindvégig kiemeli a tananyag kapcsolatát a tanulók mindennapi tapasztalataival, előtérbe 

állítja a környezetünkben megfigyelhető jelenségeket, a technikai alkalmazásokat, az élhető 

környezet megteremtésének problémáit.  

A tanulási elméletek eredményeinek hasznosítása az iskolai gyakorlat megújításában 

Ha a tanítási és tanulási folyamat felől közelítjük meg a kérdést, a kutatásalapú tanulás lényege 

hét egymást követő lépés:  

1. Egy érdekes kérdéssé alakítható probléma kiválasztása a tanulói kutató munka 

elindításához. A probléma először a maga komplexitásában kerül bemutatásra. 

A fizika tanítása nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények 

bemutatásával kezdődik, hanem a mindenki számára fontos témákkal, praktikus, 

hasznos ismeretekkel.  
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    Az alábbi táblázatban néhány érdekességet  

fedezhetsz fel 

2. A feladat szempontjából adekvát 

ismeretforrások, kutatási módszerek 

és kutatási eszközök bemutatása. A 

feladat tervének elkészíttetése: az 

eredeti probléma részkérdésekké 

bontása, illetve további kérdések 

felvetése a téma kapcsán. 

3 Információ- és adatgyűjtés. Az 

eredmények elemzése, értelmezése. 

4.   Az eredmények bemutatása. A tanulók 

által megfogalmazott következtetések 

megvitatása: a következtetések 

elfogadása, elvetése vagy pontosítása. 

5.      Annak ellenőrzése és megvitatása, hogy 

a tanulók által adott válasz valóban 

megoldotta-e a problémát. 

6.   A feladat elvégzésének elemzése és 

értékelése abból a szempontból, hogy 

az ismeretforrások kiválasztása, 

adatok, információk gyűjtése, a 

tények interpretációja megfelelt-e az 

adott diszciplína által kialakított 

szabályoknak. 

7. Az elvégzett munka pedagógiai 

értékelése. A tanulók 

teljesítményének értékelése. 
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Az kísérleti tankönyvben a gondolkodás fejlesztésének céljai, módszerei, eszközei 

Nagyon fontos a feladatok témája, szövegezése. Egyrészt kellenek könnyen érthető, gyorsan 

követhető utasítások, amikor nem „szennyezzük” az információs teret feleslegesen, ezt 

szolgálják az első csoportba tartozó feladattípusok. Ilyen feladatokat érdemes alkalmazni a 

szintezett feladatsorok elején. 

Ugyanakkor szükségesek a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésére irányuló 

feladatok is (ld. az ide vonatkozó részt a közös bevezetőben). Ez utóbbi típus a motiválásban is 

jelentős szerephez jut, hiszen „fontos, hogy ne csak ismerős, hanem érdekes is legyen a tanuló 

számára az, amit tanul. Az érdeklődés felkeltését a témaválasztás, a színes előadásmód, a látványos 

illusztrációk és a gondolkodásra ösztönző feladatok egyaránt jól szolgálhatják.” Így motiváló lehet 

a szokatlan feladathelyzet csakúgy, mint a valóságközeli feladatok. Motivációs elemként éppen 

ezért alkalmas az ilyen feladat bevezetésnek, de a leckék során bárhol hasznosan elemezhető, 

megoldható. 

Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

A kipróbálók, felhasználók és tanulók által, a kipróbálás során rögzített mintegy 3000 cellányi 

információ alapján készült a tankönyvek átdolgozása.  

A kipróbáló pedagógusok általában véve szerették, hogy a tankönyvek nagyon széles körűen 

foglalkoznak egy adott témakörrel, szerették, hogy a tankönyv sok új érdekességgel ismerteti meg 

a tanulókat. A képek mennyisége és sokszínűsége is elnyerte a kipróbálók tetszését. Az átírás során 

igyekeztünk erősíteni a pozitív jegyeket, és a hibákat kiküszöbölni. 

A tankönyvsorozat pedagógiai-módszertani jellemzői 

A leckék felépítése a tankönyvekben:  

1. rész: Lehetőleg életszerű problémafelvetés, játék, csoportos feladat 

Mintafeladatok  

Korábbi ismeretek alkalmazása, összegyűjtése 

Fogalmak bevezetése 

2. rész: Kifejtés  

Játék, kutatómunka 

3. rész: Nehézségi szintek alapján összeállított házi és gyakorlófeladatok 

Illusztrációk jelölése szavakkal vagy rajzzal (esztétikus fotók, színes szakábrák vagy 

figyelemfelkeltő vidám grafikák) 

Fejezetek végén: összefoglalás 
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A tankönyvi leckéket a munkafüzet, illetve a kapcsolódó munkafüzeti oldalak segítik. A 

munkafüzet pedig szerkezetében a tankönyvet követi. Szerepe elsősorban az órai munka 

differenciált kiegészítése, valamint a házi feladatok összeállításának segítse. Nehézségi szintjük 

szerint szintezett órai, házi és gyakorlófeladatok. A munkafüzet példáinak 80%-a kitölthető a 

munkafüzetben, 20%-át a füzetben kell, de ezt minden alkalommal jelöljük. 
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A munkafüzetben a fejezet végén 2 feladatsor található, amelyek a témazáró dolgozatra 

készülést segíthetik. Ezek összefoglalásra, gyakorlásra, önellenőrzésre is alkalmasak. 

A munkafüzet lehetőséget kínál a tananyagban előforduló kísérletek eredményeinek 

rögzítésére, ezt szolgálják az előre elkészített táblázatok. Erre a tananyag szövegében utalás 

is található.  

A megszokott és fontos, a megtanult ismereteket ellenőrző kérdések, amelyeket házi 

feladatnak is kijelölhetünk, nem a leckék végén, hanem a munkafüzetben találhatók. 

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

meghatározását kéri. 

A további feladatok – változatos módon – az elsajátított tudás alkalmazását kérik a 

tanulótól. 

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

válasszal, hanem indoklást, esetleg magyarázatot kér a diáktól. Sok gyermek számára okoz 

nehézséget az ok-okozati összefüggés megfogalmazása egy-egy fizikai jelenségnél, vagy a 

hétköznapi szóhasználattól eltérő, olykor idegen szavak megfelelő használata. Ezért is 

nélkülözhetetlen a fizikatanár szerepe, aki nem elégedhet meg a pontatlan, hányaveti 

megfogalmazással. 

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

feladatként adhatjuk diákjainknak. 

A differenciálásra, a tehetséggondozásra a munkafüzetben is lehetőséget biztosítottunk: 

önálló szövegelemzésre, lényegkiemelésre, kutatómunkára több feladatsor végén is található 

példa. 

Az érdekesség részek rövidek, érthetőek, a tananyaghoz kapcsolódnak, további 

gondolkodásra késztethetik a tanulókat. 
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A tankönyv jellemzői 

A könyvek szerkezete szerint egy lecke nagyjából egy tanóra anyagának felel meg. Nyelvezete 

közel áll a gyerekek által használt köznyelvhez, de előremutató, fejlesztő, a szokásos 

szakkifejezéseket tartalmazza, azokat magyarázza. Törekszünk a tantárgyi kapcsolódási 

lehetőségek megtalálására. A tananyag részletes feldolgozásában szerepelnek ajánlott 

webcímek. 

A tankönyv szerkezete áttekinthető, viszonylag rövid fejezetekből áll. A világos, egyértelmű 

címek, pontos megfogalmazások és az interneten elérhető gyakoroltató és játékos tartalmak, 

utasítások segítik a gyerekeket a tankönyv önálló használatában, otthoni tanulásban, a hiányok 

pótlásában.  

A tankönyvi tartalom különös tekintettel van arra, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a 

régebbi ismeretek mozgósítására, az új helyzetekre való felhasználásra, azok összeillesztésére. Az 

új problémákhoz hasonló egyszerűbb, már régebben megoldott probléma keresése a sejtés, 

ellenőrzés, bővítés képességét fejleszti.  
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A felhajtóerő nagysága megegyezik a henger által kiszorított víz súlyával. 

 

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

(Halmazállapotok. Természeti erőforrások. Mágneses vonzás és taszítás. Sztatikus elektromosság. 

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

viszonyított helyzete, mozgásai. Stb.) 

Előfordulhat azonban, hogy ezekre az ismeretekre vagy ezek egy részére nem emlékszik 

minden tanuló olyan mértékben, ahogy ez szükséges lenne a további ismeretek feldolgozásához. 

Ezért a kidolgozott új tankönyvben felelevenítjük, kiegészítjük ezeket az ismereteket is önálló 

fejezetekben vagy egy-egy részfejezetben (pl. a sűrűség, a fényforrások, a járművek mozgásának 

jellemzése). 

Fontosnak tartjuk a kísérletek elvégzését is, nemcsak az ismeretszerzés megalapozása 

szempontjából, hanem a tanulók gondolkodásának fejlesztése és a motiváció biztosítása 

érdekében is. A tankönyvben közölt táblázatok lehetőséget kínálnak arra, hogy a mennyiségek 

közötti összefüggéseket először konkrét formában ismerjék fel a tanulók, majd egyre 

általánosabb megfogalmazásban jussanak el a törvényszerűség megismeréséhez. 
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Számítások csak olyan esetekben szerepelnek, amikor a számítás elvégzése a tananyag 

mélyebb megértését szolgálja, vagy a számértékek önmagukban érdekesek, így az öncélú 

feladatmegoldást elhagyjuk. A feladatmegoldás elsődleges szerepe a szemléletformálás, vagyis 

annak a bemutatása, hogy a kiszámított eredmény utólag kísérlet útján is ellenőrizhető. 
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PÉLDÁK a tankönyv módszertani eszközeiből: 

Ennek érdekében a fizika tanítása nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények 

bemutatásával kezdődik, hanem minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, 

praktikus, hasznos ismeretekkel indul a tananyag feldolgozása. 

Az elődök tisztelete, eredményeik megbecsülése is fontos szerepet kap. 

A mérés lehetséges eredményeit a következő táblázat mutatja. 

Szerepet kapnak a következők is: 

 Táblázatok használata, adatok értelmezése. 

 Mért értékek táblázatba foglalása. 

 Grafikon készítése, elemzése. 

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

A téma megtanítása még az idősebb, tapasztalt kollégák számára is alapos átgondolást és 

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

tankönyv. 

Tartalmi szempontból a hangokkal kapcsolatos fogalmakat a következő sorrendben 

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

hangsebesség, hangmagasság – hangszín. 

Módszertani szempontból fontos kiemelni, hogy bátran építhetünk a diákok 

előzetes tudására, elsősorban ének-zenéből. A tanulócsoportban biztosan több diák tanul 

valamilyen hangszeren, jár szolfézsra; ők is aktívan segíthetik az órát, például hangszerek 

bemutatásával. Ebben az esetben nem látványos, hanem hangos kísérleteket kell 

bemutatnunk, melyek eszközigénye nem feltétlenül biztosítható a szertárból, ezért a könyv 

igyekszik egyszerű eszközökkel akár otthon is elvégezhető kísérleteket felvonultatni. 

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

mindennapokból megismert és az előző leckékben megértett hangok alapján – egy 

összefoglaló képet adni a hullámmozgásról. A speciálistól jutunk el az általánosig. 

  A feladatok megoldásánál külön hangsúlyt kap, hogy a sablonos, képletes 

feladatmegoldás helyett használjuk az arányos következtetés módszerét. A 

hangsebességnél például (a sebesség tárgyalása előtt) az eltelt idő és a megtett távolság 

közti egyenes arányosságot, vagy a húrok és sípok esetében a hangszer hossza és a 

frekvencia közötti fordított arányosságot képlet és levezetés nélkül is ki tudják következtetni 

a tanulók. 

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

esetleg a kutatómunkát. 
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A TANANYAG RÉSZLETES ELEMZÉSE – FIZIKA 7. 

A hetedikes tananyag felosztása 

Témák Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfejlesztés, összefoglalás, 

gyakorlás, ellenőrzés 

Teljes 

óraszám 

I. Testek, folyamatok 

mérhető tulajdonsága 

2 3 5 

II. Testek mozgásának 

vizsgálata 

6 3 9 

III. Az erő 5 3 8 

IV. Kölcsönhatások 7 3 10 

V. Hőmérséklet, 

halmazállapot 

6 5 11 

VI. A hang, 

hullámmozgás a 

természetben 

5 3 8 

VII. A fény 10 3 13 

VIII. Az energia 4 3 7 

Rugalmas tanmenet beosztása 

Témák Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfejlesztés, összefoglalás, 

gyakorlás, ellenőrzés 

Teljes 

óraszám 

I. Testek, folyamatok 

mérhető tulajdonsága 

2 2 4 

II. Testek mozgásának 

vizsgálata 

4 6 10 

III. Az erő 5 4 9 

IV. Kölcsönhatások 7 4 11 

V. Hőmérséklet, 

halmazállapot 

6 5 11 

VI. A hang, 

hullámmozgás a 

természetben 

4 2 8 

VII. A fény 10 3 13 

VIII. Az energia 4 3 7 
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Új tantárgyunk, a fizika 

Az óra célja 

Szinte minden gyerek látott már fizikai kísérletet, esetleg maga is elvégzett már néhány 

egyszerűbbet, mire eljutott a 7. osztályig. Ugyanakkor csak most kezdi elsajátítani azt a 

szemléletet, fogalomrendszert, ami ehhez a tudományterülethez tartozik.  

Építsünk a kezdeti érdeklődésre, az új tantárgy iránti várakozásra, hogy diákjaink minél 

sikeresebbek legyenek a fizika tanulása során, és megmaradjon a motiváltságuk, a kísérletező 

kedvük. Mindebben az első tanórának kiemelkedő szerepe van.  

Javaslatok a tanórához 

Mutassuk be a szertár egy-egy érdekesebb eszközét, néhány kísérletet is. 

Ajánlatos ezen a tanórán már megismerkedni a tankönyvvel, munkafüzettel, egy-egy tananyag 

felépítésével.  

Hasznos lehet a tankönyv legvégén található „Jó tanácsok a tanuláshoz” részhez lapozni. 

Segítsünk diákjainknak megtanulni, hogyan is kell fizikát tanulni.  

Érdemes olyan honlapokra is együtt ellátogatni a tanulókkal, amelyek a tanulásukat segíti, ahol 

szimulációkat, kísérleteket láthatnak.  

 https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/physics 

 https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu 

 http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/courses 

 https://www.google.hu/search?q=k%C3%ADs%C3%A9rletek,+amelyeket&source=ln

ms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiE156dut_ZAhVIXiwKHfxPDB0Q_AUIDCgD&biw=1

366&bih=637 

 https://www.youtube.com/watch?v=QJpG7VrSrtQ 

 https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/22326/6_latvanyos_o

tthoni_kiserlet_amitol_tatva_marad_a_gyerek_szaja 

Bátorítsuk diákjainkat, hogy hozzanak a tanórákra kísérletet. Ha lehet, járjanak utána a kísérlet 

céljának, a jelenség okának, és beszéljenek is erről.  

Megjegyzések  

Hívjuk fel tanulóink figyelmét az otthoni kísérletezés szabályaira, valamint a baleset-

megelőzés fontosságára. 

A fizika tanulását segítheti, ha a diákok tudják: mindaz, amit az általános iskolában tanulunk, 

hasznos tudás, a mindennapjainkban alkalmazható ismeret.  

  

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/physics
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu
http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/courses
https://www.google.hu/search?q=k%C3%ADs%C3%A9rletek,+amelyeket&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiE156dut_ZAhVIXiwKHfxPDB0Q_AUIDCgD&biw=1366&bih=637
https://www.google.hu/search?q=k%C3%ADs%C3%A9rletek,+amelyeket&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiE156dut_ZAhVIXiwKHfxPDB0Q_AUIDCgD&biw=1366&bih=637
https://www.google.hu/search?q=k%C3%ADs%C3%A9rletek,+amelyeket&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiE156dut_ZAhVIXiwKHfxPDB0Q_AUIDCgD&biw=1366&bih=637
https://www.youtube.com/watch?v=QJpG7VrSrtQ
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/22326/6_latvanyos_otthoni_kiserlet_amitol_tatva_marad_a_gyerek_szaja
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hobbi_kreativitas/22326/6_latvanyos_otthoni_kiserlet_amitol_tatva_marad_a_gyerek_szaja
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I. Testek, folyamatok mérhető tulajdonságai 

Óra száma Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

1. Bevezető óra:  

Miért 

tanulunk 

fizikát? 

Ismerkedés a 

tankönyvvel, 

munkafüzettel, 

szaktanteremmel, 

szertárral, a fizikaóra 

munkarendjével. 

Baleset-megelőzési 

szabályok 

megismerése.  

Motiváció, 

környezet- és 

balesetvédelem. 

Baleset-megelőzési 

ismeretek, a 

tankönyv és a 

munkafüzet 

használatának 

ismerete.  

2. A mérés 

Tömeg- és 

térfogatmérés 

Hosszúság, térfogat 

mérése. 

Mérőeszközök 

használata.  

Mértékegységváltások.  

Tanulókísérleti 

mérések 

(matematikai, 

technikai, társas 

kapcsolat 

fejlesztése). 

Hosszúság és 

térfogat 

mértékegységeinek 

ismerete, 

átváltása. 

3. A tömeg 

mérése, a 

sűrűség 

Tömeg meghatározása 

becsléssel és méréssel, 

a becsült és mért 

értékek 

összehasonlítása. 

Sűrűség, átlagsűrűség 

fogalma, kiszámítása. 

Néhány anyag 

sűrűségének leolvasása 

táblázatból és 

értelmezése.  

Az egyensúlyon 

alapuló 

tömegmérés 

elvének 

használata, 

mérleg készítése, 

tömegmérés. 

Mérési adatok 

rögzítése, m-V 

grafikonon 

ábrázolása, 

arányosság 

felismerése. 

Tömeg, térfogat, 

sűrűség betűjele, 

mértékegysége. 

A sűrűség 

meghatározása, 

kiszámítása. 
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Óra száma Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

4. Sűrűség Mérés, számolás.  

Adatok értelmezése a 

tankönyv feladatai 

alapján. 

Munkafüzet használata 

feltétlenül javasolt. 

 

Testek 

sűrűségének 

meghatározása 

tömeg- és 

térfogatmérés 

eredményei 

alapján. 

A szövegértés 

fejlesztése. A 

számolási 

készség 

fejlesztése.  

Sűrűség 

kiszámítása. A 

sűrűségtáblázat 

értelmezése. 

5. Az idő mérése Időmérő eszközök 

bemutatása. A 

naptárkészítés és a 

szökőév csillagászati 

háttere. A napóra 

működése. Ingamozgás 

alkalmazása 

időmérésre. Időzónák 

jelentése. 

Mértékegység 

értelmezése. 

Ismerkedés az 

óra, napóra, 

stopper, világóra 

használatával, 

működésével. 

Időmérés 

módszerei, 

mértékegységek 

hibátlan átváltása. 

 

Testek, folyamatok mérhető tulajdonságai  

  

Előzetes tudás A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei.  

A térfogat fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák 

értelmezése.  

A rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek 

használata, átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

természetben, illetve technikában, fontos szerepet játszó nagyon rövid 

és nagyon hosszú idők példáin keresztül.  

A mérési módszerek megismerése, azok gyakorlása, mérőeszközök 

önálló használata az állandóság és változás szempontjából.  
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A mérés 

Az óra célja 

A testek mérhető tulajdonságainak összegyűjtése. 

Hosszúság, térfogat becslése, mérése. A betűjelek, mértékegységek ismerete, helyes 

használata. 

A mérési eredmények pontossága, ill. pontatlansága. 

Fontos fogalmak 

A mérhető mennyiségek mérőszámból és mértékegységből állnak. A mérés a mértékegységgel 

való összehasonlítás, és ehhez mérőeszköz kell. A mértékegység megállapodás eredménye. 

Mérési hiba. 

Taneszközök 

Méterrúd, mérőszalag, vonalzó, 1 dm3-es kocka, mérőhenger, 1 literes, 1 dl-es, 1 cl-es 

mérőeszköz, testek, amelyeknek hosszát vagy térfogatát megmérjük. 

Javaslatok a tanórához 

Távolságok megbecsülésével érdemes kezdeni az órát a konkrét mérések előtt.  

A tanterem hossza, az araszunk mérete mekkora lehet? 

Alkothatunk saját, házi használatra való mértékegységet is. Mire vezetne ez? 

Néhány régebben használt hosszúság-mértékegységet érdemes megnézni. 

http://atvaltas.hu/hosszusag/ 

Beszélgessünk arról is, mit milyen mértékegységben érdemes mérni. Miért van szükség egy 

mértékegység többszörösére, illetve törtrészére? 

Mutassuk meg a gyerekeknek az előtagok jelentését. Hasznos dolog ezt tudni, az átváltással 

járó nehézségeket csökkenthetjük.  

http://mindigmatek.blogspot.hu/2012/01/mertekegysegek.html 

Gondolkodjunk el azon, miért volt szükség az SI mértékegységrendszer bevezetésére. 

A mérés mindenekelőtt 2. rész (17:00-18:40): 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A 

Végezzünk el minél több mérést a tapasztalatok gyarapítása érdekében. Lehetőleg minden 

tanuló maga mérjen! 

Megjegyzések 

A „Pontosság – A mérés mindenekelőtt” című, a Spektrum adón sugárzott, Marcus du Sautoy 

professzor által készített film szemléletesen, érdekesen beszél a mértékegységek fejlődéséről, 

alakulásáról. Megtekintés után bizonyára találunk további részleteket a filmben, ami 

érdekelheti a diákjainkat. 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A&t=122s 

http://atvaltas.hu/hosszusag/
http://mindigmatek.blogspot.hu/2012/01/mertekegysegek.html
https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A
https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A&t=122s
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Alsóbb évfolyamokon a tanulók többször foglalkoztak már különböző tanórákon a 

méréssel. Mégis jó néhány tanulónak rengeteg tapasztalatra, az ismeretek újbóli 

rendszerezésére, gyakorlásra van szüksége, tehát nem felesleges erre időt szánni. 

Előre dolgozhatunk, ami időtakarékosság szempontjából hasznos lehet, ha olyan 

testeknek a térfogatát mérjük meg, amelyeknek következő órán a tömegét is megmérhetjük. 

Ezt jól használhatjuk majd a sűrűség tanításakor. 

Érdemes felidézni régmúlt korok mértékegységeit, amelyeket mesékből, egyéb 

olvasmányaikból ismerhetnek a gyerekek (hétmérföldes csizma, 1 napi járóföld, Little John: 7 

láb magas). 

A munkafüzetben bőségesen található átváltást gyakorló feladat, sok gyereknek nagy 

szüksége van erre. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. 1 magyar akó = 64 magyar icce = 54,2976 liter 

Űrmérték. Eredetileg egy bizonyos nagyságú, bor tartására szolgáló (vasabroncsos) 

hordót jelölt. Az akó országok, sőt városok szerint változó nagyságú volt. Az egységes, 

tízes számrendszeren alapuló mértékrendszer bevezetése előtt 1 akó 32 pintnek, azaz 

51 mai liternek felelt meg. Ismeretesek voltak még a bécsi akó, pesti akó, soproni akó, 

pozsonyi akó. A másfél pozsonyi akót a volt magyar tengerparton baril néven önálló 

mértékegységként ismerték. Az akó mértékegységtől függetlenül edény jelentésben is 

él. Tokaj-Hegyalján ma is így nevezik a hektónál kisebb, de a fél hektónál nagyobb 

űrtartalmú hordókat.  

2. 14 akó = 14 ∙ 51 liter = 714 liter. Tehát a szőlősgazda 714 liter bort szállíttatott a 

pincéjébe. 

3. 1 akó = 64 icce = 32 pint = 51 liter, tehát 3 icce = 3 ∙ 
𝟓𝟏 

𝟔𝟒
 liter = 2,4 liter, azaz a gazda 2,4 

liter bort ivott meg. 

4. Legtöbbször rá van írva. Ha nincs ráírva, akkor mérőhengerbe töltöm belőle a vizet, és 

azt már le tudom olvasni.  

5. Budapest–Győr távolsága 123 km. Egy (szárazföldi) mérföld = 1,6 km. A Budapest–Győr 

távolsága tehát 
𝟏𝟐𝟑

𝟏,𝟔
 = 76,875 mérföld. 

6. Teás kupak átmérője: 5,1 cm. 1 col = 2,54 cm, a teás kupak átmérője tehát 
𝟓

𝟐,𝟓𝟒
 = 2 col. 

7. Mérőpohárba vizet töltünk. Bedobjuk az összes szöget. A mérőpohárban a vízszint 

annyival emelkedik, amennyi a szögek összes térfogata. A kiszorított víz térfogatának 
𝟏

𝟓𝟎
-e egy-egy szög térfogata. 
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A tömeg mérése, a sűrűség 

Az óra célja 

Az egyensúlyon alapuló tömegmérés elvének használata, tömegmérés. Mérési adatok 

táblázatos és grafikus ábrázolása. A sűrűség fogalma.  

Az ismételt mérések eredményeinek összehasonlítása, a mérési hiba fogalmának szemléletes 

kialakítása. A mérési eredmények átlagának kiszámítása. 

Fontos fogalmak 

Tömeg, sűrűség, mérési hiba, egyenes arányosság. A betűjelek, mértékegységek ismerete, 

helyes használata. 

Taneszközök 

Karos mérleg, 10 cm3-es; 20 cm3-es; 30 cm3-es alumíniumhasábok; 30 cm3-es fa-, vas-, és 

rézhengerek; mérőhengerek. Azok a testek, amelyeknek előző órán a térfogatát megmértük. 

Javaslatok a tanórához 

A tapasztalatszerzés miatt fontos volna, hogy minden gyerek mérhessen. Ha erre nincs mód, 

akkor csoportokban dolgozzanak a tanulók! 

Alsó tagozaton a diákok már találkoztak a tömeg mérésével. Próbáljuk meg felidézni, minek a 

tömegét mérték meg akkor és hogyan! 

Mérés előtt célszerű megbecsültetni a tanulókkal a várható eredményt. 

A tömeg etalonját mutassuk meg, érdekes! A mérés mindenekelőtt 2. rész (0–2 perc): 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A&index=3&list=PLMJ0vtQQI--

BufCZBtCN8nn0BGAVJt4nd 

A tankönyvben található táblázathoz hasonlót érdemes a gyerekek füzetébe is rajzolni. Ki-ki a 

maga mérési eredményét írja bele, amit majd össze lehet hasonlítani a tankönyvi értékekkel. Ha 

eltérés van, mi lehet az oka?  

Az egyenes arányossággal matematika- és természetismeret-órán is foglalkoztak már a 

gyerekek. Feltétlenül ábrázoljuk a különböző alumíniumhasábok tömeg és térfogatmérési 

eredményeit, majd értelmezzük a tanulókkal együtt a kapott grafikont! 

A sűrűség megfogalmazása után érdemes több különböző halmazállapotú anyag esetében 

feltenni a kérdést: Mit jelent a táblázatból kiolvasható érték? 

Az ember sűrűségének a kiszámítása érdekes feladat. Ezt láthatjuk ezen a nagyon jó videón: 

https://www.youtube.com/watch?v=gFRTrdoz6co 

Mutassuk meg, hogyan kaptuk a g/cm3-es mértékegységből a kg/m3-t! Okosabb gyerekekkel 

más sűrűség-mértékegységre is átválthatunk. Pl.: kg/dm3-re vagy g/m3-re!  

A mazsolás kísérletet nagyon szeretik a tanulók, érdemes mindenkivel otthon elvégeztetni. Jól 

előkészíti a következő órai anyagot, amikor az átlagsűrűségről beszélünk, és Arkhimédész 

törvényének tanulásakor emlékeztetni lehet erre a gyerekeket. 

https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A&index=3&list=PLMJ0vtQQI--BufCZBtCN8nn0BGAVJt4nd
https://www.youtube.com/watch?v=SbMimHK9r0A&index=3&list=PLMJ0vtQQI--BufCZBtCN8nn0BGAVJt4nd
https://www.youtube.com/watch?v=gFRTrdoz6co
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Megjegyzések 

Ha nincs elég mérleg a fizikaszertárban, talán az alsós kollégák kisegíthetnek minket. 

A tömeg és a súly szinonim kifejezések az átlagember számára. Most még csak a tömeg került 

elő, de igyekezzünk szétválasztani ezt a két fogalmat, és megértetni a diákjainkkal, hogy 

ugyanannak a testnek a tömege állandó a körülményektől függetlenül. A súlyról pedig ez nem 

mondható el. 

Otthoni szorgalmi feladatnak kiadhatjuk 1 szem rizs, 1 csepp víz tömegének a meghatározását. 

Próbáljuk meg a tanítványainkkal megfogalmaztatni, milyen összefüggést lehet felfedezni 

ugyanannál az anyagnál, ha növeljük a tömegét vagy a térfogatát! 

Ugyanabban az m-V koordináta-rendszerben ábrázolhatjuk más anyagnak is a mért értékeit. 

Megfigyelhetjük a grafikon meredeksége és a sűrűség közötti kapcsolatot. 

Nagyon nehéz a gyerekek többségének megérteni: ahogy a méter nagyobb egység a 

milliméternél, úgy a g/cm3 is nagyobb egység a kg/m3-nél, noha a gramm kisebb egység, mint a kg 

és a cm3 is kisebb egység, mint a m3. Úgy segíthetünk talán, ha a tanulók megértik: egy sokkal 

nagyobb térfogatú testnek sokkal nagyobb a tömege. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. 1 tonna = 1000 kg, 114,8 kg = 0,1148 tonna, tehát az űrhajó 0,1148 t tömegű kőzetet 

hozott.  

2. 1 m3 víz tömege 1000 kg (1 t). 

3. Azt jelenti, hogy az ezüst minden egyes köbcentiméterének a tömege 10,5 g. 

4. A fenyőfa sűrűsége: 500 
𝐤𝐠

𝐦𝟑. 

5. Az alumínium sűrűsége kisebb, mint a rézé, ezért egyenlő tömeg esetén az alumínium 

térfogata nagyobb. 

6. 1 liter víz tömege 1 kg.  

7.  

 

 

 

 

 

8. Az alumínium sűrűsége kisebb, mint a rézé, ezért egyenlő térfogat esetén az 

alumíniumnak kisebb a tömege. 

  

Az anyag neve Tömeg (kg) Térfogat (m3) Sűrűség (
𝐤𝐠

𝐦𝟑) 

Üveg 26 10 2,6 

Víz 3000 3 1000 

Tölgyfa 4800 6 800 

Acél 78 0,01 7800 

Jég 450 0,5 900 
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Sűrűség (feladatmegoldó, 1 vagy 2 gyakorlóóra) 

Az óra célja 

Adatok értelmezése a tankönyv feladatai alapján. Sűrűség kiszámítása, a sűrűségtáblázat 

értelmezése. Átlagsűrűség fogalma. Mértékegységek helyes használata. A szövegértés, a 

számolási készség fejlesztése. 

Fontos fogalmak 

Tömeg, térfogat, sűrűség betűjele, mértékegysége, a köztük lévő reláció alkalmazása. 

Taneszközök 

Tojás, csavarhúzó, hegyező stb., aminek az átlagsűrűségét kiszámíthatjuk.  

Gyerekek által hozott kisebb tárgyak, amelyeknek a sűrűségét kiszámolhatjuk az órán. Pl.: 

kavicsnak, üveggolyónak, gyurmának, radírnak stb. 

Javaslatok a tanórához 

Érdemes időt hagyni arra, hogy a gyerekek 1-1 saját tárgyuknak is meghatározhassák a 

sűrűségét. Ez mindenképpen motiváló! 

A tanulók most találkoznak először szöveges fizikafeladattal. Tőlünk tanulják meg ennek a 

protokollját. Szánjunk erre időt, és oldjunk meg több feladatot együtt, hogy ez mindenki számára 

világos legyen. A befektetett idő később megtérül!  

Az első feladatokat hangosan és együtt olvassuk el, együtt keressük ki a szükséges adatokat a 

szövegből! Mondhatunk olyan feladatot is, amelyben teljesen felesleges adatok is vannak, ezzel 

fejlesztjük a szövegértésüket! 

Kezdetben érdemes olyan példákon keresztül begyakorolni a feladatmegoldást, amelyekben 

nem kell tömeg- vagy térfogatátváltást végezni. Akinek ez nehezen megy, már itt elronthatja, és így 

kudarccal kezdi a fizikapélda-megoldást. 

Nagyon sok, a sűrűség számításával kapcsolatos feladatot találunk ezen az oldalon: 

https://player.nkp.hu/play/229453/false/undefined 

Mutassuk meg a következtetéssel végzett feladatmegoldást is. Akinek a matematikával gondjai 

vannak, így talán boldogulni fog, és a sűrűség jelentésének megértése is mélyül. 

Az átlagsűrűség jelentését elég csak megértetnünk az órán, alkalmazni csak a leendő 

fizikaversenyzőknek szükséges. 

Jól bevált feladat a teremben lévő levegő tömegét kiszámolni. Természetesen becsültessük 

meg, hogy mit gondolnak a diákok, így annál nagyobb a döbbenet a végén! 

Megjegyzések 

A testek tömegének és térfogatának kiszámítása a sűrűség segítségével nem 

alapkövetelmény, a tanulóktól függően döntsük el, hogy oldunk-e meg ilyen feladatokat! 

https://player.nkp.hu/play/229453/false/undefined
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Mindenképpen célunk a közös feladatmegoldásból az egyéni feladatmegoldás elérése. 

Érdemes nehezebben boldoguló tanulóinkat rábízni egy gyorsan haladó, segítőkész diákunkra. Ha 

ő magyarázza el a társának, maga is tanul ebből! 

A sűrűség témájának a végén ajánlatos egy felmérőt íratni az osztállyal, hogy lássuk, mire 

jutottunk, a módszereink megfelelnek-e az adott csoportnak! Milyen tipikus hibái vannak az 

osztálynak (pl.: nem tudnak osztani)? 

Az idő mérése 

Az óra célja 

Időmérő eszközök bemutatása. A naptárkészítés és a szökőév csillagászati háttere. A napóra 

működése. Ingamozgás alkalmazása időmérésre. Időzónák jelentése. Mértékegységek 

értelmezése.  

Fontos fogalmak 

Gergely-naptár, idő mérése, mértékegysége. Lengési idő, keringési idő. Zónaidő. Mérési hiba, 

mérések átlaga. 

Taneszközök 

Homokóra, metronóm, különböző hosszúságú fonalingák, világtérkép, óra, a gyerekek saját 

atlasza. 

Javaslatok a tanórához 

A tanulók 6.-ban természetismeret-órán már találkoztak az időmérés alapjaival, a Föld tengely 

körüli forgásával és Nap körüli keringésével. Idézzük fel ezt a tudást, indíthatjuk ezzel az órát.  

Érdekes lehet eljátszani a gondolattal, hogy 2000 évvel ezelőtt hogyan mérhették az emberek 

az idő múlását, mihez igazították az életüket. Párban vagy csoportban gondolkodjanak el ezen a 

diákok! Jó játék! 

Keressük meg a közös vonást a gyerekek által kitalált időmérő eszközökben. Jó esetben maguk 

mondják ki, hogy ismétlődő jelenségre van szükség. 

Ha napos időben tartjuk az órát, és lehetőségünk van rá, megfigyelhetjük az árnyékok 

változását is a tanórán. 

Végezzünk méréseket legalább 3 különféle hosszúságú ingával. Figyeljük meg, hogy 10 lengés 

ideje hogyan függ össze a fonal hosszával. Ez segíthet a lengésidő megértésében is.  

Feltétlenül nézzünk világtérképet az órán akár földrajzszertárból kapott, akár kivetített 

formában. A gyerekek nem kis része utazott már külföldre, ahol találkozhatott az időeltolódás 

jelenségével. Építsünk ezekre a tapasztalatokra. 
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Megjegyzések 

Ha tágítani szeretnénk a tanulók ismereteit, hogyan fejlődött az időmérés a történelem során, 

ezen az oldalon megtehetjük: 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ZftTrBf7Y 

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a világtérképen az időzóna a déli féltekén is 

folytatódik, tehát bármilyen messze is van tőlünk, ugyanannyit mutat az óra Namíbiában.  

Nagyon sok gyakorlófeladat található a munkafüzetben, amit hasznos elvégeztetni a 

tanulókkal, mert a 60-as váltószám néha kifog rajtuk. 

Ha marad időnk, játszhatunk Hány óra van most egy jó távoli városban? Játékot. Ez jól fejleszti 

a térképen való tájékozódást is. 

Tovább bonyolíthatjuk ezt a játékot a Flightradar24 internetes oldal segítségével. Hány órakor 

száll le helyi idő és itteni idő szerint egy távoli országba tartó repülőgép? 

https://www.flightradar24.com/DJT102/10a8f1af 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Napóra, vízóra, lepotyogó kupakok számolása, csepegő csap cseppjeinek számolása 

stb.  

2. Az egyik edénynél beosztásokat kell jelölni. A kifolyó víz mennyisége arányos az eltelt 

idővel. Viszont az edény magassága nem egyenesen arányos. 

3. A torna után megnőtt a pulzusszám. A pulzusszám nem állandó mennyiség, mert a 

torna után megváltozott (felgyorsult), ezért nem alkalmas időmérésre. 

4. A gyerekek általában 30–90 sec pontossággal szoktak becsülni.  

5. Jó munkához idő kell.  

A rosszhoz még több, mert ki kell javítani.  

Ki korán kel, aranyat lel!  

Az idő a gazda mindenütt.  

Hamar munka sosem jó. 

6. Az 50 cm hosszú ingának a neve lehet „
𝟑

𝟒
 másodperces inga”. 

A 25 cm hosszú pedig lehet a „fél másodperces” inga.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=o_ZftTrBf7Y
https://www.flightradar24.com/DJT102/10a8f1af
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II. Testek mozgásának vizsgálata 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

6. A járművek 

mozgásának 

jellemzése 

Pálya, út, 

elmozdulás. A 

sebesség 

értelmezése, jele, 

mértékegysége. 

Átlagsebesség.  

Szövegértés gyakorlása. 

A sebesség jelentése. 

A sebesség különböző 

mértékegységeinek 

jelentése, kapcsolata. 

Pálya, út, 

elmozdulás. 

Sebesség számítása, 

a mértékegységek 

helyes használata.  

Átlagsebesség. 

7. Mozgások 

grafikus 

ábrázolása, 

egyenletes 

mozgás 

Az egyenes vonalú 

egyenletes 

mozgás 

fogalmának 

bevezetése. 

Kísérlet: Mikola-

cső.  

Út-idő grafikon, 

sebeség-idő 

grafikon.  

Grafikonok használata, 

értelmezése. Mozgások 

leírása grafikonok 

alapján. 

Egyenes vonalú 

egyenletes mozgás.  

Az egyenletes 

mozgás út−idő és 

sebesség−idő 

grafikonja. Mikola 

Sándor. 

8. Sebességre 

vonatkozó 

feladatok 

gyakorlása 

Különböző 

sebességű testek, 

járművek 

(kerékpár, autó, 

vonat, repülő, 

műhold) 

sebességének 

összehasonlítása 

adatgyűjtés 

alapján. 

Azonosságok 

felismerése és az 

egyenletrendezés 

alkalmazása. 

Az út, idő, sebesség 

összefüggésének 

alkalmazása. 

9. Egyenletesen 

változó 

mozgások 

Sebességváltozás, 

egyenes vonalú 

egyenletesen 

változó mozgás. A 

szabadesés. 

Az egyenletes és az 

egyenletesen változó 

mozgás közötti 

különbség vizsgálata. 

Gyorsulás. 

Egyenes vonalú 

egyenletesen 

gyorsuló mozgás. 

Szabadesés, a 

szabadon eső test 

gyorsulása. 
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

10. Gyorsulásra 

vonatkozó 

feladatok 

Gyorsulás 

számítása, 

sebesség–idő 

grafikon 

leolvasása, 

értelmezése. 

Szövegértés fejlesztése. 

Mért és számított 

adatok 

összehasonlítása. 

Gyorsulás. 

Feladatmegoldás 

lépéseinek ismerete. 

Helyes 

mértékegység-

használat. 

11. A körmozgás 

jellemzői 

Kísérlet: 

egyenletes 

körmozgás 

vizsgálata 

lemezjátszóval. 

Keringési idő, 

fordulatszám, 

kerületi sebesség. 

Az egyenletes 

körmozgás 

jellemzőinek 

bemutatása. 

Egyenes vonalú 

mozgással 

kapcsolatos 

analógiák 

felhasználása. 

Az egyenes vonalú 

egyenletes és az 

egyenletes körmozgás 

közötti különbségek 

bemutatása, illetve 

felismerése. 

Egyenletes 

körmozgás. 

Fordulatszám, 

periódusidő, kerületi 

sebesség.  

12. Összefoglalás 

Gyakorlás 

A fejezet 

fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

13. Témazáró 

dolgozat 

Az eddig tanult 

ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

14. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztalatai 

alapján 

A témazáró 

dolgozat 

feladatainak 

megbeszélése.  

Hiányosságok pótlása. Az eddig tanult 

fogalmak. 
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II. A testek mozgásának jellemzése (9 vagy 10 óra) 

Előzetes tudás A sebesség fogalmának tapasztalati ismerete. Mozgásjelenségek a 

mindennapi környezetben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Különböző testek, járművek (gyalogos, futó, kerékpár, autó, vonat) 

sebességének meghatározása a megtett út és a menetidő mérésével. A 

sebesség fogalmának, mértékegységeinek használata egyszerű 

számításokban, a mértékegységek közötti átváltás alkalmazása. 

Különböző sebességű testek, járművek (kerékpár, autó, vonat, repülő, 

műhold) sebességének összehasonlítása adatgyűjtés alapján. 

Út–idő, sebesség–idő grafikonok elemzése, a mozgások leírása 

grafikonok alapján. 

Az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás közötti különbség 

vizsgálata. 

A GPS-adatok, a GPS működésének értelmezése.  

A Föld körül keringő űrhajók és műholdak mozgásának jellemzése 

adatgyűjtés alapján. 

A jármű műszerfalán megjelenő fordulatszám-adat értelmezése. 

Körmozgások jellemzése a természetből, technikából vett további 

konkrét példák alapján. 

A járművek mozgásának jellemzése 

Az óra célja 

Pálya, út, elmozdulás fogalma, sebesség, átlagsebesség értelmezése, jele, mértékegysége. 

A sebesség különböző mértékegységeinek ismerete, jelentése, kapcsolata.  

Szövegértés gyakorlása. 

Fontos fogalmak 

Pálya, út, elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, 
𝐤𝐦

𝐡
; 

𝐦

𝐬
. 

Taneszközök 

Tanári tálca: kisautó, ha lehet: gyerekek által behozott távirányítós autó, tanulói atlasz, 

falitérkép, okostelefon helymeghatározáshoz. 
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Javaslatok a tanórához 

A pálya, út, elmozdulás kifejezéseket a hétköznapi életben is használjuk (focipálya, autópálya, 

macskaköves út, mozdulj már el innen). Ismét találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a fizika 

nyelvezete eltér a hétköznapi szóhasználattól. Hangsúlyoznunk kell, hogy a tudományban 

minden fogalomnak pontosan meghatározott tartalma van. 

Segíthetjük diákjaink számára a pálya és az elmozdulás fogalmának megértését egy nagyon 

egyszerű példával: Két diák elindul a tanári asztaltól a bejárati ajtóig, különböző utakon. A megtett 

út láthatóan különböző, de az elmozdulás ugyanakkora (az asztaltól az ajtóig). Ezt le is rajzolhatják 

a gyerekek a füzetükbe, így is segítjük a megértést. 

Az atlasz használata azért is tanácsos, mert a gyakorlati élethez köti a megtanulandókat. Ilyen 

helyzettel, hogy két távolabbi városrész, település között melyik úton menjünk, könnyen 

találkozhatunk a mindennapi életben is. 

Nagyon motiváló, ha diákjaink által behozott kisautókkal végezhetünk méréseket. Ezzel több 

tanulót is bevonhatunk a kísérletezésbe.  

Mutassuk meg diákjainknak, hogyan kaptuk, hogy az 1
𝐦

𝐬
 = 3,6 

𝐤𝐦

𝐡
! Sokan lesznek, akik hamar 

elfelejtik ezt, éppen ezért várjuk el, hogy legalább a 10 
𝐦

𝐬
 = 36 

𝐤𝐦

𝐡
 értéket tudják. 

Mutassuk meg a gyerekeknek a következtetéssel való feladatmegoldást is. Hasznos dolog a 

józan paraszti ésszel való gondolkodás, sőt szükség is van rá, és mindig kéznél van! Ha a tanuló 

legalább így boldogul egy feladattal, már az is eredmény! Ez a minimum követelmény! 

Nagyon sok egyszerű feladatot találunk ezen az oldalon, megoldással együtt. 

https://player.nkp.hu/play/94791/false/undefined 

Tanácsos az átlagsebesség megértését is konkrét példához kötni. Egy közös túrázás, még ha 

csak elméletben is tesszük meg, jól elválasztható szakaszokra bontható. Tegyünk bele állásidőt is. 

Ezt a gyerekek gyakorta elfelejtik beleszámolni a túrázáshoz szükséges összes időbe. 

Az átlagsebesség megértését és a grafikonok leolvasásának gyakorlását is segíti ez az oldal: 

https://player.nkp.hu/play/114044/false/undefined 

Feltétlenül használjuk az okostelefon útvonaltervezőjét. Kiváló lehetőség átlagsebesség-

számításra, valamint annak elmélyítésére, hogy az életben minden fizika! 

Akár órán, akár házi feladatként kerestessünk a gyerekekkel nagyon lassan és nagyon gyorsan 

haladó állatokat, járműveket. Értelmezzük a sebességüket, és hasonlítsuk össze ezeket az 

értékeket, hogy viszonyítani tudják egymáshoz őket. 

Állatok sebessége: http://mek.niif.hu/00000/00056/html/001.htm 

A National Geographic cikke: Állati rekordok: a gyors és a lassú 

http://www.ng.hu/Termeszet/2005/02/Allati_rekordok_a_gyors_es_a_lassu 

A 10 legnagyobb sebesség című filmből, amit a Discovery mutatott be, több részletet is jól 

használhatunk az óránkon a sebesség nagyságának érzékeltetésére. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ5h-p3Tc_Q 

  

https://player.nkp.hu/play/94791/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/114044/false/undefined
http://mek.niif.hu/00000/00056/html/001.htm
http://www.ng.hu/Termeszet/2005/02/Allati_rekordok_a_gyors_es_a_lassu
https://www.youtube.com/watch?v=qZ5h-p3Tc_Q
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Megjegyzések 

„Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik gyorsabban megy.” Ezt a mondatot sokszor 

hallhatjuk diákjainktól. Bár igazuk van, de mégse fogadjuk el! A fizikában a pontos, precíz 

megfogalmazásokra nevelés is a mi dolgunk! Mit jelent az, hogy gyorsabban megy? (Pl.: 

Azonos idő alatt nagyobb utat tesz meg.)  

A szöveges feladatok segítségével a szövegértést is fejlesztenünk kell. Ezért a megtett út helyett 

használjuk pl. azt, hogy a két város közötti távolság. Tehetünk a szövegbe felesleges adatot is a 

lényeg kiemelésének fejlesztése érdekében. 

A sebesség mértékegységei közötti átváltás sokaknak okoz nehézséget. Mégse használjunk 

számológépet, ha lehet. Nem árt a számolást is gyakorolni. Ha az átváltást szeretnénk gyakoroltatni, 

inkább adjunk olyan feladatokat, melyekben a 3,6-nek az egész számú többszöröse a 
𝐤𝐦

𝐡
-ban 

megadott érték. (Pl.: 18 
𝐤𝐦

𝐡
, 𝟑𝟔

 𝐤𝐦

𝐡
, 𝟓𝟒 

𝐤𝐦

𝐡
) 

Érdemes arról is beszélni, hogy a kontinensek mozgásának, a körmünk növekedésének, egy 

üstökös száguldásának a sebességét tanácsos más sebesség-mértékegységben megadni.  

A 𝒗 =
𝒔

𝒕
 összefüggés gyakoroltatása nagyon fontos! Matematikából is találkoznak vele a diákok 

8. osztályban, és lehet, hogy az írásbeli központi felvételiben is. Oldassuk meg az összes feladatot a 

munkafüzetben! 

Most találkoznak a tanulók először a vektor fogalmával. A sebesség fogalma kiválóan alkalmas 

megértetni, hogy egy mennyiségnek iránya is lehet. Gyűjtsünk együtt a hétköznapjainkban 

előforduló jelenségek közül olyan példákat, amikor számít a sebesség iránya (pl.: szembeszélben 

biciklizni, folyóban evezni, hátszélben kislabdát dobni stb.). 

Kérdések és feladatok megoldása 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autópálya Autóút Lakott 

területen kívül 

Lakott 

területen belül 

Személygépkocsi 130 km/h 110 km/h 90 km/h 50 km/h 

Személygépkocsi 

utánfutóval 

80 km/h 70 km/h 70 km/h 50 km/h 

Motorkerékpár  

(3 és 4 kerekű, 

és az oldalkocsis 

is) 

130 km/h 110 km/h 90 km/h 50 km/h 

Tehergépkocsi 80 km/h 70 km/h 70 km/h 50 km/h 

Mezőgazdasági 

vontató 

nem 

közlekedhet 

nem 

közlekedhet 

40 km/h 40 km/h 

Kerékpár az 

úttesten 

nem 

közlekedhet 

nem 

közlekedhet 

40 km/h 40 km/h 
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2. t = 90 perc = 1,5 h  

v = 4 
𝐤𝐦

𝐡
 , s = 𝒗 ∙ 𝒕 = 𝟒 

𝐤𝐦

𝐡
∙ 𝟏, 𝟓 𝐡 = 𝟔 𝐤𝐦 = 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐦 

3. s = 150 km = 150 000 m 

v = 10 
𝐦

𝐬
  

t = 
𝒔

𝒗
 = 

𝟏𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐦

𝟏𝟎 
𝐦

𝐬

 = 𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝐬 = 𝟒, 𝟏𝟕 𝐡 = 𝟒 𝐡 𝟏𝟎 𝐩. 

4. A két szakaszt külön kell vizsgálni.  

Összes út: 300 km 

Összes idő: 6 h. 

I. szakasz:     II. szakasz: t1 = 4 h  t2 = 6 h–4 h = 2 h 

v1 = 40 
𝐤𝐦

𝐡
 ;     s2 = 300 km–160 km = 140 km 

s1 = v1 ∙ t1 = 40 
𝐤𝐦

𝐡
 ∙ 4 h = 160 km.  v2 = 

𝐬𝟐

𝐭𝟐
=

𝟏𝟒𝟎 𝐤𝐦

𝟐 𝐡
= 𝟕𝟎 

𝐤𝐦

𝐡
 

Az átlagsebesség <v> = 
𝐬 (𝐭𝐞𝐥𝐣𝐞𝐬)

𝐭 (𝐭𝐞𝐥𝐣𝐞𝐬)
; <v> = 

𝟑𝟎𝟎 𝐤𝐦

𝟔 𝐡
 = 50 

𝐤𝐦

𝐡
 . Mivel az első szakaszt az 

átlagsebesség alatt tettük meg, a második szakaszt az átlagsebesség felett kell 

teljesítenünk. Fontos: az átlagsebesség NEM egyenlő a sebességek átlagával.  

Mozgások grafikus ábrázolása, egyenletes mozgás (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás megismerése. Út–idő grafikon, sebesség–idő grafikon 

ábrázolása. Grafikonok olvasása, értelmezése. Mozgások leírása grafikonok alapján. 

Mikola Sándor élete. Szövegértés gyakorlása.  

Fontos fogalmak 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás, grafikonok ábrázolása, értelmezése. Lineáris függvény, 

egyenes arányosság. 

Taneszközök 

Tanári tálca: Mikola-cső, táblai vonalzó. 

Javaslatok a tanórához 

A Mikola-csővel kísérletezést ajánlatos a tanárnak elvégeznie, hogy a tanulók figyelmét a 

lényegre tudjuk irányítani.  
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Mikola Sándorról szóljunk néhány szót a tanítványainknak! Az élete, a tevékenysége ma is 

példaértékű. Itt olvashatunk róla: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikola_S%C3%A1ndor 

Érdemes beszélgetnünk arról, vajon mikor a legnagyobb a sebessége a buboréknak. Ha minél 

meredekebben áll a Mikola-cső? Végezzünk méréseket tapasztalatgyűjtés céljából. (45-os 

dőlésszög esetén lesz a legnagyobb a buborék sebessége.) 

Ha rendelkezünk Mikola-csővel az iskolában, tehát magunk tudunk kísérletezni, a gyerekeknek 

célszerű a tankönyvi táblázathoz hasonlót rajzolni a füzetükbe, azzal a módosítással, hogy több 

mérésnek és a hozzá tartozó sebességnek is rajzoljunk egy-egy sort. 

Természetesen így minden mérésünket máris tudjuk ábrázolni, és a meredekséget kapcsolatba 

hozhatjuk a sebességgel.  

Hasznos dolog az út–idő grafikon mellé rajzolni a füzetben a sebesség–idő grafikont, ezzel is 

segíthetjük az összefüggések felismerését. 

Ha nem lenne Mikola-cső a szertárunkban, segít egy videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=NE9C5u-0i3M 

Szöveg nélkül csak bemutató: https://player.nkp.hu/play/62475/false/undefined 

Első hallásra sokaknak furcsa a negatív sebesség fogalma. Életszerű feladatokon keresztül 

segítsünk megértetni, hogy mit jelent ez a jelölés.  

A következő link alatt rendkívül jó szimulációt találunk az egyenes vonalú egyenletes mozgás 

grafikus ábrázolására. A mozgással párhuzamosan rajzolja a grafikont. Változtatni lehet a 

sebességet. 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pohyb&l=

hu 

Ezen a szimuláción a sebességet lehet változtatni negatív értékre is, és a mozgás vektorát is 

mutatja: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/moving-man 

A mozgások ábrázolása mellett legalább olyan fontos a függvények leolvasása is. Erre más 

területen és később is nagy szüksége van a tanulóknak. Fordítsunk kellő időt erre is! 

Megjegyzések 

Az átlagsebesség kiszámításánál nagy nehézséget okoz, hogy ez nem a számtani középértéket 

jelenti, mint pl. a dolgozatok átlaga. Bátran engedjük magunkat rávenni a rossz eljárásra, hogy 

nyilvánvaló legyen a különbség! 

Nem mindenki számára egyértelmű, hogy miért csak az I. negyedét használjuk a derékszögű 

koordináta-rendszernek, hiszen matematikaórán ez nem így szokott lenni. Ez is alkalom arra, hogy 

formáljuk a gyerekek szemléletét. A fizika gyakorlati tudomány! 

Matematikából 5. évfolyamon már előkerült a derékszögű koordináta-rendszer rajzolása, 

pontok leolvasása, koordináták elnevezése. Ezzel együtt gyakori hiba az igénytelen ábrázolás, az 

egységek összevisszasága, a tengelyek ferdesége, a füzet vonala mellé szabadkézzel rajzolt tengely 

stb. Az igényességtől mi sem tekinthetünk el, ez az élet minden területére kihat!  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikola_S%C3%A1ndor
https://www.youtube.com/watch?v=NE9C5u-0i3M
https://player.nkp.hu/play/62475/false/undefined
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pohyb&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_pohyb&l=hu
https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/moving-man
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Az ábrázolásnál beszéljük meg a tanulókkal a tengelyek beosztását! Az 1 négyzetrács 1 cm vagy 

1 secundum ugyan kínálkozik, de nem biztos, hogy ez a legszerencsésebb! Ne oldjuk meg azt a 

problémát, amit a tanulóktól is elvárhatunk! 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Az első szakaszban 4 óra alatt eljutott 60 km távolságra.  

Sebessége tehát: v1 = 
𝑠

𝑡
 = 

60 km

4 h
 = 15 

km

h
 volt.  

A második szakasz kevésbé meredek (azaz a sebesség láthatólag csökkent). 

Ekkor 6 óra alatt tett meg ugyancsak 60 km-t. A sebesség:  v2 = 
60 km

6 h
 = 10 

km

h
 . 

2.  Az alagút 50,5 km, a vonat 0,1 km hosszú, összesen 50,6 km-t kell megtennie. 

s = 50,6 km 

v = 120 
km

h
 

t = 
𝑠

𝑣
 = 

50,6 km  

120 
km

h
 
 = 0,42 h = 25,3 perc, azaz 25 perc és 18 másodperc szükséges az 

egyenletes áthaladáshoz.  

3. a) Egy lift fél perc alatt 18 m magasra emelkedik. 

𝑣 =
18 m

30 s
= 0,6 

m

s
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b) Egy gyalogos 4 
km

h
 sebességgel 6000 m utat tesz meg. 

t = 
6km

4 
km

h

 = 1,5 h 

 

 

 

 

 

c) Egy teherautó 2 óra 30 percen keresztül megy 20 
m

s
 sebességgel. 

1 
m

s
 = 3,6 

km

h
 ,  20 

m

s
 = 72 

km

h
  

𝑠 = 72 
km

h
∙ 2,5 h = 180 km 

 

 

 

 

 

d)  Egy autó 2 órán keresztül 50 
km

h
 , majd további 3 órán keresztül 70 

km

h
 sebességgel 

halad. 

A megtett út az első szakaszon: 𝑠1 = 50 
km

h
∙ 2 h = 100 km;a második szakaszon 

𝑠2 = 70 
km

h
∙ 3 h = 210 km.  

Az összes út: 310 km. 
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4.  1. szakasz: A jármű egyenletes 20 
km

h
 sebességgel haladt 3 órán keresztül, és megtett 

ez alatt 60 km-t. 

 

2. szakasz: Ezt követően 2 órán keresztül állt. 

3. szakasz: Azután visszaindult, és 4 óra alatt visszament 20 km-t, azaz sebessége –5 
km

h
 

volt. 

4. szakasz: Ideérve azonnal megfordult, és eredeti útirányában haladt 3 órán keresztül, 

összesen 80 km-t. Sebessége ekkor 
80 km

3 h
 = 26,66 

km

h
 volt.  

Az eltelt idő 3 + 2 + 4 + 3 = 12 óra,  

az elmozdulás 60 – 20 + 80 = 120 km volt. 

Az átlagsebessége v = 
𝑠

𝑡
 = 

120 km

12 h
 = 10 

km

h
 volt a teljes út során. 

Sebességre vonatkozó feladatok (gyakorlóóra) 

Az óra célja 

Az út, idő, sebesség összefüggésének alkalmazása. Szövegértés gyakorlása. 

Fontos fogalmak 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Az út, idő, sebesség összefüggésének alkalmazása, 

grafikonok ábrázolása, értelmezése. Lineáris függvény, egyenes arányosság. 

Taneszközök 

Tanári tálca: Táblai vonalzó, falitérkép. 

Javaslatok a tanórához 

A falitérkép nagy segítség szemléletes és gyakorlatias feladatok megoldására. Pl. Mennyi idő 

alatt hagyja el egy dunai árhullám Magyarországot? Keressük meg az interneten a 

megoldáshoz szükséges adatokat! 

Ha mértékegységek átváltását is gyakoroltatni szeretnénk, ez az óra lehetőséget nyújt erre.  
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Javasoljuk, hogy a gyorsabb tempóban haladó diákokat bátran terheljük gondolkodtatóbb 

feladatokkal, és feltétlenül önállóan dolgozzanak! 

A segítségre szoruló tanulóinkkal csak egyszerű, rövid szövegű, egész számokat tartalmazó 

feladatokat oldjunk meg. Fontos, hogy ne utálják meg a fizikát, azért, mert a matematika nehéz 

nekik. 

A NKP oldalán sok érdekes feladatot találunk, amelyek segíthetik a munkánkat. 

Állatok sebességének számolása (A bajnok): 

https://player.nkp.hu/play/114123/false/undefined 

Grafikonelemzés igaz-hamis állításokkal (A kis hamis): 

https://player.nkp.hu/play/114154/false/undefined 

Út számítása (Brekkencs Béla túrája): https://player.nkp.hu/play/114122/false/undefined 

Átlagsebesség számítása. Szövegértés fejlesztésére, adatok keresésére is jó feladat 

(Csigafutam): https://player.nkp.hu/play/114046/false/undefined 

Megjegyzések 

Ez az óra is lehetőséget nyújt számunkra, hogy a szép, áttekinthető, precíz feladatmegoldásra 

neveljük a tanítványainkat. 

A nagyon okos gyerekeknek számára nagy a kísértés, hogy csupán a végeredményt közöljék. 

Ezt soha ne fogadjuk el tőlük! Hosszú távon maguknak ártanak, hiszen le kell tudniuk írni azt, ami a 

fejükben van. 

Ne használjunk számológépet! Ebben a korban még a számolási készség fejlesztése zajlik. 

Egyenletesen változó mozgások (2 óra) 

Az óra célja 

A sebességváltozás fogalma. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata. A 

gyorsulás, jele, számítása, mértékegysége. A szabadesés, a gravitációs gyorsulás értéke. Az 

egyenletes és az egyenletesen változó mozgás közötti különbség vizsgálata. A sebesség–idő 

grafikon leolvasása, értelmezése. 

Fontos fogalmak 

Sebességváltozás. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. Szabadesés. Gyorsulás, jele, 

mértékegysége. A sebesség–idő grafikon. 

Taneszközök 

Lejtőhöz deszka, különböző tömegű, de közel azonos térfogatú golyók, kisautó.  

Javaslatok a tanórához 

Egyszerű játékautóval megmutathatjuk a sebességváltozást. Miután meglöktük, rövidesen 

meg fog állni.  

https://player.nkp.hu/play/114123/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/114154/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/114122/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/114046/false/undefined
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Utalhatunk a Forma1-es autók rajtjára is, amit valószínűleg többen láthattak már: 

https://www.youtube.com/watch?v=UByH6x_rXHw 

A lejtőn lefelé guruló golyó bemutatása szöveg nélkül: 

https://player.nkp.hu/play/220952/false/undefined 

Hívjuk fel a figyelmet, hogy a sebességváltozás is lehet negatív (mint a sebesség), ami magyarul 

a lassulást jelenti. Ezen a szimuláción ezt is bemutathatjuk. Az egérrel mi mozgathatjuk az embert 

gyorsuló és lassuló mozgással, amit azután a mozgást leíró grafikonokon megfigyelhetünk, 

elemezhetünk: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/moving-man 

Nagyon nehezen érthető mértékegység a 
𝐦

𝐬𝟐 mértékegységben a s2. Feltétlenül mutassuk meg 

többször is, hogyan kapjuk! (Segíthet, ha matematikából utalunk arra, hogyan osztunk törtet egész 

számmal.)  

Az életből vett példákon keresztül gyakoroltassuk az 𝒂 =
𝒗

𝒕
 összefüggést. Pl.: vonatok, 

vadászrepülők, versenyautók gyorsulása minden fiút érdekelhet. Ezen a filmen (1:21) egy Forma1-

es autó egy vadászrepülővel egyszerre indul, és versenyeznek, melyik gyorsul jobban. Nagyon fog 

tetszeni a diákoknak! 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_centralni_pol

e&l=hu 

Innen gyűjthetünk adatokat gyorsulás számolásához: http://timeslip.hu/erdekessegek.php 

A világ legjobban gyorsuló autói: 

https://www.alapjarat.hu/tech/a-vilag-10-legjobban-gyorsulo-autoja/ 

Innen is vehetünk a számításainkhoz néhány adatot: 

http://www.autoblog.hu/videok/a-legjobb-motor-a-legjobb-auto-ellen-video/ 

Az 𝒂 =
∆𝒗

∆𝒕
 összefüggés gyakorlására nagyon sok feladatot találunk itt: 

https://player.nkp.hu/play/55416/false/undefined 

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás értelmezéséhez bátran hagyatkozzunk a 

tankönyv táblázatára. Hasznos dolog a táblázat értelmezését gyakorolni, ebből következtetéseket 

levonni. 

A szabadesés tárgyalásánál ne sajnáljuk az időt annak a tévképzetnek a lerombolására, hogy a 

nehezebb testek nagyobb gyorsulással esnek. Ez rettenetesen mélyen él az emberek, így a gyerekek 

tudatában is. 

Meséljük el Galilei híres kísérletét, vetítsünk filmet, hátha így hosszú távon is siker koronázza a 

munkánkat. Galilei kísérletének megismétlése: 

https://www.youtube.com/watch?v=wpFRrnfxbKs 

A tanulók gyakorta keverik a mozgások grafikonjainak a képeit. Ha tartalommal töltjük meg 

ezeket az ábrákat, talán nagyobb rend lesz a diákok fejében. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UByH6x_rXHw
https://player.nkp.hu/play/220952/false/undefined
https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/moving-man
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_centralni_pole&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_centralni_pole&l=hu
http://timeslip.hu/erdekessegek.php
https://www.alapjarat.hu/tech/a-vilag-10-legjobban-gyorsulo-autoja/
http://www.autoblog.hu/videok/a-legjobb-motor-a-legjobb-auto-ellen-video/
https://player.nkp.hu/play/55416/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=wpFRrnfxbKs
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Érdeklődőbb osztálynak feltehetjük azt a kérdést is, vajon minden bolygón ekkora gyorsulással 

esnek-e le a tárgyak. Tudhatjuk-e ezt egyáltalán? Kutatómunkára kiváló lehetőség! 

A kérdésre itt találjuk meg a választ: http://csillagaszat.uw.hu/ 

Megjegyzés 

Ezen a szimuláción megmutathatjuk, hogyan változik a gravitációs gyorsulás értéke a Földtől 

távolodva: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_centralni_pol

e&l=hu 

Miután 2 tanóránk biztosan van az egyenletesen változó mozgásokra, célszerű az egyik óránkon 

a szabadesést tárgyalni, a másik óránkon járművek gyorsulásával, lassulásával foglalkozni.  

Az 𝒂 =
𝒗

𝒕
 összefüggés alkalmazása nem tartozik a minimum követelmények közé. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A gepárd végsebessége 104–110 
𝐤𝐦

𝐡
, sebességét 3,5 s alatt éri el. Ez megfelel egy 

Mercedes vagy Ferrari versenyautó gyorsulásának.  

v = 108 
𝐤𝐦

𝐡
 = 30 

𝐦

𝐬
 

t = 3,5 s 

𝒂 =
𝒗

𝒕
=

𝟑𝟎 
𝐦

𝐬

𝟑,𝟓 𝐬
 = 8,57 

𝐦

𝐬𝟐 

2.    A repülőgépnek méretétől és típusától függően kb. 260–330 
𝐤𝐦

𝐡
 sebességet kell elérnie 

ahhoz, hogy fel tudjon szállni. Nagyjából azt lehet mondani, hogy minél nagyobb a 

repülő, ez a sebesség annál nagyobb. 

3.   1. test: Nem egyenletesen gyorsul, nem azonos mértékben nő a sebessége. 

2. test: a = 
𝒗

𝒕
 = 

𝟓 
𝐦

𝐬

𝟑 𝐬
 = 

𝟓

𝟑
 

𝐦

𝐬𝟐 = 1,67 
𝐦

𝐬𝟐 ; 

3. test: a = 
𝟔 

𝐦

𝐬

𝟑 𝐬
 = 2 

𝐦

𝐬𝟐
 ; 

4. test: a = 
𝟒,𝟐 

𝐦

𝐬

𝟑 𝐬
 = 1,4 

𝐦

𝐬𝟐
 ; 

5. test: a = 
𝟑 

𝐦

𝐬

𝟑 𝐬
 = 1 

𝐦

𝐬𝟐
 . 

  

5. test sebesség-idő grafikonja

http://csillagaszat.uw.hu/
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_centralni_pole&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=gp_centralni_pole&l=hu
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4.  v = 100 
𝐤𝐦

𝐡
 = 27,8 

𝐦

𝐬
  

a = 3 
𝐦

𝐬𝟐  

𝒂 =
𝒗

𝒕
 t = 

𝒗

𝒂
=

𝟐𝟕,𝟖 
𝐦

𝐬

𝟑
𝐦

𝐬𝟐

 = 9,26 s. 

5.   a =6,9 
𝐦

𝐬𝟐  

t = 6 s 

a = 
𝒗

𝒕
  v =a · t = 6,9 

𝐦

𝐬𝟐 ∙ 12 s = 82,8 
𝐦

𝐬
 = 298,1 

𝐤𝐦

𝐡
 -ra gyorsul fel a Nissan 6 s alatt. 

6.    Az „a” és „b” jelű azonos mértékben, egyenletesen gyorsul. A különbség az, hogy a „b” 

jelűnek volt már kezdősebessége. A „3” jelű egyenletesen lassul. 

a a =
𝒗

𝒕
 =

𝟔 
𝐦

𝐬

𝟓 𝐬
 = 1,2 

𝐦

𝐬𝟐 .  

a b = 
(𝟖−𝟐) 

𝐦

𝐬

𝟓 𝐬
 = 

𝟔 
𝐦

𝐬

𝟓 𝐬
 = 1,2 

𝐦

𝐬𝟐. 

a c = 
−𝟖 

𝐦

𝐬

𝟓 𝐬
 = –1,6 

𝐦

𝐬𝟐. 

A körmozgás jellemzői 

Az óra célja 

Az egyenletes körmozgás és forgómozgás jellemzőinek bemutatása. Az egyenes vonalú 

egyenletes és az egyenletes körmozgás közötti különbségek bemutatása, illetve felismerése. 

Körmozgások a természetben, technikában. 

Fontos fogalmak 

Egyenletes körmozgás, forgómozgás. Keringési idő, periódusidő, fordulatszám, kerületi 

sebesség, valamint ezek jele és mértékegysége. 

Taneszközök 

Lemezjátszó, cérnára rögzített pingponglabda, biciklikerék. 

Javaslatok a tanórához 

Minél több konkrét példa bemutatása és megfigyeltetése után beszéljünk a forgómozgásról 

és a körmozgásról. 

Óriáskerék Budapesten: https://www.youtube.com/watch?v=9SQTeV23L00 

Óriáskerék Siófokon: https://www.youtube.com/watch?v=9CgUbRbfRms 

https://www.youtube.com/watch?v=9SQTeV23L00
https://www.youtube.com/watch?v=9CgUbRbfRms
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A világ legnagyobb óriáskereke:  

http://dubaiprogramok.com/oazis-oriaskerek-alakul-dubai-legujabb-lege/ 

A precíz fogalomhasználat fejlesztése érdekében külön vizsgáljuk meg a körmozgást és a 

forgómozgást, és külön beszéljük meg a jellemzésükre használatos mennyiségeket. 

A mozgások könnyebb megértését segíthetjük, ha bemutatjuk, hogy a forgómozgás saját 

tengely körül történik (pl.: lemezjátszó korongja, mosógép dobja), a körmozgásnál pedig a tengely 

a testen kívül található (körhinta). 

A régi szalagos magnó és a lemezjátszó nagyszerű példa a körmozgás és a forgómozgás 

bemutatására: https://www.youtube.com/watch?v=zLAW-o2SPE4 

A kerületi sebesség bemutatásához segítség lehet egy cérnára rögzített pingponglabda. Ha 

megpörgetjük és elengedjük, jól láthatóan érintő irányba elrepül, és nem okoz kárt. Ha a gyerekek 

láttak már köszörülést, rákérdezhetünk, merrefelé repültek a szikrák. 

Ez a szimuláció segítheti a megértést: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/torque 

Javasoljuk, hogy a körmozgásnál következetesen keringési időt, a forgómozgásnál periódusidőt 

használjunk, így segítsük a tanulóinknak a fogalmak használatát. 

Rengeteg gyakorlati példán keresztül értessük meg a fordulatszám és a periódusidő, keringési 

idő tartalmát. (Mosógép fordulatszáma centrifugáláskor, fúrógép fordulatszáma, habverő 

fordulatszáma, ventilátor fordulatszáma, műholdak, űrállomások keringési ideje, bolygók keringési 

ideje stb.) 

Az n = 
𝟏

𝑻
 összefüggésre vezessük rá a diákjainkat. Ha maguk veszik ezt észre és fogalmazzák meg, 

a tartalmát is jobban fogják érteni. Jó példa lehet a faliórán a másodpercmutató fordulatszámának 

és periódusidejének felírása. 

Nem kell elvárnunk az n = 
𝟏

𝑻
 összefüggés használatát. Elég, ha a tanulók józanul gondolkodva 

következtetnek a fordulatszámból a periódusidőre, és fordítva. 

Megjegyzések 

A periódus nem része a gyerekek napi szóhasználatának. Segítsük az életükből vett példákkal 

megértetni ezt a fogalmat is (pl.: ébredéstől másnap reggel ébredésig, tornaórán egy 4 ütemű 

gyakorlat 1. és 5. üteme). 

Ha számoltatni szeretnénk a diákjainkat, lehetőleg életszerű példán tegyük ezt, hogy józan 

ésszel is végiggondolható legyen a feladat. A fogalmak tartalmának a megértése a cél. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A fordulatszámuk és a periódusidejük megegyezik.  

A sebességük nem. Az a leggyorsabb, amelyik a tengelytől a legmesszebb van, hisz ő 

teszi meg (azonos idő alatt) a leghosszabb utat. Egy körülfordulás során a körvonal 

hosszát teszi meg, ami egyenesen arányos a sugárral. 

  

http://dubaiprogramok.com/oazis-oriaskerek-alakul-dubai-legujabb-lege/
https://www.youtube.com/watch?v=zLAW-o2SPE4
https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/torque
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2. Johannes Kepler német csillagász, aki 1571-ben született Weilben. 

Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász (1473–1543). 

3. Lassabban, mivel az autó sebességmérője a kerekek fordulatszámából kalkulál. Adott 

fordulatszám mellett a kisebb kerék rövidebb úton gördül, azaz a valóságban kevesebb 

utat tesz meg adott idő alatt, azaz lassabban megy, mint amit a műszer jelez. 

4. A tengelytől való távolsága közömbös, hisz azt méri, hogy egy fordulatot mennyi idő 

alatt tesz meg a kerék. A műszeren pontosan be kell állítani a kerék teljes sugarát vagy 

átmérőjét, esetleg a gumi kerületét. 

5.   a) A kismutató 12 óra = 720 perc alatt tesz meg egy teljes kört, tehát fordulatszáma:  

n = 
𝟏

𝟕𝟐𝟎
 

𝟏

𝐩𝐞𝐫𝐜
≈ 0,0014 

𝟏

𝐩𝐞𝐫𝐜
 = 0,000023 

𝟏

𝐬
 . 

A nagymutató 60 perc alatt tesz meg egy teljes kört, ezért a fordulatszáma: 

n = 
𝟏

𝟔𝟎
 

𝟏

𝐩𝐞𝐫𝐜
≈ 0,017 

𝟏

𝐩𝐞𝐫𝐜
 = 0,00028 

𝟏

𝐬
 . 

b) A Föld 24 óra = 1440 perc alatt fordul meg a tengelye körül, így fordulatszáma: 

n = 
𝟏

𝟏𝟒𝟒𝟎
 

𝟏

𝐩𝐞𝐫𝐜
≈ 0,00069 

𝟏

𝐩𝐞𝐫𝐜
= 0,0000116 

𝟏

𝐬
 . 
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III. Az erő 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

15. Az erő Az erő fogalma. Az erő 

mérése, rugós 

erőmérő készítése. Az 

erő iránya.  

Egyensúlyi helyzetek: 

biztos, bizonytalan, 

közömbös. GÖMBÖC 

Az erő értelmezése 

hatásainak 

áttekintése alapján. 

Egy testre ható több 

erő hatásának 

megismerése. 

Erő, erőmérő, 

Newton törvénye. 

Több erő együttes 

hatása. 

Egyensúlyi 

helyzetek. 

Gömböc 

16. Az erő fajtái Gravitációs erő, 

gravitációs gyorsulás. 

Tartóerő.  

A tapasztalatok 

megfelelő 

lejegyzése. Erők 

rajzolása. 

Gravitációs erő, 

gravitációs 

gyorsulás. 

Tartóerő. Eötvös 

Loránd. 

17. A súly Súly, súlytalanság. 

Tömeg és erő mérése. 

A szaknyelv és a 

köznyelv 

összehasonlítása. 

Tömeg és súly 

megkülönböztetése. 

Súly, súlytalanság. 

18. Munka  

A teljesítmény 

Gőzgép 

Fogalma, számítása. A 

munka nagyságát 

befolyásoló tényezők. 

A fizikai teljesítmény 

fogalma, számítása. 

A szaknyelv és a 

köznyelv 

összehasonlítása. 

Az energiafelhaszná- 

lás gyorsasága.  

Összehasonlítás, a 

gyakorlat és az 

elmélet 

összekapcsolása. 

Munka, erő, 

elmozdulás.  

Teljesítmény, 

munka, idő 

betűjele, 

mértékegysége. A 

köztük lévő 

összefüggés helyes 

használata. 

19. Egyszerű gépek Egyszerű gépek: lejtő, 

ék, emelő, csavar, 

csiga, hengerkerék. 

Munkát nem tudunk 

megtakarítani, csak 

erőt! 

Mindennapi élet 

egyszerű gépeinek 

jelentősége, 

történeti fejlődése. 

Egyszerű gépek: 

lejtő, ék, emelő, 

csavar, csiga, 

hengerkerék. 
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

20. Összefoglalás 

Gyakorlás 

A fejezet 

fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

21. Témazáró 

dolgozat írása 

Az eddig tanult 

ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, 

precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

22. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztalatai 

alapján 

A témazáró 

dolgozat 

feladatainak 

megbeszélése.  

Hiányosságok 

pótlása. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

III. Az erő (8 vagy 9 óra) 

Előzetes tudás Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, 

taszítás tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gravitációs kölcsönhatás vizsgálata. Eötvös Loránd munkásságának 

megismerése.  

Különböző testek súlyának meghatározása becsléssel és méréssel, a 

becsült és mért értékek összehasonlítása. A súlytalanság értelmezése.  

A tömeg és a súly kapcsolatának használata egyszerű számítási 

feladatokban.  

Az erő értelmezése hatásainak áttekintése révén. A rugós erőmérő 

használata. 

Különböző kölcsönhatásokban fellépő erők vizsgálata (súrlódás, 

mágneses kölcsönhatás, ütközés).  

Egyszerű egyensúlyi helyzetek kísérleti vizsgálata. 

Mozgó testek sebességváltozásának kísérleti vizsgálata, a 

sebességváltozás okának elemzése.  

Az erő és a sebességváltozás kapcsolatának gyakorlati kimutatása. A 

járművek sebességváltozásakor (kanyarodás, gyorsítás, fékezés) 

fellépő jelenségek vizsgálata.  
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Az erő 

Az óra célja 

Az erő értelmezése, mérése, iránya, a rugós erőmérő működésének elve. Egy testre ható több 

erő hatásának megismerése. Egyensúlyi helyzetek: biztos, bizonytalan, közömbös.  

Newton törvénye.  

Fontos fogalmak 

Erőhatás, mozgásállapot-változás. Erő jele, mértékegysége. Rugós erőmérő. Newton II. 

törvénye. Vektormennyiség, eredő erő. Biztos, bizonytalan, közömbös egyensúlyi helyzetek.  

Egyenes és fordított arány. 

Taneszközök 

Tanári tálca: könnyen guruló kiskocsi, spárga, 4 db 50 grammos test, tanári demonstrációs 

készletből sín és 1 csiga a végére. Többféle rugó, rugós erőmérők (többféle), réz-, alumíni- 

um-, fahenger, kampós fahasáb. Ugrálókötél. Keljfeljancsi, golyó, vonalzó.  

Javaslatok a tanórához 

A tananyag feldolgozásának elején tisztázzuk, mit nevezünk mozgásállapot-változásnak. (Ha 

egy test sebességének nagysága vagy iránya megváltozik.) 

Érdemes sok-sok példán keresztül megértetni ezt a fogalmat (kanyarodó villamos, leszálló 

repülő, zöld lámpánál induló autó, eldobott kő stb.). Olyan példát is mondjunk, amikor nem változik 

a mozgásállapot: pl.: ülünk a tanórán, egyenes vonalú egyenletes mozgással robog a vonat. 

A vadászrepülők gőzkatapulttal való indítása kiváló lehetőséget ad számunkra a mozgásállapot-

változás és az erőhatás megbeszélésére: A legnagyobb repülőgép-anyahajó: (7:40–10:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=3O0QVUBd_sE 

Emlékezetessé tehetjük az óránkat egy egyszerű kísérlettel: Kocsinkat a csigán átvetett 

spárgára akasztott 1 db, majd 2 db, 3 db, 4 db nehezékkel gyorsítsuk. Jól látható, hogy a növekvő 

darabszámú nehezék, amely nagyobb gyorsító erőt jelent, nagyobb mozgásállapot-változást hoz 

létre. Tehát nagyobb volt a sebességváltozás, vagyis a gyorsulás. Mindenki érteni fogja az erőhatás 

tartalmát. 

Megismételhetjük a kísérletet kis módosítással: Pakoljuk meg a kocsinkat egy vasból készült 

hengerrel, és 1 db nehezékkel gyorsítsuk. Ha nagyobb a tömeg, ugyanakkora erővel kisebb 

sebességváltozást tudunk elérni. Máris demonstráltuk Newton II. törvényét. 

Tanácsos az eddig megismert fizikai mennyiségeket csoportosítani aszerint, hogy skalár- vagy 

vektormennyiség. Ezzel ismétlünk is. 

Nagyon egyszerű és gyors kísérlet: ugrálókötél 2 végét húzza az osztályból 2 tanuló. Világos és 

érthető minden gyereknek, hogy az eredő erő fogja meghatározni a győztest. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3O0QVUBd_sE
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Megjegyzések 

Ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy erőhatás egy másik testtől függetlenül nem létezik. Elég sok 

fantasztikus filmben előfordul ez, így téves képzeteik lehetnek a diákjainknak.  

A tanulók most találkoznak először azzal, hogy a számolás során a kapott mértékegységnek új 

neve lesz. 1 𝐤𝐠
𝐦

𝐬𝟐 = 1 N. A fizikában ilyennel még fognak találkozni, ezt mondjuk el nekik. Hívjuk fel 

a figyelmüket arra is, hogy ahhoz, hogy N-ban kapjuk az eredményünket, a tömeget és a gyorsulást 

is megfelelő mértékegységben kell megadnunk. 

Az erő mértékegysége nem tartozik a hétköznapokban használatos egységek közé, a 

gyerekeknek semmiféle tapasztalatuk nincs az 1 N nagyságáról. Az érzékeltetése érdekében adjuk 

a diákjaink kezébe az 1 N mérésére alkalmas rugós erőmérőt, és nyújtsák meg a rugót pont ekkora 

erővel! Érezzék, hogy ez mekkora erő! 

Szorgalmi feladatként feladhatjuk Domokos Gábor és Várkonyi Péter GÖMBÖC-ének 

történetét. Itt mi is sok mindent megtudhatunk a GÖMBÖC-ről: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVBQLJQ-b6o 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Egyensúlyozóművészek, egykerekű (bi)ciklisták (monociklisták), nagy labdákon 

dolgozó akrobaták, rúdon egyensúlyozók, tányérpörgetők.  

2. Egy stabil és egy (instabil) egyensúlyi helyzete van. A stabil a képen látható, a 

bizonytalant akkor kapjuk, ha fejre állítjuk.  

A gömböc egyensúlyi tulajdonságai miatt több páncélos, héjas állatnak, például 

teknősnek hozzávetőlegesen gömböc alakú páncélja, héja alakult ki. Ez segíti őket 

abban, hogy vissza tudjanak fordulni.  

3. Kerékpár, motorkerékpár. 

4.    F = 400 N 

a = 5 
𝐦

𝐬𝟐
  

F = m · a; m = 
𝑭

𝒂
 = 

𝟒𝟎𝟎 𝐍

𝟓 
𝐦

𝐬𝟐 
 = 80 kg. 

5.   m = 20 kg 

F = 500N 

F = m · a  a = 
𝑭

𝒎
 = 

𝟓𝟎𝟎 𝐍

𝟐𝟎 𝐤𝐠
 = 25 

𝐦

𝐬𝟐
 

6.   m = 50 kg 

t = 3s 

v = 108 
𝐤𝐦

𝐡
 = 30 

𝐦

𝐬
  

𝒂 =
𝒗

𝒕
=

𝟑𝟎 
𝐦

𝐬

𝟑,𝟓 𝐬
 = 8,57 

𝐦

𝐬𝟐. 

F = m ∙ a = 50 kg ∙ 𝟖, 𝟓𝟕 
𝐦

𝐬𝟐
 = 428,57 N. 

https://www.youtube.com/watch?v=KVBQLJQ-b6o
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tekn%C5%91s%C3%B6k
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Az erő fajtái (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Gravitációs erő és ennek nagysága, iránya, a gravitációs gyorsulás. Tartóerő nagysága, iránya. 

Súly nagysága, iránya, a súlytalanság. Erők rajzolása. Eötvös Loránd munkássága. 

Fontos fogalmak 

Gravitációs erő, gravitációs gyorsulás. Tartóerő, súly, súlytalanság. Erők hatásvonala, 

támadáspontja, rajzolása. Erők betűjele. Eötvös Loránd munkássága. 

Taneszközök 

Tanulói tálca: rugós erőmérő, 10 dkg-os, 20 dkg-os, 30 dkg-os testek. 

Javaslatok a tanórához 

A gravitációs gyorsulásról már tanultunk ebben a tanévben, építsünk erre a tudásra! 

Érdeklődőbb gyerekeknek tegyük fel azt a kérdést is, miért nem esik le egy műhold vagy a Hold, 

ami kering körülöttünk. 

Ha lehetőségünk van rá, nézzük meg videón, hogyan járkáltak a Holdon az asztronauták! Mi 

lehet az oka a „légies” mozgásuknak? (Kisebb gravitációs vonzás, gHold=1,62 
𝐦

𝐬𝟐 !) 

Ugrándozás a Holdon: https://www.youtube.com/watch?v=6MGXVanJTA0 

Írjuk fel 2-3 ismert test tömegét, és számítsuk ki a rájuk ható gravitációs erő nagyságát, hogy ez 

mélyen rögzüljön a diákok fejében! Ezek után már automatikusan tudhatják, bármilyen tömegre 

mekkora gravitációs erő hat. Ezt így jelölhetjük: 1 kg  10 N 

Nagy kísértést jelent néhány tanulónak az 1 kg = 10 N felírása. Ezt mindig javítsuk ki, majd újra 

és újra tisztázzuk a tömeg és az erőhatás fogalma közötti különbséget!  

Sok-sok ábrába rajzoljuk bele a Fg és Ft erőket, és alaposan mélyítsük el a támadáspont helyét, 

az erő irányát és nagyságát. Ahhoz, hogy továbbléphessünk a súlyerőre, rendnek kell lenni a 

fejekben. 

A tartóerő irányának a megértését segíthetjük, ha megkérünk egy tanulót, tartson kinyújtott 

kézzel egy 1 kg tömegű testet 1 percig. Rövidesen tudni fogja, milyen irányba kell erőt kifejtenie, 

hogy tartani tudja. 

A súly és tömeg a hétköznapi életben gyakorlatilag szinonim kifejezések. Ezt kell nekünk, 

tanároknak szétválasztani, és tartalommal megtölteni. Csak kitartó munkával és gyakori ismétléssel 

van erre halvány reményünk. Talán segíthet, ha emlékeztetjük a gyerekeket arra: súlytalanság 

könnyen előidézhető azzal, ha leugrunk egy padról, de ettől nem leszünk „tömegtelenek”. 

Feltétlenül nézzünk meg egy videót a súlytalanságról! Nagyon élvezik a tanulók, és segít 

számukra megérteni a súly fogalmát. 

http://indavideo.hu/video/Kalapacs_vs_toll_-_fizika_a_Holdon 

https://www.youtube.com/watch?v=wpFRrnfxbKs 

https://www.youtube.com/watch?v=6MGXVanJTA0
http://indavideo.hu/video/Kalapacs_vs_toll_-_fizika_a_Holdon
https://www.youtube.com/watch?v=wpFRrnfxbKs
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Megjegyzések 

Eötvös Loránd életéről, munkásságáról szervezzünk gyűjtőmunkát!  

Ha iskolánk olyan településen található, ahol liftes emeletes házak is vannak, megkérhetünk 

néhány diákot, hogy fürdőszobamérlegre állva liftezzenek fel-alá egy kicsit. Közben 

okostelefonjukkal rögzítsék a mérleg kijelzőjét! Jó, ha mondják is a felvétellel párhuzamosan 

mozgásuk jellemzőit (felfelé indulnak stb.). 

Innen is vehetünk szemléltetőanyagot: Brutális fizika: Gravitáció és súlytalanság: 

https://www.youtube.com/watch?v=iRm1rHHKebc 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A „g” értéke a 45° szélességi körön 9,80665 
𝐦

𝐬𝟐. 

Az Északi- és Déli-sarkon g = 9,83 
𝐦

𝐬𝟐
. 

Az Egyenlítőn pedig 9,78 
𝐦

𝐬𝟐. 

2. 72 kg tömeg súlya 72 kg • 9,81 
𝐦

𝐬𝟐 azaz közelítőleg 720 N. 

Mivel az ember egyensúlyban van, a súly és a gravitációs erő nagysága megegyezik. 

3. Helyes válasz: c) A lift fölfelé indul, mert ilyenkor mutat többet a mérleg. 

4. F = m • a összefüggés alapján 

a. 3 kg ∙ 𝟖 
𝐦

𝐬𝟐 = 24 N 

b. 2 kg∙13 
𝐦

𝐬𝟐=26 N 

c. egyenletes sebességgel történő emelés esetén az emelőerő egyenlő a 

gravitációs erővel: m ∙ g = 2,3 kg ∙ 9,81 
𝐦

𝐬𝟐 = 22,563 N ≈ 23 N. 

Az erő sebességváltoztató hatása (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Súrlódás és fajtái. A súrlódási erőt befolyásoló tényezők. Súrlódási erő nagysága, iránya. A 

közegellenállás és a közegellenállási erőt befolyásoló tényezők. 

Baleset-megelőzés. 

Fontos fogalmak 

Csúszási, tapadási súrlódás, súrlódási erő és iránya. Közegellenállás, a közegellenállási erőt 

befolyásoló tényezők. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iRm1rHHKebc
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Taneszközök 

Tanári tálca: súrlódási erő tárgyalásához: tapadókorongos babazokni, golyós dezodor, 

csiszolópapír, fogkefe, golyós csapágy, tépőzár, szőnyeg alá tehető csúszásgátló darab, ceruza, 

radír, gyufa, térdvédő.  

Közegellenállás megbeszéléséhez: 2 db papírlap, kanál, üvegkád vízzel, esernyő, játékautók.  

Tanulói tálca: fahasábok, nehezékek, rugós erőmérők. 

Javaslatok a tanórához 

A tanóra lényege a súrlódás gyakorlati jelentőségének szemléltetése és megértése. 

Kezdhetjük úgy is az óránkat, hogy a tanári asztalon lévő tárgyakat (amelyek biztos, hogy 

felkeltik a gyerekek érdeklődését) megnevezzük és beszélgetünk róluk. Miért van a babazokni 

alján az a sok korong? Miért érdes a gyufa oldala? Miért nem lehet üvegre ceruzával írni? Miért 

hordanak a röplabdások térdvédőt, a tornászok kézvédőt? 

Érdemes feszegetni azt a kérdést is, hogy a súrlódás számunkra végül is káros vagy hasznos 

inkább. Van-e olyan eset, hogy káros is meg hasznos is? (A csiszolópapír elkopik, másikat kell venni, 

de közben lecsiszoljuk vele, amit kell!) 

Ha van elég rugós erőmérőnk, célszerű a súrlódási erő nagyságát vizsgáló kísérletet a tanulókkal 

elvégeztetni.  

Egyáltalán nem triviális, hogy a súrlódási erő nagysága nem függ az érintkező felületek 

nagyságától. Hangsúlyozzuk ki, hogy ez csak ugyanannál a testnél igaz. Egy másik test másik eset. 

Szánjunk időt a biztonságos közlekedésről való beszélgetésre is. Fontos megemlíteni, miért 

veszélyes a vizes járólapokon való futkározás. A síkos utakat miért szórják fel télen, miért fontos az 

évszaknak megfelelő gumi az autókra?  

A súrlódási erő rajzolásakor elevenítsük fel mindazt, amit a vektorokról már tanultunk. Fontos 

az iránya, nagysága, támadáspontja, hatásvonala. 

A közegellenállás látványosan szemléltethető a tankönyvi papírlapos kísérlet mellett a 

következő egyszerű kísérlettel: Egy kinyitott esernyővel ugorjon le egy tanuló a tanári asztal 

tetejéről! Jó esetben az esernyő még ki is fordul. Ezen a kicsi távon is érzékelni lehet már a levegő 

fékező hatását. 

Egy vízzel teli üvegkádban mozgatott nagykanállal is bemutatható, hogy mennyire másképpen 

mozog a kanál, ha élével vagy ha öblös felével mozgatjuk vízszintesen. 

Ne felejtsük el megemlíteni, hogy a közegellenállás nem feltétlenül csökkenti a test sebességet. 

(Viszont a súrlódás mindig gátolja a mozgást!) Ha hátszélben kerékpározunk, azt bizony érezzük! 

Beszélgethetünk arról is, mi mindent tanultunk az állatvilágtól, pl. a repülőgépek, hajók, 

tengeralattjárók tervezésénél.  

Az NKP oldalán ehhez a tananyaghoz is sok segítséget találunk. 

https://player.nkp.hu/play/106353 

  

https://player.nkp.hu/play/106353


FI-505040701/1 Fizika 7 .  |  F I -505040801/1 Fizika 8 .  –  Tanár i  kézikön yv  
 

52 

 

Megjegyzések 

Színesebbé tehetjük az óránkat olyan kérdések felvetésével is, amelyek valószínűleg nem 

jutnak eszébe a gyerekeknek. Vajon miért van az ejtőernyősök kezén egy karórára hasonlító 

magasságmérő? Kiugranak a repülőből, kinyitják az ernyőjüket és kész! Minek mérni a 

magasságot? Csak azért, hogy tudják, milyen magasan vannak? (Járjon utána minél több 

tanuló!) 

Tovább csigázhatjuk gyerekeink kíváncsiságát azzal a kérdéssel, miért nem áramvonalasak a 

műholdak, pedig óriási sebességgel (7,91 km/s) száguldanak. 

Szorgalmi feladatnak, prezentáció készítésére is kiválóan alkalmas a súrlódás témája. Pl.: Hol 

találkozunk a sportban azzal, hogy tudatosan növelik vagy éppen csökkentik a súrlódást? 

„A közegellenállás csökkentése, illetve növelése az állatvilágban” címmel is készíthetnek a 

tanulók házi dolgozatot, prezentációt. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A nagysebességű expresszvonat és a repülő alakja jól láthatóan áramvonalas. Az 

áramvonalas test mozgatásához kevesebb energia kell.  

2. A súrlódás hasznos a számunkra: 

 Az autók kerekeinél és a járművek fékezésénél is hasznos a súrlódás.  

 Csúszásgátlókat is ezért használunk, pl.: szőnyeg alatt, fürdőkádban.  

 Írni azért tudunk ceruzával, golyóstollal, mert van súrlódás a két felület között. 

 A kézilabdázók bekenik a kezüket egy speciális anyaggal, hogy a labdát meg 

tudják fogni, és ne csússzon ki a kezükből. 

 A jeges utat felszórjuk, hogy növeljük a súrlódást a biztonságos közlekedés 

érdekében. 

3.   Káros a súrlódás, éppen ezért igyekszünk csökkenteni: 

 Ajtók nyitásakor a zsanér nyikorog, ezért olajozzuk be. 

 Idősödve a porcok között az ízületi folyadék mennyisége csökken, ezért a 

porcok érintkezhetnek, ami nagyon fájdalmas. 

 Szánkózni csak olyan felületen lehet, amelyik csúszik, ezért ha hamuval 

felszórják az utat, az egyfelől a járást segíti, de akkor ott nem lehet szánkózni. 

 Ha elesik valaki a betonon, nagyon csúnyán sérülhet a bőre a súrlódástól.  

 Tornaórán a kötélmászás során nem tanácsos gyorsan lecsúszni róla, mert a 

kötél „lenyúzza a bőrt” a gyerekek tenyeréről. 

4.  A blokkolásgátló fékrendszer (Anti-lock Braking System) egy olyan aktív biztonsági 

eszköz, amely megvédi, illetve megakadályozza az autó megcsúszását erőteljes fékezés 

esetén, továbbá segít a fékezendő gépjármű egyenesen tartásában. A rendszer 

lényege, hogy speciális, a kerekekre szerelt érzékelőkön keresztül érzékeli a kerekek 
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blokkolását (megállását), és ekkor a másodperc töredékére kiiktatja a fékezést. (forrás: 

Wikipédia) 

5.   A súrlódási erő is 60 N. 

6.   A tömeg a háromszorosára nő, ezért háromszor akkora erő kell, azaz 45 N. 

Munka, teljesítmény, mechanikai energia (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

A fizikai munka és annak nagyságát befolyásoló tényezők. A szaknyelv és a köznyelv 

összehasonlítása. Joule munkássága. 

A fizikai teljesítmény fogalma, számítása. Watt munkássága. 

A mechanikai energia fogalma, fajtái. Az energiafelhasználás gyorsasága.  

Összehasonlítás, a gyakorlat és az elmélet összekapcsolása. 

Fontos fogalmak 

Teljesítmény, munka, energia fogalma, betűjele, mértékegysége. A köztük lévő összefüggés és 

annak helyes használata. Helyzeti, mozgási, rugalmassági energia. Egyenes és fordított 

arányosság. 

Taneszközök 

Tanári tálca: munka, teljesítmény fogalmának megértéséhez: nagy medicinlabda, gumilabda, 

létra. 

Energiafajták fogalmának megértéséhez: spirálrugó, golyó, deszka lejtőhöz. 

Javaslatok a tanórához 

Feltétlenül beszéljünk arról, hogy hétköznapi szóhasználatban mit értünk munkavégzésen! 

Lehetőségünk van röviden arról is szót ejteni, hogy mind a fizikai, mind a szellemi munka 

értékes és fontos, és mind a kettőre nagy szükség van.  

Könnyen érthetőbbé tehetjük a fizikai munka fogalmát és tartalmát egy nagyon egyszerű 

kísérlettel: Egy vállalkozó tanulóval egy nagy medicinlabdát, majd egy gumilabdát emeltessünk fel 

a feje fölé. Mindenki számára világos lesz az erőkifejtés nagyságában való különbség. 

Megismételtetjük ezt a kísérletet azzal a módosítással, hogy a medicinlabdával a kezében 

menjen fel a tanuló a létra 1., majd 2., majd 3. fokára. Világos lesz, hogy minél magasabbra kell 

mennie a medicinlabdával, annál nagyobb az elmozdulás, így több munkát kellett végeznie. 

Hangsúlyozzuk ki az arányosságokat! Ez is a megértést segíti. 

Ne felejtsük el a gyerekek számára kiemelni, hogy mikor NINCS munkavégzés. 

Több példán mutassuk meg, mikor 1 J a munkavégzés. 

A sportversenyek a nagyobb teljesítményről szólnak. Ez lehetőséget kínál nekünk a probléma 

felvetésére. Hogyan tudnánk megfogalmazni „fizikusan”: az nyer, aki… 
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A teljesítmény fogalmát az osztályban is demonstrálhatjuk: az előző medicinlabdát emelgető 

gyerek mellett egy másik tanulót is megkérünk (lehetőleg egy kislányt), hogy menjenek fel a létra 

3. fokára 10-szer labdával a kezükben, és mérjük az ehhez szükséges időt! Aki rövidebb idő alatt 

teszi ezt meg, nyilván annak nagyobb a teljesítménye.  

Utána megszámolhatjuk, hányszor tudnak felmenni a tanulók a létra 3. fokára 2 perc alatt. Aki 

többször (nagyobb munkát végzett ugyanannyi idő alatt), annak nagyobb a teljesítménye. 

Az energia fogalmával úton-útfélen találkoznak a gyerekek. Érdemes néhány percet szánni arra, 

ők mit értenek alatta. Nekünk oda kell kilyukadnunk, hogy aminek, akinek energiája van, az képes 

egy másik testen munkát végezni. 

A mechanikai energia fajtáinak bemutatására nagyszerű szimulációkat is találunk. A tankönyvi 

egyszerű kísérlet bemutatása után érdemes élnünk a szimulációk által nyújtott előnyökkel: 

megállítható, lassítható, egyidejűleg grafikusan is ábrázolja a változást stb. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-

basics_hu.html 

https://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_hu.html 

Megjegyzés 

Nagyon sok új fogalommal találkoznak ebben a témakörben a diákok. Ha módunk van rá, 

szánjunk 2 tanórát a tananyag feldolgozására! 

Elég sok betűjelet és mértékegységet ismertek már meg a tanulók. Hasznos ezeket óra elején 

„agybemelegítés” céljából is ismételni. 

Segíthetünk a diákjainknak ráhangolódni a fizikaórára úgy is, ha összegyűjtjük óra elején 

azoknak a tudósoknak, fizikusoknak a nevét, akikről hallottak a tanóránkon. (Név+történelmi 

kor+munkásság) 

Olvassuk el az 1 LE-ről írt érdekességet! Gyakorta találkozunk ezzel a mértékegységgel, nem 

baj, ha tudjuk, honnan ered. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Kenyérpirító: 720–870 W 

mosógép: 1,5–2 kW 

porszívó: 1,5 kW 

fúrógép: 1,3 kW 

fényforrás: 11 W 

Azoknak az elektromos eszközöknek nagyobb a teljesítménye, amelyeknek nagyobb 

munkát kell végezniük egységnyi idő alatt. (1 szelet kenyér pirítása kisebb munka, mint 

a mosógép dobjának megforgatása tele vizes ruhával.) 

2. m = 32 kg  ezt a testet F = 320 N erővel tudjuk egyenletes sebességgel emelni. 

W = 2560 J  

W = F • s  s = 
𝑾

𝑭
 = 

𝟐𝟓𝟔𝟎 𝐉

𝟑𝟐𝟎 𝐍
 = 8 m 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_hu.html
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3.  Miután a gyorsításhoz a súlyánál nagyobb erőre van szükség, ezért a végzett munka 

nagyobb lesz. (A feladat szövege nem tér ki arra, hogy 8 m magasan mekkora a test 

sebessége, így ennél pontosabban nem tudunk válaszolni.) 

4.    P = 40 W 

W = 2560 J 

P = 
𝑾

𝒕
  t = 

𝑾

𝑷
 = 

𝟐𝟓𝟔𝟎 𝐉

𝟒𝟎 𝐖
 = 64 s 

5.   Hőtechnikában: a kilokalória/óra mértékegységet használják. 

1 kcal/h = 4186,8 J / 3600 s = 1,163 W 

Elektromos egységekkel kifejezve 1 watt = 1 volt • 1 amper 

1 W = 1 V • 1 A 

1 LE = 735,5 W 

Lásd még: http://mertekegyseg-atvaltas.hu/mertekegyseg-atvalto/teljesitmeny/ 

6.    P = 18 W 

t = 3 h • 30 nap = 90 h = 90 • 3600 s = 324000 s 

W = P • t = 18 W • 3600 s = 5832000 J = 5,832 MJ 

7.    P = 900 W 

W = 140400 J 

P = 
𝑾

𝒕
  t = 

𝑾

𝑷
 = 

𝟏𝟒𝟎𝟒𝟎𝟎 𝐉

𝟗𝟎𝟎 𝐖
 = 156 s  

Az egyszerű gépek 

Az óra célja 

Egyszerű gépek: lejtő, csiga, csavar, ék, emelő, hengerkerék.  

A mindennapi élet egyszerű gépeinek jelentősége, történeti fejlődése. Arkhimédész gépei. 

Fontos fogalmak 

Egyszerű gépek: lejtő, ék, emelő, csavar, csiga, hengerkerék. Munkát nem tudunk 

megtakarítani, csak erőt! Arkhimédész gépei. 

Taneszközök 

Tanári tálca: tojásszeletelő, fokhagymanyomó, harapófogó, manikűrolló, csavar, dugóhúzó, 

krumplinyomó, feszítővas, csőkulcs, lejtő, kicsi tornapad, demonstrációs eszköz a kétoldalú 

emelőhöz, kampós súlysorozat. 

Javaslatok a tanórához 

Rövid ismétlésre ad lehetőséget azoknak a fizikai mennyiségeknek az összegyűjtése, 

amelyeknél a hétköznapi szóhasználat jóval tágabb értelmű, mint a fizikai tartalom (tömeg, 

súly, gyorsaság, átlagsebesség, munka, energia).  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Volt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amper
http://mertekegyseg-atvaltas.hu/mertekegyseg-atvalto/teljesitmeny/
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Felkelti a gyerekek érdeklődését, ha sok érdekes tárgyat látnak a tanári asztalon. Rakjunk ki 

minél több egyszerű gépet, ami csak fellelhető a konyhánkban, szertárunkban. Feltehetjük a 

kérdést: Mi a közös bennük? (Pl.: használjuk őket valamire.) 

Ezt a gondolatmenetet folytatva kérdezhetjük meg, hogy miért van szükségünk ilyen 

eszközökre. 

Az erőmegtakarítás és a munkamegtakarítás fogalma nem minden gyereknél válik azonnal szét. 

Többször ismételjük el, hogy az egyszerű gépek a véges erőnk miatti problémánkon segítenek. Így 

a munkát (az egyszerű gépekkel) kisebb erővel is el tudjuk végezni, de a munka nagysága ugyanaz! 

Az erő forgató hatását minden gyerek ismeri, aki ült már úgy le a tornapad végére, hogy nem 

ült más rajta. Utalhatunk erre! 

Amikor összegyűjtjük az egyszerű gépeket, feltétlenül több példát is írjunk mindegyikhez. A 

konkrét példával együtt könnyebb megtanulni őket.  

Egyszerű gépek a kerékpáron: http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_39&c=fizika 

A „hová kell akasztani a másik oldalon…” kérdést először együtt beszéljük meg. Vezessük rá a 

diákjainkat a fordított arányra. 

Jó lenne, ha mindenki egyedül is gyakorolhatná ezt a kétoldalú emelős „játékot”. Több 

szimulációt is találhatunk az interneten. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_paka&l=hu 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_hu.html 

Nagyon egyszerű, az életből vett feladatokon keresztül számoljuk csak ki a forgatónyomatékot. 

(Pl.: hintán hová kell ülni, vándor a batyut tartó botot mekkora erővel tudja tartani, talicskával 

mekkora erővel lehet téglát hordani stb.) 

Megjegyzések 

Arkhimédész munkásságával már találkozhattak a diákok a sűrűség tanulásakor, ezt a tudást 

most egészítsük ki az egyszerű gépeivel. Kiadhatjuk gyűjtőmunkának, készíthetnek 

prezentációt is a témából. 

Lehet versenyezni is óra végén, hogy 2 perc alatt a hallottakon kívül ki tud több, lakásban 

található egyszerű gépet felsorolni. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A két végére üljenek a mérleghintának, úgy, hogy az alátámasztás a 10 kg-os gyerektől 

2 m-re legyen (a 20 kg-os gyerektől 1 m-re). 

2. hústű: ék 

kés: ék 

sörnyitó: emelő 

tojásszeletelő: emelő 

krumplinyomó: emelő 

kézi húsdaráló: csavar, hengerkerék, 

fokhagymaprés: emelő vagy csavar (attól függ, milyen) 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_39&c=fizika
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_paka&l=hu
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_hu.html
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IV. Kölcsönhatások 

Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

23. A nyomás A nyomás meghatározása. 

Hogyan függ a nyomás a 

nyomóerőtől és a nyomott 

felülettől? 

A nyomás 

csökkentése, illetve 

növelése a 

gyakorlatban. 

Helyes fogalom- és 

mértékegy- 

séghasználat. 

Nyomás, 

nyomóerő, 

nyomott felület 

közötti kapcsolat. 

24. A 

nyomásra 

vonatkozó 

feladatok 

gyakorlása 

Kitűzött feladatok 

megoldása. Szövegértés, 

adatgyűjtés, összefüggések 

helyes használata.  

Szövegértés, 

számolási készség 

fejlesztése. Az 

összefüggések 

helyes használata.  

Nyomás, 

nyomóerő, 

nyomott felület 

közötti kapcsolat. 

25. A 

hidrosztati

kai nyomás  

A hidrosztatikai nyomás 

fogalma, a nagyságát 

meghatározó fizikai 

mennyiségek kísérleti 

megfigyelése. Manométer 

Folyadékok nyomása zárt 

térben. 

Arányosságok 

felismerése, 

kísérleti 

eredmények 

rögzítése. 

Hétköznapi 

tapasztalatok 

felidézése. 

A hidrosztatikai 

nyomás, folyadék-

oszlop magassága, 

folyadék sűrűsége 

közötti reláció. 

Manométer. 

Folyadékok nyo-

mása zárt térben. 

26. A 

légnyomás 

A légnyomás fogalma, 

nagysága. Torricelli-cső, 

barométer. 

Nyomáskülönbségen 

alapuló eszközeink. 

A légnyomás 

leolvasása, helyes 

mértékegység 

használata.  

Időjárás-jelentés. 

Mitől függ a 

légnyomás? 

Barométer 

leolvasása. 

Nyomáskülönbség

en alapuló 

eszközök. 

27. Közlekedő-

edények 

Hajszálcsö-

vesség 

Közlekedőedény fogalma, az 

egyes ágaiban a hidrosz-

tatikai nyomás nagysága. 

Víztorony, szintező, 

bűzelzáró. 

Hajszálcsövesség fogalma, 

gyakorlati jelentősége. 

Közlekedőedények 

a mindennapok-

ban. 

A jelenség 

felismerése, példák 

gyűjtése. 

Közlekedőedény 

fogalma, 

felhasználása a 

gyakorlatban. 

Hajszálcsövesség 

fogalma, 

gyakorlati 

jelentősége. 
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Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési 

terület 

Ismeretanyag 

28. Arkhimédész 

törvénye 

A felhajtó- 

erőre 

vonatkozó 

feladatok 

A felhajtóerő kísérleti 

kimutatása, a nagyságát 

meghatározó fizikai 

mennyiségek vizsgálata.  

Arkhimédész munkássága. 

A törvény alkalmazása 

konkrét feladatokon 

keresztül. 

Rugós erőmérő 

leolvasása. 

Összefüggések 

felismerése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

számolási 

készség 

fejlesztése.  

Felhajtóerő. 

Arkhimédész 

törvénye, és 

alkalmazása. 

Arkhimédész. 

Arkhimédész 

törvényének 

alkalmazása. 

29. Úszás, 

merülés, 

lebegés 

Úszás, merülés, lebegés 

fogalma. Különböző 

sűrűségű anyagok 

vizsgálata, összefüggések 

felismerése. 

Az úszás, a 

lebegés, az 

elmerülés 

feltételeinek 

vizsgálata. 

Gyakorlati 

jelentősége. 

Tűzoltás! 

Úszás, merülés, 

lebegés. 

Felhajtóerő, 

gravitációs erő, 

tartóerő, eredő erő, 

nyugalom feltétele. 

Mindennapi életből 

vett példák. 

30. Összefogla-

lás 

Gyakorlás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

31. Témazáró 

dolgozat 

írása 

Az eddig tanult ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, 

precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

32. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztalatai 

alapján 

A témazáró dolgozat 

feladatainak 

megbeszélése.  

Hiányosságok 

pótlása. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 
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IV. Kölcsönhatások (10 vagy 11 óra) 

Előzetes tudás Kölcsönhatások a mindennapi környezetben. Mágneses vonzás, taszítás 

tapasztalati ismerete. Tömeg fogalma, mértékegysége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző súlyú és alakú testek talajra gyakorolt hatásának kísérleti 

vizsgálata. A nyomás értelmezése, kiszámítása egyszerű esetekben a 

nyomóerő és a nyomott felület meghatározása után. 

A folyadék belsejében uralkodó nyomás mérése, hidrosztatikai nyomás 

megnyilvánulásainak felismerése a gyakorlatban.  

A felhajtóerő kísérleti vizsgálata. Arkhimédész sűrűségmérési 

módszerének alkalmazása.  

A folyadékba merített test lemerülésének, lebegésének, úszásának 

vizsgálata, értelmezése. 

Gázok nyomásának mérése, légnyomás mérése. 

A nyomás (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

A nyomás meghatározása. Hogyan függ a nyomás a nyomóerőtől és a nyomott felülettől? 

A nyomás csökkentése, illetve növelése a gyakorlatban. Helyes fogalom- és mértékegység-

használat. Nyomás, nyomóerő, nyomott felület közötti kapcsolat. Pascal munkássága. 

Szövegértés fejlesztése. 

Fontos fogalmak 

A nyomás, a nyomóerő és a nyomott felület jele, mértékegysége. Nyomás, nyomóerő, 

nyomott felület közötti kapcsolat. 

A nyomás csökkentése, illetve növelése a gyakorlatban. Egyenes arány, fordított arány. 

Taneszközök 

Tanári tálca: rajzszög, gyűszű, kés, fúrófej, korcsolyacipő, nadrágszíj, lánctalpas gyerekjáték, 

összepréselt bármi (fa, brikett, tabletta), 1 m2-es lepedő, vagy 4 db méterrúd, 10 dkg homok, 

seprű, lapát. 

Tanulói tálca: tálkában liszt, 10 cm3-es, 20 cm3-es, 30 cm3-es alumíniumhasábok. Azonos 

térfogatú réz-, alumínium-, fahenger.  

  



FI-505040701/1 Fizika 7 .  |  F I -505040801/1 Fizika 8 .  –  Tanár i  kézikön yv  
 

60 

 

Javaslatok a tanórához 

Olyan probléma felvetésével indítsuk az óránkat, ami biztosan érdekli a gyerekeket. Pl.: Miért 

széles a terepjárók kereke? Miért szakad be a vékony jég a tavon, ha rámegyünk? Miért 

nehezebb életlen késsel felvágni egy zsemlét? Hogyan készítik a tablettákat, hogyan fér be 

lomtalanításkor az egész utca (egész háztömb) szemete egy kukásautóba? 

Ha elegendő eszközünk van, feltétlenül tanulókísérlet útján figyeljük meg, hogyan függ a 

nyomás a nyomóerőtől és a nyomott felülettől! Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy soha ne ejtsék 

a testeket a lisztbe, hanem óvatosan és lassan tegyék bele. 

Ha nincs elegendő kísérleti eszközünk, egy nagy tálcára öntsünk ki 1 kg lisztet, és kérjünk meg 

egy erős tanulót, hogy lépjen bele egy lábbal. Megfigyelhetjük a cipő talpának a nyomát. 

Egy másik tálcára öntsük ki a másik 1 kg lisztet. A nyomott felület változásához nézzük meg, 

milyen mély nyomott hagy, ha két lábbal áll a lisztben. Mivel két lábbal egyszerre nem tud belelépni, 

így itt segítenünk kell. Másik két tanuló óvatosan tegye rá a liszt tetejére a kísérletező diákot. 

Vegyék le a lisztről, majd hasonlítsuk össze a két nyomot. 

Az azonos nyomott felületű, de különböző súlyú testek vizsgálatát az előzőekhez hasonlóan 

figyeljük meg. A tanuló álljon az egyik tálcára két lábbal, majd a második esetben a másik tálca 

liszten állva tegyünk a hátára néhány iskolatáskát tele könyvvel.  

Minden esetben fogalmazzuk meg az arányosságot is! 

Ha a nyomás növelését, illetve csökkentését nézzük a gyakorlatban, soroljunk fel minél több 

példát (tanári asztalon lévők kiindulásnak megfelelnek), és csoportosítsuk őket aszerint, hogyan 

érjük ezt el. Megemlíthetjük a matematikai törvényszerűséget is: Hogyan változik egy tört értéke, 

ha a számlálóját, illetve a nevezőjét változtatjuk? 

Javasoljuk az 1 Pa szemléltetéséhez (hogy milyen pici!), hogy szórjunk ki a földre egy 1 m2-es 

területre 1 N súlyú homokot. Meghökkentő az élmény! 

A nyomás kiszámításához az órán konkrét adatokat vegyünk! Egy cipőtalp területét tippeljük 

meg nyugodtan, a tanuló súlyát megkérdezve. Fontos, hogy a nagyságrendet lássák a gyerekek. 

Számolás gyakorlásához végtelen számú önellenőrző feladatot találunk a NKP oldalán. 

https://player.nkp.hu/play/62357 

Megjegyzések 

Használjuk a prefixumokat a nyomás értékének megadásakor. Jó alkalom megértetni a 

gyerekekkel, hogy mit jelent a kilo, a mega.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/SI-prefixum 

Egyes gyerekeknek nehézséget jelent a nyomóerő és a nyomás fogalmának 

megkülönböztetése. Segíthetünk a tortás példával: ha megeszünk 1 szelet tortát, attól megváltozik 

a torta súlya, de nem változik meg a torta nyomása. 

Óra végén ne felejtsünk el takarítani, vagy adjunk 1 tábla csokit a takarító néninek. 

  

https://player.nkp.hu/play/62357
https://hu.wikipedia.org/wiki/SI-prefixum
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. Mert sok-sok szögre fekszenek föl egyszerre a fakírok, így sok százszorosára növekszik 

a nyomott felület, ezáltal sok századrészére csökken a nyomás. 

 

2. Ez egy bonyolult kérdés!  

A biztonságos közlekedéshez a kerék felületének bordázottsága, minősége jelentősen 

hozzájárul. Ezért itt több tényezőt is figyelembe kell venni, nem csupán a nyomástól 

függ ez. Ha azt nézzük, hogy nagyobb felületen érintkezik a bordázott gumi a havas 

úton, akkor a szélesebb gumi a biztonságosabb. Ugyanakkor latyakos utakon valóban 

jobb a keskenyebb abroncsok felszerelése, mert a keskenyebb méretből eredő 

nagyobb nyomás miatt az abroncs könnyebben kidolgozza maga alól a nedvességet, 

latyakot. 

https://www.gumidirekt.hu/index?page=utilization&begin=2 

3. A patás állatokhoz képest a teve patája lefelé jelentősen kiszélesedik. Ezáltal a 

homokkal egy nagyobb felület érintkezik. A nagyobb felület miatt a teve nyomása a 

laza homokra kisebb, mintha olyan patája lenne, mint pl. a kecskének. 

4.   Nyomás növelésének módjai: 

Nyomóerő növelésével: szőlőprés, levél préselése téglákkal, tabletták gyártása, 

szelektív hulladékgyűjtőbe a PET palackokat úgy dobjuk be, hogy előtte rálépve 

összenyomjuk. Van, ahol palackprést is felszerelnek. 

http://iskolaellato.hu/shop_seopic/80027/EC_0001/EC_0001.jpg?time=1500411930 

Nyomott felület csökkentésével: A késeket, ollókat megélezzük. Hegyes tűvel varrunk, 

különben lehet, hogy nem tudjuk átszúrni egy vastagabb anyagon.  

5.   Nyomás csökkentésének módjai: 

Nyomóerő csökkentésével: Ha feszül a pocakunk, a nadrágszíjon engedni kell! Sárban 

elakadt járművet célszerű tehermentesíteni, hogy ki lehessen húzni. Gyenge födémre 

nem szabad sok terhet rakni! 

Nyomott felület növelésével: Alátéteket használunk a csavarok alatt, így el tudjuk érni, 

hogy a csavar ne nyomódjon olyan mélyen a fába. A terepjárók, lánctalpas járművek 

nagy felületű kerekei, lánctalpai is a nyomás csökkentését szolgálják.  

6.   Számítsuk ki a táblázatban a hiányzó erő, nyomás, felület értékeit! 

F 50 N 150 N 40 N 6 N 120 N 

A 0,2 m2 3 m2 2 m2 300 cm2 = 0,03 m2 40 dm2= 0,4 m2 

p 250 
N

m2
 50 

N

m2
 20 

N

m2
 200 

N

m2
 300 

N

m2
 

https://www.gumidirekt.hu/index?page=utilization&begin=2
http://iskolaellato.hu/shop_seopic/80027/EC_0001/EC_0001.jpg?time=1500411930
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A hidrosztatikai nyomás  

Az óra célja 

A hidrosztatikai nyomás, valamint a nagyságát meghatározó fizikai mennyiségek kísérleti 

megfigyelése, arányosságok felismerése. A manométer. Hétköznapi tapasztalatok felidézése. 

Folyadékok nyomása zárt térben. 

Fontos fogalmak 

A hidrosztatikai nyomás, folyadékoszlop magassága, folyadék sűrűsége közötti reláció. 

Manométer. Folyadékok nyomása zárt térben. Egyenes arányosság. 

Taneszközök 

Tanári tálca: 2 db üvegcső, gumihártya (gumikesztyűből készíthető), spárga, PET palack 

megfúrva, pohár, műanyag lap (kártyanaptár is jó), vízibuzogány. Felmosóeszközök, törölköző. 

Javaslatok a tanórához 

Az előző tanórán a szilárd testek nyomását vizsgáltuk. Megkérdezhetjük: vajon a 

folyadékoknak is van nyomása? Bármit mondanak a tanulók, indokolják meg az állításukat! 

Elgondolkodhatunk a gyerekekkel arról is, milyen öltözéke van a különböző mélységbe 

lemerülő búvároknak. 

Talán még emlékeznek a diákjaink a 2013 nyár elején a Dunán levonuló, minden eddigi 

vízmagasságot meghaladó árvízre. Ha a családtagjaik esetleg részt vettek a védekezésben, netán a 

Duna közelében élnek vagy tartózkodtak akkor, érzelmileg is megközelíthetjük a hidrosztatikai 

nyomás témáját. Jó képek és grafikonok is vannak ezen az oldalon. 

http://www.met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=747&hir=Tortene

lmi_arviz_a_Dunan_-_2013._junius 

Ha nincs a szertárunkban U alakú üvegcső, amely a folyadék nyomásának változását 

szemlélteti, elemezzük a tankönyvi ábrát a diákokkal! 

Ezen az órán több nagyon egyszerű kísérlet segítségével dolgozhatjuk fel a tananyagot. Vonjunk 

be tanulókat a kísérletezésbe, ezzel is motiválhatjuk a fizika iránt kevésbé érdeklődőket. 

Manométerrel nem biztos, hogy találkoztak már a gyerekek. Beszéljük meg, hol szerelhetnek 

fel ilyen mérőeszközt. 

Fontos feladatunk a gyakorlati élet összekötése az iskolai tanulmányokkal. Ezért térjünk ki újra 

arra, hogy a hétköznapokban előfordulhat: nem csak az SI mértékegységeket használjuk. Szedjük 

össze az eddig megismerteket! (Hosszúság, sebesség mértékegységei között több ilyen található.) 

Egyszerű vízibuzogányt mi is készíthetünk PET palackból, ha nincs a szertárunkban: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-

evfolyam/kepgyujtemeny-folyadekok-es-gazok-temakorhoz/pascal-torvenye 

Ne felejtsük el hangsúlyozni Pascal törvényének a gyakorlati jelentőségét! 

  

http://www.met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=747&hir=Tortenelmi_arviz_a_Dunan_-_2013._junius
http://www.met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=747&hir=Tortenelmi_arviz_a_Dunan_-_2013._junius
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/kepgyujtemeny-folyadekok-es-gazok-temakorhoz/pascal-torvenye
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/kepgyujtemeny-folyadekok-es-gazok-temakorhoz/pascal-torvenye
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Megjegyzések 

Kutatómunkának érdekes feladat a Mariana-árok ember általi feltérképezése. (Ki, mikor, mit 

látott, mennyi ideig tartózkodott ott stb.) Itt olvashatunk erről: 

http://pangea.blog.hu/2017/02/01/az_ocean_legmelyebb_pontja 

A gumihártyát használat után vegyük le az üvegcsőről, mert jövőre ez már úgysem lesz 

használható. „Elfárad” az anyaga, és könnyen rátapad az üvegcsőre. 

Nagy-nagy jutalmat adjunk minden tanítványunknak, aki az internetről megtanulja, hogyan kell 

Cartesius-búvárt készíteni, majd el is készíti, és a működését elmagyarázza az osztálynak! 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Mert alaphelyzetben, a fülünkben is a külső – szabad levegőn tapasztalható – nyomás 

van. A víz alatt a víz nyomása miatt ez a nyomás nagyobb lesz, és a nagyobb nyomás 

benyomja a fülkürtbe a vizet. 

2. A folyadék nyomása egyenes arányban van a vízoszlop magasságával. Lefelé haladva 

egyre nagyobb (víz)nyomás hat a gátra, ezért az már csak nagyobb (szélesebb) gáttal 

ellensúlyozható. 

3. A folyadék nyomása nem függ az edény alakjától, az abban lévő víz mennyiségétől. A 

nyomás mindkét esetben egyforma lesz, mivel ugyanannak az anyagnak néztük a 

nyomását, ugyanolyan mélységben. 

4. Az űrállomáson a hidrosztatikai nyomásos kísérletek tapasztalatai el fognak térni a 

Földön tapasztaltaktól. Ennek oka, hogy az űrállomáson súlytalanság van, a 

hidrosztatikai nyomás pedig nem más, mint a folyadék súlyából származó nyomás.  

A légnyomás 

Az óra célja 

A légnyomás fogalma, nagysága. Torricelli-cső, a barométer leolvasása, helyes mértékegység-

használat. Időjárás-jelentés. Nyomáskülönbségen alapuló eszközeink. 

Fontos fogalmak 

A légnyomás, Torricelli-cső, barométer. Nyomáskülönbségen alapuló eszközeink ismerete. 

Taneszközök 

Tanári tálca: sima szélű üvegpohár, kartonlap (kártyanaptár is jó), üvegkád megfestett vízzel, 

minél hosszabb üveghenger, ami belefér az üvegkádba, barométer, cumisüveg, szívószál, 

vécépumpa, kerékpárpumpa, vízipisztoly, szemcseppentő, tapadókorongos akasztó, kéztörlő, 

felmosóeszközök. 

  

http://pangea.blog.hu/2017/02/01/az_ocean_legmelyebb_pontja
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Javaslatok a tanórához 

Otto von Guericke kísérletének mai „változata” valószínűleg életre szóló élményt jelent a 

gyerekeknek, érdemes ezzel már óra elején lenyűgözni őket. 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/magdeburgi-feltekek-fizika-kiserlet-legnyomas-

8xxlZnTngjW7rEts 

Természetesen beszéljük meg, hogy a híressé vált kísérletet Guericke mely történelmi korban 

mutatta be. Tanultunk-e már kortársáról? Melyik témakörben? 

Vonjunk be diákokat a vizes poharas (1. kísérlet) kísérletbe, és bátorítsuk is őket, hogy otthon 

próbálják ki nyugodtan, amit az órán láttak! Annyira hihetetlen sokaknak, hogy nem esik le a papír 

a pohár aljáról! 

Az iskolákban már nem lehet higanyt tartani, tehát filmről mutassuk meg Torricelli híres 

kísérletét: Légnyomás mérése higannyal: https://www.youtube.com/watch?v=bN2L8dlrfhs 

Légnyomás mérése vízzel: https://vimeo.com/193504846 

A barométer leolvasása utána a mértékegységek átváltása oldalon további, hétköznapokban is 

használatos mértékegységekkel találkozhatunk. 

http://www.mertekegyseg-atvaltas.hu/mertekegyseg-atvalto/nyomas/ 

Kérdezzük meg, van-e olyan tanuló az osztályban, akinek van otthon barométere. Talán tudják 

azt is, miért van két mutató rajta. Megkérdezhetjük a gyerekeket, vajon mit jelent a barométeren 

a felhő és a napsütés jele. Miért arra a felére rajzolták mérőműszernek?  

A légnyomás értékének megbeszélése után magától értetődik, hogy megnézzük valamelyik 

időjárással foglalkozó oldalon az aktuális légnyomásértéket. Nagyon sok érdekes adatot találhatunk 

még ezeken az oldalakon: https://www.idokep.hu/legnyomas 

A nyomáskülönbségen alapuló eszközök működését együtt beszéljük meg a gyerekekkel! 

Várjuk el tőlük, hogy értelmes, egész mondatokban beszéljenek!  

Házi feladatként megkérhetjük a tanulókat, hogy keressenek otthon egy nyomáskülönbségen 

alapuló eszközt, és mondják el a családtagjaiknak, hogyan működik, ezt pedig vegyék fel az 

okostelefonjukra. A jól sikerült előadást jutalmazzuk meg! 

Megjegyzések 

Szorgalmi feladatnak kívánkozik összegyűjteni azoknak a magyar hegymászóknak a nevét, akik 

elérték a 8000 méteres határt. Ki, mikor, melyik csúcsot mászta meg, használt-e 

oxigénpalackot? 

A légzés 8. osztályban kerül elő biológiából. Hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy amit most 

tanulunk fizikából, arra a tudásra építhetnek egy év múlva! 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A levegőnek is van tömege, amelyre hat a tömegvonzás, ami nem engedi szétszóródni 

a világűrben. 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/magdeburgi-feltekek-fizika-kiserlet-legnyomas-8xxlZnTngjW7rEts
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/magdeburgi-feltekek-fizika-kiserlet-legnyomas-8xxlZnTngjW7rEts
https://www.youtube.com/watch?v=bN2L8dlrfhs
https://vimeo.com/193504846
http://www.mertekegyseg-atvaltas.hu/mertekegyseg-atvalto/nyomas/
https://www.idokep.hu/legnyomas
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2. Az a típusú barométer, amit mi Magyarországon használunk, biztosan nem, mert ilyen 

magasan a légnyomás már kevesebb mint a fele a tengerszinten mért értéknek. A 

légnyomásmérők skálázása 940–970 hPa-tól indul, így a kb. 1010 hPa normál légköri 

nyomásnak a felét nem tudja mérni. 

3. Légnyomásmérő, biciklipumpa, gumimatrac-pumpa, a szemcseppentő, a pipetta, a 

falvakban a „nyomós kutak”, az üvegre vagy csempére tapasztható „tappancsok”, 

cumisüveg, sőt a saját tüdőnk is a nyomáskülönbség elvén működik. 

4. NEM, mert a nyomáskülönbség azonnal „kiszívná” a levegőt a repülőből. 

5. Nagyon nagy különbségek vannak. Átlagosan egy lélegzetvétellel 0,5–1 liter levegőt 

szívunk be, de ez az érték erőltetve lehet akár 2,5 liter is. 

6. Nem, mert a folyadékoszlop nyomása a folyadék sűrűségétől és az oszlop 

magasságától függ, így a ferdén tartott csőben is ugyanolyan magasan lesz a folyadék 

felszíne, mint a függőleges csőben.  

Közlekedőedények, hajszálcsövesség  

Az óra célja 

Közlekedőedény fogalma, az egyes ágaiban a hidrosztatikai nyomás nagysága. 

Közlekedőedények a mindennapokban. Víztorony, zsilip, szintező, bűzelzáró. 

Hajszálcsövesség fogalma, gyakorlati jelentősége. A jelenség felismerése, példák gyűjtése. 

Fontos fogalmak 

Közlekedőedény fogalma, felhasználása a gyakorlatban. 

Hajszálcsövesség fogalma, gyakorlati jelentősége.  

Taneszközök 

Tanári tálca: Közlekedőedény elvéhez: hosszú műanyag cső a két végén üvegcsővel. 

Közlekedőedény elvét bemutató demonstrációs eszköz. Locsolókanna, átlátszó falú flakon, 

aminek a fülébe is mehet víz. 

Hajszálcsövesség elvéhez: pelenka, szivacs, vécépapír, jó és rossz minőségű kéztörlő papír, 

csomagolópapír, amibe a felvágottat teszik a boltban (belül nejlonos, kívül papír), puha és 

agyonmosott törölköző, jól kiszárított tégladarab, egy darab Ytong tégla, egy üvegkád vízzel, 

cipőkrém, alma, ami nincs kifényesítve, esernyő. 

Javaslatok a tanórához 

Ha van az iskola közelében víztorony, azonnal adódik a kérdés: Mi a szerepe, minek építették, 

és miért ilyen magasra? Ha nincs a közelünkben ilyen, megkérdezhetjük: Mitől folyik ki a víz a 

csapból? 
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A zsilipekről is érdemes beszélgetni. Egyfelől nagyon érdekes, másfelől érdemes egyszer 

végiggondolni, hogyan is lehet alacsonyabb vízállásból egy magasabbra jutni a „fizika segítségével” 

és fordítva.  

http://www.origo.hu/video/20170314-hatvanszoros-gyorsitasban-nezze-meg-hogyan-

zsilipelnek-at-egy-hajot-a-sio-csatornara.html 

A bűzelzáró működésének elvét bizonyára már egy diák is el tudja magyarázni. Bátran kérjünk 

meg valakit! (Aki vállalja a magyarázatot, maga is kell, hogy értse!) 

Hangsúlyozzuk ezeknek a példáknak a megbeszélése során, hogy bár az életünk sokféle 

területén használatosak, a működésüknek ugyanazon fizikai törvény az oka. 

A hajszálcsövesség jelensége elég nyilvánvaló a tanulóink számára, születésük után röviddel 

találkoztak az első pelenkával. De tudjuk azt is, hogy mitől jó vagy rossz egy törölköző. Egy virágot 

megfesteni ételfestékkel már elég meghökkentő ahhoz, hogy érdekelje a gyerekeket, hogyan 

lehetséges ez. Ezt a kísérletet elvégezhetjük mi is előre, de felkínálhatjuk a diákjainknak is. 

Megfigyelhetik, filmezhetik, fényképezhetik, és nagyon-nagyon látványos! A legfontosabb: csak 

friss virággal (fehér rózsa, fehér szegfű) és elég tömény ételfestékkel működik. A kísérlet segíti a 

növények vízfelvételének megértését is. 

https://www.youtube.com/watch?v=dPf4YA-14pk 

Ha a vizesedő falakról beszélünk, ajánlatos egy száraz téglát és egy Ytong-darabot beletenni a 

vízbe. Jól láthatóan bugyborékolni fog a tégla az Ytongnál, semmi ilyesmi nem lesz látható.  

Érdekes felvetni, hogy mi a közös az esernyőben és a hamvas almában. Vagyis beszéljünk arról 

is, hogy a hajszálcsövesség jelensége lehet kedvezőtlen is, ezért olyan anyagból készül az esernyő, 

ami nem hajszálcsöves, és az alma felülete azért hamvas „gyárilag”, hogy ne rohadjon meg a fán. 

(Téli almát nem szabad fényesítve eltenni.) A cipőkrém a bőrcipő felületének a pórusait tömíti el, 

így az nem fog beázni az esőben. 

Ha példaként hajszálcsöves tárgyakat sorolunk, érdemes arra is kitérni, hogyan védekezünk, ha 

a hajszálcsövesség gondot okoz (szigetelés, krémezés, nejlonfelülettel borítás stb.). 

Megjegyzés 

Építészetileg gyönyörű víztornyaink egyike a szegedi „Öreg hölgy” víztorony. Szorgalmi 

feladatként járjanak utána az érdeklődő diákjaink, hogy mikor épült, ki tervezte, és hol van 

még az országban az ő tervei alapján épült víztorony!  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zielinski_Szil%C3%A1rd 

Érdekességként megemlíthetjük, hogy víztározót úgy is lehet létesíteni, hogy egy hegy 

gyomrába vájt nagy „lyukban” tartjuk a vizet. Ilyen a Gellérthegyi víztároló. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gell%C3%A9rthegyi_v%C3%ADzt%C3%A1rol%C3%B3 

A tégla esetében elmondhatjuk, hogy a téglában lévő levegőnek jelentős szerepe van a 

hőszigetelésben. 

  

http://www.origo.hu/video/20170314-hatvanszoros-gyorsitasban-nezze-meg-hogyan-zsilipelnek-at-egy-hajot-a-sio-csatornara.html
http://www.origo.hu/video/20170314-hatvanszoros-gyorsitasban-nezze-meg-hogyan-zsilipelnek-at-egy-hajot-a-sio-csatornara.html
https://www.youtube.com/watch?v=dPf4YA-14pk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zielinski_Szil%C3%A1rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gell%C3%A9rthegyi_v%C3%ADzt%C3%A1rol%C3%B3
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. Azért kell magasabban lennie az infúziós üvegnek, mert a palack és a beteg itt 

közlekedőedényt alkotnak együtt. A közlekedőedényekben pedig a folyadék a 

magasabban lévő folyadék szintjéről folyik az alacsonyabb felé.  

2. A falak vizesedésének oka a hajszálcsövesség. A vályogházakban ez különösen erős. Jó 

szigeteléssel lehet ellene tenni, például a hajszálcsöveket „el kell vágni” egy szigetelő 

(fém vagy műanyag) lappal.  

3. A sok mosás miatt idővel eltömődnek a hajszálcsövek, összeáll az anyag, és már nem 

tudja olyan jól felszívni a vizet. 

4. A buzgár jelenségét szintén a közlekedőedények elvével magyarázhatjuk. Mivel a gát 

túloldalán már magasabb a víz szintje, és a talaj teljesen átnedvesedett, így a 

közlekedőedények elve miatt az alacsonyabban fekvő területen is feltörhet a víz. 

Arkhimédész törvénye (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

A felhajtóerő kísérleti kimutatása, a nagyságát meghatározó fizikai mennyiségek vizsgálata. 

Arkhimédész törvénye és alkalmazása. Arkhimédész munkássága. 

Szövegértés, lényegkiemelés, számolási készség fejlesztése. 

Fontos fogalmak 

A felhajtóerő, súly, térfogat, Arkhimédész törvénye.  

Taneszközök 

Tanári tálca: üvegkád, víz, denaturált szesz, parafa dugó, pingponglabda, egy darab 

hungarocell, hurkapálca, gyertya, pici kő, rugós erőmérő, alumíniumhenger, vashenger, 

rézhenger, főzőpohár, üvegtál, amibe belefér a főzőpohár, belül üres henger kampóval (a 

kiszorított víz súlyának a méréséhez), tálca, törlőkendő. 

Javaslatok a tanórához 

Óra elején tanácsos az erőkről tanultakat átismételni.  

 Milyen erők hatnak egy rugós erőmérőn nyugalomban lógó testre?  

 Mi a nyugalom feltétele?  

 Mit jelent az, hogy az erők kiegyenlítik egymást?  

 Mi a feltétele annak, hogy egy test mozgásállapota megváltozzon? 

Ha az osztályunk szeret gondolkodni, érdemes a gyertya, a dugó mellé egy pici olyan tárgyat 

is a vízbe tenni, pl. követ, ami nem fog felemelkedni. Kivételezik a víz? Próbáljuk 

megmagyaráztatni a gyerekekkel, mi lehet az oka a kő elmerülésének! 
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A víz mellett érdemes 1-2 testet olajba vagy denaturált szeszbe is beletenni, hogy érzékeltessük: 

nem csak a vízben hat a felhajtóerő. 

Ha arkhimédészi hengerpárral kívánjuk Arkhimédész törvényét kísérletileg igazolni, gondoljuk 

meg, hogy a gyengébb képességű diákjaink tudják-e a kísérlet lépéseit követni, és felismerik-e a 

bizonyítandó törvényt! 

Nagyon fontos több azonos térfogatú, de különböző tömegű testre ható felhajtóerő nagyságát 

megvizsgálni! Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit várnak! Valószínűleg lesznek tanulók, akik 

szerint a nagyobb tömegű testre nagyobb lesz a felhajtóerő. Nem baj, hogy így gondolják! Többek 

között azért tanulunk fizikát, hogy a téves elgondolásokat korrigáljuk. 

A megértést segítheti, ha mérési eredményeinket rögzítjük egy táblázatban: 

 

Arkhimédész törvényének megértését segítő szimuláció: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_archimede

s&l=hu 

Arkhimédész nevével már találkozhattak a diákok a fizika tanulása során (sűrűség és egyszerű 

gépek témaköröknél). Vajon mire emlékeznek? 

Mindenképpen férjen bele az óránkba a levegőben és a vízben ható felhajtóerő 

összehasonlítása. Érdekes, és megtudjuk, miért érezzük vízben és miért nem érezzük levegőben a 

felhajtóerőt. 

Egyszerű, a megértést segítő, és amennyire lehet, a gyakorlathoz köthető feladatokat oldjunk 

meg. A munkafüzetben találunk ehhez segítséget. 

Megjegyzések 

A felhajtóerő ismeretében megmutathatjuk a diákjainknak ezeket a képsorokat – tudatosítva 

újra és újra, hogy hasznos dolog tudni a fizikát. (Az utolsó néhány kép jól láthatóan Photoshop 

segítségével készült, akár erről is beszélgethetünk.) 

http://toochee.reblog.hu/felresikerult-mentes 

Érdeklődő tanítványainknak feltehetjük a kérdést: Vajon szabadesés közben hat-e a 

felhajtóerő? Hogyan lehetne a sejtésünket vagy állításunkat igazolni?  

https://www.youtube.com/watch?v=6b13dgBjRs0 

Minden diákot érdekel, hogy az elengedett ballagási lufiknak mi lesz a sorsa. Itt most 

beszélhetünk róla, hogy itt is a felhajtóerőnek van szerepe:  

Piaristák az űrben: https://www.youtube.com/watch?v=gn4tdMOOJIQ 

Kamerát küldtünk az űrbe! Pamkutya Kalandok:  

https://www.youtube.com/watch?v=o-wla8bDbYs 

 Alumíniumhenger Vashenger Rézhenger 

A test súlya levegőben    

A test súlya vízben    

Felhajtóerő    

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_archimedes&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_archimedes&l=hu
http://toochee.reblog.hu/felresikerult-mentes
https://www.youtube.com/watch?v=6b13dgBjRs0
https://www.youtube.com/watch?v=gn4tdMOOJIQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-wla8bDbYs
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. A magas sótartalma miatt akkora felhajtóerő hat az emberre, hogy az kiegyenlíti a 

testre ható gravitációs erőt. 

2. A felhajtóerő nagysága a kiszorított víz súlyától függ. Attól, hogy mélyebbre merül a 

kő, már nem fog több vizet kiszorítani, így a felhajtóerő a két mélységben azonos. 

3. Arkhimédész valószínűleg a koronát kiegyensúlyozta egy kétkarú mérlegen egy darab 

színarannyal, majd mindkettőt vízbe mártotta. Mivel eltért a sűrűségük (és a történet 

szerint eltért), így a nagyobb térfogatú testre nagyobb felhajtóerő hatott, vagyis a 

mérleg nyelve elmozdult. 

4. Lemerülés után: 

a) A kiszorított víz térfogata megegyezett a tengeralattjáró térfogatával: 16 400 m3. 

b) A kiszorított víz tömege: 

V = 16400 m3  

 = ·1030 
kg

m3 (tengervíz sűrűsége)  

 = 
𝑚

𝑉
  m =  • V = 1030 

kg

m3 • 16400 m3 = 16892000 kg = 16892 t.  

c) A kiszorított víz súlya 168920000 N = 168920 kN volt. 

d) A felhajtóerő nagysága a kiszorított víz súlyával egyenlő, azaz 168920 kN. 

A katonai tengeralattjárók 200–800 méter mélységben tartózkodnak. A kutató 

tengeralattjárók közül néhány már a Mariana-árok mélységéig is le tudott merülni. 

Úszás, lebegés, merülés 

Az óra célja 

Úszás, merülés, lebegés. Az úszás, a lebegés, az elmerülés feltételeinek vizsgálata. Gyakorlati 

jelentősége. Tűzoltás!  

Fontos fogalmak 

Úszás, merülés, lebegés fogalma. Felhajtóerő, gravitációs erő, tartóerő, eredő erő, nyugalom 

feltétele.  

Taneszközök 

Tanári tálca: üvegkád, főzőpohár, víz, olaj, parafa dugó, pingponglabda, 2 darab hungarocell, 

hurkapálca, 2 db gyertya, kavics, üveggolyó, gyurmagolyó, 2 db vasszög, műanyag kés, alufólia 

kishajó, alumíniumhenger, tálca, törlőkendő. 
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Javaslatok a tanórához 

A világ legnagyobb konténerszállító hajójára már több mint 20 000 konténert lehet felpakolni. 

Olyan gyorsan fejlődik az áruszállítás, hogy már a 2 éve írt tankönyvi adatot is felülmúlták. A 

legújabb hajó össztömege meghaladja a 191 ezer tonnát. Feltehetjük a kérdést: Hogyhogy 

nem süllyed el egy ekkora tömegű hajó? 

http://aquamagazin.hu/kesz-lett-a-legnagyobb-kontenerszallito-hajo/?p=9142 

Indíthatjuk az óránkat a „tojásos” kísérlettel is. Hogy lehet, hogy ugyanaz a tojás egyik esetben 

a víz tetején van, másik esetben elmerül, sőt lebegni is képes? 

Feladhatjuk ezt a kísérletet szorgalmi feladatként otthoni kísérletnek is, filmet is készíthetnek a 

gyerekek róla, alámondott magyarázó szöveggel.  

Érdemes a kísérletek elvégzése előtt definiálni, hogy mikor mondjuk látvány alapján egy testre, 

hogy úszik, lebeg vagy elmerül. Így amikor kísérletezünk, már a helyes fogalmat tudják használni a 

tanulók.  

Az úszás, lebegés fogalma ― több fizikai fogalomhoz hasonlóan ― eltér a hétköznapi 

szóhasználattól. Hívjuk fel erre a gyerekek figyelmét. Akár össze is szedhetjük, melyek voltak a 

hasonló fizikai fogalmak.  

Mielőtt beletennénk a vízbe, minden tárgynál kérdezzük meg a gyerekeket: Mire számítunk? A 

diákoknak már vannak tapasztalataik, építsünk ezekre! 

A megértést segítheti, ha saját táblázatot készítünk, és akár a sűrűség értéke nélkül rögzítjük a 

tapasztalatainkat. A sűrűségértékeket később összegyűjtve vonhatjuk le a következtetést. 

Nem probléma, hogy nem találtunk olyan testet, amely lebegne a vízben. Ez segít 

továbblépnünk. Hogyan lehetséges mégis az, hogy egy tengeralattjáró, amelynek óriási tömege van 

és vasból készül, képes lebegni vagy éppen úszni? 

Az alufóliából készült hajónk úszik, de ha a földre kitesszük, és egy nagyobb súlyú gyereket 

ráállítunk, esetleg sikerül úgy összelapítani, hogy lemerüljön a vízben.  

Az átlagsűrűséggel találkozhattak már diákjaink, de ha nem, most fontos beszélnünk róla, 

hiszen a gigantikus méretű hajók ettől nem merülnek el, óriási tömegük ellenére.  

A halak „úszásáról” (definíció szerint lebegnek!) lehet, hogy tanultak már a gyerekek 

biológiaórán. Ha igen, különösen jó, így újra megerősíthetjük, hogy minden fizika! 

Megjegyzések 

Ha nagyobb folyó vagy tó közelében van az iskolánk, akkor megkérdezhetjük a gyerekeket, 

látták-e már, hogy a hajók oldalára beosztásokat festenek. Miért?  

Minden hajónak van egy megengedett merülési mélysége, a nemzetközi járatok oldalára 

felfestik a Plimsoll-jelet. 

Rövid továbbképzés halakból: 

http://akvarisztika.info/index.php/halak/a-halak-szervezete-testfelepitese.html 

Az 57 éves Alan Eustace több mint 41 ezer méterről végrehajtott sztratoszféra-ugrásáról itt 

olvashatunk; rövidfilm is tartozik az oldalhoz. 

http://ballon.hu/?p=947 

http://aquamagazin.hu/kesz-lett-a-legnagyobb-kontenerszallito-hajo/?p=9142
http://akvarisztika.info/index.php/halak/a-halak-szervezete-testfelepitese.html
http://ballon.hu/?p=947
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Felix Baumgartner ugrása: 2012. október 14-én, 39 045 méterről ugrott ki, 1342,8 km/h 

sebességgel zuhant a Föld felé, a hangsebesség 1,24-szeresét elérve, 4 perc 19 másodpercet töltött 

szabadesésben. 

https://www.youtube.com/watch?v=raiFrxbHxV0 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Azért katasztrófa az olajszennyezés, mert az olajnak kisebb a sűrűsége a víznél, úszik 

rajta, és igen nagy területen borítja be a tenger felületét, vékony filmréteget képezve 

rajta. Ezzel elzárja a levegő és a napfény útját a vízbe, így az élővilág elpusztul. 

2. Ha a lék a víz felett van: nem süllyed el a hajó. A víz alatti lyukon át a nyomás benyomja 

a vizet a hajótestbe. Ha az átlagsűrűség nagyobb lesz, mint a víz sűrűsége, a hajó 

süllyedni kezd.  

3. A karúszó megnöveli a gyermek térfogatát, miközben a súlya alig nő. Összességében 

tehát csökken a gyermek+karúszó átlagsűrűsége, így az már „úszik”. A karúszó 

megnövelt felhajtóerőt biztosít a gyerekeknek.  

4. A jég sűrűsége csak 90%-a a víz sűrűségének, ezért a jég mindig úszik a vízen. 

Ugyanezért a jéghegyeknek csak a 10%-a látszik ki a vízből.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=raiFrxbHxV0
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V. Hőmérséklet, halmazállapot 

Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési 

terület 

Ismeretanyag 

33. A 

hőmérsék-

let mérése 

Hőmérséklet mérése, 

hőmérséklet leolvasása a 

Celsius-féle hőmérőn. 

Alappontok meghatározása. A 

leggyakoribb hőmérséklet-

mértékegységek. 

Hőmérő, 

hőmérsékleti 

skálák, mérési 

hiba.  

Hőmérő leolvasása, 

Celsius-fok, kelvin, 

Fahrenheit-fok 

ismerete. 

34. Hővezetés, 

hőáramlás, 

hősugárzás 

Hővezetés, hősugárzás, 

hőáramlás a mindennapi 

életben. (Adventi angyalkák, 

hőkígyó, infrakamera.) 

Hőterjedés a különböző 

halmazállapotok esetén. 

Hővezetők, hőszigetelők.  

Mindennapi 

tapasztalatok 

és a kísérletek 

kapcsolata, 

magyarázata. 

Mindennapi 

életben való 

alkalmazása a 

hővezetésnek, 

hőáramlásnak, 

hősugárzásnak. 

A hő terjedésének 

módjai, a  

- hővezetés,  

- hőáramlás, 

- hősugárzás. 

Hővezető, 

hőszigetelő 

anyagok. 

35. Olvadás, 

fagyás 

Olvadáspont, olvadáshő.  

Mérési adatok rögzítése, 

grafikonon ábrázolás. 

Jégtömb dróttal, teherrel való 

átvágása.  

Fagyáspont mérése. 

A fagyáskor bekövetkező 

térfogatváltozás vizsgálata, 

gyakorlati jelentőségének 

megértése példákon 

keresztül, grafikonok 

értelmezése. 

Mindennapi 

tapasztalatok 

és a kísérletek 

kapcsolata, 

magyarázata. 

Olvadás, 

olvadáspont, 

olvadáshő, fagyás, 

fagyáspont. 

Nincs minden 

anyagnak olvadás-, 

illetve fagyáspontja. 

36. A víz 

fagyása 

A víz fagyása, túlhűtése.  

Csapadékfajták a 

környezetünkben. 

A víz hűtéséhez 

kapcsolódó 

jelenségek 

vizsgálata. 

Adott mennyiségű 

víz térfogata 4 C-

on a legkisebb, 

sűrűsége a 

legnagyobb. 

Túlhűtés. 
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Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési 

terület 

Ismeretanyag 

37. Párolgás Különböző anyagok 

párolgásának feltételei. 

A sólepárlás bemutatása. 

Páratartalom. 

A mindennapi 

tapasztalatok 

és a kísérletek 

kapcsolata, 

magyarázata. 

Párolgás fogalma. A 

párolgás sebessége 

függ az anyagi 

minőségtől, a 

folyadék hőmér-

sékletétől, a pá-

rolgó felület nagy-

ságától, a levegő 

páratartalmától. 

38. Forrás A víz melegítéséhez 

kapcsolódó jelenségek 

vizsgálata, forráspont mérése. 

(Csak demonstrációs kísérlet!) 

A párolgás és a forrás 

megkülönböztetése.  

A kuktafazék használatának 

előnyei. A forráspont 

nyomásfüggésének 

megismerése. 

Túlhevítés mikrohullámú 

sütőben.  

Balesetmegelő-

zés! 

A víz 

melegítéséhez 

kapcsolódó 

jelenségek. 

Forrás, forráspont.  

Forrás közben nő az 

anyag energiája. 

A forráspont függ a 

légnyomás 

értékétől.  

39. Lecsapódás A lecsapódás fogalma. Pára, 

köd.  

A mindennapi 

tapasztalatok 

és a kísérletek 

kapcsolata, 

magyarázata. 

Lecsapódás.  

Lecsapódás közben 

csökken az anyag 

energiája. 

40. Tanuló-

kísérlet 

Termikus 

kölcsön-

hatás 

Különböző hőmérsékletű 

testek termikus 

kölcsönhatásának 

megfigyelése. 

A hőmérséklet-változás 

mértékének megfigyelése, 

mérése. Adatok ábrázolása 

grafikonon. Fajhő. 

Megfordítható 

és megfordítha-

tatlan 

folyamatok. 

Gyakorlati 

tapasztalatok 

gyűjtése. 

Termikus 

kölcsönhatás. 

A termikus köl-

csönhatás közben 

kialakuló közös 

hőmérséklet függ a 

kiindulási 

hőmérséklettől, a 

két test tömegétől 

és a két test anyagi 

minőségétől.  
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Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési 

terület 

Ismeretanyag 

41. Összefog-

lalás 

Gyakorlás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

42. Témazáró 

dolgozat 

írása 

Az eddig tanult ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, 

precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

43. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztala-

tai alapján 

A témazáró dolgozat 

feladatainak megbeszélése.  

Hiányosságok 

pótlása. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

V. Hőmérséklet, halmazállapot 

  

Előzetes tudás Halmazállapotok. Víz a természetben. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőmérséklet mérésére alkalmas mérőeszközök megismerése és 

használatuk gyakorlása folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése 

közben.  

A víz hűtéséhez, melegítéséhez kapcsolódó jelenségek vizsgálata, 

olvadáspont, fagyáspont, forráspont mérése. A fagyáskor bekövetkező 

térfogatváltozás vizsgálata, gyakorlati jelentőségének megértése 

példákon keresztül.  

A „kuktafazék”- és a korcsolya-jelenség vizsgálata, az olvadáspont és 

forráspont nyomásfüggésének megismerése, gyakorlati alkalmazások 

keresése. 

Folyadékok tömegének, hőmérsékletének mérése, az összekeverés után 

kialakult közös hőmérséklet vizsgálata, a közös hőmérsékletet 

befolyásoló tényezők keresése, sejtések megfogalmazása és ellenőrzése. 

Folyamatok megfordíthatóságának vizsgálata, példák keresése 

megfordítható és megfordíthatatlan folyamatokra. 

A saját környezetünkben előforduló csapadékfajták csoportosítása, 

keletkezésük vizsgálata. 

A túlhűtés, túlhevítés jelenségének vizsgálata. 
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A hőmérséklet mérése 

Az óra célja 

Hőmérséklet mérése, hőmérséklet leolvasása a Celsius-féle hőmérőn. Hőmérsékleti 

alappontok ismerete. A leggyakoribb hőmérséklet-mértékegységek, mérési hiba. 

Fontos fogalmak 

Hőmérséklet mérése. Alappontok jelentése. Celsius-skála, Kelvin-skála, Fahrenheit-skála 

ismerete. Mérési hiba fogalma. 

Taneszközök 

Galilei-hőmérő (ha van), lázmérő, szobahőmérő, sütőhőmérő, iskolai hőmérő, és mindenféle 

hőmérő, ami csak fellelhető a környezetünkben. 

Tanuló kísérlethez: tálcák, főzőpoharak, hőmérők, jég, csapvíz, törlőkendő. 

Tanári kísérlethez: tálca, főzőpohár, hőmérő, vízmelegítő, hőmérő, törlőkendő. 

Javaslatok a tanórához 

Feltétlenül adjunk a gyerekek kezébe valamilyen hőmérőt, és olvassák le róla, amit csak lehet! 

Pl.: Milyen mértékegységben mér a hőmérő, mekkora tartományban képes mérni, mi a 

legkisebb beosztás értéke, van-e a hőmérőn eltérő színű felirat, és mi az? 

A tenyerünk hőmérséklete nem éri el a testhőmérsékletünket – erről ejtsünk néhány 

mondatot. 

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy amikor megfogták a hőmérőt, miért kellett várni egy kicsit. 

Erre a tapasztalatra majd visszautalhatunk a termikus kölcsönhatás tanításakor. 

Amíg áll a hőmérő a jeges pohárban, dokumentálhatják a tanulók az addigi tapasztalatokat a 

füzetükbe, így lesz ideje a jégnek egy kicsit megolvadnia. 

Kérdezzük meg a gyerekeket, találkoztak-e már a C-on kívül más hőmérséklet 

mértékegységgel is. Ha igen, hol? 

Elég sok tanulónak problémát okoz a különböző hőmérsékleti skálák közötti megfeleltetés. 

Legalább egyszer mutassuk meg, hogyan kell átváltani, majd ellenőrizzük együtt okostelefonnal 

vagy az átváltóprogrammal. Így izgalmasabb egy kicsit a feladat. 

http://www.mertekegyseg-atvaltas.hu/mertekegyseg-atvalto/homerseklet/ 

Az élet számos területén alkalmazzák már a hőkamerát. Keressünk együtt ilyen példákat, és 

beszéljük meg a hőkamera használatának az okát, előnyeit. 

Az óra végén érdemes megnézni a Berzsenyi Dániel Gimnázium honlapján a hőkamerával 

felvett nagyszerű kisfilmek közül néhányat. A hő terjedése témánál visszautalhatunk erre. 

https://sites.google.com/a/berzsenyi.hu/hokamera/a-kiserletek/hoterjedes/hoaramlas-a-

radiatorban 

  

http://www.mertekegyseg-atvaltas.hu/mertekegyseg-atvalto/homerseklet/
https://sites.google.com/a/berzsenyi.hu/hokamera/a-kiserletek/hoterjedes/hoaramlas-a-radiatorban
https://sites.google.com/a/berzsenyi.hu/hokamera/a-kiserletek/hoterjedes/hoaramlas-a-radiatorban
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Megjegyzések 

Ha van elég iskolai hőmérő, és marokra tudják fogni a tanulók, nem haszontalan, ha 

megnézzük: a tartályt fogják-e?! Ma már ez se mindenkinek természetes! 

Nagyon érdeklődő diákjainknak megmutathatjuk a Galilei-hőmérőt „működés” közben. 

Beszéljük meg velük, mi a működésének fizikai magyarázata. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnvoUzQWyK0 

Kompetenciamérés során és a központi matematika felvételi feladatok között is előfordult már 

hőmérséklet-átváltás egyik mértékegységről a másikra. Ott nem lehet okostelefont használni, tehát 

jó, ha előzetes tudással rendelkeznek a diákjaink. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Nálunk van szobahőmérő, 1 oC-os beosztások vannak rajta −35 oC-tól 55 oC-ig képes 

mérni. Kék folyadék van benne. 

Van higanyos lázmérőnk is 35 oC-tól 42 oC-ig mér, és 0,1 oC-os beosztások is vannak 

rajta. 

2. Mert a lázmérő az emberi hőmérséklet (láz) mérésére van kitalálva, így nincs szükség 

arra, hogy 0 oC-ot is tudjon mérni. Elvileg lehetne, mert a higany –39 oC-ig folyékony 

marad. 

3. Mert biztosan nem mutatna helyes éréket, hanem a valós környezeti hőmérsékletnél 

jelentősen nagyobb értéket mutatna a napsugárzásból eredő közvetlen hőhatás miatt.  

4. 14 oC-nak megfelel: 32 oF + 1,8 ∙ 14 oF = 57,2 oF, ez kerekítve 57 oF, és nem 58 oF, tehát 

nem jól írták, ha így számolták. 

58 oF-nak megfelel: (58 oF – 32 oF) : 1,8 = 14,4 oC, ami kerekítve 14 oC. Így megfelelő az 

átszámítás. 

5.   A Nap felszíni hőmérséklete: 5800–5900 K. 

A Hold felszíni hőmérséklete: éjszakai oldalán: −170 oC-tól –185 oC-ig. 

A legmagasabb hőmérséklet a napos oldalán: +130 oC. 

6.   Az Antarktiszon pingvin, rákevő fóka, kardszárnyú delfin és sirály is él. 

A tengerfenéki hőforrások 1500–3200 méteres mélységben találhatók. A forró víz a 

tengerfenéken tapasztalható vulkáni tevékenységből származik. Hatalmas méretű, 

akár a két métert is meghaladó hosszúságú csőférgek, valamint kagylók, rákok, polipok 

és halak is élnek itt. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dnvoUzQWyK0
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Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Az óra célja 

Hővezetés, hősugárzás, hőáramlás. Hőterjedés a különböző halmazállapotok esetén. 

Hővezetők, hőszigetelők.  

A hővezetés, hőáramlás, hősugárzás mindennapi életben való alkalmazása. (Adventi 

angyalkák, hőkígyó, infrakamera.) 

Fontos fogalmak 

Hővezetés, hősugárzás, hőáramlás. Hővezető, hőszigetelő anyagok. 

Taneszközök 

Tanári eszközök: edényfogó kesztyű, fémedény, hungarocelldarab, szőrmedarab, járólapdarab 

és mindaz, amiről eszébe juthat a gyerekeknek egy hétköznapi, hővezetéssel kapcsolatos 

jelenség. 

Hőáramláshoz: borszeszégő, gyufa, vasháromláb, főzőpohár, víz, KMnO4, papírkígyó. 

Világtérkép, amelyen a szél- és a tengeráramlatok látszanak. 

Hősugárzáshoz: hajsütő, hősugárzó (ha van), termosz. 

Tanulói kísérlethez: tálcák, főzőpoharak, legolcsóbb margarin, műanyag kanalak, fémkanalak, 

hurkapálcák, forró víz. 

Javaslatok a tanórához 

A gyerekeknek bőségesen van tapasztalatuk a hő terjedéséről. Ezt a tudást kell 

rendszereznünk, és az ok-okozati összefüggéseket megfogalmaznunk. 

Érdeklődő, a miérteket firtató diákjainknak kitérhetünk arra, hogy az anyag részecskékből áll. 

Azon a területen, ahol melegítjük a testet, ott megélénkül a részecskék ide-oda rezgése. A szorosan 

egymás mellet lévő részecskék így a szomszédjukat kezdik lökdösni, és így az egyre távolabb lévő 

részecskék mozgása élénkül meg. Ezért a testnek a melegítés helyétől egyre távolabbi részein is 

emelkedni fog a hőmérséklet. 

Ne felejtsük el a jég hőszigetelését kiemelni, és tegyük hozzá, hogy az élővilág nem létezne a 

tavakban, ha a jég különleges tulajdonsága nem lenne, vagyis jég  víz ! 

Ellenőrző tesztkérdések hővezetés témakörben: 

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f30.htm 

Egyszerű és nagyon látványos kísérlettel a hőáramlás bemutatását összeköthetjük a 

tengeráramlatok szemléltetésével, és ezzel besegítünk egy kicsit a földrajztanárnak is. (Sajnos a 

földrajzos filmek sokszor „nehéz” hideg vízről és „könnyű” meleg vízről beszélnek, ezt nekünk kell 

javítani. Ugyanis 1 kg hideg víz tömege kisebb – „könnyebb” – 2 kg meleg víz tömegénél.) 

https://www.youtube.com/watch?v=rEU7COtQV1I 

  

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f30.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rEU7COtQV1I
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Ha papírkígyót akarunk készíteni, itt találunk segítséget: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfi7GaaiP8U 

Segíti a „hőáramlás a gázokban” jelenséget szemléltetni és megbeszélni a hőlégballon indulását 

bemutató filmrészlet (18:20 − 19:20). 

http://www.dailymotion.com/video/xs9fl8  

A hőáramlás gyakorlati „alkalmazását” az állatvilágban is megfigyelhetjük. Az albatrosz vitorlázó 

repülésében gyönyörködhetünk: Fölöttünk az ég – David Attenborough: Élő bolygó 7/13 című 

filmjében (14:20 − 17:00). 

http://www.dailymotion.com/video/xs9fl8  

Ellenőrző tesztkérdések hőáramlás témakörben: 

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f29.htm 

Ezek után jöhet a kérdés, hogyan jut el a Nap melege a Földre. Nincs se szilárd, se folyékony, se 

légnemű közvetítő közeg! Ki ne ejtsük a napsugárzás kifejezést, mert ezzel a megoldást is 

kimondjuk! 

A hősugárzás megbeszélésénél visszautalhatunk az előző órán látott hőkamerás felvételekre. 

Kiegészíthetjük ezt azzal, hogy a forró hajsütővas alatt is érezhetjük a kezünkkel a meleget.  

Megjegyzések 

Ha beszéltünk arról, hogy a szilárd testekben hogyan terjed a hő, akkor próbáljuk rávezetni az 

okos diákjainkat, hogyan mehet ez végbe a folyadékok és a gázok esetében. 

Beszéljünk a padlófűtés, illetve a falfűtés előnyeiről. Ha diákjaink közül valaki ilyen házban lakik, 

elmondhatja a tapasztalatait. 

http://www.ziment.hu/kepek.html 

A hővezetés, hőáramlás, hősugárzás témakörén belül rengeteg nagyon érdekes dologról 

beszélgethetünk. Inkább szánjunk még 1 órát erre a témára, mint hogy végigszáguldjunk az 

egészen. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A jég, a hó jó hőszigetelő anyag. A kinti nagyon hideg, mínusz 40 C hőmérséklethez 

képest a benti hőmérséklet a testek melegétől 10 C körül is lehet, ami melegnek 

számít. Az iglun belül a szél sem fúj, ami a hőérzetet javítja. 

2. A tartószerkezet jó, ha fémből van, mert masszív, stabil, merev és ellenálló. Az 

ülőfelület viszont ősztől tavaszig kellemetlen hideg lehet, nyáron pedig kellemetlen 

meleg, mert a fémek jó hővezetők. 

3. A hótakaró egyenletes hőmérsékletet és nedvességet biztosít a földbe vetett 

magoknak. A hó hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően megvédi a vetést a téli 

fagyoktól.  

4. Az albatrosz a felfelé áramló meleg levegő segítségével tud hosszú ideig a levegőben 

maradni.  

https://www.youtube.com/watch?v=yfi7GaaiP8U
http://www.dailymotion.com/video/xs9fl8
http://www.dailymotion.com/video/xs9fl8
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f29.htm
http://www.ziment.hu/kepek.html
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5. Fényes, fehér vagy króm felület lenne jó, mert jobban visszaveri, és nem nyeli el a 

hősugarakat. Néhány sütő valóban ilyen, de a legtöbb barna. Igaz, zománcos, azaz 

„fényes”. 

6. Ha felhős az ég, kevésbé hűl le a levegő, mert a felhők visszaverik a sugárzó hőt a 

földfelszínre. Ha felhőtlen az ég, akkor a Föld melege szabadabban távozhat a 

világűrbe, azaz hidegebb lesz. https://www.idokep.hu/felhokep# 

Olvadás, fagyás  

Az óra célja 

Olvadáspont, olvadáshő. Mérési adatok rögzítése, grafikonon ábrázolása. Olvadáspont 

mérése.  

A fagyáskor bekövetkező térfogatváltozás vizsgálata, gyakorlati jelentőségének megértése 

példákon keresztül, grafikonok értelmezése. Mindennapi tapasztalatok és a kísérletek 

kapcsolata, magyarázata. 

Nincs minden anyagnak olvadás-, illetve fagyáspontja. Van, amelyiknek csak olvadási 

tartománya van. 

Fontos fogalmak 

Olvadás, olvadáspont, olvadáshő, fagyás, fagyáspont. 

Taneszközök 

Tanulói kísérlet: tálca, főzőpohár, hőmérő, jég. 

Tanári kísérlet: tálca, 250 cm3-es főzőpohár, 100 cm3-es főzőpohár, szalol, meleg víz, hőmérő, 

parafa alátét, vaj vagy margarin. 

Javaslatok a tanórához 

Nyelvünkben a szilárd és folyékony halmazállapotú vízre többféle kifejezés van, amit a 

természetben is megfigyelhetünk. Óra elején érdemes összegyűjteni őket − mi is 

gazdagíthatjuk a gyerekek szókincsét − és csoportosítani tudjuk ezeket halmazállapotuk 

szerint. Nekünk egy kis segítség: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaAlapismeretek/ch06s06.

html 

A jég olvadásának vizsgálata egy nagyon egyszerű kísérlet. Feltétlenül végeztessük el a 

tanulóinkkal, hogy a megfigyelést, a tapasztalatok dokumentálását gyakoroltassuk. 

A jég, a hó olvadásán kívül a gyerekeknek gyakorlatilag nincs tapasztalatuk az olvadásról, éppen 

ezért ne hagyjuk ki a szalol olvadásának megfigyelését.  

Ha nincs a szertárunkban szalol, hasonlóan jó anyag az olvadáspont vizsgálatához a fixírsó 

(Na2S2O3). Színtelen, kristályos, veszélytelen vegyület, az olvadáspontja: 48 oC. 

https://www.idokep.hu/felhokep%23
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaAlapismeretek/ch06s06.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaAlapismeretek/ch06s06.html
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Időzzünk el az anyagok olvadáspontját tartalmazó táblázatnál egy kicsit. Különösen azon 

anyagok olvadáspontjának az értelmezését ne lépjük át, amelyek nem triviálisak. Pl.: az oxigén 

olvadáspontja: −219 C. A gyerekek számára elképzelhetetlen, hogy az oxigén lehet szilárd is. 

Megfigyelhetjük a szalol fagyását, de sajnos könnyen előfordulhat, hogy a szalol nem fagy meg 

még óra végére sem, és az se szerencsés, ha a hőmérő belefagy a szalolba. 

Ha van a szertárunkban vagy a kémiatanártól tudunk kérni, használjunk inkább fixírsót, mert 

vízben oldódik, így könnyebben visszanyerjük a hőmérőnket. 

A margarin megszilárdulásának megfigyelése közben azt is megbeszélhetjük, hogy nem minden 

anyagnak van konkrét olvadáspontja (olvadási tartománya van); ennek oka az anyag szerkezetében 

keresendő. 

Ha fagyasztani szeretnénk vizet, sós jég segítségével megtehetjük. Nagyon látványos! 

https://www.youtube.com/watch?v=rEzFnhUZREE 

Az előzőek gyakorlati alkalmazása az otthoni fagyikészítés: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=eAlwQVHxlNY 

Az olvadáshő fogalma, értelmezése nem tartozik a minimálisan szükséges ismeretek közé. 

Érdemes mégis beszélnünk róla, hogy könnyebben tudjuk értelmezni pl. „a fagyasztás sós jéggel” 

kísérletet is. 

A növényvilág védekezése a fagy ellen (fantasztikus!). Az óriás lobélia „módszerét” láthatjuk A 

fagy világa – David Attenborough: Élő bolygó 2/13 című filmjében! (10:00 – 11:35). 

http://www.dailymotion.com/video/xs6xgl 

Jó lenne, ha következő órára − amikor a víz fagyásáról lesz szó − minél több gyerek elvégezné 

„a jég szétrepeszti az üveget” kísérletet. Nagyon fontos, hogy tapasztalatot szerezzenek a fiatalok, 

mivel az életben számtalan területen figyelembe kell venni ezt a jelenséget. 

Megjegyzések 

Érdeklődőbb tanulóinkkal megbeszélhetjük, hogy az olvadás közben a felvett hő (energia) nem 

hőmérséklet-emelkedést okoz, hanem a részecskék mozgásának a „tágasságát” fokozza, így 

távolabb kerülnek egymástól, ami halmazállapot-változással jár. 

A halmazállapotok részecskemodellezéséhez segítség és jó szemléltetés ez a szimuláció: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_hu.html 

A tankönyv 70. oldalán lévő Chesapeake-öbölben fekvő Holland-szigetről itt lehet bővebben 

olvasni: 

http://vizpartifejlesztesek.blog.hu/2014/02/20/az_elsullyedt_holland-sziget_nyomaban 

Ha az olvadáshővel való számolást mélyíteni szeretnénk néhány számolásos feladaton 

keresztül: https://player.nkp.hu/play/62358 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rEzFnhUZREE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=eAlwQVHxlNY
http://www.dailymotion.com/video/xs6xgl
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_hu.html
http://www.erdekesvilag.hu/eleuthera-ahol-a-karib-tenger-es-a-csendes-ocean-talalkozik/
http://vizpartifejlesztesek.blog.hu/2014/02/20/az_elsullyedt_holland-sziget_nyomaban
https://player.nkp.hu/play/62358
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. Ilyen hidegben már nem lehet higanyos hőmérőt használni, mert a higany –39 oC-on 

megfagy. 

2. Az ékszerészek olvasztótégelye csak olyan magas olvadáspontú anyagból készülhet, 

ami az arany olvadáspontjánál (1064 oC) és az ezüst olvadáspontjánál (961,8 oC) is 

magasabb. Az ötvösök kerámia vagy grafit izzító tégelyben olvasztják ezeket a fémeket. 

3. Mert egy használaton kívüli házban a hőmérséklet gyorsan fagypont alá süllyed, és a 

bojlerba, kerti csapba belefagyhat a víz. A jég sűrűsége kisebb, így ha megfagy a víz, 

térfogata megnő, és szétfeszíti a tároló edényt, bojlert, csövet, nagy károkat okozva 

ezzel.  

4. Többféle fagyálló ablakmosó folyadék létezik. Kapható –19 oC- tól –70 oC-ig többféle.  

5. A ráhulló eső/hó a hajlatokban megfagyhat, kitágulva széttörné, rombolná a szobrokat. 

A víz fagyása 

Az óra célja 

A víz fagyása, túlhűtése.  

Csapadékfajták a környezetünkben. A víz hűtéséhez kapcsolódó jelenségek vizsgálata. Adott 

mennyiségű víz térfogata 4 C-on a legkisebb, sűrűsége a legnagyobb. 

Fontos fogalmak 

A víz fagyása, túlhűtése. A víz térfogata 4 C-on a legkisebb, sűrűsége a legnagyobb. 

Taneszközök 

Jéggel szétrepesztett palack, amit az óra előtt vegyünk ki a hűtőből.  

Javaslatok a tanórához 

A téma feldolgozását a szétrepesztett üveggel kezdhetjük. Eléggé meghökkentő és látványos 

jelenségről van szó, amit feltétlenül meg kell jegyezni mindenkinek. (Így a gyerekek talán nem 

fogják napokra a fagyasztóban hagyni az innivalót.) 

A tankönyv 72. oldalán lévő grafikonokat feltétlenül együtt elemezzük.  

Ne felejtsük el újra megbeszélni, milyen gyakorlati jelentősége van annak, hogy a víz fagyásakor 

csökken a sűrűsége, nő a térfogata.  

2017 telén nagyon hideg volt, akkor készültek ezek a felvételek. Nagyon fog tetszeni a 

gyerekeknek. Így fagy meg a forró víz a nagyon hidegben pillanatok alatt: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNcYtAP60nE 

https://www.youtube.com/watch?v=jCBzHswmNzM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VNcYtAP60nE
https://www.youtube.com/watch?v=jCBzHswmNzM
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Túlhűtés szemléltetésére Härtlein Károly nagyszerű filmje kiváló: 

http://goliat.eik.bme.hu/~hartlein/tulhutes.mp4 

Ez is jó: https://www.youtube.com/watch?v=atxIYWEti1s 

A túlhűtés okozza az ónos esőt, aminek nagyon durva következményei lehetnek: csúszós lesz 

az út, ami nagyon balesetveszélyes; a jég ráfagy az ágakra, amitől azok letörhetnek; a jeges 

villanyvezetékek leszakadhatnak.  

Nézzük meg az erről szóló rövid filmeket! 

Normafa ónos eső katasztrófa Után – 2014.12.  

https://www.youtube.com/watch?v=TFN2ioE6oFI 

Ónos eső pusztítása a Mátrában: https://www.youtube.com/watch?v=VmSwZJZMrj8 

Szinte hihetetlen: https://www.youtube.com/watch?v=mJnstgx_J5o 

A szilárd anyagok olvadáspontja nemcsak a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. 

Nyomásról már tanultunk, így a látottakat értelmezni is tudjuk. Az óra felépítésétől függően 

illesszük be az óránkba! A film rendkívül látványos, gyorsítva, jól láthatóan mutatja be a kísérletet, 

a magyarázat angol nyelvű. 

https://www.youtube.com/watch?v=gM3zP72-rJE 

Ellenőrző tesztkérdések az olvadás-fagyás témakörhöz:  

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f34.htm 

Megjegyzések 

Minden, ami a hópelyhekről tudható, sőt minták is vannak, ha a gyerekek szépséges 

hópelyheket akarnak „gyártani”: 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/hopehely/hopehely.htm 

Párolgás 

Az óra célja 

A párolgás fogalma, a párolgást befolyásoló tényezők. Páratartalom. A sólepárlás bemutatása. 

Mindennapi tapasztalatok és a kísérletek kapcsolata, magyarázata. 

Fontos fogalmak 

Párolgás fogalma. A párolgás sebessége függ az anyagi minőségtől, a folyadék 

hőmérsékletétől, a párolgó felület nagyságától, a levegő páratartalmától. A szublimáció. 

Taneszközök 

Tanári kísérlet: körömlakklemosó, cseppentő (2 db), 2 db azonos méretű főzőpohár, egyikben 

csapvíz, a másik a forró vízhez kell, vízmelegítő, karos mérleg, itatóspapír, hajszárító 

(legyezgetés helyett). Naftalin, kámfor, jód. Borszeszégő, gyufa, kémcsőben jódkristály pici 

vattával lezárva. 

http://goliat.eik.bme.hu/~hartlein/tulhutes.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=atxIYWEti1s
https://www.youtube.com/watch?v=TFN2ioE6oFI
https://www.youtube.com/watch?v=VmSwZJZMrj8
https://www.youtube.com/watch?v=mJnstgx_J5o
javascript:parent.parent.fogalom('olvad%C3%A1spont')
https://www.youtube.com/watch?v=gM3zP72-rJE
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f34.htm
http://www.termeszettar.hu/anyagok/hopehely/hopehely.htm
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Tanulói kísérlet: tálca, hőmérő, vatta, mindenkinek a saját dezodorja (körömlakklemosó 

helyett). 

Javaslatok a tanórához 

2010-ben az egész ország összefogott az árvíz elleni védekezésben. Tanítványaink akkor még 

nagyon kicsik voltak, így jó, ha látják, milyen károkat tud okozni a feltartóztathatatlan víz, és 

milyen az, amikor az emberek egymást segítik. Innen indíthatjuk az órát: Hová lett ez a sok 

víz? 

https://www.youtube.com/watch?v=svIreYRcnG8 

https://www.youtube.com/watch?v=ow9EG3m6fwk 

Mielőtt elkezdünk vizsgálódni, rögzítsük, hogy csak egy tulajdonságban különbözhetnek azok a 

jelenségek, amelyeket össze akarunk hasonlítani, mert csak így vonhatunk le következtetéseket. 

Időt takarítunk meg, ha a körömlakk csepegtetése előtt összeállítjuk a forró víz és a hideg víz 

párolgását összehasonlító kísérletet. Miután megfigyeltük a körömlakk és a csapvíz párolgását, a 

forró vizes kísérletből is levonhatjuk a következtetést. 

Feltétlenül térjünk ki arra, hogy az erkélyen, az udvaron teregetve a párolgást segítő hajszárító 

szerepét mi tölti be. 

A páratartalomról úgy beszéljünk, hogy nézzük meg a településünkön a pillanatnyi 

páratartalmat, így könnyebben fogják érteni a gyerekek. Mit jelent a leolvasott %-os érték? 

https://www.idokep.hu/para 

Nekünk egy kis segítség: http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm 

A gyerekek tapasztalhatták már, hogy a mosógépből kivett ruhákat ki kell teregetni, ahhoz, 

hogy megszáradjanak másnapra, és ne penészedjenek be. Elég, ha írásvetítőn mutatjuk be, hogyan 

függ a párolgás sebessége a felület nagyságától, és kivetítjük a két óraüveget a szétkent és az egy 

nagy cseppet alkotó folyadékokkal. 

Ki ne hagyjuk a hőmérő tartályának a befújását dezodorral! (Személyesebb az élmény, ha 

körömlakklemosó helyett mindenki a saját dezodorját használja ehhez a kísérlethez.) Mielőtt 

elvégeznénk ezt a kísérletet, beszéljük meg a diákokkal, hogy szerintük mi fog történni és miért. 

Kössük össze a hétköznapokkal azt a tapasztalatunkat, hogy a párolgó folyadék hűti a 

környezetét, és keressünk példákat a mindennapi életből. Hol lehet ezt hasznosítani? 

(Hűtőszekrény, jégpályák hűtése, orvosi hűtés fájdalomcsillapítás érdekében.) 

Végül feltehetjük a kérdést, hogy hány fokon párolognak a folyadékok. Hadd mondjanak 

mindenfélét a gyerekek, nem baj, ha látjuk, hogyan gondolkodnak. 

A szublimációs kísérletek mindig lenyűgözik a diákokat. Ha van kámfor vagy naftalin a 

szertárunkban, mutassuk meg. Nem valószínű, hogy találkoztak már ezekkel az anyagokkal, 

legfeljebb az illatukkal.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=svIreYRcnG8
https://www.youtube.com/watch?v=ow9EG3m6fwk
https://www.idokep.hu/para
http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm
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A jódos kísérlet nagyon egyszerű és látványos, ne hagyjuk el! Ha nincs a szertárunkban jód, 

akkor itt megmutathatjuk a kísérletet: https://player.nkp.hu/play/62479 

Ellenőrző tesztkérdések a párolgás témakörhöz:  

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f32.htm 

Ha marad időnk, érdemes megnézni, hogyan védekeznek a növények a nagy melegben a 

párolgás ellen: Sir David Attenborough: Az élő bolygó: Sivatag (26:00 – 27:05). 

http://www.dailymotion.com/video/xs8hsh 

Megjegyzések 

Itt olvashatunk a sólepárlásról: 

https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/igy_keszul_a_tengeri_so_fapapucsban 

Ha beszéltünk már arról, hogy az anyagok részecskékből állnak, melyek mozognak, akkor 

érdeklődő diákjainkkal megbeszélhetjük, hogy a párolgás jelenségénél mi is történik ezekkel a 

részecskékkel. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A ventilátor a párolgó felület közeléből elfújja a páradús levegőt, miközben a helyébe 

valamivel szárazabb levegő kerül. Ezáltal a párolgás sebessége növekedni fog. A 

párolgáshoz szükséges energiát a környezetétől vonja el a párolgó anyag, így az hűlni 

fog.  

2. A mezővédő erdő elsősorban a szél káros hatásaitól védi a mezőgazdasági 

termőterületeket. A szél a szántóföldek talajának párologtatását, kiszáradását segíti, 

amit az erdősáv mérsékel azáltal, hogy a föld felett csökkenti a szél sebességét. 

3. Zárt térben, kicsi felületről a párolgás mértéke nagyon kicsi, így a vizes törölköző vizes 

marad, a tornaruhával együtt. Ez pedig néhány óra alatt jó büdös lesz, hosszabb idő 

alatt pedig penészes. 

4. A kutya nyelvéről a lihegés során a nedvesség elpárolog, ami energiát von el a kutyától. 

Az energiaelvonás a hőmérséklet csökkenésével jár együtt, ezért liheg a kutya. (Amikor 

fagyit eszünk, mi is így hűtjük magunkat.) 

5. a) A Balaton felszínéről elpárolgott víz mennyisége függhet az évi hőmérséklet 

alakulásától, valamint a tó felszínének nagyságától. Valószínűleg magasabb vízállásnál 

nagyobb a tó felszíne is. 

b) A Balaton mélysége szoros kapcsolatban van az évi csapadék mennyiségével. 

Érdekes megfigyelni, hogy egy esős év kihat a következő évre is. Ugyanakkor látni azt 

is, hogy több, egymás utáni száraz, aszályos év miatt a tó átlagos mélysége jelentősen 

képes csökkenni. 

  

https://player.nkp.hu/play/62479
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f32.htm
http://www.dailymotion.com/video/xs8hsh
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/igy_keszul_a_tengeri_so_fapapucsban
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Forrás 

Az óra célja 

A víz melegítéséhez kapcsolódó jelenségek vizsgálata, a forráspont mérése. A párolgás és a 

forrás megkülönböztetése. A kuktafazék használatának előnyei.  

A forráspont nyomásfüggésének megismerése. Balesetmegelőzés! Forrás közben nő az anyag 

energiája. Túlhevítés mikrohullámú sütőben.  

Fontos fogalmak 

Forrás, forráspont. Túlhevítés. A forráspont függ a légnyomás értékétől. Párolgás.  

Taneszközök 

Tanári kísérlet: borszeszégő, vasháromláb, nagy lombik vízzel, gyufa, hőmérő, gumidugó, 

lombikfogó, kancsó hideg víz, injekciós fecskendő. 

Tanulói kísérlet: tálca, injekciós fecskendő, főzőpohárban víz. 

Javaslatok a tanórához 

A forrás megbeszélésének elején különböztessük meg a forró (nagyon meleg) vizet a forró 

(forrásban lévő) víztől. Használjuk következetesen a fogalmakat, hogy mindig egyértelmű 

legyen a diákoknak, miről beszélünk. Követeljük meg tőlük is ezt. 

Jó nagy lombikban forraljunk vizet, hogy messzebbről is lássák a gyerekek a buborékokat, majd 

az erőteljes bugyborékolást. 

A víz forrására várva figyeljük meg, mi történik a lombikban. Beszéljük meg, hogy a hőmérséklet 

emelkedése közben mikor, hol keletkeznek buborékok, elérik-e a lombik tetejét, és mi van a 

buborékokban. 

Ne lepődjünk meg, ha a víz nem 100 C-on fog forrni, és együtt gondoljuk végig, mi lehet az oka. 

A forrásponttáblázatot érdemes böngészgetni, és együtt nézni az olvadáspont-táblázattal. 

Különösen érdekes olyan anyagoknak megkeresni az olvadás- és forráspontját, amelyek mind a két 

táblázatban szerepelnek.  

A túlhevítés jelenségéről is feltétlenül beszéljünk, baleset-megelőzési szándékkal, és vetítsük le 

valamelyik filmet. 

A rövidebb film (10 sec): http://indavideo.hu/video/A_mikro_is_lehet_veszelyes 

A hosszabb film (1:40 min): https://www.youtube.com/watch?v=1_OXM4mr_i0 

Mielőtt a forráspont légnyomástól való függését vizsgálnánk, tájékozódjunk az osztályban, 

használnak-e otthon kuktát, és ha igen, mit szoktak benne elkészíteni. Hátha tudják néhányan, 

milyen előnyös tulajdonságai vannak ennek az edénynek.  

  

http://indavideo.hu/video/A_mikro_is_lehet_veszelyes
https://www.youtube.com/watch?v=1_OXM4mr_i0
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A forráspont légnyomástól függését bemutató kísérlet nagyon látványos és megdöbbentő is, 

hiszen hideg vízzel bírjuk forrásra a lombikban lévő hűlő vizet. Azon kívül, hogy elkápráztatjuk a 

gyerekeket, feltétlenül térjünk ki a gyakorlati jelentőségére is. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8JFmMOTa1o  

Megmutathatjuk, hogyan csökken a forráspont értéke, ha csökken a külső légnyomás. Ezzel 

magyarázatot kapunk arra, miért forr jóval 100 C alatt a víz, ha egyre magasabbra megyünk. Búra 

alatt lévő főzőpohárban a 24 C-os víz a levegő kiszivattyúzása közben forrni kezd. 

https://www.youtube.com/watch?v=L6QROeRMMN8 

Ha rendelkezésünkre áll kellő számú fecskendő, adjuk a gyerekek kezébe, hogy maguk is 

kipróbálhassák a hideg víz forralását. Ha csak magunk akarjuk bemutatni a kísérletet, gondoljunk 

arra, hogy messziről nem sok minden látszik. Ez esetben mutassuk meg kivetítve is. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpFC-JGiUzE 

A forrás megbeszélése után hasonlítsuk össze, és rögzítsük a párolgás és a forrás eltérő és 

megegyező tulajdonságait:  

Párolgás Forrás 

Az anyag légneművé válik. 

Minden hőmérsékleten.  Forrásponton történik. 

A folyadék felszínén történik a 

halmazállapot-változás. 

A folyadék belsejében és felszínén is 

történik a halmazállapot-változás. 

Nő a légneművé váló anyag belső energiája. 

Megjegyzések 

Papin életéről itt olvashatunk kicsit bővebben: 

http://www.bgrg.hu/Files/fiz/FizikaWeblap/arckepcsarnok/papin.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Általában igen, de tapasztaltuk, hogy a forráspont függ a nyomástól, tehát 

előfordulhat, hogy szobahőmérsékletű víz is forr, ha kellően alacsony a nyomás. 

2. A halmazállapot-változások függnek a nyomástól is, így egy-egy halmazállapot-változás 

hőmérséklete eltérő lehet. „Bármilyen” hőmérsékleten történő halmazállapot-

változás nincs, de egy-egy halmazállapot-változás tág hőmérsékleti határok között 

végbe mehet.  

A többi kérdés a lecsapódásra vonatkozik, a válaszok a „A lecsapódás” cím alatt 

találhatók. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u8JFmMOTa1o
https://www.youtube.com/watch?v=L6QROeRMMN8
https://www.youtube.com/watch?v=OpFC-JGiUzE
http://www.bgrg.hu/Files/fiz/FizikaWeblap/arckepcsarnok/papin.html
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A lecsapódás 

Az óra célja 

A lecsapódás fogalma. Pára, köd. Mindennapi tapasztalatok és a kísérletek kapcsolata, 

magyarázata.  

Fontos fogalmak 

Lecsapódás. Lecsapódás közben csökken az anyag energiája. 

Taneszközök 

Tanári kísérlet: borszeszégő, vasháromláb, lombik vízzel, gyufa, kb. 1 dm2-es üveglap vagy 

fémlap. 

Tanulói kísérlet: tálca, óraüveg. 

Javaslatok a tanórához 

A lecsapódás bevezetéseként a szemüvegesekhez fordulhatunk az osztályban. Ők ugyanis 

tudják, milyen az, amikor bepárásodik a szemüvegük. Fogalmazzák meg a gyerekek, hogy 

milyen helyzetekben élik át ezt a jelenséget. 

Beszéljük meg azt is, hogy NINCS lecsapódási pont, ahogy párolgási pont sincs. 

Néhány lecsapódással kapcsolatos jelenséget láthatunk: jégvirágos ablak, fagyasztóból kivett 

üveg párás oldala. 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_5&c=fizika 

Beszélhetünk a szellőztetés fontosságáról, illetve arról, hogy a passzívházak esetében hogyan 

előzik meg a sarkok penészesedését. 

A repülőgépek mögött látható kondenzcsíkokról néha áltudományos butaságok terjednek. 

Feladatunk, hogy a tudatlanságot eloszlatva tudást adjunk a diákjainknak.  

Egy kis kondenzcsík „tudomány”: 

http://ferihegyirepuloter.network.hu/blog/ferihegyi_repuloter_klub_hirei/hogyan-

keletkezik-a-kondenzcsik-rossz-e-az-egeszsegre 

A halmazállapot-változások végéhez érve ismételjük át a légkörben lévő csapadékfajtákat: 

http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm 

  

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_5&c=fizika
http://ferihegyirepuloter.network.hu/blog/ferihegyi_repuloter_klub_hirei/hogyan-keletkezik-a-kondenzcsik-rossz-e-az-egeszsegre
http://ferihegyirepuloter.network.hu/blog/ferihegyi_repuloter_klub_hirei/hogyan-keletkezik-a-kondenzcsik-rossz-e-az-egeszsegre
http://termtud.akg.hu/okt/7/idojaras/3vizlegkorben.htm
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A gyászbogár vízfelvételét a ködből itt nézhetjük meg: Sir David Attenborough: Az élő bolygó: 

Sivatag (32:30 – 33:22) Nagyon hasznos anyag. 

http://www.dailymotion.com/video/xs8hsh 

Megjegyzések 

A passzívház szellőztetéséről itt olvashatunk: 

http://www.juroplan.hu/miert-passzivhaz/passziv-haz-komponensek/item/18-passzivhaz-

szelloztetes 

Kémiaórán találkoznak a gyerekek a desztillációval. Ha már tanulták, kapcsolódhatunk a 

meglévő ismeretekhez, ha még nem, segíthetjük a kémiaoktatást. 

https://www.youtube.com/watch?v=VgUET2UPbnE&list=PL7843A5CB3182241B&index=8 

Kérdések és feladatok megoldása 

1-2.   Az 1. és 2. kérdésre a válasz a „Forrás” cím alatt található. 

  3.    A meleg, párás levegő, ami főzéskor felfelé mozog, páraelszívó hiányában lecsapódik 

az alacsonyabb hőmérsékletű bútorokra, falra. Ráadásul ez a gőz nem tiszta vízpára, 

hanem sokszor elég zsíros is, így bepiszkítja azt a felületet, amire lecsapódik. Ha nincs 

páraelszívó, érdemes nyitott ablaknál főzni. 

  4.    A kondenzcsík mesterségesen létrehozott felhő, ami a magasan közlekedő repülőgép 

után látható légköri jelenség.  

A hajtóművekből kiáramló égéstermékek a légkörben lévő vízpára számára 

kondenzációs magvakként szolgálnak. Ha a repülési magasságban jelen van kellő 

mennyiségű víz, ez a víz kicsapódik, kifagy – ahogy normál felhőképződés során is a 

levegőben lebegő kis porszemcsék szolgálnak kondenzációs magként. 

Az, hogy mennyire láthatók a kondenzcsíkok, milyen sokáig maradnak fenn és 

mennyire terjednek szét, csak az adott légréteg páratartalmától, hőmérsékleti és 

szélviszonyaitól függ. 

  5.    A hidegben a szemüveg lehűl, és a meleg szobába lépve a szobában levő pára (minden 

helyiségnek van valamilyen páratartalma) lecsapódik a hideg felületre. 

  

http://www.dailymotion.com/video/xs8hsh
http://www.juroplan.hu/miert-passzivhaz/passziv-haz-komponensek/item/18-passzivhaz-szelloztetes
http://www.juroplan.hu/miert-passzivhaz/passziv-haz-komponensek/item/18-passzivhaz-szelloztetes
https://www.youtube.com/watch?v=VgUET2UPbnE&list=PL7843A5CB3182241B&index=8
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p
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A termikus kölcsönhatás 

Az óra célja 

Különböző hőmérsékletű testek termikus kölcsönhatásának megfigyelése. A hőmérséklet-

változás mértékének megfigyelése, mérése. Adatok ábrázolása grafikonon. Fajhő. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok. Gyakorlati tapasztalatok gyűjtése. 

Fontos fogalmak 

Termikus kölcsönhatás. A termikus kölcsönhatás közben kialakuló közös hőmérséklet függ a 

kiindulási hőmérséklettől, a két test tömegétől és a két test anyagi minőségétől.  

Taneszközök 

Tanári kísérlet: vízmelegítő, tálca, hideg víz, 2 db nagyméretű főzőpohár, 2 db kisebb méretű 

főzőpohár, 2 db hőmérő, hőszigetelésre fadarab vagy hungarocell, ételfesték vagy tinta. 

Azonos tömegű, szobahőmérsékletű víz és étolaj, kicsi főzőpohárban. 

Tanulói kísérlet: tálca, nagyméretű főzőpohár hideg vízzel, kisebb méretű főzőpohár forró 

vízzel, tálcánként 2 db hőmérő, hőszigetelésre fadarab vagy hungarocell, ételfesték vagy tinta. 

Javaslatok a tanórához 

Tanulóinknak számos tapasztalata van a termikus kölcsönhatásról a fogalom ismerete nélkül 

is (hűtőszekrénybe tett étel lehűl, forró zuhany alatt átmelegszünk stb.). Gyűjtsünk minél 

többet ezekből, és próbáljuk megfogalmazni, mi a közös a nagyon eltérő példákban. 

Célszerű a tanulói kísérletet magunknak is elvégezni a tanári asztalnál. Vannak gyerekek, 

akiknek a világos, egyértelmű utasítások megértését segíti, ha látják is azt, amit majd tenniük kell. 

Ha nincs elég eszközünk a tanulói kísérlethez, akkor is vonjunk be minél több gyereket a 

kísérletezésbe. Pl.: A hőmérő leolvasását, az adatok rögzítését a táblára vezessük fel, a fél percek 

mérését rábízhatjuk 1-1 tanulóra. 

Időt takaríthatunk meg a tanórán, ha azelőtt összeállítjuk a fajhő vizsgálatához a kísérletet az 

olajjal és a vízzel, mielőtt csokorba szedjük, hol mindenhol találkozhatunk a termikus 

kölcsönhatással a mindennapokban azon kívül, amikről óra elején beszéltünk. És amíg a 

kölcsönhatás zajlik, ezeket meg tudjuk beszélni. 

Ne felejtsük el hangsúlyozni: azért tudtuk mérni a termikus kölcsönhatás közben mind a két 

anyag hőmérséklet-változását, mert a mennyiségük azonos nagyságrendű volt.  

Hiába öntögetnénk több vödör forrásban lévő vizet a Balatonba télen, nem melegedne fel 

kellemes fürdővízzé. 

Az órán a fajhő értelmezése a célunk. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a fajhő 

mértékegységét értsék a gyerekek. (Ilyen mértékegységet, amiben ennyi betű található, még nem 

láttak.) 

A táblázatot tanulmányozva hívjuk fel tanulóink figyelmét a víz többi anyaghoz képest 

magasabb fajhőjére. 
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Elgondolkodhatunk azon, mi következik abból, hogy a víz fajhője több mint négyszer akkora, 

mint a levegő vagy a homok fajhője. Hol és mikor találkozhatunk a mindennapokban a 

fajhőkülönbségből adódó jelenségekkel? 

Az óra végén feltétlenül nézzük meg ezt a kísérletet (akár mi is elvégezhetjük), és 

magyaráztassuk el a diákokkal, miért nem durran ki a vízzel töltött lufi. 

Rövidebb (17 sec) változat: https://www.youtube.com/watch?v=QuWBtMy8L5A 

Hosszabb (55 sec) változat, a végén hőkamerás felvétellel: 

https://www.youtube.com/watch?v=r-LOG7qxTz8 

Megjegyzések 

A hideg vizes borogatásról, Priessnitz-ről itt olvashatunk bővebben: 

http://informed.hu/history/egy-ismeros-csaladnev-vincenz-priessnitz-22635.html 

A termikus kölcsönhatással kapcsolatos számolásos feladatok nem tartoznak az általános 

iskolai tananyagba, de a fizikából versenyző diákjainkat tanítsuk meg erre. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Utcára kimegyek, és áthűl a ruhám. Ha fázunk, egy forró fürdőtől átmelegszünk, ha 

melegünk van, a Balatonban fürdőzve lehűlhetünk. A hűtőszekrényben a hideg 

közegtől az étel is lehűl, ugyanakkor a hűtőszekrény melegíti a levegőt. A kályha is 

termikus kölcsönhatásban van a szobával, amit fűt. 

2. Öt perc múlva kb. 10 C lesz (8–12 oC között), egy óra múlva pedig teljesen kihűl a szoba, 

és átveszi a külső hőmérsékletet, azaz 5 C lesz, mert a szoba levegőjének a mennyisége 

jóval kisebb, mint a kinti hideg levegő mennyisége.  

3. Mert a hűtőszekrényben lévő hideg (3–8 oC-os) levegő termikus kölcsönhatásba kerül 

a konyha melegebb levegőjével. A hűtőben felmelegedő levegő működésbe hozza a 

hűtést, ami a nyitott ajtó miatt a konyhát is hűteni fogja, feleslegesen. Ha régi 

hűtőszekrényünk van, akkor még jegesedéssel is számolhatunk, mivel a konyha párás 

levegőjéből kicsapódó víz a hűtőben megfagyhat. 

4. A környezeténél hidegebb levegőt az óceán melegíti, mivel nagy tömegéből adódóan 

lassabban változik a hőmérséklete. Nyáron a part menti levegő és a föld gyorsabban 

felmelegszik, és akkor a nagy fajhője miatt lassabban melegedő óceán „hűt”. Ugyanez 

történik nyáron a Balatonnál is, amikor naplemente után a víz sokszor melegebb, mint 

a levegő. 

5. Mert a lázas test felmelegíti a vizes borogatást (termikus kölcsönhatás jön létre a lázas 

test és a hidegebb borogatás között), melyről a víz elkezd intenzíven párologni, és a 

párolgás jelentős mennyiségű hőt von el, azaz „hűti” a testet.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=QuWBtMy8L5A
https://www.youtube.com/watch?v=r-LOG7qxTz8
http://informed.hu/history/egy-ismeros-csaladnev-vincenz-priessnitz-22635.html
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VI. A hang, hullámmozgás a természetben 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

44. A hangkeltés Hangforrás. A hang 

keletkezésének 

vizsgálata. Hangszerek 

és azok csoportosítási 

lehetőségei.  

A hangerősség 

mérése, elemzése. 

Zene vagy zaj? 

Zajszennyezés. 

A zenélés fontossága. 

Hangforrás. Ütős, 

húros, fúvós 

hangszerek 

hangkeltése. 

45. Hallás. A fül A fül felépítése, az 

egyes részek fizikai 

feladata. A hallás, 

hangerősség, 

hallásküszöb, 

hangtompítás. 

Hangszigetelés, 

hangerősítés.  

A hallás fizikai alapjai, 

a túlzott hangerő – a 

halláskárosodás – 

megértése. 

Hangtompítás. 

A fülkagyló, 

hallójárat, 

dobhártya. 

Hangerősség, 

hallásküszöb. 

Hangszigetelés, 

hangerősítés. 

46. A hang 

terjedése 

A hang terjedése, 

terjedési sebessége, a 

közvetítő közeg 

jelentősége. A hang 

sebességét 

befolyásolja a 

hőmérséklet. 

Hangszigetelés, 

hangrobbanás. 

Hangszigetelés 

fontossága, 

zajártalom. 

Hangsebesség. 

Hangsebességet 

befolyásolja a 

hőmérséklet és a 

közvetítő közeg 

minősége.  

47. A magas és 

mély hangok 

Hangmagasság, 

frekvencia, infrahang, 

ultrahang. 

A „hallható” hang, a 

hangszín. 

Az infrahang és az 

ultrahang szerepe az 

élővilágban. 

A túlzott hangerősség 

egészségkárosító 

hatásának 

ismeretében a 

megfelelő 

magatartásra való 

törekvés. 

A hangmagasság és a 

frekvencia 

kapcsolata. 

Az emberi fül által 

hallható hang. 

Infrahang, ultrahang, 

hangszín.  
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

47. A magas és 

mély hangok 

Hangmagasság, 

frekvencia, infrahang, 

ultrahang. 

A „hallható” hang, a 

hangszín. 

Az infrahang és az 

ultrahang szerepe az 

élővilágban. 

A túlzott hangerősség 

egészségkárosító 

hatásának ismeretében 

a megfelelő 

magatartásra való 

törekvés. 

A hangmagasság és a 

frekvencia kapcsolata. 

Az emberi fül által 

hallható hang. 

Infrahang, ultrahang, 

hangszín.  

48. Hullámok a 

természetben 

Hullámforrás, 

hullámhossz, 

visszaverődés.  

Kísérletek elvégzése 

vízhullámmal és 

rugóval. Hullámok a 

hétköznapi életben, a 

víz hullámzása, 

vízhullám terjedése. 

A hullám szó köznapi 

jelentésének vizsgálata. 

A fizika 

hullámfogalmának és a 

hullám szó köznapi 

jelentésének vizsgálata, 

megkülönböztetése 

konkrét példákon 

keresztül. 

Hullám, hullámforrás. 

Hullám 

visszaverődése, 

terjedése. 

49. Összefoglalás 

Gyakorlás 

A fejezet 

fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

50. Témazáró 

dolgozat írása 

Az eddig tanult 

ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

51. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztalatai 

alapján 

A témazáró dolgozat 

feladatainak 

megbeszélése.  

Hiányosságok pótlása. Az eddig tanult 

fogalmak. 
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VI. A hang, hullámmozgás a természetben 

Előzetes tudás A sebesség fogalma, mértékegysége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hang keletkezésének vizsgálata, a hallás fizikai alapjainak megértése. 

A hang információhordozó szerepének elemzése kísérletek és az 

állatvilágból vett példák alapján. 

Hangforrások kísérleti vizsgálata.  

Néhány hangszer hangképzésének, működésének vizsgálata, a működés 

(a hang jellemzőinek változtatása) értelmezése. 

A hallott hangmagasság és a frekvencia összefüggésének kísérleti 

vizsgálata. Az ultrahang gyógyászatban és az élővilágban betöltött 

szerepének bemutatása konkrét példákon. 

A hangerősség mérése. A túlzott hangerősség egészségkárosító 

hatásának ismeretében a megfelelő magatartásra való törekvés. 

A fizika hullámfogalmának és a hullám szó köznapi jelentésének 

vizsgálata, megkülönböztetése konkrét példákon keresztül. 

A vízfelületen keltett hullámok, rugalmas közegben terjedő hullámok 

megfigyelése, kísérleti vizsgálata, az eredmények, tapasztalatok 

rögzítése, leírása. 

Kedves Kollégák! 

A hangtan oktatása több évtized után került vissza az általános iskolai fizikaoktatásba. Az 

érvényben lévő kerettantervünk szerint a hangtan tanítása során a rendelkezésünkre álló 

órakeretben az alábbi feladataink vannak: 

Módszertani segédletek:  

Nagyon fontos ennek a témakörnek a tanítása során is folyamatosan arra törekednünk rá, 

hogy konkrét példákon, tapasztalatokon, életszerű helyzeteken keresztül közelítsük meg az új 

ismereteket. 

A témakör bőven ad lehetőséget más tantárgyakhoz való kapcsolódásra, éljünk ezekkel a 

lehetőségekkel! 

A hangtan tanítása során érdemes minél több gyereknek felkínálni prezentáció vagy tabló 

készítését, kiselőadás megtartását, pl. a Müpa orgonájáról, az állatok hallásáról, az űrből érkező 

hullámokról. Zenélő diákunk mutassa be a tanórán saját hangszerét! 
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Az egyes tanórákhoz sok jól használható, interneten elérhető segédanyagot ajánlunk, de ne 

felejtsük el, hogy az órán bemutatott kísérlet, a személyes tapasztalat hatékonyabban segíti az 

ismeretek elsajátítását. 

Számolásos feladat ebben a témakörben: a visszhanggal kapcsolatos feladatok, illetve a húr 

hossza és frekvenciája közötti fordított arányosság felismerése és alkalmazása. Ha lehet, itt is 

törekedjünk arra, hogy konkrét példákból induljunk ki, az öncélú számolás nem cél. Pl.: A Mátyás-

templom orgonájának legnagyobb sípja 10,6 m hosszú. Mekkora frekvenciájú hangot szólaltat meg, 

ha a 256 Hz frekvenciájú „C” hang 2,4 m-es sípon szólal meg? 

A hangkeltés 

Az óra célja 

Hangforrás. A hang keletkezésének vizsgálata. Hangszerek és azok csoportosítási lehetőségei. 

A hangerősség mérése, elemzése. Zene vagy zaj? Zajszennyezés. A zenélés fontossága. 

Fontos fogalmak 

Hangforrás. Ütős, húros, fúvós hangszerek hangkeltése. A hangerősség, a zajszennyezés. 

Taneszközök 

Hangszerek. 

Tanulói kísérlet: tálca, befőttes gumi, 0,5 literes PET palack vagy kémcső, főzőpohárban víz. 

Javaslatok a tanórához 

A szomszéd tantermekben tanító kollégáknak jelezzük, hogy ezen a tanórán zajosak leszünk. 

Nagy előny a hangtan tanításakor, ha van hangszeres zenét tanuló diákunk. Ha többen vannak, 

még jobb. Feltétlenül építsünk rájuk, és ha lehet, hozzák be erre az óránkra a hangszerüket.  

Ha nincs zenélő tanulónk, az énektanártól, alsós tanító nénitől kérjünk énekórán használatos 

zeneszerszámokat. 

Érdekességként megmutathatjuk, hogy a hangszerek listája mennyiféle hangszert tartalmaz. 

Ugyanakkor hangkeltésre megszámlálhatatlan eszközt lehet használni. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangszerek_list%C3%A1ja 

A hangforrás rezgését legegyszerűbben úgy érzékeltethetjük a gyerekekkel, ha megkérjük őket, 

hogy beszéljenek, és közben tegyék a kezüket a torkukra. Mindenki érezni fogja a rezgést. 

Könnyen láthatóvá is tehetjük a hangforrás rezgését, ha rezgő hangvillát egy főzőpohár vízre 

tesszük, mert alaposan összespriccel mindent, vagy egy cérnán lógatott kis golyót viszünk a 

közelébe, azt ugyanis lökdösni fogja. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3pnAiHtOMk&index=13&list=PLrLi1xkMdDVPNJtgjpby

AzypcK1dtTtf- 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangszerek_list%C3%A1ja
https://www.youtube.com/watch?v=F3pnAiHtOMk&index=13&list=PLrLi1xkMdDVPNJtgjpbyAzypcK1dtTtf-
https://www.youtube.com/watch?v=F3pnAiHtOMk&index=13&list=PLrLi1xkMdDVPNJtgjpbyAzypcK1dtTtf-
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Felvethetjük a gyerekeknek, hogy ők milyen tulajdonság szerint különböztetnék meg a hangot 

kiadó (nevezzük hangszernek) eszközöket. A hangszerek csoportosítása sokféle lehet, a húros, 

fúvós, ütős beosztás csak egy lehetséges mód. 

Hangszerek szuperlassítva megszólalás közben, kihagyhatatlanul jó: 

http://kulturmunka.reblog.hu/hangszerek-szuperlassitva 

Ez a 3:25 perces film bemutatja a húros, ütős és fúvós hangszereket. Nem mindenre van 

szükségünk a film anyagából, de érdekes: 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_21&c=fizika 

Jó, ha minél több hangszert ismernek a gyerekek, de nem célja az órának, hogy 

hangszerismeretet tanítsunk. 

A fúvós hangszerek hangmagasságának megértéséhez ne hagyjuk ki a „vízzel töltött palackkal 

hangot keltünk” kísérletet vagy egy ehhez hasonlót. A filmeken azt láthatjuk, hová lehet fejlődni 

ezen a hangszeren való zenélésben. 

Pohárral való zenélés: https://www.youtube.com/watch?v=m5goyZF5xbA 

Sörösüveg-zenekar: https://www.youtube.com/watch?v=3ESc06b9gcE 

Mozart sörösüveggel: https://www.youtube.com/watch?v=2Imm0-z0uzo 

Megjegyzések 

A következő években is segítheti a munkánkat, ha most elkészítjük (esetleg gyerekekkel együtt 

készítjük el) Nagy Anett és Papp Katalin Hangszerek a semmiből című cikkében leírt 

hangszereket. Képek és pontos leírás is tartozik mindegyikhez. 

http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0902/nagya0902.html 

Ők elkészítették és zenélnek: https://www.youtube.com/watch?v=AJmU7uwDzvE 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Lihegés, szuszogás, fújás. 

2. A pohár anyaga kezd el rezegni, a benne levő víz mennyisége a hangmagasságot 

befolyásolja. Több vizet beletöltve mélyül a hang. 

3. A különböző magasságú hangok keltéséhez különböző hosszúságú húrokra van 

szükség. Mindkét hangszer külső formája leköveti a bennük levő húrok hossza által 

kialakult formát. 

4. A harang idiofon hangszer, mely rugalmas szilárd testének rezgése révén hoz létre 

hangokat. A harang az ütőhangszerek csoportjába tartozik. A hangot (rezgést) a harang 

nyelve által megütött harangtest kelti. A benne levő levegő a harang testével együtt 

rezegve felerősíti a hangot. Hosszú zengésű hangszer.  

5. Haraszt: spórával szaporodó száras növények gyűjtőneve. Amikor kiszárad és 

megrázzák (pl. fúj a szél), jellegzetes zörgő hangot ad. Ha nem fúj a szél, a növény nem 

mozog, és nem ad hangot. 

http://kulturmunka.reblog.hu/hangszerek-szuperlassitva
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_21&c=fizika
https://www.youtube.com/watch?v=m5goyZF5xbA
https://www.youtube.com/watch?v=3ESc06b9gcE
https://www.youtube.com/watch?v=2Imm0-z0uzo
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0902/nagya0902.html
https://www.youtube.com/watch?v=AJmU7uwDzvE
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Hallás. A fül. 

Az óra célja 

A fül felépítése, az egyes részek fizikai feladata. Hallás, hangerősség, hallásküszöb, 

hangtompítás. Hangszigetelés, hangerősítés. A hallás fizikai alapjai, a túlzott hangerő – a 

halláskárosodás – megértése. 

Fontos fogalmak 

Fülkagyló, hallójárat, dobhártya. Hangerősség, hallásküszöb. Hangszigetelés, hangtompítás, 

hangerősítés. 

Taneszközök 

Fül modellje (biológia szertárból kérjük el). 

Javaslatok a tanórához 

Lehetőségünk van ezen a tanórán is beszélni arról, hogy a természetet több oldalról is 

megpróbálhatjuk megismerni. Ezek közül csak egyik a fizika – egy másik a biológia. Ugyanazt a 

folyamatot − a hallást − a fizikai törvények oldaláról és a biológiai folyamatok szemszögéből is 

vizsgálhatjuk. 

Feltétlenül kérjük el a biológia szakos kollégától a fül modelljét, és fizikai szempontból 

magyarázzuk el a hallás folyamatát a tanulóinknak. Biológiából 8. osztályban erre a tudásra 

szükségük lesz. Ennek a videónak az első 2 perce segíthet: 

https://www.youtube.com/watch?v=aupad8YtU-E 

Ennek az oktatóprogramnak csak az első diájára van szükségünk, ha a fül részeinek ismeretét 

kívánjuk ellenőrizni. (A többi dia más testrészre vonatkozik!) 

https://player.nkp.hu/play/112588/false/undefined 

Ha szeretnénk egy listát arról, minek mekkora a hangerőssége (csendtől a földrengésig), ez a 

film egészen kiválóan mutatja meg a fájdalomküszöbbel együtt. Itt csupán az a célunk, hogy a 

tanulóinknak képük legyen arról, hogy a dB mértékegységben megadott hangerő közelítőleg mit 

jelent. https://www.youtube.com/watch?v=Wcevwtq60Tc 

Érdemes néhány elektromos eszköz energiacímkéjét megnézni. Ezeken ma már szerepel az 

eszköz által kibocsájtott hallható hang erőssége is. 

http://365.reblog.hu/mit-fed-az-uj-energiacimke-a-haztartasi-gepeken 

Itt kell feltétlenül beszélnünk a zajártalomról is, no meg arról, hogyan lehet ez ellen 

védekeznünk. Az alábbi anyagban több jól használható kép is van a zajártalom egészségkárosító 

hatásáról. 

http://docplayer.hu/45476409-A-zaj-egeszsegkarosito-hatasai-dr-roman-zsuzsa-budapest-

fovaros-kormanyhivatala-nepegeszsegugyi-foosztaly.html 

A zaj elleni védekezésnek többféle módját ismerhetik a gyerekek. Beszélgessünk erről! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aupad8YtU-E
https://player.nkp.hu/play/112588/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=Wcevwtq60Tc
http://365.reblog.hu/mit-fed-az-uj-energiacimke-a-haztartasi-gepeken
http://docplayer.hu/45476409-A-zaj-egeszsegkarosito-hatasai-dr-roman-zsuzsa-budapest-fovaros-kormanyhivatala-nepegeszsegugyi-foosztaly.html
http://docplayer.hu/45476409-A-zaj-egeszsegkarosito-hatasai-dr-roman-zsuzsa-budapest-fovaros-kormanyhivatala-nepegeszsegugyi-foosztaly.html
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Megjegyzések 

Egy kis segítség nekünk: hangtanból összefoglaló anyag: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ElektronikusMediatartalmak/ch01s02.

html 

Ebből a filmből sok érdekeset tudhatunk meg, amivel színesíthetjük az óránkat: A hang, az 

ultrahang szerepe az élővilágban. A hallás fizikai alapjai. 

https://www.youtube.com/watch?v=_gS-fPSgpaA 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A bögrét a szájával kell a fal felé fordítani, és akkor a „bezárt” levegő rezgését meg 

lehet hallani a talpához szorított füllel. 

2. Valójában éppen hangszigetelésre használják, egy hatalmas „füldugó”, hogy ne 

süketüljenek meg a nagy zajban. Azaz hangszigetelő párna. Némelyikben van kis 

hangszóró is, hogy a torony utasítását hallják.  

3. Halláskárosodást, idegességet, magas vérnyomást, alvásproblémákat, sőt még 

szívbetegséget is okozhat a zaj. Az erős zaj rongálja a hallórendszert. A zajártalom nem 

mindig nagy zajt jelent, hanem jelenthet hosszú ideig tartó, állandó zajterhelést. 

Például az irodákban a számítógépek, nyomtatók hűtőventilátorai vagy a fülhallgatón 

keresztül hallgatott hangos zene. Zajártalom ellen hangszigeteléssel lehet védekezni. 

4. A fúvós hangszerek tölcsére – amennyiben van rajtuk ilyen – elősegíti a 

csőrezonátorban létrejövő hang kisugárzását a külvilágba. A rézfúvós hangszereknél 

ugyanakkor a rohamosan táguló tölcsérnek olyan hatása is van, hogy kicsit módosítja 

a keletkező hang magasságát. 

A hang terjedése 

Az óra célja 

A hang terjedése, terjedési sebessége, a közvetítő közeg jelentősége. A hang sebességét 

befolyásolja a hőmérséklet. Hangszigetelés, hangrobbanás. Hangszigetelés fontossága, 

zajártalom. A túlzott hangerősség egészségkárosító hatásának ismeretében a megfelelő 

magatartásra való nevelés. 

Fontos fogalmak 

Hangsebesség. Hangsebességet befolyásolja a hőmérséklet és a közvetítő közeg minősége. 

Hangszigetelés, hangrobbanás. 

Taneszközök 

Vákuumszivattyú, csengő vagy berregő óra. 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ElektronikusMediatartalmak/ch01s02.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/ElektronikusMediatartalmak/ch01s02.html
https://www.youtube.com/watch?v=_gS-fPSgpaA
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Javaslatok a tanórához 

A hang terjedését vákuumban feltétlenül mutassuk meg a diákjainknak. Ha nincs a 

szertárunkban ehhez szükséges felszerelés, legalább filmen hadd lássák a gyerekek. 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_22&c=fizika 

Nagyon egyszerű kísérlet, és fontos tapasztalathoz juttatja a diákokat: Tegyék a fülüket a padra, 

és alulról újbeggyel ütögessék az asztallapot. Ezt odaszorított füllel jól lehet hallani, de ha elveszik 

a fülüket az asztallaptól, szinte semmi nem hallható. Feltehetjük a kérdést: Vajon hogyan terjedhet 

a hang, ha légüres térben nem terjed, az asztal lapjában pedig igen jól?  

A villám távolságának a meghatározásához segítségül egy animáció:  

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_rychlost_zvuku

&l=hu 

A hangrobbanás szemléltetését először szimuláción magyarázzuk el, és utána vetítsünk le egy 

valóságos „hangrobbanást”. 

Szimuláció a hangrobbanáshoz: 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_razova_vlna&l

=hu 

Hangrobbanás képekben (nagyon jó!): https://www.youtube.com/watch?v=F4m2xDbffBY 

Hangrobbanás filmen: https://www.youtube.com/watch?v=L1kzy4Qcahc 

Ezt nagyon élvezik a gyerekek. Hang héliumban: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-XbjFn3aqE 

Megjegyzések 

Számunkra érdekes lehet ez az oldal: http://felhokfelett.uw.hu/hangseb.html 

Ha van időnk, megnézhetjük, hogyan hangszigetelnek egy stúdiót „3 percben”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iwq5NRfkK7I 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. a) A 14 másodpercet kell elosztani 3-mal, az eredmény kb. 4,6. Ez adja meg a villám 

keletkezésének távolságát km-ben. Tehát 4,6 km. 

b) A fény 1 másodpercen belül, gyakorlatilag azonnal „odaér”,  

v = 340 
m

s
.   

t = 14 s alatt  

s = v • t = 14 s • 340 
m

s
 = 4760 m utat tesz meg. 

A villámcsapás tehát 4,76 km távolságban történt.  

2.   Külön ki kell számolni a kétféle időt, amennyi idő alatt a hang odaér az indián füléhez. 

Acélban t1 idő alatt, a levegőben t2 idő alatt ér oda. t1 < t2. A két csikorgás között eltelt 

idő a kérdés, t = t2 – t1. 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_22&c=fizika
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_rychlost_zvuku&l=hu
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_rychlost_zvuku&l=hu
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_razova_vlna&l=hu
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_razova_vlna&l=hu
https://www.youtube.com/watch?v=F4m2xDbffBY
https://www.youtube.com/watch?v=L1kzy4Qcahc
https://www.youtube.com/watch?v=d-XbjFn3aqE
http://felhokfelett.uw.hu/hangseb.html
https://www.youtube.com/watch?v=Iwq5NRfkK7I
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Hangterjedés sebessége acélban: 6000 
m

s
, levegőben: 340 

m

s
. A 600 m-re levő vonat 

csikorgása a sínben tehát pontosan t1= 0,1 s alatt ér el az indiánhoz. 

A levegőben való terjedéshez ki kell számolni az eltelt időt.  

v = 
𝑠

𝑡
,  t = 

𝑠

𝑣
 = 

600 m

340 
m

s

 = 
600

340
 s = 1,764 s. t2 = 1,764 s. 

A két csikorgás közötti különbség t = t2 – t1 = 1,764 s - 0,1 s = 1,664 s.  

3.   Más a tengerszint feletti magasságuk, és más a tengerek sótartalma és hőmérséklete 

is. Azaz a partjuknál a levegő sűrűsége és összetétele és a hőmérséklete is kissé eltérő, 

amiből a hang terjedési sebességének változása is következhet. Valószínűleg a Vörös-

tenger partján lehet a legnagyobb sebességet mérni. 

4.    v = 340 
m

s
 = 1224 

km

h
 

s = 450 km 

t = 
𝑠

𝑣
 = 

450 𝑘𝑚

1224
𝑘𝑚

ℎ

 = 0,37 h  22 min 

Az utazási idő 22 perc lenne. 

Magas és mély hangok 

Az óra célja 

Hangmagasság, frekvencia, infrahang, ultrahang. A „hallható” hang, a hangszín. 

Az infrahang és az ultrahang szerepe az élővilágban.  

Fontos fogalmak 

A hangmagasság és a frekvencia kapcsolata. Az emberi fül által hallható hang. Infrahang, 

ultrahang, hangszín. 

Taneszközök 

30 cm-es műanyag vonalzó. 

Javaslatok a tanórához 

Az első tanórán, amikor a hangszerek hangjáról beszélgettünk, és megnéztük, melyiknek van 

mély vagy magas hangja, már szerezhettek tapasztalatokat a diákjaink. Erre most 

visszautalhatunk, sőt átismételhetjük az akkor megtanultakat. A vonalzóval elvégzett kísérlet 

csak a felidézéshez szükséges. 

A frekvencia megértéséhez használjuk a következő szimulációt, amelynek hangja is van. Először 

azt figyeljük meg, hogyan változik a hanghullám, ha magasabb, majd mélyebb hangot választunk. 

Ebből vonhatunk le következtetéseket, és beszélhetjük meg a frekvencia jelentését. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_zvuk&l=hu 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_zvuk&l=hu


FI-505040701/1 Fizika 7 .  |  F I -505040801/1 Fizika 8 .  –  Tanár i  kézikön yv  
 

100 

 

Az előző szimuláció alkalmas arra is, hogy az általunk, illetve a tanulók által hallható hang 

tartományát is meghatározzuk. Ne lepődjünk meg, ha a gyerekek nagyobb tartományban hallanak, 

mint mi. A kor előrehaladtával szűkül ez a tartomány. 

Mielőtt megfogalmaznánk a gyerekekkel a síp hossza és frekvenciája közötti kapcsolatot, 

gyűjtsünk minél több példát arra, hogy eddigi fizikatanulmányunk során milyen mennyiségek 

között állapítottunk meg fordított arányosságot. Ismétlésre is jó alkalom, és a fordított arányosság 

fogalmának mélyítését is szolgálja.  

Ha a magyarázatot is megértik a tanulóink, ismerjék meg Öveges professzor egyik leghíresebb 

kísérletét: Heki kutya újrahangszerelve:  

https://www.youtube.com/watch?v=g2t4bOa7p8I 

Nagyon mély női énekhang és nagyon magas férfihang együtt énekel. Szokatlan, de érdekes 

hangzást kelt, érdemes meghallgatni: 

http://indavideo.hu/video/Kontraalt_es_kontratenor 

Sok-sok gyakorlati példán keresztül mutassuk meg az ultrahang és az infrahang gyakorlati 

alkalmazását, hatását. Ez a lényege az ismereteinknek: tudjuk, hogy hol van szerepe a mindennapi 

életünkben. 

Ultrahangvizsgálaton már minden gyerek volt, bár lehet, hogy még születése előtt. Mutassuk 

meg nekik, hogy ők is így kezdték ezt a földi létet: 

https://www.youtube.com/watch?v=gfgq7WiHbh4 

A szonár működése animációval bemutatva:  

https://www.youtube.com/watch?v=YgHE7iEo9UM 

Izlandon infrahang jelzi a vulkánkitörést: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mzdv920Zo6E 

Megjegyzések 

Ha nagyon érdeklődőek a diákjaink, megmutathatjuk a lángorgona működését is, 

természetesen magyarázattal együtt.  

https://www.youtube.com/watch?v=5oLaUtjMo3s 

Heinrich Rudolf Hertz életéről itt olvashatunk bővebben: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz 

Sok-sok érdekességet tudhatunk meg Mester András Hallhatatlan hangok című cikkéből, 

ezeket beépíthetjük az óránkba: 

http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0708/mester0708.html 

A Magyar Természettudományi Múzeum Hang-zavar című cikke az állatok hallásának és 

hangjának a frekvenciájáról ír: http://www.nhmus.hu/hu/content/hang-zavar 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. 200 Hz  85 cm.  

Azonos keresztmetszetnél a fele hosszú: 2-szer nagyobb frekvencián szól.  

Az emberi fül a 20–20 000 Hz közötti hangot hallja.  

https://www.youtube.com/watch?v=g2t4bOa7p8I
http://indavideo.hu/video/Kontraalt_es_kontratenor
https://www.youtube.com/watch?v=gfgq7WiHbh4
https://www.youtube.com/watch?v=YgHE7iEo9UM
https://www.youtube.com/watch?v=Mzdv920Zo6E
https://www.youtube.com/watch?v=5oLaUtjMo3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0708/mester0708.html
http://www.nhmus.hu/hu/content/hang-zavar
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Tehát: a 20 Hz tizede a 200 Hz-nek, a 20 Hz-es síp 850 cm, azaz 8,5 m lenne. Ugyanígy 

a 20 000 Hz 100-szorosa a 200 Hz-nek, így a 20 000 Hz-es síp 
1

100
 olyan hosszú, azaz 8,5 

mm lehet. 

2. A gyulladt hangszál megvastagodik, és a betegségből adódóan az emberi hangképző 

szervek is megváltoznak, torzulnak. 

3. Mert a hang – így az ultrahang is – a vízben nagyobb sebességgel terjed. Levegőben 

340 
m

s
, vízben pedig 1500 

m

s
 a terjedési sebesség.  

t = 0,1 s 

v∙= 1500 
m

s
 

A hangnak a fatörzs–tengeralattjáró távolságot kétszer kell megtennie.  

v = 
𝑠

𝑡
,  s = v · t = 1500 

m

s
 ∙ 0,1s = 150 m. Azaz a hang, a kibocsátástól az észlelésig, 

összesen 150 m-t tett meg, a tengeralattjáró tehát 75 m mélyen van. 

Hullámok a természetben 

Az óra célja 

Hullámforrás, hullámhossz, visszaverődés. A hullám szó köznapi jelentésének vizsgálata. 

A fizika hullámfogalmának és a hullám szó köznapi jelentésének vizsgálata, 

megkülönböztetése konkrét példákon keresztül. 

Kísérletek elvégzése vízhullámmal és rugóval. Hullámok a hétköznapi életben, a víz 

hullámzása, a vízhullám terjedése. 

Fontos fogalmak 

Hullám, hullámforrás, hullám visszaverődése, terjedése. 

Taneszközök 

Írásvetítő, hullámkád, víz, cseppentő, lépcsőjáró rugó. 

Javaslatok a tanórához 

A hullámkeltés bemutatása nagyon jól kivetíthető egy írásvetítőn, és közben arra tudjuk 

irányítani a gyerekek figyelmét, amit éppen meg szeretnénk mutatni. 

Ez a közismert videó segíthet nekünk a hullám jellemzőit (mint hullámforrás, hullámhegy, 

hullámvölgy, hullámhossz) bemutatni és megértetni. Nagy előnye, hogy megállítható, és úgy lehet 

magyarázni. 

http://indavideo.hu/video/Latvanyos_bemutato_egy_katonai_egysegtol 

  

http://indavideo.hu/video/Latvanyos_bemutato_egy_katonai_egysegtol
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Ennél a szimulációnál jobb nem is kell! A katonákat itt golyók helyettesítik. Változtatni lehet a 

hullámhosszt, különböző nézetből lehet megfigyelni a hullámot, és alkalmas longitudinális és 

transzverzális hullám (ezekkel a szavakkal ne ijesztgessük a gyerekeket!) bemutatására is. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=kv_vlnostroj&l=h

u&zoom=0 

Nagy valószínűséggel a tanulóink már nem találkozhatnak olyan úszómedencével, aminek nem 

feszített a víztükre, de attól még beszélhetünk arról, hogy mit is jelent ez a kifejezés: „feszített 

víztükör”. 

A hullámok visszaverődésének szimulációja is segítheti a munkánkat: 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_odraz_na_kon

ci&l=hu 

A Tacoma-híd szerencsétlenségét illik ismerni: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXyG68_caV4 

Megjegyzések 

Ha érdeklődő osztállyal dolgozunk, megmutathatjuk a diákoknak a kimondottan tanároknak 

és tanulóknak készült Magyarországi Földrengési Információs Rendszer oldalát, ahol sok 

érdekességet lehet megtudni pl. a rengéshullámokról: 

http://www.seismology.hu/index.php/hu/ismeretterjesztes/foeldrengeshullamok 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A hullámok egyenletes, koncentrikus körökben verődnek vissza. 

2. Visszhang a Holdon nincs, mert a légköre olyan minimális, hogy földi fogalmaink szerint 

elhanyagolható. 

Visszhang a Vénuszon: Van, mert van légköre, melynek nagy része szén-dioxid, kisebb 

része nitrogén. A felszínén mért légkörsűrűség 65 kg/m³. 

Visszhang a Marson: Mondhatjuk, hogy nincs, mert a felszíni légnyomás mindössze 

0,75%-a a földinek. 

3. A kalapács ütése nyomán a szögben sűrűsödések és ritkulások jönnek létre. 

4. Hullámzás, mert az egyes emberek fel-le mozgása tovaterjedő hullámformát alakít ki a 

sorok között. Egyetlen hullámforrás nincs, csak emberek sokasága. (Hullámforrás az 

ötlet…, az első ember, aki leguggolt.) Hullámhegy a felállással alakul ki. Visszaverődést 

úgy lehetne megmutatni, ha az emberek „másik szomszédjuk” fel-le mozgását 

kezdenék el másolni, és a hullám „visszafordulna”. 

  

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=kv_vlnostroj&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=kv_vlnostroj&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_odraz_na_konci&l=hu
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=kv_odraz_na_konci&l=hu
https://www.youtube.com/watch?v=lXyG68_caV4
http://www.seismology.hu/index.php/hu/ismeretterjesztes/foeldrengeshullamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n-dioxid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9n
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VII. A fény 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

52. A fény 

terjedése 

Fényforrás, a fény 

terjedése, 

árnyékjelenségek. 

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. 

Fény egyenes 

vonalú terjedése, 

az árnyék. 

Fényforrás, 

másodlagos 

fényforrás. 

A fény terjedése. 

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. 

53. A fény 

visszaverődése 

Víztükörről, 

vetítővászonról való 

visszaverődés. 

Visszaverődés 

síktükörről. A síktükör 

által alkotott kép 

tulajdonságai. 

A valódi és a 

látszólagos kép 

közötti különbség 

megértése a 

kísérleti 

tapasztalatok 

alapján. 

A fény 

visszaverődése.  

A síktükör 

képalkotása. 

Látszólagos kép. 

54. Gömbtükör Fény visszaverődése 

gömbtükrökről. 

Tankönyvi rajzok 

megértése. 

Gömbtükrök 

képalkotása, nagyítás, 

kicsinyítés. 

Gömbtükrök a 

gyakorlatban. 

A valódi és a 

látszólagos kép 

közötti különbség 

megértése a 

kísérleti 

tapasztalatok 

alapján. 

A sugármenet 

megértése. 

Homorú tükör, 

domború tükör és 

az általuk alkotott 

kép tulajdonságai. 

A gömbtükrök 

gyakorlati 

alkalmazása. 

55. A fény törése A fény törésének 

megfigyelése.  

A fényvisszaverődés. 

Különböző optikai 

közegek határán 

átlépve hogyan 

terjed tovább a 

fény. 

A fénytörés 

jelensége, a 

fényvisszaverődés 

törvénye.  
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

56. Lencsék Gyűjtőlencse, 

szórólencse. Dioptria. 

Lencsék 

képalkotásának 

megfigyelése.  

A lencsék 

gyakorlati 

alkalmazása. 

Szórólencse 

képalkotása, 

gyűjtőlencse 

képalkotása. 

Dioptria. 

57. A prizma Prizma fénytörésének 

kísérleti vizsgálata. 

A prizma 

gyakorlati 

alkalmazása. 

Prizma fénytörése. 

58. A látás.  

Optikai 

eszközök, 

fényképezőgé

p, mikroszkóp, 

távcső 

Az emberi szem, 

látáshibák. Szemüveg 

vizsgálata, rövid- vagy 

távollátás.  

A szem működésének 

megértése ábra 

alapján.  

A közel- és távollátás 

okának és javítási 

lehetőségeinek 

gyakorlati 

megismerése. 

Fényképezőgép, 

távcső, mikroszkóp. 

Tudatos 

viselkedés a látás 

megóvásának 

érdekében. 

A látás fizikai 

alapjai. 

Rövidlátás, 

távollátás javítása 

szemüveggel. 

Dioptria. 

Optikai 

eszközeinkben 

található lencsék 

ismerete.  

59. Színek, légköri 

jelenségek 

Színkép prizmával. Az 

átlátszatlan testek 

színe. 

Színek előállítása 

színkeveréssel. A 

színek és a fény 

hullámhossza. Légköri 

optikai jelenségek. 

A Nap színképe, a 

szivárvány színei. 

Színkép, 

színkeverés, légköri 

optikai jelenségek. 
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

60. A fény mint 

elektromág-

neses hullám 

A látható fény és a 

hétköznapi életben 

használt 

elektromágneses 

hullámok 

kapcsolatának 

megismerése. 

Az elektromágneses 

hullámok terjedési 

sebessége.  

Az 

elektromágneses 

hullámok 

gyakorlati 

alkalmazása. 

A fény terjedési 

sebessége. 

Az 

elektromágneses 

hullámok fajtái. 

61. Infravörös és 

ultraibolya 

sugárzás 

Terjedési 

tulajdonságok, a 

napozás és bőrrák. 

Infravörös és 

ultraibolya sugárzás 

gyakorlati 

felhasználása. 

Egészségvédelem.  

A látható fény és 

a hétköznapi 

életben használt 

elektromágneses 

hullámok 

kapcsolata. 

Az infravörös és 

ultraibolya 

sugárzás gyakorlati 

alkalmazása. 

62. Összefoglalás 

Gyakorlás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

63. Témazáró 

dolgozat írása 

Az eddig tanult 

ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, 

precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

64. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztalatai 

alapján 

A témazáró dolgozat 

feladatainak 

megbeszélése.  

Hiányosságok 

pótlása. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 
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VII. A fény 

Előzetes tudás Napfény, fényforrások. A hullám fogalma.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tükrök fényvisszaverésének, képalkotásának kísérleti vizsgálata. 

Lencsék fénytörésének, képalkotásának kísérleti vizsgálata. 

A valódi és látszólagos kép közötti különbség megértése a kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

Prizma fénytörésének kísérleti vizsgálata. A fény színe és frekvenciája 

közötti kapcsolat igazolása a gyakorlatban. 

A szivárvány keletkezésének vizsgálata. 

A szem működésének megértése ábra alapján. A közel- és távollátás 

okának és javítási lehetőségeinek gyakorlati megismerése. Tudatos 

viselkedés a látás megóvása érdekében. 

A fényképezőgép, a földi és csillagászati távcső, a tükrös távcső, a 

mikroszkóp működésének kísérleti vizsgálata. 

A látható fény és a hétköznapi életben alkalmazott elektromágneses 

hullámok kapcsolatának vizsgálata a környezetünkben fellelhető 

eszközök, eltérő frekvenciatartományban észlelő élőlények bemutatása 

révén, az elektromágneses spektrum szemléletes megismerése. 

A fény terjedése  

Az óra célja 

Fényforrás, a fény egyenes vonalú terjedése, árnyékjelenségek. Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás.  

Fontos fogalmak 

Elsődleges fényforrás, másodlagos fényforrás. A fény egyenes vonalú terjedése. 

Napfogyatkozás, holdfogyatkozás. 

Taneszközök 

Tanári tálca: gyertya, gyufa, elemlámpa, tükör, 50 cm körüli műanyag cső vagy porszívócső, 

bergmanncső, lézer fényforrás, üvegkád, benne füst vagy fluoreszcens oldat. 
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Javaslatok a tanórához 

A fényforrások megbeszélésénél beszéljünk a csillagokról is. Arról, hogy miért neveznek egy 

világító égitestet csillagnak. Az Esthajnalcsillagként ismert Vénuszra, a Holdra külön térjünk ki, 

hogy miért „csak” másodlagos fényforrások.  

Ki ne hagyjuk, annyira érdekes a lámpáshal! 

Nyílt tenger – David Attenborough Élő bolygó című filmjében (35:05 – 36:25). 

http://www.dailymotion.com/video/xs9o2p 

A fény egyenes vonalú terjedésének bizonyítására próbáljuk rávenni a tanulóinkat. 

Remélhetőleg elég kreatívak, és sok jó ötletük lesz. A görbe csővel való bizonyítást – ha lehet – 

mindnyájan próbálják ki az osztályban.  

Ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a nem világító testeket és egymást is azért látjuk, mert fény 

jut el róluk a szemünkbe. De ha egy fal lenne köztünk, már nem látnánk egymást, pedig mind a két 

helyiségben világos van. 

Nagyon érdekes az optikai szálban a fény terjedése, de ezt most még ne mutassuk meg. 

Rögzüljön a fény egyenes vonalú terjedése a fejekben, majd utána cifrázzuk fényvisszaverődéssel, 

érdekességekkel. 

A „félárnyékos” kifejezés a mindennapi szóhasználatunknak is része: pl. félárnyékot kedvelő 

növények. Ezt az ismeretet megtölthetjük fizikai tartalommal.  

A napfogyatkozás és a holdfogyatkozás jelenségénél ne feledjük, hogy ez 8. osztályban újra 

szóba kerül. Nem kell most csillagászatot tanítanunk, csak azt, ami ehhez a jelenséghez kell. 

Nagyon jó szimuláció: https://www.youtube.com/watch?v=uyNUgmwVQzo 

Holdfogyatkozás: https://www.youtube.com/watch?v=E01GQEULHXg 

Napfogyatkozás: https://www.youtube.com/watch?v=WwhLMfOjCfg 

Megjegyzések 

A kémiaszertárban valószínűleg több gumicsődarab is van, kérjük el őket erre az órára a fény 

egyenes vonalú terjedésének vizsgálatához. 

Ha jár az osztályunkba szívesen barkácsoló gyermek, bátorítsuk, hogy készítsen egy 

sötétkamrát, amit utána jutalmazhatunk, és a többiek is megcsodálhatják. Lehet tablót, 

prezentációt is készíttetni a tanulókkal, pl. a „sötétkamra használata a művészetekben”, 

„sötétkamra készítése az elmúlt évszázadokban” témában is.  

Itt olvasható rövid elméleti háttér:  

http://tetudod.bjg.hu/phocadownloadpap/fizika/8_evf/CameraObscura_Fizika_8.pdf 

Ez a film bemutatja a luk-kamera elkészítését: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8hkE_JDk-k 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A képen a fény „bal oldalt felülről” érkezik. Földi körülmények között megállapodás 

alapján ez észak–északnyugati iránynak felel meg.  

http://www.dailymotion.com/video/xs9o2p
https://www.youtube.com/watch?v=uyNUgmwVQzo
https://www.youtube.com/watch?v=E01GQEULHXg
https://www.youtube.com/watch?v=WwhLMfOjCfg
http://tetudod.bjg.hu/phocadownloadpap/fizika/8_evf/CameraObscura_Fizika_8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T8hkE_JDk-k
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2. Napfogyatkozás csak a nappali órákban, holdfogyatkozás csak az éjszakai órákban 

történhet. 

3. a) Napfogyatkozás akkor jöhet létre, amikor a Hold keringése során néhány percre 

pontosan a Föld és a Nap közé kerül (ilyen csak újholdkor lehet). Ilyenkor a Hold 

árnyékot vet a földfelszínre. A leglátványosabb az ún. teljes napfogyatkozás. Ekkor a 

földön álló szemlélő azt tapasztalja, hogy az égbolton, a Nap helyén, egy „sötét lyuk” 

keletkezik, amelyet fénylő napkorona övez. A Hold felénk eső oldala ilyenkor teljesen 

sötét. 

b) Ebben a jelenségben a Föld kerül a Nap és a Hold közé, és takarja el az utóbbit. 

Többféle típust figyelhetünk meg; az ismertebbek a teljes és a részleges 

holdfogyatkozás. A Föld egy adott pontjáról nézve gyakrabban látható, mert a 

holdfogyatkozás egyidejűleg mindenhol látszik. 

4. A Föld íveltségére lehet következtetni ebből.  

5. Az állomásra érve a tükörkép eltűnik, mert az alagútban sötét van, az állomáson pedig 

világos, azaz a külső fény erősebb a visszavert fénynél. 

A fény visszaverődése 

Az óra célja 

Víztükörről, vetítővászonról való visszaverődés. Visszaverődés síktükörről. A síktükör által 

alkotott kép tulajdonságai. A valódi és látszólagos kép közötti különbség megértése a kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

Fontos fogalmak 

A fény visszaverődése. A síktükör képalkotása. Látszólagos kép, egyállású kép. 

Taneszközök 

Tanári tálca: 1 db síktükör és 1 lézermutató. 

Tanulói tálca: minden tanulónak 1 db síktükör. 

Javaslatok a tanórához 

Esztétikai nevelés és tapasztalatgyűjtés céljából is érdemes megnézni az interneten található 

néhány szép, vízben tükröződő képet: 

https://pixabay.com/hu/photos/?q=t%C3%BCkr%C3%B6z%C5%91d%C3%A9s&hp=&image_t

ype=all&order=&cat=%28%27nature%27%2C+u%27Term%5Cxe9szet%2FT%5Cxe1jk%5Cxe9

pek%27%29&min_width=&min_height= 

https://pixabay.com/hu/photos/?q=t%C3%BCkr%C3%B6z%C5%91d%C3%A9s&hp=&image_type=all&order=&cat=%28%27nature%27%2C+u%27Term%5Cxe9szet%2FT%5Cxe1jk%5Cxe9pek%27%29&min_width=&min_height=
https://pixabay.com/hu/photos/?q=t%C3%BCkr%C3%B6z%C5%91d%C3%A9s&hp=&image_type=all&order=&cat=%28%27nature%27%2C+u%27Term%5Cxe9szet%2FT%5Cxe1jk%5Cxe9pek%27%29&min_width=&min_height=
https://pixabay.com/hu/photos/?q=t%C3%BCkr%C3%B6z%C5%91d%C3%A9s&hp=&image_type=all&order=&cat=%28%27nature%27%2C+u%27Term%5Cxe9szet%2FT%5Cxe1jk%5Cxe9pek%27%29&min_width=&min_height=
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Próbáljuk emlékeztetni a diákjainkat, hogy a tanulmányaik során találkoztak már tükröződéssel. 

(6. osztályban már tanulták a gyerekek a tengelyes tükrözést matematikából.) 

Sorolják fel a tanulók a tengelyes tükrözés tulajdonságait, majd ezután egy tetszőleges képet 

kiemelve azonosítsuk be a tulajdonságokat.  

A szórt tükröződésre adott a példa, hiszen projektorral vetítjük ki a képeket, amelyet minden 

irányból láthatnak a gyerekek.  

A tükrös visszaverődést egy lézermutató és egy síktükör segítségével könnyen 

szemléltethetjük.  

Minden gyerek nézett már síktükörbe, mégis szükséges mindenkinek a kezébe adni 1 síktükröt 

(vagy hozzanak magukkal az órára), hogy az általunk adott szempontok szerint nézzék meg a tükör 

által alkotott képet.  

A síktükör által alkotott kép tulajdonságait egyesével vegyük végig és figyeljük meg. 

A kerettanterv nem tartalmazza a tükrök által alkotott kép megszerkesztését, ezért a füzetbe 

célszerű úgy rögzíteni a síktükör által alkotott kép tulajdonságait, hogy rajzolunk szabadkézzel egy 

egyszerű ábrát – pl. kutyát vagy házat −, egy síktükröt, megrajzoljuk (szintén szabadkézzel) a képet 

is, majd mellé írjuk a tükrözés négyféle tulajdonságát.  

A síktükörről való tükröződést ezen a szimuláción is megnézhetjük, és a visszaverődés 

törvényét is megfigyelhetjük. Ha van időnk, már most megtaníthatjuk a szakkifejezéseket, később 

szükségünk lesz majd rájuk. 

http://nagysandor.eu/harrisonia/Reflection_HU.html 

Ne felejtsük el a síktükör minél több gyakorlati alkalmazását összegyűjteni. 

Nagyon jó gyakorlati példa. A fény visszaverődése hogyan mentette meg a pilóták életét 

leszálláskor: Legnagyobb repülőgép-anyahajó (32:00-34:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=3O0QVUBd_sE 

Megjegyzések 

Barkácsoló diákjainknak (esetleg technikaórán) nem túl nehéz feladat a periszkóp elkészítése. 

A videó első 3 perce szól erről.  

https://www.youtube.com/watch?v=bSFio6-dawo 

Érdeklődő diákjainknak megmutathatjuk a fekete test szimulációt is. Érdemes a bemutatás 

előtt arról beszélgetni, mit látunk, ha egy 2 literes dobozos üdítő üres dobozába belenézünk. Ha 

van ilyen dobozunk, ki is próbálhatjuk. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=opt_model&l=hu 

  

http://nagysandor.eu/harrisonia/Reflection_HU.html
https://www.youtube.com/watch?v=3O0QVUBd_sE
https://www.youtube.com/watch?v=bSFio6-dawo
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=opt_model&l=hu
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Gömbtükör 

Az óra célja 

Fény visszaverődése gömbtükrökről. A sugármenet megértése. 

Gömbtükrök képalkotása, nagyítás, kicsinyítés. Gömbtükrök a gyakorlatban. A valódi és a 

látszólagos kép közötti különbség megértése kísérleti tapasztalatok alapján. 

Fontos fogalmak 

Homorú tükör, domború tükör és az általuk alkotott kép tulajdonságai. Valódi és látszólagos 

kép. A gömbtükrök gyakorlati alkalmazása. 

Taneszközök 

Tanulói tálca: minden tanulónak 1 db gömbtükör vagy fényes kanál. 

Tanári tálcára: tükröző felületű karácsonyi díszgömb, piperetükör.  

Javaslatok a tanórához 

Ne feledjük, hogy itt is a tapasztalatok gyűjtéséből induljunk ki a gömbtükrök képalkotásának 

megfogalmazása előtt.  

Annak érdekében, hogy ne keveredjenek a tükrök a diákok fejében, javasoljuk a domború és a 

homorú tükör vizsgálatát időben eltolni egymástól, amennyire az óránkon ez megvalósítható.  

Célszerű a domború tükörrel kezdeni a megfigyelést, mivel csak egyféle képet ad, és ezt a tükröt 

felhasználni a szakkifejezések megtanításához. 

A síktükörnél megtanult négyféle tulajdonságot vessük össze a domború tükörnél tapasztalt 

tulajdonságokkal. 

Miután megnéztük, hogy milyen képet alkot a domború tükör, nézzük meg szimuláción is, 

amelyen változtatni lehet a fókusztávolságot, a tárgy és a tárgytávolság nagyságát, és külön lehet 

ki-be kapcsolni a sugármeneteket. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_vypukle&l=h

u&zoom=0 

A kerettantervünk nem kéri a domború és a homorú tükör képalkotásának megszerkesztését. 

Jó, ha a gyerekek látják és értik, hogyan jön létre az általunk látható kép, de megszerkeszteni nem 

követelmény. 

A gyerekek a füzetükbe – hasonlóan a síktükörhöz – rajzoljanak egy-egy egyszerű ábrát, egy 

tükröt és a tapasztalataiknak megfelelően a tükör által alkotott képet. 

Érdemes a kép rajzolása után a domború tükör gyakorlati alkalmazásait is összegyűjteni. 

A homorú tükör vizsgálatát tanári kísérlettel kezdjük. Most találkoznak a diákok először 

fordított állású és valódi képpel, ehhez feltétlenül szükséges a kifejezések magyarázata.  

Ha nem lennének a szertárban eszközök a tanári kísérlethez: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uoeMg63iNQ 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_vypukle&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_vypukle&l=hu&zoom=0
https://www.youtube.com/watch?v=4uoeMg63iNQ
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A tanári kísérlet után a tanulók saját tükrükben nézegessék magukat közelről és távolabbról, 

majd összegezzük a tapasztalatokat. Nyugtassuk meg őket: nem baj, hogy többféle képet láttak 

ugyanabban a tükörben. 

Javasoljuk az előzőhöz hasonló szimuláció alapos elemzését, és menet közben az alkotott képek 

lerajzolását, a tulajdonságok összegyűjtését. Szerkeszteni nem követelmény! 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_dute&l=hu&

zoom=0 

Ne feledjük a homorú tükör megfelelő képei mellé írni a gyakorlati alkalmazást is, ez segíti a 

megjegyzést. 

Ellenőrző tesztkérdések a gömbtükrök témaköréből: 

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f38.htm 

Megjegyzések 

Néhány érdekesség, amivel színesíthetjük az óránkat: 

Vízforralás homorú tükörrel: 

https://www.youtube.com/watch?v=zZkvEkOs4kA&NR=1&feature=fvwp 

Olimpiai láng meggyújtása: 

https://videa.hu/videok/sport/az-olimpiai-lang-meggyujtasa-gorog-olimpia-peking-2008-

7BFUsWScFmrOzr5U 

Autókat olvasztó felhőkarcoló: 

http://www.erdekesvilag.hu/autokat-olvaszt-a-londoni-felhokarcolo/ 

A tükrös távcsövekről itt találunk bővebb információkat: 

https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-

tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/ 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Mert a homorú tükör – fókusztávolságon belül – nagyít (és egyenes állású képet ad). 

Ezért a sminkeléshez, borotválkozáshoz jó, hiszen nagyobb – 

részletgazdagabb – képet látunk, amivel pontosabban lehet 

dolgozni. 

2. A domború tükör előnye az, hogy több információ fér a 

képbe, nagyobb területet lát be az autó vezetője. 

Ugyanebből ered a veszély is, mert az adott felületen 

megjelenő több képi információ kisebb méretben jelenik 

meg. A veszély abból adódik, hogy a kisebb kép miatt a 

távolságbecslés pontatlan. Az amerikai autóknál éppen 

ezért rá is írják a külső tükrökre, hogy „a tárgyak a 

valóságban közelebb vannak, mint az a tükörből látszik”. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_dute&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_dute&l=hu&zoom=0
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f38.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zZkvEkOs4kA&NR=1&feature=fvwp
https://videa.hu/videok/sport/az-olimpiai-lang-meggyujtasa-gorog-olimpia-peking-2008-7BFUsWScFmrOzr5U
https://videa.hu/videok/sport/az-olimpiai-lang-meggyujtasa-gorog-olimpia-peking-2008-7BFUsWScFmrOzr5U
http://www.erdekesvilag.hu/autokat-olvaszt-a-londoni-felhokarcolo/
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/
https://www.csillagaszat.hu/tudastar/csillagaszati-eszkozok/osszetett-optikai-eszkozok-tavcsovek/02-tukros-tavcsovek/
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3. A beeső és a visszavert fénysugár szöge azonos, s mivel a tükrök is derékszögben állnak 

– a kétszeres visszaverődés után – a végső, visszavert fény az eredeti beesővel 

párhuzamos lett. 

A fény törése 

Az óra célja 

A fény törésének megfigyelése. A fényvisszaverődés. Különböző optikai közegek határán 

átlépve hogyan terjed tovább a fény? 

Fontos fogalmak 

A fénytörés jelensége, a fényvisszaverődés törvénye.  

Taneszközök 

Tanári tálca: minél nagyobb üvegpohár, víz, színes szívószál, üvegkád fluoreszceinnel 

megfestett vízzel, lézermutató, síktükör.  

Javaslatok a tanórához 

Az üvegpohárba mi öntsük bele a vizet szép lassan, így még jobban látható, ahogy „megtörik” 

a szívószál. Ne felejtsük el megfigyelni, hogy a „tört”, vízben lévő rész hol látható a levegőben 

lévő részhez képest. 

Fénytörés-demonstráció egy pohár vízzel. Nagyon jó, akár mi is megpróbálhatjuk: 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/fenytores-demonstracio-egy-pohar-vizzel-viz-

q0osRUPRWaVdNo5u 

Ugyanaz másképp: https://www.youtube.com/watch?v=Vy2kGTXRtHI 

https://www.youtube.com/watch?v=c-oc61GNb68 

Miután a fenti kísérletekkel felcsigáztuk a gyerekek érdeklődését, jöhet a magyarázat. Először 

csak az esetet vizsgáljuk, amikor levegőből üvegbe megy a fénysugár. Itt taníthatjuk meg a 

szakkifejezéseket is. 

A fénytörés megértését segítő szimuláción változtatható a beesési szög, sőt a törésmutató is. 

http://nagysandor.eu/harrisonia/Refraction_HU.html 

Miután a gyerekek megértették a fentieket, vizsgáljuk meg az üvegből levegőbe menő 

fénysugár útját. Először lehetőleg mi mutassuk meg ezt a kísérletet, és utána nézzük meg a 

szimulációt is. 

Az optikailag sűrűbb közegből az optikailag ritkább közegbe menő fénysugarat úgy is 

előállíthatjuk, hogy egy síktükröt teszünk a megfestett vízzel telt üvegkádunk aljára, és azt világítjuk 

meg a lézerfénysugárral. 

Ő nem járt fizikaórára, mégis tudja a fizikát  Lövőhal vacsorázik: 

https://www.youtube.com/watch?v=LeMkTQ55nso 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/fenytores-demonstracio-egy-pohar-vizzel-viz-q0osRUPRWaVdNo5u
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/fenytores-demonstracio-egy-pohar-vizzel-viz-q0osRUPRWaVdNo5u
https://www.youtube.com/watch?v=Vy2kGTXRtHI
https://www.youtube.com/watch?v=c-oc61GNb68
http://nagysandor.eu/harrisonia/Refraction_HU.html
https://www.youtube.com/watch?v=LeMkTQ55nso
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Ezt ráadásnak mutassuk meg a diákjainknak. A teljes visszaverődésről nem tanulunk általános 

iskolában, viszont nagyon érdekes. Ennek szemléltetésére az alábbi nagyszerű videó a fény útját 

mutatja be a vízsugárban. A magyarázat angol nyelven történik.  

https://www.youtube.com/watch?v=0MwMkBET_5I 

Ez a film egy másik teljes visszaverődés, optikai szálban: 

https://www.youtube.com/watch?v=6GG-Q1QlrZs 

Megjegyzések 

A jávai lövőhalról itt tudhatunk meg még többet: 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/javailovo/javailovo.htm 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Egyenesen, törés nélkül halad tovább, vagy pontosan visszafordul, ha tükörre vetül.  

2. Mind a visszavert, mind a megtört fénysugár szögét a beesési merőlegeshez 

viszonyítjuk. (Visszavert:  = 30o, megtört:  = 20o.)  

A két fénysugár egymáshoz viszonyított szöge tehát 180o – 30o – 20o = 130o. 

3. A fénysugár ugyanazon az úton halad, csak „visszafelé”, ezúttal egy sűrűbb közegből a 

ritkább felé. Ebben az esetben a törési szög lesz 30 o. 

Prizmák, lencsék (2 óra) 

Az óra célja 

Prizma fénytörésének kísérleti vizsgálata. A prizma gyakorlati alkalmazása. Prizma fénytörése. 

Gyűjtőlencse, szórólencse. Dioptria. Lencsék képalkotásának megfigyelése.  

Fontos fogalmak 

A prizma és a prizma fénytörése. Szórólencse képalkotása, gyűjtőlencse képalkotása, dioptria. 

Taneszközök 

Tanulói tálca: minden tanulónak 1 prizma, 1 gyűjtőlencse, 1 szórólencse. 

Tanári tálca:1 prizma, lézerfényforrás, 1 gyűjtőlencse, 1 szórólencse. 

Javaslatok a tanórához 

A prizma és a lencsék tárgyalására, az ide tartozó kísérletek elvégzésére 2 tanóránk is van. 

Tanárként látjuk, hogy milyen gyorsan tudunk haladni az ismeretek átadásával. Lehet, hogy 

belefér az első óránkba a prizma és valamelyik lencse megbeszélése is. A segédanyag mind a 

két órára szól, tetszőlegesen bontható kétfelé.  

https://www.youtube.com/watch?v=0MwMkBET_5I
https://www.youtube.com/watch?v=6GG-Q1QlrZs
http://www.termeszettar.hu/anyagok/javailovo/javailovo.htm
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A fénytörés törvényének alkalmazásai közül elsőként a prizmán áthaladó fénysugár útját 

vizsgáljuk meg. Ha van demonstrációs készletünk, azon elmagyarázhatjuk a fénysugár útját, ha 

nincs, egy videón nézzük ezt meg. (Ekkor még ne adjuk a gyerekek kezébe a prizmát!) 

A videóban azt a helyzetet is láthatjuk, amikor a prizma megfordítja a fénysugár útját, ehhez 

viszont ismerniük kell a diákoknak a teljes visszaverődést. 

Prizmán áthaladó fénysugár útja: https://www.youtube.com/watch?v=MaSOSifAKGw 

Ha a prizma fénytörését értik már a gyerekek, tanácsos először 1 tanulóval elvégezni azt a 

kísérletet, hogy nézzen át a prizmán 1 szemmel (másik csukva) egy tárgyra, és mutasson a kezével 

arra, amerre látja. A tárgy valóságos helye persze nem ott van, amerre a prizmán keresztül 

láthatjuk. Ezután hadd gyűjtsön minden tanuló tapasztalatot a prizma fénytöréséről.  

Vetítsük ki a szimulációval is a prizma fénytörését, ezt rajzolják le a füzetükbe a gyerekek. Ez is 

segíti az ismeretek megjegyzését. 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_hranol&l=hu

&zoom=0 

Ne feledkezzünk meg a prizma gyakorlati jelentőségéről sem. 

Ha nem tudnák a gyerekek, mi az a „macskaszem”: 

https://www.biciklicentrum.hu/kerekpar-felszereles-kiegeszitok/vilagitas/prizma-

macskaszem-kerekpar.html 

A lencsék fajtáival való megismerkedés után kézenfekvő a dioptria értelmezése, hiszen a 

fókusztávolság fogalmát már a tükrökről tanultak óta ismerniük kell.  

Ha van szemüveges az osztályban, feltétlenül számoljuk ki az ő szemüvegének fókusztávolságát. 

Majd a szemhibák javításánál megbeszéljük, hogy a + és a − mit jelent a dioptria értéke előtt.  

A lencsék képalkotásának vizsgálatakor is fontos, hogy tapasztalatgyűjtés után rögzítsük az 

ismereteket. A tükröknél remélhetőleg már megtanulták a diákok, hogy a képalkotás négyféle 

tulajdonságát egyesével vizsgáljuk és fogalmazzuk meg. 

Kezdhetjük a gyűjtőlencsével való ismerkedést. A homorú tükörnél már tapasztalhatták a 

tanulók, hogy ugyanazzal a fénytani eszközzel többféle képet is elő lehet állítani.  

Ha van rá lehetőségünk, adjunk minden gyerek kezébe gyűjtőlencsét, nézzenek át rajta 

közelebbről, távolabbról. Fogalmazzák meg a tapasztalataikat!  

Mutassuk meg demonstrációs készletünkkel a gyűjtőlencse képalkotását.  

Ha nincs demonstrációs készletünk, nézzük meg videón:  

https://www.youtube.com/watch?v=6ORxAV1xFg0 (2.09 – 3:48) 

Utána szimuláción vizsgáljuk meg a képalkotást. A szimuláción változtatni lehet a 

fókusztávolságot, a tárgytávolságot, a sugármenetek egyesével mutathatók, és a nagyítás értékét 

is láthatjuk.  

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_spojka&l=hu

&zoom=0 

A tapasztalatokat most is rögzítsék a tanulók a füzetükbe, s a rajz mellé minden esetben a 

kapott kép tulajdonságait írják! 

https://www.youtube.com/watch?v=MaSOSifAKGw
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_hranol&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_hranol&l=hu&zoom=0
https://www.biciklicentrum.hu/kerekpar-felszereles-kiegeszitok/vilagitas/prizma-macskaszem-kerekpar.html
https://www.biciklicentrum.hu/kerekpar-felszereles-kiegeszitok/vilagitas/prizma-macskaszem-kerekpar.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ORxAV1xFg0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_spojka&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_spojka&l=hu&zoom=0
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A gyakorlati alkalmazást nem kell feltétlenül most idevennünk, lesz erre még egy egész óránk.  

A szórólencsével hasonlóan járjunk el, mint a gyűjtőlencsével. 

A tanulók vegyék a kezükbe és nézzenek át rajta közelebbről, távolabbról! 

Demonstrációs kísérlet szórólencsével:  

https://www.youtube.com/watch?v=6ORxAV1xFg0 (3.52 – 5:02) 

Szimuláció: 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_rozptylka&l=hu&

zoom=0 

Rögzítsük a tapasztalatokat a füzetbe. 

Megjegyzések 

Ha marad időnk óra végén, játszhatunk olyat, hogy a tükrök, lencsék által alkotott kép négyféle 

tulajdonsága közül mondunk egyet, és írja le mindenki, hogy melyik tükör, illetve lencse alkot 

ilyen tulajdonságú képet. 

Segíthet megjegyezni a különböző leképezések tulajdonságait, ha ismereteinket táblázatba 

foglaljuk a szerint, hogy hol helyezkedik el a tárgy a fókuszponthoz képest. 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. f = 25 cm = 0,25 m.  

D = 
1

𝑓
 = 

1

0,25 m
 = 4, tehát négy dioptriás. 

2. A D =10 dioptriás gyűjtőlencse fókusztávolsága f = 
1

𝐷 [
1

m
]
 = 

1

10[
1

m
] 
 = 10 cm.  

A 8 cm-re elhelyezett tárgy a fókusztávolságon belül van, a 12 cm-re elhelyezett tárgy 

a fókusztávolság és a kétszeres fókusztávolság között van. 

a) A 8 cm-re (fókusztávolságon belül) elhelyezett tárgyról látszólagos, egyenes állású 

nagyított képet;  

b) a 12 cm-re (egy- és kétszeres fókusztávolság közötti) tárgyról valódi, fordított állású, 

nagyított képet állít elő. 

3. a) Szórólencsével mindig virtuális képet kapunk, ami egyenes állású és kicsinyített. 

b) Gyűjtőlencsével is kaphatunk látszólagos (egyenes állású, nagyított) képet, ha a 

tárgy a fókuszponton belül van. Ezt használják ki az egyszerű nagyítók. 

4. A képet „fordítják a talpára” és a „jobb-bal” oldalt cserélik meg oly módon, hogy a 

prizmás távcsőben a képet két teljesen visszaverő, egymásra merőleges prizmapár 

megfordítja. Az egyik prizmapár a fent-lent, a másik a jobb-bal oldalt fordítja meg. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6ORxAV1xFg0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_rozptylka&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_rozptylka&l=hu&zoom=0
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A látás, optikai eszközök (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Az emberi szem, látáshibák. A szem működésének megértése ábra alapján. A közel- és 

távollátás okának és javítási lehetőségeinek gyakorlati megismerése. Tudatos viselkedés a 

látás megóvásának érdekében.  

Fényképezőgép, távcső, mikroszkóp. A tudomány és a mindennapi élet kapcsolata. 

Fontos fogalmak 

Közel- és távollátás, dioptria. Optikai eszközeinkben található lencsék ismerete. 

Taneszközök 

Tanári tálca: a biológiaszertárból kérjük el a szem modelljét és a mikroszkópot. Régi 

fényképezőgép, amit még ki lehet nyitni, látcső, esetleg távcső. 

Javaslatok a tanórához 

A dioptria tanulásánál már elmondták a tanulók, hogy hány dioptriás szemüveget hordanak. 

Most jó lenne, ha a dioptria értékéhez társítanánk, hogy milyen szemhibán segít a diák 

szemüvege. (Természetesen csak aki megosztja ezt a társaival.) Rögzítsük is ezeket az 

információkat, hogy a tananyag megbeszélése után visszatérhessünk a konkrét esetekhez. 

A szem képalkotásának fizikai magyarázatára épít a biológiaoktatás. Újra megemlíthetjük, hogy 

a fizika törvényszerűségei az élet minden területén tetten érhetők.  

A szem részeinek bemutatását feltétlenül a modellen tegyük meg. Vonjunk be egy diákot is a 

szemmodell „szétszedésébe”, ez emlékezetesebbé teszi a tanulás folyamatát.  

El ne felejtsük megemlíteni, hogy nem csak a szemünkkel látunk! Az agyunk fordítja talpára a 

képet. Születésünk után meg kellett tanulnunk a tárgyi valóságot helyesen látni. 

Nagyszerű szimuláció segíti a szem felépítésének bemutatását és a szemhibák megértését: 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_vady&l=hu&

zoom=0 

Szemhibák javítása lencsék segítségével – kísérleti bemutató: 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_69&c=fizika 

Segítsünk a diákjainknak, hogy könnyebben meg tudják jegyezni, melyik szemhibát hogyan 

nevezzük. Az elnevezés azt jelenti, hova lát élesen a távollátó, illetve a rövidlátó ember.  

A gyerekeknek az is segíthet, hogy a legtöbb iskoláskorú szemüveges a táblát homályosabban 

látja, ezért kell nekik szemüveg, tehát ők rövidlátók. Az idős emberek pedig jó messzire tartják 

maguktól az olvasnivalót, tehát ők távollátók. 

Ha megbeszéltük és megnéztük, mit jelent a rövidlátás és a távollátás, valamint azt is, hogyan 

lehet segíteni ezeken a szemhibákon, térjünk vissza az óra elején begyűjtött adatokhoz. Egyenként 

beszéljük meg a tanulókkal (vagy mondják el ők maguk), kinek milyen lencséjű szemüvege van, + 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_vady&l=hu&zoom=0
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_vady&l=hu&zoom=0
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_69&c=fizika
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vagy – a dioptriája, és milyen szemhibát javít a szemüvege. A beszélgetés ismétlésre és az ismeretek 

mélyítésére is nagyszerű lehetőséget jelent. 

A szem modellje mellé tegyünk egy fényképezőgépet, és állítsuk párhuzamba a megfelelő 

„alkatrészeket”. Így könnyű megjegyezni, milyen lencse található a fényképezőgépben. (Az optikai 

eszközök részeinek ismerete nem része a tantervünknek.) 

Sokat segít az optikai eszközök működésének a megértésben, ha az eszköz használatának a 

célját hangsúlyozzuk. Ha a gyerekek kézbe tudják venni az eszközöket, és belenézhetnek, biztosan 

könnyebben rögzül minden ismeret.  

A szimulációkon könnyen elmagyarázhatjuk a működésüket: 

Kepler-féle távcső szimulációja: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_kepler&l=h

u&zoom=0 

Nagyító: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_lupa&l=hu

&zoom=0 

Mikroszkóp: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_mikroskop

&l=hu&zoom=0 

Megjegyzések 

Hogy mekkora szerepe van az agyunknak a látásban, azt bizonyítja az összes olyan jelenség, 

amit összefoglalóan optikai csalódásoknak nevezünk. Ez a videó 6:31 perc, de érdemes 

rászánni az időt: 

https://www.youtube.com/watch?v=oMwR_2SgIys 

Valószínűleg kevesen tudják a diákok közül, mit jelent a cvikker, ollószemüveg, monokli vagy 

lornyon kifejezés, és hogyan néztek ki ezek a látást segítő eszközök. Járjanak, nézzenek utána, ha 

nem tudják! 

Érdeklődő osztálynak megemlíthetjük, hogy nemcsak fénymikroszkópok léteznek, amelyeknek 

nagyítása legtöbbször maximum 1500-szoros, és elméleti felbontóképességük 0,2 mikrométer. 

Létezik pl. elektronsugaras mikroszkóp is. Akit érdekel a téma, tarthat az osztálynak rövid 

ismertetőt a mikroszkópokból.  

http://www.mikroszkop.hu/alapveto-tudnivalok-mikroszkopokrol 

Nagyon érdekes egy kicsit azzal is foglalkozni a tanórán, mióta és hogyan segítettek magukon 

az emberek, akiket zavart a látásuk romlása.  

Ezeken az oldalakon olvashatunk erről a témáról:  

http://torimaskepp.blog.hu/2017/05/27/lornyon_monokli_cvikker_avagy_a_szemuveg_tort

enete 

https://www.zeiss.hu/vision-care/hu_hu/better-vision/a-latas-megertese/lencsek-es-

megoldasok/a-szemueveg-toertenete.html 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/eleslatas-avagy-a-szemuveg-tortenete 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_kepler&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_kepler&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_lupa&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_lupa&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_mikroskop&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_mikroskop&l=hu&zoom=0
https://www.youtube.com/watch?v=oMwR_2SgIys
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felold%C3%A1si_hat%C3%A1r
http://www.mikroszkop.hu/alapveto-tudnivalok-mikroszkopokrol
http://torimaskepp.blog.hu/2017/05/27/lornyon_monokli_cvikker_avagy_a_szemuveg_tortenete
http://torimaskepp.blog.hu/2017/05/27/lornyon_monokli_cvikker_avagy_a_szemuveg_tortenete
https://www.zeiss.hu/vision-care/hu_hu/better-vision/a-latas-megertese/lencsek-es-megoldasok/a-szemueveg-toertenete.html
https://www.zeiss.hu/vision-care/hu_hu/better-vision/a-latas-megertese/lencsek-es-megoldasok/a-szemueveg-toertenete.html
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/eleslatas-avagy-a-szemuveg-tortenete
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Ejtsünk néhány szót a mai távcsövekről is, amelyek már méretüket nézve is óriásiak. De miért 

építenek a csillagászok egyre nagyobb távcsövet? És hová építik őket? Erről olvashatunk itt:  

http://csillagvizsgalo.blog.hu/2017/06/09/mar_epitik_a_vilag_legnagyobb_tavcsovet 

Az űrtávcsövek forradalmasították a csillagászat tudományát. Itt tudhatunk meg erről még 

többet: http://astro.u-szeged.hu/ismeret/urtavcsovek/urtavcsovek.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. a) A pupilla összehúzódásával kevesebb fényt enged be a szem belsejébe, így védi a 

szemet. Sötétben viszont kitágul, hogy több fényt gyűjtsön össze, hogy lássunk. 

b) A szemlencse dioptriaváltozásának a „fókuszálás”-ban van szerepe, azaz az 

élességet állítja automatikusan. Görbülete attól függ, hogy közelre vagy távolra 

nézünk. 

2. A vakfolt a szemgolyónak az a része, ahol a látóideg kilép a szemből, így erre a területre 

hiába esik fény, nem kelt ott ingert. 

3. A Kepler-féle csillagászati távcső egy gyűjtő tárgy- és egy ugyancsak gyűjtőhatású 

szemlencséből áll. Az objektív (tárgylencse) a végtelenben fekvő tárgyról valódi 

(ernyőn felfogható), fordított állású, kicsinyített képet állít elő. Ezt a képet „köztes 

képnek” nevezzük, és a nagyító szerepét betöltő okuláron keresztül felnagyítva, mint 

virtuális (látszólagos, ernyőn nem felfogható) képet szemléljük. A két lencsét úgy 

állítják össze, hogy a lencsék gyújtópontja egybeessen.  

4. A közellátó szem, és a látás javítása homorú lencsével. 

A távollátó szem, és a látás javítása domború lencsével. 

Színek, légköri jelenségek 

Az óra célja 

Színkép prizmával. Az átlátszatlan testek színe. A Nap színképe, a szivárvány színei. 

Színek előállítása színkeveréssel. A színek és a fény hullámhossza. Légköri optikai jelenségek. 

Fontos fogalmak 

Az átlátszatlan testek színe. A Nap színképe, a szivárvány színei, a fény hullámhossza. 

Színkeverés. Légköri optikai jelenségek. 

Taneszközök 

Tanulói tálca minden tanulónak 1 db prizma, színes genotherm tasak, színes üveg (ha van). 

Tanári tálcára: prizma, fehér fényforrás, gyűjtőlencse. 

  

http://csillagvizsgalo.blog.hu/2017/06/09/mar_epitik_a_vilag_legnagyobb_tavcsovet
http://astro.u-szeged.hu/ismeret/urtavcsovek/urtavcsovek.html
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Javaslatok a tanórához 

A tanév vége felé tanuljuk már a színeket, így valószínűleg napsütéses időben taníthatjuk ezt 

a témakört. Feltétlenül adjunk lehetőséget minden diákunknak, hogy a fehér fényt színeire 

bonthassák. Figyeljék meg a színek sorrendjét! 

Látványos nagy felületen látható színképet állíthatunk elő projektor segítségével. A PowerPoint 

program segítségével fekete háttérre vékony fehér vonalat kell rajzolni. A projektorral kivetített 

vékony fénynyaláb útjába tett CD gyönyörű fényerős spektrumot állít elő, úgy, hogy akár 

napközben is jól láthatóan élvezheti az egész osztály. (Az ötlet Dr. Piláth Károlyé.) 

https://pilath.wordpress.com/egy-meretes-szivarvany/ 

A bemutató után a szimuláción a különböző színek fénytörését is tanulmányozhatjuk a 

diákokkal. Ezen a képen jól el lehet magyarázni a tudnivalókat. A szimuláció lehetőséget ad a 

beesési szög változtatására, és leolvashatjuk a törési szögeket is. 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_hranol&l=h

u&zoom=0 

Javasoljuk, hogy a prizma fénytörését rajzolják le a gyerekek a füzetükbe. A szivárvány színeit a 

megfelelő színes ceruzával rajzolják, mellé írva a szín nevét is! Ez segíti a sorrend és a szín 

megjegyzését is. 

A testek színének megértéséhez és demonstrációjához jól használhatók a különböző színű régi 

genotherm tasakok (azok sötétebbek és vastagabbak) vagy színes üvegek. Ezeken keresztül nézve 

a társaik pólóját, a táblát, színes képeket, beszélgethetünk arról, hogy mit milyen színűnek látunk. 

A monokromatikus szín megértéhez javasoljuk ezt a szimulációt, amely színkeverés 

bemutatására is alkalmas.  

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_michanibar

ev&l=hu&zoom=0 

Komplementer színek gyakorlására, a gyerekek tudásának ellenőrzésére jó feladat: 

https://player.nkp.hu/play/73179 

Az átlátszatlan testek színe (a színlátás) könnyen érthető lesz ennek a szimulációnak a 

segítségével: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_hu.html 

A számítógépen minden gyerek színezett már betűt, alakzatot, tehát ismerik a színkeverés 

additív módját. Nézzük meg, hogyan is történik ez:  

kezdőlapbetűtípusbetűszíntovábbi színekegyéni. 

A fény hullámhosszát nagyon jól láthatjuk ezen a videón, sőt a szivárvány keletkezését az égen 

is bemutatja (3.38 perc hosszú) (német nyelvű, de hang nélkül is érthető): 

1:33–1:43 hullámhossz: https://www.youtube.com/watch?v=Xh61j1exRow 

2:10–3:10 szivárvány keletkezése, magyarázata 

Délibábot bemutató képek:  

http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/opt/lf1/delibab.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=aK6d0lowbLM 

https://pilath.wordpress.com/egy-meretes-szivarvany/
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_hranol&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_hranol&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_michanibarev&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=opt_michanibarev&l=hu&zoom=0
https://player.nkp.hu/play/73179
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_hu.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xh61j1exRow
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/opt/lf1/delibab.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aK6d0lowbLM
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Gimnazisták magyarázzák meg, miért kék az ég, és miért vörös a naplemente; nagyon hasznos: 

https://www.youtube.com/watch?v=E0Y6PCYJaYw 

Megjegyzések 

A számítógép monitorján előállítható additív színkeverésről itt olvashatunk bővebben: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/RGB_sz%C3%ADnt%C3%A9r 

http://centroszet.hu/tananyag/multimedia/additv_vagy_rgb_sznmodell.html 

A légköri fényjelenségekről itt olvashatunk bővebben: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaiMuszerekEsMerorendsz

erek/ch06s03.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. vörös – narancs – sárga – zöld – kék – ibolya 

2. Kiegészítő színpárok: vörös – zöldnarancs – ibolyasárga – kék 

3. A szivárvány a fénytörésnek köszönhető, a vízcseppek prizmaként megtörik és színeire 

bontják a fehér fényt. 

4. A kék jobban szóródik, mint a vörös, ezért derült időben a szórt fényből adódóan az 

égbolt kék.  

A naplementekor a fény útja sokkal hosszabb, mint a déli órákban, mivel legjobban a 

kék szóródik, tehát több vörös marad, ezért látjuk vörösnek a Napot. 

A fény, mint elektromágneses hullám (2 óra) 

Az óra célja 

A látható fény és a hétköznapi életben használt elektromágneses hullámok kapcsolatának 

megismerése. Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége. Az elektromágneses 

hullámok gyakorlati alkalmazása. 

Fontos fogalmak 

A fény terjedési sebessége. Az elektromágneses hullámok fajtái. 

Taneszközök 

Tanári tálcára: rádió, amin látható a frekvenciatartomány, prizma, fehér fényforrás, 

gyűjtőlencse. 

Javaslatok a tanórához 

Az előző órán már megbeszéltük a gyerekekkel, hogy a fény is hullám, sőt a látható fény 

hullámtartományát is behatároltuk. Innen indulva bővíthetjük diákjaink ismereteit.  

https://www.youtube.com/watch?v=E0Y6PCYJaYw
https://hu.wikipedia.org/wiki/RGB_sz%C3%ADnt%C3%A9r
http://centroszet.hu/tananyag/multimedia/additv_vagy_rgb_sznmodell.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaiMuszerekEsMerorendszerek/ch06s03.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaiMuszerekEsMerorendszerek/ch06s03.html
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Az egyes hullámtartományok tárgyalásakor arra törekedjünk, hogy a napi élethez kössük az 

ismereteket. A sugárzásokhoz tartozó hullámhosszak nagysága nem része a tantervünknek.  

Ez a Wikipédia-oldal az egész óránkat segíti. Megtaláljuk rajta a frekvenciákhoz tartozó 

hullámhosszt és az egyes elektromágneses hullámok műszaki felhasználását is: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gneses_sug%C3%A1rz%C3%A1s 

Egy kis gyakorlati kitekintés a rádiózás és a tévézés területére: ezen az oldalon láthatjuk, hogy 

a különböző frekvenciákon sugárzott adásokat milyen antennával tudjuk venni. A településünkhöz 

legközelebb lévő antennát is megkereshetjük. Megnézhetjük, hogy az egyes rádió- és 

tévécsatornák adásait mekkora frekvencián sugározzák. 

http://www.frekvencia.hu/ 

A hang terjedésekor beszéltünk már a dörgés és a villámlás észlelése közötti időről. Idézzük fel 

ezeket az ismereteket, mintegy ismételve is az akkor tanultakat. A hang terjedési sebességét tudják 

már a gyerekek, összehasonlíthatjuk vele a fény sebességét. 

Említsük meg a diákjainknak, hogy milyen nagy tudományos teljesítmény volt meghatározni a 

fény sebességét a hihetetlen nagy értéke miatt. Buzdíthatjuk érdeklődő diákjainkat, hogy járjanak 

utána, ki tette ezt meg először. 

A fénysebességre és a fényév fogalmára a csillagászat tanulásakor is szükségünk lesz, tegyék a 

„tartós memóriájukba” ezt a tudást a gyerekek! 

Javasoljuk, hogy az elektromágneses hullámok fajtáiról diákjaink készüljenek bemutatóval, 

kiselőadással. A megközelítés minden esetben a műszaki alkalmazás, az egészségre gyakorolt hatás 

legyen! 

Az UV sugárzás hatásairól szól igényesen a következő felvétel – 22 perc (13–16 percig a mérés 

módszeréről beszél, ezt átugorhatjuk). Nagyon fontos, egészségvédő ismereteket tartalmaz: 

Országos Meteorológiai Szolgálat: UV-sugárzás mérés: 

https://www.youtube.com/watch?v=jOceh2s8EWM 

Hogyan működik a mikrohullámú sütő? 

https://www.youtube.com/watch?v=AODMIs-50Ng 

Az infravörös sugárzás alkalmazásáról itt további képeket találunk: 

http://fokusz.info/index.php?cid=1752456410&aid=1675824339 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Valamennyi terjedési sebessége azonos, a fény sebességével terjednek, ami 300 000 
km

s
. Különböző a hullámhosszuk. 

2. Rádióhullám: távcső, műsorszórás. 

infravörös sugárzás: távirányítók, hőmérsékletmérés. 

Mikrohullám: melegítés, mikrohullámú sütő. 

UV-sugár: bankjegy- és értékpapír-vizsgálat. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gneses_sug%C3%A1rz%C3%A1s
http://www.frekvencia.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=jOceh2s8EWM
https://www.youtube.com/watch?v=AODMIs-50Ng
http://fokusz.info/index.php?cid=1752456410&aid=1675824339


FI-505040701/1 Fizika 7 .  |  F I -505040801/1 Fizika 8 .  –  Tanár i  kézikön yv  
 

122 

 

VIII. Az energia 

Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

65. Az energia Az energia fogalma, 

fajtái: belső, rugalmas, 

helyzeti, mozgási 

energia. Jele, 

mértékegysége. 

Tudatos 

energiatakarékosság. 

Az energia fogalma, 

fajtái. Az energia jele, 

mértékegysége. 

Energiák egymásba 

alakulása, energia 

megmaradása. 

66. Energia-

források 

Energiaforrások, 

energiahordozók.  

Megújuló és fosszilis 

energiaforrások. 

Fűtőérték. 

Számításos feladatok a 

kinyert energiával 

kapcsolatban. 

Megújuló energia, 

fosszilis energia 

fogalmának 

felismerése. 

Fűtőérték-táblázat 

használata. 

Energiaforrások fajtái. 

Elsődleges, 

másodlagos 

energiaforrások. 

67. Energiaigé-

nyek 

Energiafogyasztók, 

energiaigények. 

Gőzgép működésének 

megismerése. 

Gazdaság, háztartás, 

emberek 

energiaszükséglete. 

Élelmiszerek 

energiatartalma, 

tápértéke. 

Energiafogyasztás 

mérése. 

Gőzgép működése. 

68. Az 

energiafogy

asztás 

környezeti 

hatásai 

Égéstermék, 

erdőgazdálkodás, 

légtisztaság, 

hulladékgazdálkodás. 

Erőművek. Energia-

fogyasztás mérése a 

háztartásokban. 

Komplex gondolkodás 

fejlesztése. 

Tudatos 

energiatakarékosság! 

Égéstermékek 

levegőszennyezése. 

Hőerőmű, atomerőmű. 

A környezetszennyezés 

csökkentése. 

69. Gyakorlás, 

összefogla-

lás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

70. Témazáró 

dolgozat 

Az eddig tanult 

ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

71. Gyakorlás a 

témazáró 

tapasztala-

tai alapján 

A témazáró dolgozat 

feladatainak 

megbeszélése.  

Hiányosságok pótlása. Az eddig tanult 

fogalmak. 
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Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

72. Év végi 

összefogla-

lás 

Az év tananyagának 

átismétlése. 

Éves munka 

értékelése, jegyek 

lezárása, tanulói 

kísérletezés. 

Rendszerezés, 

lényegkiemelés, 

memória fejlesztése.  

Önértékelés, önállóság 

fejlesztése. 

Az év tananyaga. 

VIII. Az energia 

Előzetes tudás A fény tulajdonságai. Néhány, a háztartásokban használt 

energiahordozó. Az égés mint energiafelszabadító folyamat.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Nap és a csillagok energiatermelési folyamatának megnevezése, 

annak tudatosítása, hogy a földi energiatermelés formáitól alapvetően 

eltérő folyamatról van szó. A napfény energiatartalmának kísérleti 

vizsgálata (napelem, napkollektor). A földi energiahordozókban tárolt 

energia felszabadításának kísérleti vizsgálata (égés, szélkerék, vízkerék). 

Energiatermelési eljárások ismerete, a lakóhely közelében található 

erőművek feltérképezése, működésük elemzése, gyakorlati 

megismerése. Fosszilis tüzelőanyagok csoportosítása keletkezésük 

alapján, kitermelésük és a környezetterhelés kapcsolata. Az atomerőmű 

kockázatainak megértése. 

A háztartást ellátó energiaforrások csoportosítása. Az energiaszámlák fő 

tényezőinek értelmezése. A háztartásban használt eszközök 

energiaigényének elemzése. Az energiatakarékosság szükségességének 

megértése, gyakorlati megvalósításra való törekvés saját 

környezetünkben.  

A járművek mozgatásához használt energiaforrások történeti vizsgálata. 

A gőzgép működésének kísérleti vizsgálata. A belsőégésű motorok 

működésének vizsgálata. A témához kapcsolható magyar tudósok 

keresése, munkásságuk bemutatása internetes adatgyűjtés alapján. 

Hőlégballon modellezése. 

Az elfogyasztott táplálék típusának és a testalkat, életmód 

kapcsolatának vizsgálata. 
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Az energia  

Az óra célja 

Az energia fogalma, fajtái: belső, rugalmas, helyzeti, mozgási energia. Jele, mértékegysége. 

Energiák egymásba alakulása, az energia megmaradása. Tudatos energiatakarékosság. 

Fontos fogalmak 

Az energia fogalma, fajtái. Az energia jele, mértékegysége. Energiák egymásba alakulása, az 

energia megmaradása. 

Taneszközök 

Tanári tálca: kicsi és nagy főzőpohár, 2 db hőmérő, infralámpa vagy asztali lámpa, kiskocsik, 

rugó, súlyok, nagy darab gyurma, kicsi és nagy kő. 

Tanulói tálca: alumínium lemezdarab. 

Javaslatok a tanórához 

A témakörhöz kapcsolható kísérletekkel már találkozhattak a gyerekek az év során. Állítsuk 

újra össze őket − ha nagyon feledékeny diákjaink vannak, végezzük el újra a kísérleteket, és 

idézzük fel, mit tapasztaltunk. 

Az energia fogalmának megbeszélése lehetőséget kínál arra, hogy felelevenítsük a tanév során 

elsajátított ismeretek egy részét, de ne merüljünk el a részletekben, a lényeg megragadása a fontos! 

Az energiával kapcsolatos összefüggéseket (képleteket) nem tanítjuk 7. osztályban. Azt 

hangsúlyozzuk, hogy mikor kisebb és mikor nagyobb egy-egy test energiája. 

A helyzeti energiát jól érzékeltethetjük, ha egy nagy gömbölyű gyurmára néhány cm magasról 

leejtjük a kicsi, majd a nagyobb követ, ezután egy másik gömbölyű gyurmára magasabbról tesszük 

ezt meg. A gyurmákon láthatóan különböző nagyságú változás fog történni. 

A belső energia növekedését mutatja be ez a szimuláció: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=mf_vnitrni_ener

gie&l=hu&zoom=0 

Az energiafajtákat, az energiák egymásba alakulását, az energia megmaradását jól 

megfigyelhetjük ezeken a nagyon jó szimulációkon: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-

basics_hu.html 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_zze&l=hu 

Megjegyzések 

A fizika iránt érdeklődő diákjainknak megmutathatjuk Joule híres kísérletének szimulációját: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_joule&l=hu 

  

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=mf_vnitrni_energie&l=hu&zoom=0
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=mf_vnitrni_energie&l=hu&zoom=0
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_hu.html
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_zze&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_joule&l=hu
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. A labda, az autó, a faltörő kos, az áramló levegő, a lezúduló víz mozgásával tud egy 

másik tárgyon változást létrehozni. A rugó megnyújtott vagy összenyomott formájában 

képes erre. Pl.: felhúzott kisautó képes mozogni.  

2. A forró víz energiája 1500 J-lal csökkent, mert a termikus kölcsönhatás során a meleg 

víz hűlt. Ugyanennyivel, 1500 J-lal nőtt a hideg víz energiája, mert a hideg víz a termikus 

kölcsönhatás során melegedett.  

3. Ha valamely tárgy vagy közeg „elnyeli” a hangot és a fényt. Pl.: a hang a fülünkben 

megrezegteti a dobhártyát, vagy a fény egy növény levelére érkezve a fotoszintézisben 

vesz részt.  

Energiaforrások 

Az óra célja 

Energiaforrások, energiahordozók. Megújuló és fosszilis energiaforrások. Fűtőérték. 

Számításos feladatok a kinyert energiával kapcsolatban. Fűtőérték-táblázat használata. 

Fontos fogalmak 

Energiaforrások fajtái. Elsődleges, másodlagos energiaforrások. Megújuló és fosszilis 

energiaforrások. Fűtőérték. Egyenes arányosság. 

Taneszközök 

Tanári tálca: egy cserép virág, fadarab, borszeszégő, hősugárzó vagy merülőforraló vagy 

vízmelegítő, szemeteszsák, gyertyák, gyufa. 

Javaslatok a tanórához 

Az erőműveket bemutató filmek közül némelyiknek a második felében az indukcióról, a 

generátor működési elvéről is szó van. Ez 8. osztályban lesz csak tananyagunk, de ha úgy ítéljük 

meg, hogy a tanulóink könnyedén megértik ezt is, bátran mutassuk meg nekik a generátor 

működését, hadd lássák teljes folyamatában az elektromos energia előállítását. 

A Discovery 43 perces filmje sok érdekes gondolatot tartalmaz, bemutatja a ma használatos 

energiaforrásokat és számtalan ötletet, hogyan lehetne még energiához jutni. Ha nyerünk valahol 

egy kis időt, érdemes megnézni ezt a filmet. A jövő energiája 3. rész: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab6gPD5VMpQ 

Az előző órán az energiafajtákkal ismerkedtek meg a tanulók. Most arra fókuszáljunk, hogy mi 

a forrása az energiának, miből nyerjük ki az energiát. 

A tanári asztalra tett virág a probléma felvetéséhez egy ötlet: szüksége van-e a növényeknek 

(az életnek!) energiára? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ab6gPD5VMpQ
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Szélerőmű működését bemutató nagyon jó animáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=QkGA2AAiYig 

A napelemes rendszer működését bemutató egyszerű, és mégis jó animáció: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOd0_8mGEpo 

A vízerőmű működését lényegre törően mondja el, előnyeivel, hátrányaival együtt: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkOpeAxx9yE 

A vízerőmű működése (0–1:15 perc); a film további része a generátor működéséről szól: 

https://www.youtube.com/watch?v=E1DDwrPulyE 

A Tiszalöki Vízerőműről 4 percben: 

https://www.youtube.com/watch?v=B4NF9qnIoAE 

Izlandon egy újfajta technológiai eljárást tesztelnek: 5 kilométer mély kutakat fúrnak, hogy 

felszínre hozzák az 500 C-os gőzt: 

http://hu.euronews.com/2017/09/25/megujulo-energia-izlandon-lefurni-a-fold-szivebe 

A hőerőmű működése röviden: 

http://ttko.hu/kbf/kisalkalmazas.php?id=59&c=fizika 

Biomassza-erőmű (Pécs) működése egy nagyon jó video-szimuláció párosítású filmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=bavIKjyeMrQ 

A fűtőérték-táblázatot nagyon fontos tanulmányoznunk, érdemes az egyes tüzelőanyagokat 

egymáshoz is viszonyítanunk. 

Fűtőérték számolásához nagyon sok feladat: https://player.nkp.hu/play/62355 

Az energiatermelés fontos kérdése: Melyik terheli jobban a környezetet? 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_88&c=fizika 

A Paksi Atomerőmű működése, bemutatása: 

https://www.youtube.com/watch?v=L6pAOcLc3js 

Megjegyzések 

Az energiafajtákról bőséges információt szerezhetünk erről az oldalról: 

http://www.energiacentrum.com/energetika/biomassza-energia-mint-megujulo-energia/ 

A napelem működésének részleteiről itt olvashatunk részletesebben: 

http://nvsolar.hu/a-napelemek-mukodese/ 

Házi hőlégballont így készíthetünk: 

http://www.szertar.com/webizod/repulo-lampion-vendegvideo/ 

Vida tanár úr kísérlete (39:30–42:30): https://www.youtube.com/watch?v=iGF8SMjVrGQ 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. kísérlet: pillepalack száján és átellenes oldalán keresztülvezetett hurkapálca, az oldalán 

kis szemeket lehet „U” alakban kivágni és kihajlítani. A víz ezekre a kihajlított szemekre 

folyik, és megforgatja a hurkapálcára tengelyezett pillepalackot. A palackra kell 

rögzíteni és feltekerni egy spárgát, amire lehet kötni a műanyag poharat. Használat 

közben a pillepalack forgása során a spárga feltekeredik, és felhúzza a poharat, illetve 

https://www.youtube.com/watch?v=QkGA2AAiYig
https://www.youtube.com/watch?v=fOd0_8mGEpo
https://www.youtube.com/watch?v=jkOpeAxx9yE
https://www.youtube.com/watch?v=E1DDwrPulyE
https://www.youtube.com/watch?v=B4NF9qnIoAE
http://hu.euronews.com/2017/09/25/megujulo-energia-izlandon-lefurni-a-fold-szivebe
http://ttko.hu/kbf/kisalkalmazas.php?id=59&c=fizika
https://www.youtube.com/watch?v=bavIKjyeMrQ
https://player.nkp.hu/play/62355
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_88&c=fizika
https://www.youtube.com/watch?v=L6pAOcLc3js
http://www.energiacentrum.com/energetika/biomassza-energia-mint-megujulo-energia/
http://nvsolar.hu/a-napelemek-mukodese/
http://www.szertar.com/webizod/repulo-lampion-vendegvideo/
https://www.youtube.com/watch?v=iGF8SMjVrGQ
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ami benne van. Amíg bírja. Ha túl sokat teszünk bele, nem forog, hanem a víz csak 

lefolyik a palástján.  

2. Ha jobban kinyitjuk a csapot, több víz, erősebb vízsugár éri az erőművet, így nagyobb 

terhet is fel tud emelni.  

3. Magyarországi erőművek listája:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_er%C5%91m%C5%B1vek_list%

C3%A1ja 

Környezetünkben sok olyan gép van, mely energiáját melegítésre használja, ilyen a 

villanybojler, a villanytűzhely, villanykályha, hajszárító stb.  

Energiaigények 

Az óra célja 

Energiafogyasztók, energiaigények. 

Gőzgép működésének megismerése. Gazdaság, háztartás, emberek energiaszükséglete. 

Fontos fogalmak 

Élelmiszerek energiatartalma, tápértéke. Energiafogyasztás mérése. Gőzgép működése. 

Taneszközök 

Tanári tálca: motormodell 

Tanulói tálca: Minden diák hozzon magával 1 db bármilyen csomagolt ételt (elég az üres doboz 

vagy zacskó), amelynek a dobozán fel van tüntetve az energiatartalom. Pl.: csoki papírja, tejes 

doboz, lisztes zacskó, vajas doboz stb. 

Javaslatok a tanórához 

Az elmúlt tanórán megfogalmaztuk, hogy az élethez energiára van szüksége növénynek, 

állatnak, embernek egyaránt. Jól tudjuk kapcsolni ehhez a gondolathoz annak megvizsgálását, 

hogy az energiaforrásokból nyert energiát az élet mely területein használjuk fel. 

Az élelmiszerek energiatartalmának megállapításához az a legjobb, ha a zacskókról, dobozokról 

a diákok maguk olvassák azt le. Ezeket rögzítsük, hogy használni tudjuk az adatokat. 

Feltétlenül nézzük meg, és mindenki írja is le, hogy neki személy szerint mennyi a napi 

energiaszükséglete. Itt találhatunk ilyen listát: http://termtud.akg.hu/okt/8/1/napitap.htm 

Fontos, hogy egy vállalkozó kedvű diákkal kiszámoljuk, hogy naponta hozzávetőlegesen miből 

mennyit ehet! A tudatosságra, az előrelátásra nevelés egy lehetősége ez számunkra! Itt találjuk az 

élelmiszerek energiatartalmát:  

http://termtud.akg.hu/okt/8/1/tapatart.htm 

Javasoljuk, hogy nézzük meg a tanulókkal a villany- és gázszámlát! Egyfelől jó, ha látnak ilyet a 

gyerekek, másfelől a számla értelmezését is tanácsos megbeszélnünk. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_er%C5%91m%C5%B1vek_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_er%C5%91m%C5%B1vek_list%C3%A1ja
http://termtud.akg.hu/okt/8/1/napitap.htm
http://termtud.akg.hu/okt/8/1/tapatart.htm
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Villanyszámla: http://energiapedia.hu/mit-tartalmaz-a-villanyszamla. 

Gázszámla: 

https://www.nkmfoldgaz.hu/EgyetemesSzolgaltatas/Ugyintezes/Szamlazas/Szamlamagyarazat. 

A közlekedési járművek energiafogyasztásánál nézzünk meg többféle járművet is: 

elektromos autók fogyasztása: http://toltodjfel.hu/oldal/14/fogyasztas 

benzines autók fogyasztása:  

https://www.autonavigator.hu/cikkek/ime-a-piac-legtakarekosabb-autoi-vajon-

gazdasagosak-is/ 

utasszállító gépek adatai: 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1988-

2/vilaggazdasag-11FE/polgari-repules-150D/utasszallito-repulogepek-fobb-adatai-157F/ 

Ez a régi film még fekete-fehérben mutatja be a benzinmotor működését. Régi, de érthető, jól 

magyaráz (0–1 perc): 

https://www.youtube.com/watch?v=kIrCgz7ux38 

Négyütemű motor működését bemutató kiváló szimuláció: 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu 

Egy újabb film: https://www.youtube.com/watch?v=jquGj8UHFig. 

Megjegyzések 

A gőzgép elve angol nyelven:  

https://www.youtube.com/watch?v=ybd4vZK4MFw 

Ha szeretnénk megmutatni a gőzmozdony működését, ez a szimuláció segít: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=mf_parnistroj&l

=hu 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Ha 596 kJ = 142 kcal, akkor 1 kJ = 0,24 kcal. 

1 kcal = 4,186 kJ 

2. Gőzhajó – áramló gőz energiáját alakítja át. 

motoros hajó – benzin- vagy dízelmotor esetén a gázolaj energiáját alakítja át. 

vitorláshajó – szél energiáját alakítja át.  

atom-tengeralattjáró – a maghasadásból származó energiát használja fel. 

3. Bánki Donát (porlasztó v. karburátor, „bánki motor”),  

Csonka János (karburátor és gázmotor),  

Fonó Albert (repülőgép-hajtómű feltalálója). 

4. V = 10 m3  

 = 600 
kg

m3
  

m =  • V = 6000 kg. 10 m3 = 6000 kg a fa tömege 

http://energiapedia.hu/mit-tartalmaz-a-villanyszamla
https://www.nkmfoldgaz.hu/EgyetemesSzolgaltatas/Ugyintezes/Szamlazas/Szamlamagyarazat
http://toltodjfel.hu/oldal/14/fogyasztas
https://www.autonavigator.hu/cikkek/ime-a-piac-legtakarekosabb-autoi-vajon-gazdasagosak-is/
https://www.autonavigator.hu/cikkek/ime-a-piac-legtakarekosabb-autoi-vajon-gazdasagosak-is/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1988-2/vilaggazdasag-11FE/polgari-repules-150D/utasszallito-repulogepek-fobb-adatai-157F/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1988-2/vilaggazdasag-11FE/polgari-repules-150D/utasszallito-repulogepek-fobb-adatai-157F/
https://www.youtube.com/watch?v=kIrCgz7ux38
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu
https://www.youtube.com/watch?v=jquGj8UHFig
https://www.youtube.com/watch?v=ybd4vZK4MFw
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=mf_parnistroj&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=mf_parnistroj&l=hu
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A fa fűtőértéke 15 000 
kJ

kg
 , a teljes mennyiség együttes fűtőértéke tehát: 

E = 6000 kg • 15 000 
kJ

kg
 = 90 000 000 kJ = 90 000 MJ. 

Energiafogyasztás környezeti hatásai 

Az óra célja 

Égéstermék, erdőgazdálkodás, légtisztaság, hulladékgazdálkodás. Erőművek. Az 

energiafogyasztás mérése a háztartásokban. Komplex gondolkodás fejlesztése. Tudatos 

energiatakarékosság! 

Fontos fogalmak 

Égéstermékek levegőszennyezése. Hőerőmű, atomerőmű.  

A környezetszennyezés csökkentése. 

Taneszközök 

Tanulói kísérlet: gyertya, gyufa, üveglap. 

Javaslatok a tanórához 

Logikailag felépítve ez az utolsó lépés, amiről beszélnünk kell, és amit nem hagyhatunk 

figyelmen kívül: Hogyan hatunk a környezetünkre a 21. századi létformánkkal? Rendkívül 

fontos a felelősségteljes, tudatos, előrelátó gondolkodás kialakítása, fejlesztése. 

Érdekességképpen megmutathatjuk a magyar földgázszállító vezetékrendszer térképét, hogy 

lássák a diákok, milyen összetett feladat egy ország energiahordozóval való ellátása: 

http://www.mindentafoldgazrol.hu/userfiles/FGSZ_vezetekrendszer_20160211.jpg 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján Budapest légköri adatairól tájékozódhatunk. 

Mutassuk meg a tanulóinknak: 

http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/meresi_adatok/pm10/ 

Az országos légszennyezettségi helyzetről itt tudhatunk meg további naprakész adatokat: 

http://www.legszennyezes.hu/ 

https://www.idokep.hu/szmog 

A fosszilis energiahordozók kimerüléséről szól: A jövő energiája (19:15–21:30): 

https://www.youtube.com/watch?v=yKdgL5MxqjY 

Az energiatakarékosság a jövő szempontjából is elengedhetetlen. Erről nagyon sokat kell 

beszélnünk, és legfőképpen arról, hogy személy szerint ki-ki a maga életében hol takarékoskodhat. 

A jövő energiája film 2. része valójában ezzel foglalkozik. Ha van rá időnk, nagyon hasznos 

megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=yKdgL5MxqjY  

  

http://www.mindentafoldgazrol.hu/userfiles/FGSZ_vezetekrendszer_20160211.jpg
http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/meresi_adatok/pm10/
http://www.legszennyezes.hu/
https://www.idokep.hu/szmog
https://www.youtube.com/watch?v=yKdgL5MxqjY
https://www.youtube.com/watch?v=yKdgL5MxqjY
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Megjegyzések 

Épületek energiaosztályba sorolásáról itt tudhatunk meg többet: 

http://orszagos-tanusito-kozpont.hu/szamitas-besorolas 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Energiatakarékos izzó, hőtárolós kályha, jó szigetelésű nyílászárók. 

2. Gyalog, kerékpárral, a tömegközlekedést használva (itt többfelé oszlik el a felhasznált 

energia), egyedileg pedig villany- vagy hibrid autókkal. 

3.  

 

 

 

 

 

 

  

http://orszagos-tanusito-kozpont.hu/szamitas-besorolas
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A TANANYAG RÉSZLETES ELEMZÉSE – FIZIKA 8. 

A nyolcadikos tananyag felosztása  

Témák Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfejlesztés, 

összefoglalás, gyakorlás, 

ellenőrzés 

Teljes 

óraszám 

I. Elektromos alapjelenségek 7 1 8 

II. Az elektromos áram 6 2 8 

III. Elektromágneses indukció 6 2 8 

IV. Naprendszer 4 1 5 

V. Környezetünk és a fizika 4 2 6 

Év végi összefoglalás 0 1 1 

Összesen: 27 9 36 

Rugalmas tanmenetet beosztása 

Témák Új tananyag 

feldolgozása 

Képességfejlesztés, 

összefoglalás, gyakorlás, 

ellenőrzés 

Teljes 

óraszám 

I. Elektromos alapjelenségek 7 2 9 

II. Az elektromos áram 5 2 7 

III. Elektromágneses indukció 5 2 7 

IV. Naprendszer 4 1 5 

V. Környezetünk és a fizika 3 3 6 

Év végi összefoglalás 0 2 2 

Összesen: 24 12 36 
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I. Elektromos jelenségek 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

1. Elektrosztatikai 

jelenségek 

Évi munkánk 

megtervezése. 

Baleset-megelőzési és 

tűzvédelmi ismeretek 

átismétlése. 

Elektromos állapot és 

jellemzői. Az elektromos 

töltés, az elektromos 

mező. 

A biztonságos 

kísérletezés 

tudatosítása.  

A természettudomá-

nyos gondolkodás, a 

megfigyelő- és 

következtetőképesség 

fejlesztése. 

A megfigyelés, a 

kísérlet és a mérés 

módszereinek 

irányított alkalmazá-

sa. Kémiai ismeretek. 

Elektrosztatikus 

erő, elektromos 

állapot, 

elektromos 

töltés jele, 

mértékegysége, 

elektromos 

mező. 

2. Atomok, 

elektronok, 

vezetők, 

szigetelők 

Vezetők, szigetelők. Az 

elektroszkóp működése. 

Franklin munkássága. 

A modell és a valóság 

kapcsolatá-nak 

erősítése. A vezetők, 

szigetelők hétköznapi 

alkalmazása. 

Kémiai ismeretek. 

Vezetők, 

szigetelők, 

elektroszkóp.  

Franklin. 

3. Mozgó töltések, 

az elektromos 

áram 

Áramkör, áramforrás, az 

elektromos áram fogalma, 

jele, mértékegysége, 

számítása. 

Az elektromos áram 

mérése. 

Ampère munkássága. 

Baleset-megelőzés. 

A mérőműszer 

használata. 

Elektromos 

áram, áramkör, 

áramforrás, áram 

iránya, 

áramerősség. 

Ampère. 

4. Áramkörök Áramkörök alkotórészei. A 

kapcsolási jelek, mint 

információhordozók. 

Egyszerű és elágazó 

áramkörök. Rövidzárlat. 

Tankönyvi ábrák 

értelmezése. 

Áramforrások, 

fogyasztók a 

gyakorlatban.  

Kapcsolási rajzok 

értelmezése. 

Áramforrás, 

vezeték, 

kapcsoló, 

fogyasztó. 

Áramköri jelek. 

Egyszerű és 

elágazó 

áramkörök. 
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

5. Feszültség, 

feszültségmérés 

A feszültség mint 

töltésmozgató képesség. 

Feszültség jele, 

mértékegysége, mérése. 

A méréshatár beállítása. 

Volta munkássága. 

Mérési adatok, ábrák 

értelmezése. 

Áramforrások 

feszültsége. 

Feszültség 

fogalma, jele 

mértékegysége. 

A voltmérő 

kapcsolása, 

leolvasása. Volta. 

6. Ellenállás, Ohm 

törvénye 

Az ellenállás mint 

tulajdonság, mint 

mennyiség, mint eszköz. 

Ohm törvénye. Ohm 

munkássága. 

Mérési adatok, ábrák 

értelmezése. 

Grafikonkészítés, 

elemzés.  

Arányosság 

felismerése, 

alkalmazása. A fizika 

nyelvezetének pontos 

használata.  

Ellenállás 

fogalma, jele, 

mértékegysége. 

Ohm törvénye. 

Ohm. 

7. Az áram hatásai Az áram hőhatása és 

annak oka. A hőhatáson 

alapuló elektromos 

eszközök. 

Kémiai hatás, az 

elektrolitok. 

Élettani hatás. 

Mágneses hatás.  

Az áram hatásainak 

gyakorlati 

alkalmazása, 

különösen a 

háztartásban is 

használt eszközök. 

Baleset-megelőzés! 

Hő, vegyi, 

élettani, 

mágneses hatás. 

Az elektrolit. 

Az elektromos 

áram hatása az 

élő 

szervezetekre. 

8. Gyakorlás. 

Összefoglalás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Összefüggések 

alkalmazása. 

Az eddig tanult 

fogalmak, 

összefüggések. 
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I. Elektromos alapjelenségek 

Előzetes tudás Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atom felépítésének, a részecskék elektromos töltésének 

megismerése, modellezése.  

Elektromos töltéssel rendelkező testek kísérleti vizsgálata. Az 

elektromos áram hatásának kísérleti vizsgálata, az áramerősség mérése.  

Különböző anyagok vizsgálata elektromos vezetés szempontjából. 

Áramkörök építése, áramerősség és feszültség mérése.  

A soros és párhuzamos kapcsolás megismerése. 

Adott feszültség esetén a fogyasztó ellenállása és a rajta áthaladó 

áramerősség kapcsolatának vizsgálata, a rövidzárlat és a balesetveszély 

felismerése. 

Az elektromos áram hatásai. 

Elektrosztatikai jelenségek 

Az óra célja 

Évi munkánk megtervezése. Baleset-megelőzési és tűzvédelmi ismeretek átismétlése. A 

biztonságos kísérletezés tudatosítása. 

Elektromos állapot és jellemzői. Az elektromos töltés, az elektromos mező. 

A megfigyelés, a kísérlet és a mérés módszereinek irányított alkalmazása. 

Fontos fogalmak 

Elektrosztatikus erő, elektromos állapot, pozitív, negatív töltés, elektromos töltés jele, 

mértékegysége, elektromos mező. 

Taneszközök 

Tanári tálca: műanyag vonalzó vagy PVC-cső, üvegrúd, papírdarabkák (lyukasztóból v. 

konfetti), vattapamacsok, tollpihe, szőrmedarab, habszivacs inga, bőrdarab. 

Tanulói tálca: műanyag vonalzó, vattadarab.  

Javaslatok a tanórához 

Az óra elején ismételjük át a kísérletezés szabályait. Az idén egy olyan témakörrel, az 

elektromossággal fogunk a legtöbbet foglalkozni, ami különösen sok veszély forrása. A mi 
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feladatunk is, hogy az áram veszélyeire rámutassunk, és felelős viselkedésre tanítsuk a ránk 

bízottakat! 

Javasoljuk a téma bevezetéseként, hogy meséljék el a diákok: tapasztalták-e már, hogy 

megcsípte őket a pattogó labda, a műszálas pulóver, miközben levették, vagy a csúszda csúszás 

közben! Hogyan magyarázták meg ezt a jelenséget, mit mondott rá az anyukájuk? A kapott 

magyarázatokból képet kaphatunk a gyerekek előzetes ismereteiről, és a téves képzetekről is. 

Az óra végén térjünk vissza a gyerekek tapasztalataira, és kérjük meg őket, hogy a megszerzett 

ismeretek birtokában adjanak magyarázatot ezekre. 

A tankönyvben ajánlott kísérleteken kívül további, nagyon egyszerű elektrosztatikai kísérletek 

találhatók az alábbi oldalon. Bátorítsuk diákjainkat ezek elvégzésére, sőt be is mutathatják a 

társaiknak a tanórán. 

https://avilagtitkai.com/articles/view/latvanyos-elektrosztatikus-kiserletek-melyeket-

otthon-is-elvegezhetsz 

A kísérletek elvégzése után mutassuk be az elektromos töltéseket körülvevő erőteret 

szimuláción is, a jobb megértés érdekében. 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=elpole_pole&l=h

u 

Ne felejtsük el hangsúlyozni a jelenségek magyarázásakor, hogy csak az elektronok 

mozdulhatnak el a testek dörzsölése közben. A pozitív vagy negatív állapot azt jelenti, hogy hogyan 

változott az elektronok száma. 

Szikrakisülést mutathatunk a diákjainknak a Wimhurst-féle készülékkel, sőt a szikra veszélyére 

is látunk példát (5:46–7:21). 

https://www.youtube.com/watch?v=TjtZlJbapvg 

A kísérletekben látottakat, illetve a gyerekek hétköznapi tapasztalatait tágítsuk ki nagyobb 

körbe. Milyen veszélyeket rejt az elektromos feltöltődés, illetve hogyan tudjuk hasznosítani ezt a 

jelenséget? 

A Hindenburg robbanása:  

https://mult-kor.hu/20130311_ezert_zuhanhatott_le_a_hindenburg_leghajo?pIdx=1 

Fénymásoló, nyomtató működése magyar nyelvű magyarázattal:  

https://www.youtube.com/watch?v=ngyYYu0wi2I 

Porszórófestés: 

http://festekszoras.hu/index.php/termekeink/porfestes 

A villámlás keletkezése: 

http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/el/vill/lightnin.gif 

Villámokat szuperlassításban megnézni nagyon nagy élmény: 

https://www.idokep.hu/hirek/villamok-szuper-lassitasban 

Villámok valós időben a Földön: 

http://hu.blitzortung.org/live_dynamic_maps.php?map=10 

  

https://avilagtitkai.com/articles/view/latvanyos-elektrosztatikus-kiserletek-melyeket-otthon-is-elvegezhetsz
https://avilagtitkai.com/articles/view/latvanyos-elektrosztatikus-kiserletek-melyeket-otthon-is-elvegezhetsz
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=elpole_pole&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=elpole_pole&l=hu
https://www.youtube.com/watch?v=TjtZlJbapvg
https://mult-kor.hu/20130311_ezert_zuhanhatott_le_a_hindenburg_leghajo?pIdx=1
https://www.youtube.com/watch?v=ngyYYu0wi2I
http://festekszoras.hu/index.php/termekeink/porfestes
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/el/vill/lightnin.gif
https://www.idokep.hu/hirek/villamok-szuper-lassitasban
http://hu.blitzortung.org/live_dynamic_maps.php?map=10
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Nagyon egyszerű, de fontos tudnivaló: Védekezés villámcsapás ellen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ht82ALQuu3E 

Megjegyzések 

Egy kis múltidézés: régi kísérleti eszközökkel bemutatott elektrosztatikus kísérlet: 

https://www.youtube.com/watch?v=TjtZlJbapvg 

Coulomb életéről itt olvashatunk bővebben: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/a-coulomb-

torveny/charles-augustin-coulomb 

Villámokról bővebben: 

http://tudatbazis.hu/oko/villamlas-mennydorges-hasznos-informaciok 

Nyomtatóról bővebben: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/a-coulomb-

torveny/a-fenymasolo-es-a-lezernyomtato 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Frissen mosott, vékony hajszálú haj fésülködés közben pattogó hangot ad és ágaskodik. 

A hátizsák képes „megcsípni”, miközben levesszük a hátunkról. A műanyag padlón 

pattogó labda is képes erre, valamint a műszálas pulóver, trikó is szikrázik picit levétel 

közben (ezt sötétben lehet is látni). 

2. a) A szőrme és a vele megdörzsölt műanyag rúd ellentétes töltésű, tehát vonzás jön 

létre köztük.  

b) Két feltöltött üvegrúd azonos töltésű, tehát taszítás jön létre köztük.  

3. A töltésük ellentétes lesz, és azonos nagyságú.  

Atomok, elektronok, vezetők, szigetelők 

Az óra célja 

Vezetők, szigetelők. Az elektroszkóp működése. A vezetők és szigetelők hétköznapi 

alkalmazása. A modell és a valóság kapcsolatának erősítése. 

Franklin munkássága. 

Fontos fogalmak 

Vezetők, szigetelők, elektroszkóp. Franklin munkássága. 

Taneszközök 

Tanári tálca: elektroszkóp, bőrdarab, szövetdarab, üvegrúd, műanyag rúd, fémrúd, műanyag 

kanál, porcelánfoglalat, gumi, száraz textil, száraz hurkapálca, vizes hurkapálca, rézhuzaldarab, 

„levegő”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ht82ALQuu3E
https://www.youtube.com/watch?v=TjtZlJbapvg
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/a-coulomb-torveny/charles-augustin-coulomb
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/a-coulomb-torveny/charles-augustin-coulomb
http://tudatbazis.hu/oko/villamlas-mennydorges-hasznos-informaciok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/a-coulomb-torveny/a-fenymasolo-es-a-lezernyomtato
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-10-evfolyam/a-coulomb-torveny/a-fenymasolo-es-a-lezernyomtato
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Javaslatok a tanórához 

Az előző órán tanultakat szórakoztatóan ismételhetjük át a Brutális fizika című film egy 

részletével: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzjewQlKF3A&index=2&list=PLGwJR_hmcS-efp-

q3EYDZp8X3lXkUrLdn 

A tanulók tudását ellenőrizhetjük teszt segítségével: 

http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f40.htm 

Az atomok felépítéséről a diákok 7. osztályban már tanultak kémiaórán. Jó esetben építhetünk 

erre a tudásra, és csak ismételnünk kell. Szükséges, hogy lássák, hogy az egyik tudományterületen 

megszerzett tudásra milyen szükség lehet egy másik tudományterületen. 

Segíthet a szigetelők és vezetők megkülönböztetésében, ha a témakör megbeszélése előtt 

megismertetjük a tanulókat az elektroszkóppal, anélkül, hogy a működési elvét elmondanánk. Erre 

majd az ismeretek birtokában térjünk vissza. 

Feltöltött elektroszkóphoz érintsünk különböző anyagi minőségű tárgyakat. Ezek nyilvánvalóan 

két csoportot fognak alkotni aszerint, hogy az elektroszkóp mutatója visszatér eredeti állapotába 

vagy sem. Ezt rögzítsék a tanulók a füzetükbe is, két oszlopba írva a tárgyakat. Már csak nevet kell 

adnunk a csoportoknak, és magyarázatot adni a különböző viselkedésre. 

FONTOS, hogy mi magunk is megérintsük a feltöltött elektroszkópot. Látniuk kell a diákoknak, 

hogy az emberi test is a vezetők közé tartozik. Utaljunk vissza az óra elején látott filmrészletre, ahol 

azt láttuk, hogy a kísérletező hölgy hajszálai égnek álltak, miután egy elektromosan feltöltött 

fémgömbhöz ért. 

Ha van a szertárunkban házilag készített elektroszkóp, mutassuk meg azt is. Ezen is 

elmagyarázhatjuk, hogyan működik. Hadd lássák, milyen könnyű ilyet otthon is készíteni! 

Bátorítsuk őket saját elektroszkóp gyártására! Néhány ötlet: 

https://www.youtube.com/watch?v=EFrNPm3GrmE 

https://www.youtube.com/watch?v=NOCBGpnT3Ys 

http://www.puskas.hu/ttk/fizika/esztat/10.html 

http://www.puskas.hu/arany/kiserlet/20012002/12/3.html 

https://www.youtube.com/watch?v=2PmWlPjV6n0 

Nagyon érdekes az elektromos megosztás jelensége. Mutassuk meg, beszéljünk róla bátran, 

kihangsúlyozva a lényeget, hogy ebben az esetben csak az elektronok eloszlása változik meg, az 

elektronok száma nem. Ennek ismeretében magyarázzuk meg a vízsugár-elhajlításos kísérletet. 

A legfontosabb a vezetők és szigetelők témakörének tanításakor ezen anyagok gyakorlati 

jelentősége. A baleset-megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt fektessünk! Sok-sok gyakorlati példán 

keresztül értessük meg diákjainkkal, hogy gondolkodjanak, mielőtt cselekszenek, és akkor 

kevesebb elektromosság által okozott baleset fog történni! 

Ne felejtsük el megemlíteni, hogy vannak anyagok, amelyeket lehet, hogy mi tanórai 

körülmények között szigetelőnek minősítünk (pl.: levegő), ugyanakkor egy másik helyzetben 

vezetőként viselkednek.  

https://www.youtube.com/watch?v=GzjewQlKF3A&index=2&list=PLGwJR_hmcS-efp-q3EYDZp8X3lXkUrLdn
https://www.youtube.com/watch?v=GzjewQlKF3A&index=2&list=PLGwJR_hmcS-efp-q3EYDZp8X3lXkUrLdn
http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f40.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EFrNPm3GrmE
https://www.youtube.com/watch?v=NOCBGpnT3Ys
http://www.puskas.hu/ttk/fizika/esztat/10.html
http://www.puskas.hu/arany/kiserlet/20012002/12/3.html
https://www.youtube.com/watch?v=2PmWlPjV6n0
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Megjegyzések 

Elektroszkóppal a töltéshiányt is kimutathatjuk, de ezt csak akkor tegyük meg, ha a diákjainkat 

nem zavarjuk meg ezzel. 

Benjamin Franklinról itt tudhatunk meg többet:  

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/franklin/elet.html 

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/franklin/talalmany.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Az a test, amelyben több az elektron, mint a proton, negatív töltésű.  

2. a) A szőrmével megdörzsölt műanyag rúd negatív töltésű. 

b) A szőrme pedig pozitív töltésű. A szőrméről az elektronok a műanyag rúdra kerültek. 

3. Az elektromossággal foglalkozó dolgozókat védeni kell, hogy bármihez nyúlnak, maguk 

ne érintkezzenek a töltésekkel, mivel az emberi test az elektromosság szempontjából 

a vezetők közé tartozik. 

Mozgó töltések, az elektromos áram 

Az óra célja 

Áramkör, áramforrás, az elektromos áram fogalma, jele, mértékegysége, számítása. A 

mérőműszer használata. Az elektromos áram mérése. Egyenes arány, fordított arány 

alkalmazása. 

Ampère munkássága. Baleset-megelőzés fontossága. 

Fontos fogalmak 

Elektromos áram, áramkör, áramforrás, áram iránya, áramerősség. Ampère munkássága. 

Taneszközök 

Tanári tálca: Elektrovaria-készlet, 2 db elektroszkóp, fémpálca, szigetelt nyelű fogó, zsebtelep, 

vezetékek, zsebizzó, áramerősség-mérő műszer. 

Tanulói tálca: zsebizzó, zsebtelep, vezetékek, áramerősség-mérő műszer. 

Javaslatok a tanórához 

A két elektroszkópot először kössük össze egy száraz hurkapálcával, és csak utána a 

fémpálcával. Átismételhetjük ezzel az elmúlt órán tanultakat, és felvethetjük a kérdést, 

hogyan lehetne a tartós elektronáramlást fenntartani. Engedjük ötletelni a diákokat! 

Először mindenképpen mi építsünk áramkört, ha lehet, az Elektrovaria-készletünkön, hogy 

távolabbról is látszódjon. Ha módunkban áll, építtessünk a tanulókkal is áramkört, hasznos a 

gyakorlati érzék fejlesztése! 

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/franklin/elet.html
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/franklin/talalmany.html
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Ha gyakorlatban már építettünk áramkört, tegyük meg ezt szimuláción is. Rábízhatjuk ezt a 

feladatot vállalkozó kedvű diákunkra is. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-

kit-dc_hu.html 

Nehéz érzékeltetnünk az 1 A nagyságát, mivel nem tudjuk megmutatni, mint a méterrudat vagy 

az 1 litert. Mégis nagyon fontos, hogy megjegyezzék a gyerekek: ez már életveszélyes áramerősség! 

Mindenképpen szánjunk időt arra, hogy tanulmányozzuk a tankönyvben, mekkora áram folyik 

át az elektromos eszközökön üzemeltetés közben. Látniuk kell, hogy az áramra nagy szükségünk 

van, de nagyon veszélyes is lehet! 

Éljünk annak lehetőségével, hogy a szimuláción meg lehet figyelni a töltések mozgásának 

valóságos irányát, illetve a megállapodás szerinti áramirányt is. 

Az áramerősség-mérő műszer az első olyan mérőeszköz a diákok tanulmányai során, ahol 

találkoznak a méréshatár fogalmával. Éppen ezért időt kell szánnunk arra, hogy ez mindenki 

számára érthető legyen, és alkalmazni is tudják ezt a tudást.  

Javasoljuk, hogy minden tanulói asztalra kerüljön egy áramerősség-mérő műszer, hogy közelről 

is lássák, és így magyarázzuk el a méréshatár fogalmát.  

Segítség a mérőműszer által mutatott értékből a valóságos áramerősség kiszámításánál, ha a 

használt méréshatárnál meghatározzuk, hogy az egyes kis és nagy beosztásoknak mennyi a 

tényleges értéke. Tankönyvből, munkafüzetből oldjuk meg az összes ilyen feladatot, ez ugyanis 

néhány diáknak nagyon nehezen megy. 

Természetesen a hétköznapi életben használatos multimétert is mutassuk meg, vetítsük ki a 

képét, de ne bonyolódjunk bele a részletekbe. 

https://www.flexiobt.hu/termekek/multimeterek-fazisceruzak-

tartozekok.html#prettyPhoto[prd]/10/ 

Megjegyzések 

Az amper az SI mértékegységrendszer alapegysége, meghatározása:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Amper 

Ampère munkásságáról itt többet is megtudhatunk: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A műszálas ruha levétele közben a dörzsölés miatt a ruhán lévő elektrontöbbletet 

elvezetjük, és ezt halljuk. Valójában egy gyenge kisülésnek vagyunk a részesei.  

2. Ha ugyanannyi idő alatt kétszer több töltés halad át egy vezetőn, akkor az áramerősség 

is kétszer akkora lesz, mivel egyenes arány van köztük.  

3. A mért áramerősség a méréshatár negyede, vagyis: I = 50 mA 

4. I1 = 1,05 A   I2 = 10 A  I3 = 4,4 A 

5. 1 C töltés az 6,25⋅1018 darab elektron együttes töltésének felel meg.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://www.flexiobt.hu/termekek/multimeterek-fazisceruzak-tartozekok.html#prettyPhoto[prd]/10/
https://www.flexiobt.hu/termekek/multimeterek-fazisceruzak-tartozekok.html#prettyPhoto[prd]/10/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amper
https://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
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Áramkörök 

Az óra célja 

Áramkörök alkotórészei. A kapcsolási jelek mint információhordozók. Egyszerű és elágazó 

áramkörök. Rövidzárlat. Áramforrások, fogyasztók a gyakorlatban. 

Tankönyvi ábrák értelmezése. Kapcsolási rajzok értelmezése. 

Fontos fogalmak 

Áramforrás, vezeték, kapcsoló, fogyasztó. Áramköri jelek. Egyszerű és elágazó áramkörök. 

Taneszközök 

Tanári tálca: Elektrovaria-készlet, Elemek, fogyasztók (zsebszámológép, vízmelegítő, 

elemlámpa stb.), vezetékek. Külső burkolatától mentes zsebtelep. 

Tanulói tálca: zsebtelepek, zsebizzók. 

Javaslatok a tanórához 

Óra eleji gyors ismétlés: Elektromos akasztófa: 

https://player.nkp.hu/play/114146/false/undefined 

Javasoljuk, hogy építsünk az Elektrovaria-készletünkön egy áramforrást, vezetéket, kapcsolót, 

fogyasztót tartalmazó áramkört. A miénket másolva, velünk párhuzamosan, a múlt órán használt 

szimuláción összeállíthatja ezt egy tanuló is. Ezen a valóságosan és a szimuláción is megépített 

áramkörön keresztül szemléltethetjük és könnyen megtaníthatjuk az áramkör részeit.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-

kit-dc_hu.html 

A szimuláción megmutathatjuk az elektronok mozgását is, ezzel egyszerűen szemléltethetjük, 

hogy nyitott áramkörben nem folyhat az áram. 

Nagy előnye még ennek a szimulációnak, hogy a képernyő jobb oldalán található ikonok 

segítségével egyetlen kattintással válthatunk az áramköri elemek rajzáról az áramköri elemek 

szimbólumára vagy áramköri jelére. Sajnos az izzóra más szimbólumot használ, mint a 

tankönyvünk, de ez nem zavaró. 

Érdemes a megismert jelekkel a diákoknak most már a füzetükbe is lerajzolni a megépített 

áramkört, és címkézni a részeit.  

Az áramköri jelek közül csak azoknak az ismeretét kívánjuk meg, amelyek használatára 

szükségünk van. 

Gyakoroltathatjuk az áramköri jelek felismerését: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1041&select_osztaly_search=8-

osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=elektromos-aram 

  

https://player.nkp.hu/play/114146/false/undefined
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1041&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=elektromos-aram
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1041&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=elektromos-aram
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Mivel tanórán legtöbbször zsebteleppel kísérletezünk, célszerű egy lemerült elemet annyira 

szétszedni, hogy lássák a gyerekek: három rúdelemből áll. Erre vezethető vissza az áramköri jele. 

Ha nincs a szertárunkban „meghámozott” zsebtelep, itt a képe: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-

evfolyam/aramforrasok/elemek-parhuzamos-kapcsolasa 

Nagyon jó volna, ha a tanulók kipróbálhatnák, hogyan kell a zsebizzót a zsebtelep pólusaihoz 

illeszteni ahhoz, hogy világítson. Az izzó működését és a rövidzárlat fogalmát is segítene megérteni 

ez az egyszerű kísérlet.  

Mindenképpen mutassuk meg az eddig használt szimuláción, hogy mi történik, ha kivesszük az 

áramkörből a fogyasztót, és úgy zárjuk az áramkört. A lángolás általában nagyon tetszik a 

gyerekeknek, de fordítsuk komolyra a szót, hogy a gyakorlatban ez nem olyan vidám dolog! 

A film egy buszon, rövidzárlat miatt keletkezett tűzről számol be. Elég az elejét megnézni annak 

érdekében, hogy a gyerekek komolyan vegyék a rövidzárlat veszélyét. 

https://www.youtube.com/watch?v=mT47Z7BVXpc 

Az egyszerű és elágazó áramköröket mutassuk meg szimuláción. Az ide tartozó fogalmakat 

beszéljük meg, de nem kell nagyon elmerülnünk itt a soros és párhuzamos kapcsolás témakörében, 

néhány tanóra múlva visszatérünk még erre.  

Időt takaríthatunk meg a tanórán, ha az egyszerű és elágazó áramkörök kapcsolását 

szimuláción külön-külön előre elkészítjük, és amikor szükséges, kivetítjük. 

Hogy mikor világít egy izzó az áramkörben és mikor nem, az néha nem is olyan triviális. 

Feltétlenül építsünk meg szimuláción egy megtervezett elágazó áramkört − erre is való a szimuláció 

−, hogy mindenkinek világos, jó látható és érthető legyen, hogy az elektronok merre mozognak az 

áramkörben és merre nem. Azt se felejtsük el megvizsgálni, hogy ha valamerre nem mozognak az 

elektronok, annak mi az oka! 

Megjegyzések 

Érdemes 1 percet arra is szánni, hogy a rövidzárlat kifejezést mikor használjuk még a 

hétköznapi életben. 

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/R%C3%B6vidz%C3%A1rlat 

Érdeklődő, az elektromosságtan irányába nyitott diákjainkat bátorítsuk, hogy használják 

nyugodtan otthon is az órai szimulációt, és építsenek áramköröket, amit órán be is mutathatnak. 

Kérdések és feladatok megoldása 

Javasoljuk a rajzos formában megadott kapcsolásokat megépíteni szimuláción. Ez 

mindenképpen segítség a gyerekeknek. 

  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/aramforrasok/elemek-parhuzamos-kapcsolasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/aramforrasok/elemek-parhuzamos-kapcsolasa
https://www.youtube.com/watch?v=mT47Z7BVXpc
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/R%C3%B6vidz%C3%A1rlat
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1. a) Mindkét kapcsoló nyitva van: nem világít az izzó. 

b) Ha csak az A van zárva: nem világít az izzó. 

c) Csak a B van zárva: Az izzó világít.  

d) Mindkét kapcsoló zárva van: rövidzárlat keletkezik. 

Feszültség, feszültségmérés 

Az óra célja 

A feszültség mint töltésmozgató képesség. Feszültség jele, mértékegysége, mérése. A 

méréshatár beállítása. Mérési adatok értelmezése. Áramforrások feszültsége. 

Volta munkássága.  

Fontos fogalmak 

Feszültség fogalma, jele, mértékegysége. A voltmérő kapcsolása, leolvasása. Volta. 

Taneszközök 

Tanári tálca: ahányféle elem van a szertárban, 2 darab működő zsebtelep, vezeték, zsebizzó. 

Szétszedett zsebtelep. 

Tanulói tálca: mindenkinek 1 elem. 

Javaslatok a tanórához 

Építsünk az Elektrovaria-készletünk segítségével újra egy áramkört, amit szimuláción is 

tegyünk meg. A szimuláción meg tudjuk mutatni, amit a valóságban nem látunk: hogyan 

mozognak az elektronok egy áramkörben. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-

kit-dc_hu.html 

Célszerű mindenkinek a kezébe adni egy elemet, hogy lássák a gyerekek, hol van feltüntetve az 

elem burkolatán a (+) pozitív és (−) negatív pólus. 

Az elemek feszültségét is keressék meg a diákok az elem feliratai között.  

Ha többféle elemmel rendelkezünk, hasznos az elemek nevét is tanulni, hiszen nem biztos, hogy 

a tanulók otthonról hozzák ezt a tudást. 

Az előző órán már bevittük a külső burkolatától megszabadított zsebtelepet, most vigyük be 

újra, mert tanulmányozhatjuk a rúdelemek egymáshoz való kapcsolását is. Ha nincs a 

szertárunkban ilyenm, itt a képe: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-

evfolyam/aramforrasok/elemek-parhuzamos-kapcsolasa 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/aramforrasok/elemek-parhuzamos-kapcsolasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/aramforrasok/elemek-parhuzamos-kapcsolasa
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Természetesen mutassuk meg a valóságban is az elemek soros összekacsolását, és tegyük ezt 

meg szimuláción is. A képernyőn egymás mellé építsük meg az egy, illetve két elemet tartalmazó 

áramkört, mert így egymás után azonnal láthatják a diákok a két különböző feszültségértéket. 

Az elemek párhuzamos kapcsolását elég szimuláción megépítenünk, a lényeg így is jól 

bemutatható. 

Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy az elemmel működő elektromos eszközeinkbe FONTOS, 

hogyan helyezzük el az egy vagy több elemet. A helyes elhelyezés módja fel van tüntetve ezeken az 

eszközökön, erre figyelni kell!  

Fényképezőgép:  

http://energiaoldal.hu/wp-content/uploads/2012/11/Pentax-fenykepezo-elem.jpg 

Tévé-távirányító: https://skmod.blogspot.hu/2015/01/ 

Elemlámpa 4 elemmel: 

http://img1.indafoto.hu/10/3/3093_5a9d8bf5b7a4b35f3110dde8673bdda2/22350949_977

3f96543b0656040c9fa15fc4ad7a2_xl.jpg 

Ne felejtsük el (röviden!) megemlíteni, hogy az életben különböző mennyiségeket különböző 

mérőeszközökkel mérünk, most azonban ugyanazzal az eszközzel mérhetünk feszültséget, mint 

amelyikkel áramerősséget. Igaz, másképp kapcsoljuk az áramkörhöz és más kivezetést használunk. 

Ne bonyolódjunk bele, hogy ez miért lehetséges, ennek megértéséhez többet kell még tudniuk a 

tanulóknak. 

Segíthet a feszültségmérő párhuzamos kapcsolását megjegyezni, hogy a hétköznapokban is 

használjuk a feszültség fogalmát, amikor két fél között valamiben eltérés mutatkozik. A lényeg az, 

hogy két pont között mérhető ez az érték. 

A méréshatár fogalmával már találkoztak a diákok, ezzel együtt mérés előtt ismételjük át. 

Gyakoroltathatjuk a mérőműszer leolvasását. Ha nem marad erre idő, a következő órát 

kezdhetjük ezzel: https://learningapps.org/2737520 

Feltétlenül mutassuk meg az óránk végén az elektromos angolnáról szóló rövidfilmet. Nincs új 

a nap alatt! Nagyon fog tetszeni a gyerekeknek! 

https://www.youtube.com/watch?v=9XrWti0ZE_s 

Megjegyzések 

Segítheti a munkánkat ez az anyag. Néhány kép szemlélteti a hibás mérőműszer-bekötést, és 

van benne mérőműszer-leolvasáshoz is használható kép:  

http://www.sgyak.u-szeged.hu/tanar/diczhazi/fiz8/I_U_mer.pdf 

Itt olvashatunk Volta életéről: https://hu.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Uzsebtelep = 4,5 V = 4500 mV 

2. UCombino = 600 V = 0,6 kV 

3. A mért feszültség a méréshatár 12 V-nak a 
3

4
 része, ami 9 V.  

http://energiaoldal.hu/wp-content/uploads/2012/11/Pentax-fenykepezo-elem.jpg
https://skmod.blogspot.hu/2015/01/
http://img1.indafoto.hu/10/3/3093_5a9d8bf5b7a4b35f3110dde8673bdda2/22350949_9773f96543b0656040c9fa15fc4ad7a2_xl.jpg
http://img1.indafoto.hu/10/3/3093_5a9d8bf5b7a4b35f3110dde8673bdda2/22350949_9773f96543b0656040c9fa15fc4ad7a2_xl.jpg
https://learningapps.org/2737520
https://www.youtube.com/watch?v=9XrWti0ZE_s
http://www.sgyak.u-szeged.hu/tanar/diczhazi/fiz8/I_U_mer.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
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Ellenállás, Ohm törvénye (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Az ellenállás mint tulajdonság, mint mennyiség, mint eszköz. Mérési adatok, ábrák 

értelmezése. Grafikonkészítés, elemzés. Arányosság felismerése, alkalmazása, a fizika 

nyelvezetének pontos használata. 

Ohm törvénye. Ohm munkássága. 

Fontos fogalmak 

Ellenállás fogalma, jele, mértékegysége. Ohm törvénye. Ohm. 

Taneszközök 

Tanári tálca: vízforraló (ha nincs, kérjünk kölcsön), vasaló (elkérhetjük attól, aki a terítőket 

szokta vasalni az iskolában), multiméterek, vezetékek, ellenállások.  

Javaslatok a tanórához 

Az eddigi témaköröknél is igyekeztünk az egymás után következő tananyagokat egy 

gondolatmenetre felfűzni valamilyen logika szerint, törekedjünk erre most is!  

Egy lehetséges gondolatmenet:  

Az eddig épített áramkörökben megfigyeltük a töltések mozgását, majd megmértük az 

áramkörben az áramerősséget. Utána az áramforrással foglalkoztunk, amely a töltéseket mozgatja. 

Erre utal a feszültsége, amit szintén megmértünk. Adódik a kérdés. Vajon a fogyasztónak van-e 

olyan tulajdonsága, amit mérni lehet, és mi az? 

A szertárunk felszereltségétől függően legalább két fogyasztón mérjük meg az átfolyó áram 

erősségét ugyanakkora feszültség mellett. Kell, hogy lássák a diákok: a fogyasztók befolyásolják a 

rajtuk átfolyó áram erősségét. 

Ha nincs az iskolánkban változtatható feszültségű áramforrás, akkor használhatunk 

zsebtelepeket sorosan kötve.  

Ohm törvényének szemléltetéséhez nagyon jól megfelel a vízforraló vagy a vasaló. Ha kis 

feszültségre kapcsoljuk, mind a kettőnek az izzószála csak kismértékben melegszik fel, ezért kicsi 

lesz a hőmérséklet-emelkedésből adódó ellenállás-változás, így a feszültség és áramerősség között 

tapasztalható arányosságot pontosabban tudjuk szemléltetni. 

A mérési eredményeinket a gyerekek feltétlenül rögzítsék a füzetükbe is – a grafikon 

ábrázolásához szükséges. 

Matematikából sikeres diákjaink valószínűleg hamar észreveszik az egyenes arányosságot, de 

ha nem, várjunk egy kicsit, hadd nézegessék a mért adatokat. Jó lenne, ha nem mi mondanánk ki a 

mért adatok közötti relációt, inkább vezessük rá őket! 

Ha semmiféle eszközünk nincs, ebben a videóban elvégzi a tanár az Ohm törvényének 

megfogalmazásához szükséges méréseket: 

https://www.youtube.com/watch?v=s3A_hmtBLf8 

Használhatunk szimulációt is. Itt az áramforrás feszültsége és az ellenállás nagysága is 

változtatható, és a mérési eredményeket is leolvashatjuk a műszerekről: 

https://www.youtube.com/watch?v=s3A_hmtBLf8
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https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-

kit-dc_hu.html 

Nagyon jól láthatóvá teszi az egyenes arányosságot az alábbi szimuláció, amelyen a feszültséget 

és az ellenállást is lehet változtatni: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_hu.html 

Ne felejtsük el grafikonon is ábrázolni a mért feszültség- és áramerősség-értékeket. Az sem baj, 

ha nem pontosan illeszkedik minden pont egy félegyenesre, beszéljük meg az eltérés okát. 

Már több olyan fizikai mennyiséggel találkoztak a diákok, amelyek között egyenes arányosság 

van. Röviden elevenítsük fel ezeket! Az ismétlés sosem árt, és képünk lesz arról is, mire emlékeznek 

a diákok egy év távlatából. 

Tisztázzuk, hogy eddig az áramkör elemeinek mérhető tulajdonságaként értelmeztük és 

használtuk az ellenállás fogalmát. Ohm törvénye is erre utal.  

Ugyanakkor fontos tudni, hogy egy áramköri alkatrészt is így hívnak. Mutassuk meg, 

alkatrészként hányféle ellenállást mutat a Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ellen%C3%A1ll%C3%A1s_(%C3%A1ramk%C3%B6ri_alkatr%C3

%A9sz) 

Az osztályunk érdeklődésétől függően érdemes elidőzni a mérőműszerek belső ellenállásának 

témájánál. Viselkedhet-e fogyasztóként egy mérőműszer? Mi történne, ha egy nagyméretű 

hőmérővel icipici mennyiségű folyadék hőmérsékletét mérnénk meg? 

Ohm törvényével kapcsolatos feladatok megoldásakor a relációk felismerése és alkalmazása az 

elsődleges cél. Kerüljük a számológép használatát, ha lehet, fejben kiszámolható feladatokat 

adjunk.  

Ohm törvényének alkalmazását gyakoroltathatjuk 6 feladat segítségével.  

Az 𝐼 =  
𝑄

𝑡 
 és az 𝑅 =  

𝑈

𝐼
 összefüggés ismeretére van szükség benne: 

https://player.nkp.hu/play/114101/false/undefined 

Megjegyzések 

Ohm életéről bővebben itt olvashatunk: https://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm 

Az ellenállások színkódjának jelentéséről itt tudhatunk meg többet:  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/villamossagtan/a-gyakorlatban-

hasznalatos-aramkori-elemek-jellemzoi-mukodesi-vazlatanak-bemutatasa-es-

elemzese/szinkodok 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Az ellenállás szó két jelentése: 

a. A fogyasztó milyen mértékben gátolja a töltések mozgását. 

b. Alkatrész, amelyet áramkörök építésekor használnak.  

2. 2. I = 
𝑈

𝑅
,  U = R • I;  

3. Ugyanakkora feszültség esetén a kisebb ellenálláson folyik nagyobb áram, mivel ez 

gátolja kevésbé a töltések mozgását. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_hu.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ellen%C3%A1ll%C3%A1s_(%C3%A1ramk%C3%B6ri_alkatr%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ellen%C3%A1ll%C3%A1s_(%C3%A1ramk%C3%B6ri_alkatr%C3%A9sz)
https://player.nkp.hu/play/114101/false/undefined
https://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/villamossagtan/a-gyakorlatban-hasznalatos-aramkori-elemek-jellemzoi-mukodesi-vazlatanak-bemutatasa-es-elemzese/szinkodok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/villamossagtan/a-gyakorlatban-hasznalatos-aramkori-elemek-jellemzoi-mukodesi-vazlatanak-bemutatasa-es-elemzese/szinkodok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/villamossagtan/a-gyakorlatban-hasznalatos-aramkori-elemek-jellemzoi-mukodesi-vazlatanak-bemutatasa-es-elemzese/szinkodok
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4. Ahhoz, hogy ugyanakkora erősségű áramot mérjünk a nagyobb ellenálláson, nagyobb 

feszültségre van szükség. (Matematikailag is értelmezhetjük. I = 
𝑈

𝑅
 tört értéke nem 

változik, ha a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal szorozzuk.) 

Az áram hatásai 

Az óra célja 

Az áram hőhatása és annak oka. A hőhatáson alapuló elektromos eszközök. Kémiai hatás, az 

elektrolitok. Élettani hatás. Mágneses hatás.  

Az áram hatásainak gyakorlati alkalmazása, különösen a háztartásban is használt eszközök. 

Baleset-megelőzés! 

Fontos fogalmak 

Hő, vegyi, élettani, mágneses hatás. Az elektrolit, anód, katód. Az elektromos áram hatása az 

élő szervezetekre. 

Taneszközök 

Tanári tálca: merülő vízforraló, hőmérő, főzőpohár, víz, só, izzó, zsebtelep, vezetékek. 

Javaslatok a tanórához 

Az áram hőhatását nem kell különösebben bizonygatni a gyerekeknek, hiszen a villanybojlert, 

a hajszárítót, vasalót mindenki ismeri. Ezzel együtt merülő vízforralóval mutassuk be órán az 

áram hőhatását, mert ennek segítségével tudunk magyarázni is. 

Az osztály távolabbi részéből is jól látható, ha kivetítjük ezt a kísérletet az áram hőhatásának a 

bemutatására:  https://player.nkp.hu/play/62381/false/undefined  

Ezen a videón megfigyelhetjük az áram hőhatását, mágneses hatását és vegyi hatását ebben a 

sorrendben. Jól látható: ahogy növekszik az áramerősség, egyre jobban izzik a szénszál. 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_90&c=fizika 

Nagyon fontos, hogy csiszoljuk a tanulók természettudományos szemléletét is, vagyis 

hangsúlyozzuk, hogy minden elektromos készülék esetében energiaátalakítás történik. A készülék 

az elektromos energiát belső energiává alakítja. 

Sok-sok gyakorlati alkalmazását soroljuk fel az áram hőhatásának, ez a lényege a témánknak. A 

tankönyvi példák mellé: olvadóbiztosító, régi izzólámpa (valószínűleg előfordul még 

háztartásokban, így beszélnünk kell róla), hajsütővas, hajszárító, kenyérpirító, ragasztópisztoly, 

hegesztőkészülék, forrasztópáka, hőlégfúvó. 

Az olvadóbiztosító fajtáit nézzük meg, és beszéljünk az áramkörben betöltött nagyon fontos 

szerepéről és bekötési módjáról is.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olvad%C3%B3biztos%C3%ADt%C3%B3 

Ezen a szimuláción azt tanulmányozhatjuk, hogyan függ a vezetékek ellenállása az anyagi 

minőségtől, hosszúságtól, keresztmetszettől: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=ele_odpor&l=hu 

https://player.nkp.hu/play/62381/false/undefined
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_90&c=fizika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olvad%C3%B3biztos%C3%ADt%C3%B3
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=ele_odpor&l=hu
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Az áram kémiai hatásának megbeszélése előtt tájékozódjunk, hogy kémiaórán foglalkoztak-e a 

tanulók ezzel a témával. Nagy valószínűséggel még nem. Így a mi feladatunk az alapfogalmak, az 

elektrolízis megtanítása.  

Nagyon egyszerű és nagyon fontos kísérlet annak megvizsgálása, hogy a sós víz vezeti-e az 

elektromos áramot (az élettani hatásnál erre utalni fogunk). Ha megnéztük a kísérletet, érdemes 

visszalapozni a diákoknak a füzetükben, és a vezetők közé ezt is odaírni. 

Ennek a szimulációnak a segítségével könnyen érhetővé válik a gyerekek számára, miért 

viselkedik vezetőként a sós víz. Hasznos a füzetbe is lerajzolni ezt az összeállítást, az új fogalmakat 

pedig érdemes beleírni az ábrába. 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=elkap_disociace

&l=hu 

Ne feledjünk példát írni az áram kémiai hatására is: akkumulátorok töltése,  galvanizálás (1:36–

3:00):  https://www.youtube.com/watch?v=ko89rEnLRLw 

Alumíniumgyártás. Ősrégi fekete-fehér film, de jó: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cUbr0gppyA 

Az elektromos áram élettani hatásával és mágneses hatásával ebben a tananyagban nem kell 

részletesebben foglalkoznunk, néhány óra múlva egy-egy teljes tanórát szánhatunk erre.  

Az elektromos áram mágneses hatását mindenképpen mutassuk meg videón is, mert a tanári 

asztaltól távolabb ülő tanulók semmit nem láthatnak abból, amit néhány méterre tőlük 

kísérletezünk. Esetleg használjunk írásvetítőt, ha van, végül is csak az iránytű elfordulását kell látni. 

https://player.nkp.hu/play/62394/false/undefined 

Megjegyzések 

Galvanizálásról itt olvashatunk bővebben: http://www.baranyagalvan.hu/hirek/mi-is-az-a-

galvanizalas 

Alumínium előállításához egy kis összefoglaló és emlékeztető: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-

femek/az-aluminium-elofordulasa-es-eloallitasa 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Otthonunkban melegítésre szolgáló eszközök: kenyérpirító, mosógép, bojler, 

hajszárító, hőlégfúvó. 

2. A vezető ionjaihoz ütköznek az áramforrás által mozgatott elektronok. Ezáltal a vezető 

fém ionjainak növekszik az energiája, ami hőmérséklet-növekedést okoz. 

3. a) Ha növeljük egy vezetőben az áram erősségét, az elektronok mozgási sebessége is 

nőni fog. 

b) Ha növeljük egy vezetőben az áram erősségét, a vezető hőmérséklet-növekedése is 

nagyobb lesz. 

4. Az elektrolitokban a pozitív ionok a negatív pólus, azaz a katód felé mozdulnak el, a 

negatív ionok pedig a pozitív pólus, azaz az anód felé mozognak. 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=elkap_disociace&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateflash.php?s=elkap_disociace&l=hu
https://www.youtube.com/watch?v=ko89rEnLRLw
https://www.youtube.com/watch?v=4cUbr0gppyA
https://player.nkp.hu/play/62394/false/undefined
http://www.baranyagalvan.hu/hirek/mi-is-az-a-galvanizalas
http://www.baranyagalvan.hu/hirek/mi-is-az-a-galvanizalas
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-femek/az-aluminium-elofordulasa-es-eloallitasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/szervetlen-kemia/a-femek/az-aluminium-elofordulasa-es-eloallitasa
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II. Az elektromos áram 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési 

terület 

Ismeretanyag 

9. Az elektromos 

áram és az 

emberi 

szervezet 

Az elektromos áram 

élettani hatásainak 

ismertetése. Az 

áramütés 

veszélyessége. 

Teendők áramütés 

esetén. 

A defibrillátor, az EKG-

készülék, a pacemaker 

működése. 

A fizika a 

gyógyászatban. 

Baleset-

megelőzés. 

Áramütés, 

balesetveszély. 

Teendők áramütés 

esetén. 

Baleset-megelőzés. 

A defibrillátor, 

EKG, pacemaker 

szerepe. 

10. Fogyasztók 

soros és 

párhuzamos 

kapcsolása 

Soros kapcsolás 

jellemzői, eredő 

feszültség, 

áramerősség, 

ellenállás. 

Párhuzamos kapcsolás 

jellemzői, eredő 

feszültség, 

áramerősség, 

ellenállás. 

Kapcsolások a 

mindennapi 

életben.  

Összefüggések 

felismerése, 

alkalmazása. 

Fogyasztók, soros 

kapcsolás, 

párhuzamos 

kapcsolás, főág, 

mellékág. 

Eredő feszültség, 

áramerősség, 

ellenállás. 

11. Áramforrások Galvánelemek. Az elem 

belső ellenállása, 

lemerülése.  

Akkumulátorok. 

Napelemek.  

Áramforrások 

a mindennapi 

életben. 

Környezetvéde

lem 

jelentősége. 

Energiatakarék

osság. 

Galvánelem, 

elektróda, belső 

ellenállás. 

Akkumulátor. 

Környezetvédelem. 
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Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési 

terület 

Ismeretanyag 

12. Az elektromos 

munka és 

teljesítmény 

Az elektromos munka 

fogalma, jele, 

mértékegysége, 

számítása. 

Az elektromos 

teljesítmény fogalma, 

jele, mértékegysége, 

számítása. 

Névleges feszültség, 

névleges teljesítmény. 

Energiatakarékosság. 

Energiatakarékos 

világítóeszközök. 

Energiatakaré- 

kosság a 

gyakorlatban a 

háztartásokban. 

Energiafogyaszt

ás kiszámítása. 

Az elektromos 

munka, jele, 

mértékegysége.  

Az elektromos 

teljesítmény, jele, 

mértékegysége.  

Energiatakarékosság. 

13.. A lakás 

elektromos 

hálózata 

Elektromosenergia-

hálózat.  

Az áramvédő kapcsoló és 

a biztosíték. 

A vezetékek anyaga, 

keresztmetszete. 

Áramkörök, fogyasztók. 

A lakás 

elektromos 

hálózatának 

ismerete.  

Baleset-

megelőzés. 

Felelős 

állampolgári 

viselkedés. 

Elektromosenergia-

hálózat.  

Védőföldelés, 

áramvédő kapcsoló, 

kismegszakító, 

villanyóra. 

14. Napjaink 

elektromos 

eszközei 

A távirányító, a 

tempomat működése.  

A félvezetők. A dióda. A 

tranzisztor. Az integrált 

áramkörök. 

A modern 

elektronika 

alkalmazása a 

mindennapi 

életben. 

Jelfeldolgozás, 

félvezetők. 

Dióda, tranzisztor, 

LED, IC. 

15. Gyakorlás. 

Összefoglalás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

16 Témazáró 

dolgozat 

Az eddig tanult ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, 

precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 
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II. Elektromos áram (7 vagy 8 óra) 

Előzetes tudás Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a 

mindennapi életben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromos áram élettani hatásának elemzése. 

Az elektromos készülékek és hálózat használata során fellépő 

kockázatok és veszélyek elemzése. Áramkörök építése, áramerősség és 

feszültség mérése.  

A soros és párhuzamos kapcsolás kísérleti vizsgálata, gyakorlati 

alkalmazásának megismerése. 

A galvánelemek. 

Az elektromos munka és teljesítmény értelmezése, a gyakorlatba 

átültetése. 

Az elektromos áram és az emberi szervezet 

Az óra célja 

Az elektromos áram élettani hatásainak ismertetése. Az áramütés veszélyessége. Teendők 

áramütés esetén. Baleset-megelőzés. 

A defibrillátor, az EKG-készülék, a pacemaker működése. Fizika a gyógyászatban. 

Fontos fogalmak 

Áramütés, balesetveszély. Teendők áramütés esetén. Baleset-megelőzés. 

A defibrillátor, EKG, pacemaker szerepe. 

Taneszközök 

Tanári tálca: sós víz, zsebtelep, vezetékek, multiméter. 

Javaslatok a tanórához 

Érdemes úgy elkezdenünk ezt az órát, hogy tájékozódunk a gyerekek körében: Tudnak-e olyan 

ismerősükről, akit áramütés ért, és tudják-e, miért történt? Ne hagyjuk, hogy mesedélutánba 

fulladjon az óránk, de jó, ha tapasztalatokból indulunk ki. 

Emlékeztetőül végezzük el újra a „sós víz vezeti az áramot” kísérletet. A magyarázatot bízzuk 

egy diákunkra. 

Ezt a táblázatot, amely a különböző erősségű váltakozó áram élettani hatását foglalja össze, 

feltétlenül nézzük meg, és vessük egybe az egyenáramú áramütés hatásait tartalmazó táblázattal, 

ami a tankönyvben megtalálható. Jól látható, hogy jóval veszélyesebb a váltakozó áram, mert 
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sokkal kisebb értékek váltják ki ugyanazt az élettani hatást. Az életben pedig döntően a váltakozó 

áramot használjuk. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/a-

villamos-aram-hatasa-az-elettani-hatas-fogalma-az-aram-hatasa-az-ideg-es-izomrendszerre-

jarulekos-hatasok/az-aramerosseg-mint-az-aramutes-veszelyesseget-befolyasolo-tenyezo 

Az előzőek után tegyük hozzá, hogy az áram veszélyessége miatt az elektromos eszközöknek 

biztonságosaknak kell lenniük, ezért a gyártókat szigorú szabályok kötik. Ugyanakkor mi sem 

lehetünk felelőtlenek, s ha megsérül egy elektromos eszköz burkolata, nem szabad tovább 

használni. Az érintésvédelemről néhány fontos tudnivalót itt láthatunk: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/az-

aramutes-elleni-vedekezes-erintesvedelem/erintesvedelem 

A villamos balesetek elhárításáról szól ez az 1970-es film. Ma is nagyon jó oktatóanyag, alapos, 

szakszerű: 

https://www.youtube.com/watch?v=3rbBldoruuA 

Javasoljuk, hogy áramütés esetén a teendőket lépésről lépésre rögzítsék a gyerekek a 

füzetükbe!  

Mutassuk meg, hogyan kell áramtalanítás után stabil oldalfekvésbe helyezni egy eszméletlen 

embert: https://www.youtube.com/watch?v=Gh3x9ppxPts 

Az áram veszélyei után a megfelelő módon használt áram emberi szervezetre való előnyös 

tulajdonságait is szedjük csokorba. Nagyon fontos belátni, hogy nem félni kell az elektromos 

áramtól, hanem FELELŐSSÉGGEL használni! 

Az országban már több 100 helyen található félautomata defibrillátor a gyors életmentés 

érdekében. Keressük meg az óránkon a lakóhelyünkhöz legközelebb esőt. 

http://www.mnsza.hu/hirtelen/gmaps/new_aed_map.php 

Ezen a filmen feltétlenül nézzük meg a félautomata defibrillátor használatát: 

https://www.youtube.com/watch?v=vexgyoo8bec 

Lehetséges, hogy vannak az osztályunkban olyan tanulók, akiknek a családjában valakinek 

beültettek már pacemakert. Kérjük meg, hogy mondja el, miért kellett ez a beavatkozás, mivel jár 

a hétköznapokban, milyen sűrűn cserélik az elemet a pacemaker készülékben, mire kell odafigyelni 

a használata során, milyen korlátokat jelent ez. A személyes érintettség egy egészséges fiatal 

számára is közelebb hozza ezt a témát. 

Egy képen megmutathatjuk, hogy hová ültetik be a pacemakert: 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/1289/a-szivritmusszabalyozo-

pacemaker 

Az EKG és az EEG készülék arra utal, hogy mi is nagyon pici áramkörök hálózata vagyunk, és ezt 

diagnosztikai célokra fel lehet használni. Mutassunk meg 1-1 EKG- és EEG-képet is, hadd lássanak 

ilyet is a gyerekek! 

EKG: https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogr%C3%A1fia 

EEG: https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektroenkefalogr%C3%A1fia 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/a-villamos-aram-hatasa-az-elettani-hatas-fogalma-az-aram-hatasa-az-ideg-es-izomrendszerre-jarulekos-hatasok/az-aramerosseg-mint-az-aramutes-veszelyesseget-befolyasolo-tenyezo
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/a-villamos-aram-hatasa-az-elettani-hatas-fogalma-az-aram-hatasa-az-ideg-es-izomrendszerre-jarulekos-hatasok/az-aramerosseg-mint-az-aramutes-veszelyesseget-befolyasolo-tenyezo
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/a-villamos-aram-hatasa-az-elettani-hatas-fogalma-az-aram-hatasa-az-ideg-es-izomrendszerre-jarulekos-hatasok/az-aramerosseg-mint-az-aramutes-veszelyesseget-befolyasolo-tenyezo
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/az-aramutes-elleni-vedekezes-erintesvedelem/erintesvedelem
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/az-aramutes-elleni-vedekezes-erintesvedelem/erintesvedelem
https://www.youtube.com/watch?v=3rbBldoruuA
https://www.youtube.com/watch?v=Gh3x9ppxPts
http://www.mnsza.hu/hirtelen/gmaps/new_aed_map.php
https://www.youtube.com/watch?v=vexgyoo8bec
http://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/1289/a-szivritmusszabalyozo-pacemaker
http://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/1289/a-szivritmusszabalyozo-pacemaker
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogr%C3%A1fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektroenkefalogr%C3%A1fia
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Megjegyzések 

Bővebben olvashatunk az áram emberi szervezetre gyakorolt hatásáról:  

http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/biztonsagtechnika.pdf 

A defibrillátor történetéről itt olvashatunk:  

http://elsosegely.hu/cikk.566.a_defibrillator_tortenete 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A defibrillátor a hirtelen szívmegállás esetén az újraélesztést szolgáló készülék. A szívre 

gyakorolt áramütéssel újraindíthatja a szív összehúzódásait. 

A pacemaker egy szívbe ültethető készülék, amely elektromos úton vezérli a szívizmok 

összehúzódását. 

2. Több is van, mi az EKG-t és az EEG-t ismertük meg órán.  

Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Soros kapcsolás jellemzői – eredő feszültség, áramerősség, ellenállás. Párhuzamos kapcsolás 

jellemzői – eredő feszültség, áramerősség, ellenállás. Kapcsolások a mindennapi életben.  

Összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Fontos fogalmak 

Fogyasztók, soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, főág, mellékág. Eredő feszültség, 

áramerősség, ellenállás. 

Taneszközök 

Tanári eszközök: Elektrovaria-készlet, 2 db zsebizzó, ampermérő, feszültségmérő, vezetékek, 

áramforrás. Régi típusú karácsonyfaizzó-füzér. 

Javaslatok a tanórához 

Néhány tanórával ezelőtt egyszerű áramkör néven a tanulók már megismerték a soros 

kapcsolást. Együtt idézzük fel velük még a kísérletezés előtt, mit tudunk már erről a 

kapcsolásról. 

Azt javasoljuk, hogy a tankönyvünk gondolatmenetének megfelelően először állítsunk össze 

egy soros kapcsolást. Miután elvégeztük a szükséges méréseket és megállapítottuk a soros 

kapcsolásra jellemző összefüggéseket, oldjunk meg néhány egyszerű feladatot is. 

Ha nem tudnánk magunk kísérletezni, itt megnézhető a kísérlet a mérésekkel együtt: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAxOqpVljcc 

Szimuláción is végezhetünk méréseket egy soros kapcsoláson. Előnye, hogy könnyen, gyorsan 

lehet változtatni feszültséget, ellenállást. 

http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/biztonsagtechnika.pdf
http://elsosegely.hu/cikk.566.a_defibrillator_tortenete
https://www.youtube.com/watch?v=hAxOqpVljcc
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https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-

kit-dc_hu.html 

Ne feledjük a soros kapcsolás gyakorlati alkalmazásait megemlíteni (ampermérő, biztosítékok, 

karácsonyfaégő), így a gyerekek tudják mihez kötni az ismereteiket. Ha van még a környezetünkben 

fellelhető régi típusú karácsonyfaizzó-füzér, feltétlenül mutassuk meg. 

Addig ne lépjünk tovább a párhuzamos kapcsolásra, amíg nem látjuk, hogy a diákok 

biztonsággal alkalmazzák az új ismereteiket. Ha gyengébb képességű csoporttal dolgozunk, 

célszerű a két kapcsolást nem ugyanazon a tanórán tanítani, mert csak zavart keltünk a fejekben. 

Soros kapcsolásra egyszerű feladatok: https://learningapps.org/4285229 

Soros kapcsolásra feladatok, három izzóval:  

https://player.nkp.hu/play/74050/false/undefined 

Elágazó áramkör néven már a párhuzamos kapcsolással is találkoztak a diákok. Elevenítsük fel 

az ismereteiket a kísérletezés előtt. 

A párhuzamos kapcsolásnál tapasztalható összefüggéseket szintén az általunk összeállított 

kapcsoláson mutassuk be először, és azután szimuláción. 

A soros és párhuzamos kapcsolás összefüggéseit gyakoroltathatjuk:  

https://learningapps.org/4109274 

Ha nem tudnánk magunk kísérletezni, itt megnézhető a kísérlet a mérésekkel együtt: 

https://www.youtube.com/watch?v=qrWo6SseRXE 

A gyakorlati alkalmazásokat itt se feledjük: voltmérő, a hálózatban – az iskolában is – így vannak 

kötve a fogyasztók.  

Ha a diákok már értik a soros és párhuzamos kapcsolás összefüggéseit, váltogathatjuk a két 

kapcsolásra készült feladatokat. 

https://player.nkp.hu/play/114118/false/undefined 

Feladatok három darab fogyasztóra: 

https://player.nkp.hu/play/114108/false/undefined 

Megjegyzések 

Hőkamerás kép: két párhuzamosan kapcsolt ellenállással sorba van kötve egy harmadik. Jól 

látszik a párhuzamos ágakban az áram hőhatásának megoszlása.  

https://www.youtube.com/watch?v=WoVqOiHWXGQ 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Újabb fogyasztók áramkörbe iktatásakor az áramkör eredő ellenállása  

a. soros kapcsolásnál növekszik 

b. párhuzamos kapcsolásnál csökken 

2. Az áramkörben mérhető áram erőssége újabb és újabb fogyasztó kikapcsolásakor  

a. soros kapcsolásnál növekszik 

b. párhuzamos kapcsolásnál a főágban csökken. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://learningapps.org/4285229
https://player.nkp.hu/play/74050/false/undefined
https://learningapps.org/4109274
https://www.youtube.com/watch?v=qrWo6SseRXE
https://player.nkp.hu/play/114118/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/114108/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=WoVqOiHWXGQ
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Áramforrások 

Az óra célja 

Galvánelemek. Az elem belső ellenállása, lemerülése. Akkumulátorok. Napelemek. 

Áramforrások a mindennapi életben. Az energiatakarékosság, a környezetvédelem 

jelentősége. 

Fontos fogalmak 

Galvánelem, elektróda, belső ellenállás. Akkumulátor, napelem. Környezetvédelem. 

Taneszközök 

Tanári tálca: elemek (amennyi csak van), kerékpárdinamó (ha van), napelemes számológép. 

Tanulói tálca: minden tanulónak a saját telefonja. 

Javaslatok a tanórához 

Az áramforrásokkal már foglalkoztunk egy kicsit a feszültség fogalmának bevezetésekor. Most 

újra előkerül, de ezúttal abból a szempontból vizsgáljuk és csoportosítjuk őket, hogy milyen 

energiát alakítanak át elektromos energiává. Használjunk bármilyen analógiát, ami segíti 

megérteni ezt. Pl. a szerint csoportosítjuk az erős embereket, hogy milyen táplálékból nyerik 

az erejüket. 

A galvánelemek tanításakor mindenféleképpen mutassuk be a citromelemet vagy az 

almaelemet, amely egy LED-et vagy órát működtet. Persze az is jó, ha csak megmérjük a két pólusa 

közötti feszültséget. Sok gyerek számára hihetetlen, amit lát, ugyanakkor igen látványos és fontos 

kísérlet. Bátorítsuk a diákjainkat, hogy maguk is készítsenek ilyen elemet! 

2 darab citromból elem: https://www.youtube.com/watch?v=XxeanzQEWuY 

2 darab krumpliból: https://www.youtube.com/watch?v=2dVGvaVvYko 

Rengeteg krumpliból galvánelem: https://www.youtube.com/watch?v=QJvjqpxqRTU 

Az elemekkel már találkoztak a diákjaink fizikaórán, amikor a feszültségről tanultunk. 

Kérdéseinkkel térképezzük fel, hogy mire emlékeznek az elemekkel kapcsolatban. 

A citromelem feszültségét megismerve hasonlítsuk össze azt a bolti galvánelemek 

feszültségértékével. Megérné-e citromról vagy krumpliról tölteni pl. a mobilunkat? (A mobiltöltőn 

szerepel a mobil számára szükséges feszültség értéke, ez általában 5V.) 

Érdekességként megmutathatjuk az elemmúzeum néhány darabját: 

http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/elemmuzeum 

Az elemek belső ellenállását ezen a szimuláción lehet változtatni, közben látható, hogyan 

változik az izzó fénye: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-

kit-dc_hu.html 

Az akkumulátorok és az elemek fogalma között rendet kell tenni a fejekben. Gyakran mi is 

„elemtöltőnek” nevezzük a ceruzaelem alakú akkumulátorokat töltő eszközt. 

https://www.youtube.com/watch?v=XxeanzQEWuY
https://www.youtube.com/watch?v=2dVGvaVvYko
https://www.youtube.com/watch?v=QJvjqpxqRTU
http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/elemmuzeum
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_hu.html
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Jellemzően már minden 8. osztályosnak van telefonja, így az akkumulátorokról úgy 

beszélhetünk igazán gyakorlati módon, ha mindenki megnézi, hogy a saját készülékében lévő 

akkumulátoron milyen adatokat talál.  

Ezen az oldalon lévő képekről leolvashatók ezek az adatok: 

https://www.google.hu/search?q=mobil+akkumul%C3%A1tor&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjrp8zb4JHaAhWFxxQKHVyaCaAQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=2T0

UP8n2euR_EM: 

Ne felejtsük el megbeszélni, hogy mi a gazdaságosabb: az elem vagy az akkumulátor? 

Végezzünk nyugodtan egyszerű számításokat is, hogy meggyőzőek legyünk. 

Minden adandó alkalommal hangsúlyozzuk, hogy az ELEMEK és az AKKUMULÁTOROK is erősen 

KÖRNYEZETSZENNYEZŐK, és csak kijelölt hulladékgyűjtőkbe dobhatjuk őket. Veszélyes hulladékok 

a háztartásokban:  

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/cd_html/veszhull.htm 

A mozgási energia és a fénysugárzás energiájának átalakítását nagyon jól mutatja be ez a 

szimuláció. Az egyes energiafajták különböző színekkel vannak jelölve.  

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/energy-forms-and-changes 

Egy mondatot szánjunk a mozgási energia elektromos energiává alakítására. Nyugtassuk meg 

a diákjainkat, hogy ezzel később még sokat foglalkozunk. 

A napelemekkel ma már úton-útfélen találkozhatunk. Szedjük együtt össze, hol található a 

lakóhelyünkhöz közel olyan épület, oszlop, amelyen napelemek vannak elhelyezve. 

Ha marad egy kis időnk, beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy 

− milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a napelemeknek; 

− miért lehet egy zsebszámológépet napelemmel működtetni!  

Megjegyzések 

A gyümölccsel működtetett legnagyobb erőmű Guinness-rekordot állított fel: 

http://hirek.prim.hu/cikk/97270/ 

Volta bemutatja Napóleonnak a Volta-elemet: 

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/alessandro-volta-presenting-the-

experiment-of-the-battery-news-photo/164086087#alessandro-volta-presenting-the-

experiment-of-the-battery-to-napoleon-picture-id164086087 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Nálunk csak a számológép napelemes.  

2. Azért mondhatjuk, hogy a tönkrement akkumulátor veszélyes hulladék, mert olyan 

elemeket és vegyületeket tartalmaz, amelyek az egészségünkre és a környezetre is 

károsak. 

  

https://www.google.hu/search?q=mobil+akkumul%C3%A1tor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrp8zb4JHaAhWFxxQKHVyaCaAQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=2T0UP8n2euR_EM
https://www.google.hu/search?q=mobil+akkumul%C3%A1tor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrp8zb4JHaAhWFxxQKHVyaCaAQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=2T0UP8n2euR_EM
https://www.google.hu/search?q=mobil+akkumul%C3%A1tor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrp8zb4JHaAhWFxxQKHVyaCaAQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=2T0UP8n2euR_EM
http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/cd_html/veszhull.htm
https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/energy-forms-and-changes
http://hirek.prim.hu/cikk/97270/
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/alessandro-volta-presenting-the-experiment-of-the-battery-news-photo/164086087#alessandro-volta-presenting-the-experiment-of-the-battery-to-napoleon-picture-id164086087
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/alessandro-volta-presenting-the-experiment-of-the-battery-news-photo/164086087#alessandro-volta-presenting-the-experiment-of-the-battery-to-napoleon-picture-id164086087
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/alessandro-volta-presenting-the-experiment-of-the-battery-news-photo/164086087#alessandro-volta-presenting-the-experiment-of-the-battery-to-napoleon-picture-id164086087
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Káros anyagok az elemekben: 

Ólom (Pb, Lead): Mérgező fém. A szervezetbe jutva idegi rendellenességet, 

veseelégtelenséget, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, nőknél fogamzási 

zavarokat okozhat. A gyerekekre különösen veszélyes. 

Higany (Hg, Mercury): Mérgező fém, ezért a higanytartalmú termékek, mint a (régi 

típusú) lázmérő, a fénycső, az elemek, veszélyes hulladékok. A higany bőrön keresztüli 

felszívódása, a higanygőz belélegzése idegrendszeri elváltozásokat, fejfájást, remegést, 

húgyhólyaggyulladást és emlékezetvesztést okozhat. Megtalálható az amalgám 

fogtömésben is, melyet vitatott hatása miatt egyre kevésbé használnak. 

Kadmium (Cd, Cadmium): Rákkeltő anyag. Szén, kőolaj vagy lakossági hulladék égetése 

során a levegőbe, foszfátos műtrágyázással a talajba, közvetve az élelmiszerbe 

kerülhet. A kadmium felhalmozódhat a tüdőben és a vesében, állatkísérletek során 

magzati károsodást is megfigyeltek. Rákkeltő hatása miatt számítógépekben való 

használata tiltott az Európai Unióban. 

Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/vegyi-aramforrasok-elemek-es-akkumulatorok 

3. Ha sorba kapcsolunk 4 darab galvánelemet, akkor a kapott feszültség az egyes 

galvánelemek feszültségének az összege lesz. 

Az elektromos munka és teljesítmény 

Az óra célja 

Az elektromos munka fogalma, jele, mértékegysége, számítása. 

Az elektromos teljesítmény fogalma, jele, mértékegysége, számítása. Névleges feszültség, 

névleges teljesítmény. 

Energiatakarékosság. Energiatakarékos világítóeszközök. Energiatakarékosság a gyakorlatban 

a háztartásokban. Energiafogyasztás kiszámítása. 

Fontos fogalmak 

Az elektromos munka, jele, mértékegysége. Az elektromos teljesítmény, jele, mértékegysége.  

Energiatakarékosság. 

Taneszközök 

Tanári tálca: merülőforraló, főzőpohár, víz, néhány elektromos eszköz, amelyen látható a 

teljesítménye. Minél többfajta fényforrás.  

Javaslatok a tanórához 

A tanulók a mechanikai munka fogalmával már találkoztak 7. osztályban, így ennek 

felelevenítéséből indulhatunk ki. Azt is tudják már, hogy a munkavégzéshez energiára van 

szükség. 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/vegyi-aramforrasok-elemek-es-akkumulatorok
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Javasoljuk, hogy a gyerekekkel együtt – a füzetükben az alábbi táblázatot kitöltve – gyűjtsük 

össze a meglévő és az órán majd megtanulandó ismereteket. Ez ismétlésre is kiváló és talán a 

fejekben is rend lesz. 

mechanikai munka függ elektromos munka függ 

 arány:  arány: 

 arány:  arány: 

 arány:  arány: 

Kiszámolása:  Kiszámolása: 

A táblázat kitöltése közben minden esetben írjuk a mennyiség mellé a megfelelő SI 

mértékegységet is. Mondjuk el a diákjainknak, hogy sok bosszantó hibát elkerülhetnek a 

számításaik során, ha a mértékegységeket megfelelően használják. 

A fogyasztó kifejezést is értelmezzük, hogy világos legyen: az elektromos eszköz nem 

„elfogyasztja” az elektromos energiát, hanem átalakítja. Pl.: turmixgépnél mozgási energiává, 

hősugárzónál hőenergiává.  

Segíthet az elektromos energia egyfajta átalakítását szemléltetni és megértetni, ha 

merülőforralóval vizet melegítünk. Az elektromos fogyasztó által végzett munka az elektromos 

munka.  

A W = U • I • t felírás azt jelenti, hogy az egyenlőségjel két oldalán lévő mennyiségek egyenes 

arányban vannak. Az egyenes arány szokásos megfogalmazása viszont: két mennyiség egyenes 

arányban van, ha hányadosuk állandó, pl.: 𝑣 =
𝑠

𝑡
. A kétféle felírás gyengébb tanulóknak zavaró 

lehet, ezért mondjuk el, hogy ez csak formailag más, W és U, W és I, W és t között értendő az 

egyenes arány. 

Az elektromos teljesítmény tárgyalásakor célszerű a fenti táblázathoz hasonlót készíteni. 

Az elektromos teljesítmény kiszámolására feladatok:  

https://learningapps.org/4734529 

https://learningapps.org/2737520 

A tanóránk legfőbb célja, hogy az elektromos fogyasztást értsék és értelmezni is tudják a 

diákjaink. 

Nézzünk meg egy mai villanyszámlát! Alul látható, hogy a fogyasztást milyen mértékegységben 

mérik: 

https://www.google.hu/search?q=villanysz%C3%A1mla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwjAqrLK55PaAhWGXBQKHV4eCAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=Iq5E70Y

2V5l27M: 

Itt megtudjuk, mennyibe kerül ma 1 kWh elektromos energia: 

https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/lakossagi-aramfogyasztas-kalkulator 

https://learningapps.org/4734529
https://learningapps.org/2737520
https://www.google.hu/search?q=villanysz%C3%A1mla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAqrLK55PaAhWGXBQKHV4eCAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=Iq5E70Y2V5l27M
https://www.google.hu/search?q=villanysz%C3%A1mla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAqrLK55PaAhWGXBQKHV4eCAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=Iq5E70Y2V5l27M
https://www.google.hu/search?q=villanysz%C3%A1mla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAqrLK55PaAhWGXBQKHV4eCAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=Iq5E70Y2V5l27M
https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/lakossagi-aramfogyasztas-kalkulator
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A tankönyvben található névlegesteljesítmény-adatokból és az aktuális elektromosenergia-

árból feltétlenül számoljuk ki pl. a számítógép, fénycső néhány órás fogyasztását, illetve ennek az 

árát. Fontos, hogy először szabályosan adatokkal, képlettel számoljanak a tanulók a füzetükben, de 

a cél, hogy kerek számokkal fejszámolással is képesek legyenek eredményt kapni. Feladatok: 

Mennyit spórolunk meg? 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1104&select_osztaly_search=8-

osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=elektromos-aram 

A takarékosságról ennél a témakörnél kötelező beszélni. Nézzük meg pl. egy hűtőszekrény 

energiatanúsítványát, hogy az éves átlagos fogyasztása szerepel rajta. 

https://www.konyha.eu/electrolux-rn3851mox-alulfagyasztos-huto-3136 

Energiatakarékosság a gyakorlatban (jó): http://www.energiakaland.hu/energiaotthon 

Az energiafogyasztásban a korszerűtlen fényforrások élen járnak. A mi feladatunk konkrét 

példákon bebizonyítani, hogy mindenkinek a pénztárcáját érintő kérdésről van szó. Nem biztos, 

hogy diákjaink szülei megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a fényforrásokról, így a tanulók feladata 

lehet a takarékosság elősegítése.  

A fényforrások energiafelhasználását hasonlítja össze ez a kép: 

http://www.pannonmuhely.hu/energiatakarekos/?energiatakarekos=186 

Megjegyzések 

A fényforrásokra vonatkozóan a világítás erősségére utaló adatot gyakorta a régebben 

megszokott Watt helyett Lumen mértékegységben adják meg. Így hétköznapi földi 

halandónak fogalma nincs róla, hogy az adott fényforrás hogyan is világít. Ezen az oldalon 

ehhez kapunk segítséget:  

http://energiaoldal.hu/mennyit-lehet-sporolni-az-energiatakarekos-izzokkal/ 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A névleges teljesítmény azt mutatja meg, hogy mekkora a teljesítménye az eszköznek, 

ha a gyárilag tervezett feszültségen működtetjük. 

2. A hűtő és fűtő berendezéseken lehet legtöbbet megtakarítani, valamint a korszerű 

világítóeszközökkel és takarékos szemlélettel.  

  

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1104&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=elektromos-aram
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1104&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=fizika&select_temakor_search=elektromos-aram
https://www.konyha.eu/electrolux-rn3851mox-alulfagyasztos-huto-3136
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon
http://www.pannonmuhely.hu/energiatakarekos/?energiatakarekos=186
http://energiaoldal.hu/mennyit-lehet-sporolni-az-energiatakarekos-izzokkal/
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A lakás elektromos hálózata 

Az óra célja 

Elektromosenergia-hálózat. Az áramvédő kapcsoló és a biztosíték. A vezetékek anyaga, 

keresztmetszete. A lakás elektromos hálózatának ismerete. Baleset-megelőzés. Felelős 

állampolgári viselkedés. 

Fontos fogalmak 

Elektromosenergia-hálózat. Védőföldelés, áramvédő kapcsoló, kismegszakító, villanyóra. 

Taneszközök 

Tanári tálca: vezetékek, biztosítékok, kismegszakító (ha van), bergmanncsődarab. 

Javaslatok a tanórához 

A tananyag Magyarország elektromos hálózatától indul, és egy otthon áramköréig mutatja be 

az áram útját. Érdemes tágítani a tanulóink látókörét, honnan és milyen állomásokon keresztül 

kerül a konnektorba az elektromos áram.  

Nézzük meg, hogy országunk energiafüggése hogyan néz ki. Felhasznált energiánk harmadát 

importálnunk kell. Nem kérdés, hogy a függőségünket lehetőségeink szerint csökkenteni kell. 

http://atomenergiainfo.hu/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg 

A tankönyvben található képet itt találjuk, ha ki szeretnénk vetíteni: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata

#/media/File:Power_lines_Hungary.svg 

A villanyórát érdemes tanulmányozni, megnézni, mit olvashatunk le róla: 

http://www.villanyora.hu/fogyasztasmero-helyek 

Ha egy mód van rá, nézzük meg az iskolánkban a FI-relét, illetve a kismegszakítókat. Az elmélet 

a gyakorlattal együtt az igazi! 

A kismegszakítót szétszedve nézhetjük meg, hogyan működik (2–2:50-ig): 

https://www.youtube.com/watch?v=K0cxRkKOarY 

Megjegyzések 

Sok érdekes adatot olvashatunk le a Magyar villamosenergia-rendszer adatai című 

kiadványból. Számunkra a 3. és a 27. ábra fontos most! 

http://www.mavir.hu/c/document_library/get_file?uuid=bbc3379e-462c-4a19-ba4c-

c2c407e9bd37&groupId=10258 

A Fi-reléről bővebben itt olvashatunk: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ram-v%C3%A9d%C5%91kapcsol%C3%B3 

  

http://atomenergiainfo.hu/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata#/media/File:Power_lines_Hungary.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata#/media/File:Power_lines_Hungary.svg
http://www.villanyora.hu/fogyasztasmero-helyek
https://www.youtube.com/watch?v=K0cxRkKOarY
http://www.mavir.hu/c/document_library/get_file?uuid=bbc3379e-462c-4a19-ba4c-c2c407e9bd37&groupId=10258
http://www.mavir.hu/c/document_library/get_file?uuid=bbc3379e-462c-4a19-ba4c-c2c407e9bd37&groupId=10258
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ram-v%C3%A9d%C5%91kapcsol%C3%B3
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. A villanyórára nézve onnan látjuk, hogy a lakás elektromosenergia-fogyasztása nagy, 

hogy a villanyóra korongja gyorsan forog, és a számláló gyorsan ugrik másik számra. 

2. Védelmet a következő eszközök nyújtanak: 

a. Áramütéstől a Fi-relé véd meg. 

b. Túlterheléstől a kismegszakító védi az áramkört, az ikerfémes hőkioldóval. 

c. Rövidzárlat okozta tűz ellen a kismegszakító véd, a benne lévő elektromágnes 

gyorsan megszakítja az áramkört.  

Napjaink elektromos eszközei 

Az elektromosságon belül külön tudományterület: 

− Az elektrotechnika, amely az elektromos energia előállításával, továbbításával és 

felhasználásával foglalkozik. Ide tartoznak az erőművek, transzformátorok, erősáramú 

kábelek és fogyasztók. 

− Az elektronika, amely az áramkörök szabályozásával és vezérlésével, az 

információfeldolgozással, a műsorszórással foglalkozik. Az elektronikus áramkörökben 

kisértékűek az áramok és feszültségek, mivel feladatuk nem az elektromos áram 

energiájának továbbítása, hanem az elektromos jelek információhordozó képességét 

használják. 

Ez a tanóra az elektronikába ad egy kis bepillantást. 

A tanulók számára tegyük világossá, hogy az elektromos áramnak most nem a munkavégző 

képességével foglalkozunk (pl. kenyérpirító), hanem a jeltovábbító képességével.  

Az elektronikában kitüntetett jelentősége és szerepe van a félvezetőknek, a gyengén vezető és 

nem igazán szigetelő tulajdonságaik miatt. Belőlük épül fel az egyenirányító dióda, a tranzisztor és 

a LED is. 

Az óra célja 

A távirányító, a tempomat működésének lényege. A félvezetők. A dióda. A tranzisztor. Az 

integrált áramkörök. A modern elektronika alkalmazása a mindennapi életben. 

Fontos fogalmak 

Jelfeldolgozás, félvezetők. Dióda, tranzisztor, LED, IC. 

Taneszközök 

Tanári tálca: projektor, távirányító, LED, bármilyen régi szétszedett mosógépből, telefonból 

kiszedett áramköri panel. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3da
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tranzisztor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%ADt%C3%B3_di%C3%B3da
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Javaslatok a tanórához 

Az elektronikai eszközök közül valószínűleg minden háztartásban megtalálható a 

tévétávirányító, ezért ezen az eszközön keresztül ismerkedjünk meg az elektronika alapjával. 

Vagyis azzal, hogy az elektronikai eszközök működése 3 funkcióra bontható:  

1. Bemeneti jel (amit általában mi adunk) 

2. Jelfeldolgozás és utasítás kódolása 

3. Kimenő jel kibocsátása. 

(A projektor távirányítóját egyébként is visszük órára, ami lényegében ugyanúgy működik.) 

A tévé távirányítójának jelét teszi láthatóvá egy gyerek:  

https://www.youtube.com/watch?v=KfiRXoALXZA 

Tempomat működését nagyon jól bemutató film: 

https://www.youtube.com/watch?v=4c5sBqrCM9g 

Tempomat működését bemutató szimuláció: 

https://www.youtube.com/watch?v=DcHs5lU7MCM 

https://www.youtube.com/watch?v=H3HEjZdblTU 

Segítsünk a gyerekeknek megérteni, mi az a félvezető anyag, hiszen eddig csak vezetőkről vagy 

szigetelőkről beszéltünk. Ennek az anyagnak az oldalai erre nagyon jól használhatók: 

http://centroszet.hu/tananyag/analog/4_flvezetk_fizikai_jellemzi_alkalmazsuk_az_elektroni

kban.html 

Mutassuk meg a diákoknak, hogy a periódusos rendszerben hol találhatók a félvezető anyagok: 

https://biokemonline.com/wp-content/uploads/2016/09/periodusosrendszer.jpg 

Ellenőrző kérdések a félvezetőkhöz: 

http://centroszet.hu/tananyag/analog/44_ellenrz_krdsek.html 

https://player.nkp.hu/play/76099/false/undefined 

A LED működését feltétlenül nézzük meg, fényforrásként ez a jövő. Magyar felirattal: 

https://www.youtube.com/watch?v=AeJxHpxnWmY 

LED lámpa: https://www.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4 

Nagyon jó a „Hogyan működik a tranzisztor” című film. Az okostelefonok tranzisztorainak 

magyarázatát adja. Alapos érthető, magyar felirattal: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4 

Ezen a panelen több valóságos integrált áramkör képe látható, hogy a gyerekeknek legyen 

fogalmuk a kinézetéről.  

https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/digital-hardware-closeup-microchips-

assembly-on-

113980585?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Hans%20Braxmeier%20und%

20Simon%20Steinberger%20GbR&utm_source=44814&utm_term= 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KfiRXoALXZA
https://www.youtube.com/watch?v=4c5sBqrCM9g
https://www.youtube.com/watch?v=DcHs5lU7MCM
https://www.youtube.com/watch?v=H3HEjZdblTU
http://centroszet.hu/tananyag/analog/4_flvezetk_fizikai_jellemzi_alkalmazsuk_az_elektronikban.html
http://centroszet.hu/tananyag/analog/4_flvezetk_fizikai_jellemzi_alkalmazsuk_az_elektronikban.html
https://biokemonline.com/wp-content/uploads/2016/09/periodusosrendszer.jpg
http://centroszet.hu/tananyag/analog/44_ellenrz_krdsek.html
https://player.nkp.hu/play/76099/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=AeJxHpxnWmY
https://www.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4
https://www.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4
https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/digital-hardware-closeup-microchips-assembly-on-113980585?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Hans%20Braxmeier%20und%20Simon%20Steinberger%20GbR&utm_source=44814&utm_term
https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/digital-hardware-closeup-microchips-assembly-on-113980585?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Hans%20Braxmeier%20und%20Simon%20Steinberger%20GbR&utm_source=44814&utm_term
https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/digital-hardware-closeup-microchips-assembly-on-113980585?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Hans%20Braxmeier%20und%20Simon%20Steinberger%20GbR&utm_source=44814&utm_term
https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/digital-hardware-closeup-microchips-assembly-on-113980585?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Hans%20Braxmeier%20und%20Simon%20Steinberger%20GbR&utm_source=44814&utm_term
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Megjegyzések 

A távirányító történetéről és működéséről röviden itt olvashatunk: 

https://www.hdplanet.eu/hir/Hogyan-mukodik-a-taviranyito_ 

A félvezetőkről itt olvashatunk bővebben: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/informatika/anyag-es-

eszkozismeret/informatikaban-hasznalt-anyagok/felvezetok 

http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/felvezetok.pdf 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A legfontosabb félvezető eszközök a dióda, LED, a tranzisztor és az IC lapkája. 

2. A laptopok, a mobiltelefonok, a mosógép vezérlése, a távirányítók tartalmaznak 

elektronikus áramköröket.  

  

https://www.hdplanet.eu/hir/Hogyan-mukodik-a-taviranyito_
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/informatika/anyag-es-eszkozismeret/informatikaban-hasznalt-anyagok/felvezetok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/informatika/anyag-es-eszkozismeret/informatikaban-hasznalt-anyagok/felvezetok
http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/felvezetok.pdf
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III. Elektromágneses indukció 

Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

17. Állandó 

mágnesek, 

mágneses 

mező 

A mágneses 

pólusok, a 

mágneses mező 

tulajdonságai. 

A Föld 

mágnesessége, 

iránytű. 

Tesla munkássága. 

A Föld mágnesessége 

és ennek 

következményei. 

Állandó mágnesek a 

mindennapokban. 

Állandó mágnes 

tulajdonságai, 

mágneses 

pólusok, 

mágneses 

erővonalak, 

mágneses mező, 

iránytű. Tesla. 

18. Az 

elektromos 

áram 

mágneses 

hatása 

Az elektromágnes 

és tulajdonságai. 

Az elektromágnes 

szerepe a 

mindennapi 

életben. 

Villanymotor. 

Jedlik Ányos 

munkássága. 

Az elektromágnes 

használata a 

gyakorlatban.  

Magyar fizikusok. 

Elektromágnes 

tulajdonságai. 

Áramerősség, 

menetszám. 

Az elektromágnes 

gyakorlati 

alkalmazása. 

Villanymotor. 

Jedlik Ányos. 

19. A mozgási 

indukció, 

váltakozó 

feszültség 

létrehozá-

sa 

Mozgási indukció.  

Mitől függ az 

indukált feszültség 

nagysága? 

Lenz törvénye. 

A generátor, a 

váltakozó 

feszültség. 

Indukció 

alkalmazása a 

gyakorlatban. 

Faraday élete és 

munkássága. 

Az elektromos energia 

előállításának módja. 

Az indukció 

alkalmazása a modern 

korban. 

 

 

 

 

Elektromágneses 

indukció, indukált 

feszültség, 

indukált áram. 

Lenz törvénye. A 

generátor. A 

váltakozó 

feszültség. 

Faraday. 
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Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

21. Nyugalmi 

indukció, 

transzfor-

mátor 

Nyugalmi indukció, 

a transzformátor. 

A transzformátor 

működése. 

Déri, Bláthy, 

Zipernowsky 

munkássága. 

Az elektromos áram 

szállításának ismerete.  

A transzformátor 

gyakorlati 

jelentőségének 

felismerése.  

Magyar tudósok. 

Nyugalmi 

indukció. A 

transzformátor 

működése, 

primer, 

szekunder 

menetszám, 

feszültség. 

A primer és 

szekunder oldal 

közötti reláció. 

Déri, Bláthy, 

Zipernowsky. 

22. Elektromos 

fogyasztók 

A transzformátor 

primer és 

szekunder oldali 

teljesítménye. 

Az elektromos 

hálózat. Az 

elektromos áram 

„szállítása”. Tesla. 

Energiatakarékosság. 

Baleset-megelőzés! 

Arányosságok 

felismerése. 

A primer és 

szekunder 

feszültség és 

áramerősség 

közötti kapcsolat 

felismerése, a 

köztük lévő 

reláció 

alkalmazása. 

23. Gyakorlás. 

Összefogla-

lás 

A fejezet 

fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

24. Témazáró 

dolgozat 

írása 

Az eddig tanult 

ismeretek 

számonkérése. 

Áttekinthető, precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 
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III. Elektromágneses indukció 

Állandó mágnesek, mágneses mező 

Az óra célja 

A mágneses pólusok, a mágneses mező tulajdonságai. A Föld mágnesessége, iránytű. A Föld 

mágnesessége és ennek következményei. Állandó mágnesek a mindennapokban. 

Tesla munkássága. 

Fontos fogalmak 

Állandó mágnes tulajdonságai, mágneses pólusok, mágneses erővonalak, mágneses mező, 

iránytű. Tesla. 

  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Permanens mágnes tulajdonságainak vizsgálata, gyakorlati alkalmazások 

gyűjtése, elemzése.  

A Föld mágnesességének vizsgálata, elemzése, az iránytű használata. Az 

elektromágnes kísérleti vizsgálata, gyakorlati alkalmazások gyűjtése, 

elemzése. Különböző anyagok vizsgálata mágnesezhetőség 

szempontjából. 

Az elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata, a generátor és az 

elektromos motor működésének elemzése modell alapján. A váltakozó 

áram tulajdonságainak vizsgálata. Elektromos motor modellezése. 

Erőművek csoportosítása, a környezetünkben található erőművek 

jellemzése adatgyűjtés alapján. Az atomenergia energiaellátásban 

betöltött szerepének áttekintése. 

Transzformátor kísérleti vizsgálata, a villamos energia szállításában 

betöltött szerepének elemzése. 

Magyar tudósok szerepének vizsgálata az elektromosság gyakorlati 

felhasználása tekintetében adatgyűjtés alapján.  

A háztartásokban található elektromos fogyasztók adatainak 

értelmezése, csoportosításuk energiaigény szerint.  

A háztartásokban használt elektromos fogyasztók működési 

költségeinek meghatározása egyszerű számításokkal.  

Az energiatakarékosság lehetőségeinek vizsgálata. 
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Taneszközök 

Tanári tálca: írásvetítő, mágnesrudak, vasreszelék, üveglap, kiskanál a vasreszelék szórásához, 

iránytű, parafa dugó, műanyag kupak, alumíniumkulcs, rézdrót, papírgalacsin, óraüveg, 

gumikarika, vasszög, ezüstlánc, aranygyűrű, ólomcső, magnéziumszalag; fémpénzek. 

Tanulói tálca: mágnesek (A gyerekek hozzanak be otthonról minél több hűtőmágnest!) 

Javaslatok a tanórához 

A mágnesességgel ideális esetben már természetismeret-órán is találkoztak a diákok. Ezzel 

együtt nézzünk meg minden kísérletet, beszéljünk meg minden fogalmat, hogy a fejekben 

rend legyen. 

Ha van a szertárunkban festetlen mágnes, azzal is mutassunk be legalább egy kísérletet, hogy a 

mágneses pólusokat ne színhez kössék a gyerekek. „A piros végek taszítják…” típusú mondatokat 

minden esetben javítsuk. 

Az írásvetítőnek ezen az órán nagy hasznát vehetjük. Érdemes a pólusok közötti vonzást és 

taszítást kivetíteni, így a távolabb ülők is jól láthatják. Ráadásul a mágnes színezését a vetítő nem 

mutatja, így a tapasztalatok megfogalmazását ez nem befolyásolja. 

A mágneses erővonalakat gyönyörűen meg tudjuk mutatni írásvetítőn, ezt ki ne hagyjuk! Ha 

nem tudnánk írásvetítőn kivetíteni az erővonalakat, segíthet ez a filmrészlet: (1–1:30-ig) 

https://www.youtube.com/watch?v=dqiVRLvYCi8 

Térben is megnézhetjük a mágneses erővonalakat: 

https://www.youtube.com/watch?v=kdomJQvxPZE 

Ne felejtsük el azt is megmutatni, hogy amikor közelítjük a mágnesünket egy másik mágneshez, 

mind a kettő elmozdul, tehát kölcsönösen hatnak egymásra. 

Térjünk ki arra is, hogy kölcsönhatás közben nem kell feltétlenül a két testnek érintkeznie 

egymással, ahogy azt a mágneses kölcsönhatás esetében is tapasztaljuk. 

Olyan mágnes nincs, amelynek egyféle pólusa van, ezt is megmutathatjuk videón (1:50-től): 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_74&c=fizika 

Az iránytű helyes működését egy okostelefonba beépített iránytűvel ellenőrizhetjük. 

Minél többféle anyaghoz közelítsünk a mágnes mindkét pólusával. A tankönyv 3. kísérlete 

ehhez ad ötleteket. A kísérletet videón is megnézhetjük: 

https://player.nkp.hu/play/62481/false/undefined 

A gyerekek is próbáljanak ki minél többféle anyagot, hogy miképpen viselkednek, ha mágnest 

közelítünk hozzájuk. A tapasztalatszerzés rendkívül fontos!  

Lehetőség szerint a tanulók próbáljanak ki sokféle fémet a mágnessel vonzani! Valami 

érthetetlen okból sok gyerek arra a kérdésre, hogy a mágnes mit vonz, azonnal rávágja, hogy a 

fémeket. Ezt a tévhitet nekünk kell korrigálni.  

Feltétlenül szedjük össze közösen a diákokkal, hogy a mindennapi életünkben hol mindenhol 

találkozunk mágnessel. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dqiVRLvYCi8
https://www.youtube.com/watch?v=kdomJQvxPZE
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_74&c=fizika
https://player.nkp.hu/play/62481/false/undefined
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A felmágnesezést megmutathatjuk videón is:  

https://www.youtube.com/watch?v=dqiVRLvYCi8 

Ellenőrző kérdések a mágneses mező tulajdonságaira: 

https://player.nkp.hu/play/76572/false/undefined 

Mutassuk meg a magnetoszféra alakját ezen a szimuláción: 

https://www.youtube.com/watch?v=_IbuszZbKpc 

Megjegyzések 

A madarak „belső iránytűjéről” néhány gondolat: 

http://www.ng.hu/Termeszet/2004/04/A_vandormadarak_navigaciojanak_titka 

A magnetoszféráról itt olvashatunk többet: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_02_0

6.htm 

Nagyon jó NASA-videó a Föld magnetoszférájáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=1swXtfo6h7s 

A mágneses pólusok változását 400 év alatt egyetlen animáción nézhetjük meg. Nagyon jó, ha 

marad idő az órán, ne hagyjuk ki: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_02_0

7.htm 

Tesla életéről, találmányairól itt olvashatunk bővebben:  

http://people.inf.elte.hu/versaab/NikolaTesla_FKMTJS/Tesla3.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Késtartó, hűtőmágnes, gombostűtartó, csavarhúzó hegye. 

2. A műszerészek azért használnak mágneses végű csavarhúzót, hogy ne essen le a földre 

az éppen kicsavart csavar. 

3. Curie-pontnak nevezzük azt a hőmérsékletet, amikor valamely ferromágneses anyag 

elveszíti mágneses tulajdonságát, és paramágnessé alakul. 

Anyag Curie-pont °C 

Vas (Fe) 770 

Kobalt (Co) 1130 

Nikkel (Ni) 358 

Vas-oxid (Fe2O3) 622 

1. T alakzatba helyezem őket. 

− Ha vonzás tapasztalható, akkor a T tengelye a mágnes. 

− Ha nincs vonzás, akkor a T kalapja a mágnes. 

https://www.youtube.com/watch?v=dqiVRLvYCi8
https://player.nkp.hu/play/76572/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=_IbuszZbKpc
http://www.ng.hu/Termeszet/2004/04/A_vandormadarak_navigaciojanak_titka
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_02_06.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_02_06.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1swXtfo6h7s
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_02_07.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_02_07.htm
http://people.inf.elte.hu/versaab/NikolaTesla_FKMTJS/Tesla3.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
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Az elektromos áram mágneses hatása 

Az óra célja 

Az elektromágnes és tulajdonságai. Az elektromágnes szerepe a mindennapi életben. 

Villanymotor. Jedlik Ányos munkássága. Az elektromágnes használata a gyakorlatban.  

Magyar fizikusok. 

Fontos fogalmak 

Elektromágnes tulajdonságai. Áramerősség, menetszám. Az elektromágnes gyakorlati 

alkalmazása. Villanymotor. Jedlik Ányos. 

Taneszközök 

Tanári tálca: állandó mágnes, áramforrás (lehet 2 zsebtelep), alumíniumvezeték, iránytű, 

különböző menetszámú tekercsek, vasmag. 

Javaslatok a tanórához 

A tananyag feldolgozása előtt újra ismételjük át, hogy a mágnes milyen fémekre fejt ki 

vonzóerőt. Ha valaki az alumíniumot vagy a rezet kiejti a száján, újra mutassuk meg, hogy a 

mágnes nem vonzza ezeket. 

Egy nagyon fontos felismerés, hogy az elektromos áram segítségével mágnesességet tudunk 

létrehozni. Ennél álljunk meg egy pillanatra, végiggondolva azt, hogy ez miért jó egyáltalán. 

Az állandó mágnes és az elektromágnes körüli mágneses tér szemléltetése szimuláción: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets 

Az elektromágnes fogalmának tisztázása után együtt gondoljuk végig, milyen paramétereket 

változtathatunk annak érdekében, hogy az elektromágnesünk erősebb vagy gyengébb legyen. 

Végezzük is el ezeket a kísérleteket. 

Elektromágnes tulajdonságait mutatja be ez a film, ha nincsenek megfelelő eszközeink: 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_75&c=fizika 

Ennél a tananyagunknál is az a legfontosabb, hogy a megtanult ismereteket a gyakorlati élettel 

össze tudjuk kötni. Éppen ezért minél több példát mutassunk be a diákoknak, és beszéljük is meg 

ezeket: 

Nagyon jól magyarázható a csengő ennek a videónak a segítségével: 

https://www.youtube.com/watch?v=cE7vF53_sDw 

Sínemelő elektromágnes képe: https://player.nkp.hu/play/74035/false/undefined 

Mágnesszelep működése: https://www.youtube.com/watch?v=4x6Sac9x6P4 

A maglev vonatokról itt olvashatunk: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Lebeg%C5%91_m%C3%A1gnesvas%C3%BAt 

Elektromágneses katapult működés közben: 

https://www.youtube.com/watch?v=fDAQtlmtCe8 

  

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_75&c=fizika
https://www.youtube.com/watch?v=cE7vF53_sDw
https://player.nkp.hu/play/74035/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=4x6Sac9x6P4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lebeg%C5%91_m%C3%A1gnesvas%C3%BAt
https://www.youtube.com/watch?v=fDAQtlmtCe8
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Jól megfigyelhetjük és magyarázhatjuk is a film segítségével a villanymotor működését: 

https://player.nkp.hu/play/62483/false/undefined 

Az elektromotor működése, részletes, alkatrészenkénti bemutatóval és magyarázattal: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2YC__LLUsQ 

Jedlik Ányosra méltán lehetünk büszkék. Élete is példaértékű volt, ne feledkezzünk meg 

beszélni róla. Ajánljuk diákjaink figyelmébe Horváth Árpád A megkésett világhír című, Jedlik életét 

bemutató olvasmányos könyvét. 

Megjegyzések 

Elektromágneses katapultról itt olvashatunk:  

https://htka.hu/2009/07/17/emals-az-elektromagneses-jovo/ 

Nagyon egyszerű elektromotorokat lehet otthon készíteni. Bátorítsuk a diákjainkat a 

bütykölésre, barkácsolásra. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fL9denaBfs 

https://www.youtube.com/watch?v=cKREBy075a0 

https://www.youtube.com/watch?v=qSMQ0EcuEjM 

https://www.youtube.com/watch?v=217vCaoNDvM 

Jedlik Ányos életéről itt bővebben is olvashatunk: 

http://www.omikk.bme.hu/archivum/magyarok/htm/jedlikrov.htm 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A vasmag szerepe az elektromágnesben az, hogy erősítse a mágneses hatást.  

Az acél azért nem jó erre a célra, mert tartósan állandó mágnes lesz belőle, ha 

mágneses térbe helyezzük. Ha megfordítjuk az áram irányát, akkor nem erősíteni fogja, 

hanem gyengíti a mágneses hatást. 

2. Pl.: macskaajtó, elektromos mérőműszer, orvosi diagnosztikában az MRI. 

3. A gépkocsikban használnak egyenáramú villanymotort, az ún. indítómotort, amit 12 V 

egyenáramról működtetnek.  

A mozgási indukció, váltakozó feszültség létrehozása 

Az óra célja 

Mozgási indukció. Mitől függ az indukált feszültség nagysága? Lenz törvénye. A generátor, a 

váltakozó feszültség. Indukció alkalmazása a gyakorlatban. 

Faraday élete és munkássága. Az elektromos energia előállításának módja. 

Az indukció alkalmazása a modern korban. 

  

https://player.nkp.hu/play/62483/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=D2YC__LLUsQ
https://htka.hu/2009/07/17/emals-az-elektromagneses-jovo/
https://www.youtube.com/watch?v=2fL9denaBfs
https://www.youtube.com/watch?v=cKREBy075a0
https://www.youtube.com/watch?v=qSMQ0EcuEjM
https://www.youtube.com/watch?v=217vCaoNDvM
http://www.omikk.bme.hu/archivum/magyarok/htm/jedlikrov.htm
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Fontos fogalmak 

Elektromágneses indukció, indukált feszültség, indukált áram. Lenz törvénye. A generátor. A 

váltakozó feszültség. Faraday. 

Taneszközök 

Tanári tálca: iskolai demonstrációs középállású feszültségmérő műszer, vezetékek, tekercsek, 

alumíniumcső, neodímium mágnessel azonos átmérőjű vashenger, generátormodell. 

Javaslatok a tanórához 

A gyerekek megszokhatták már, hogy ha a feszültségmérő műszer mutatója kitér, akkor ott 

egy áramforrásnak is lennie kell. Nagyon fontos hangsúlyoznunk és világossá tennünk, hogy az 

áramkörünkben, amellyel a mozgási indukciót fogjuk bemutatni, sehol egy zsebtelep, sehol 

egy tápegység.  

A mozgási indukció alapkísérlete videón: 

https://player.nkp.hu/play/62477/false/undefined 

Faraday önművelése, szerény, dolgos élete méltó arra, hogy néhány mondatot beszéljünk róla 

a tanítványainknak. Kémiában és fizikában több, ma is használatos elnevezés hozzá köthető, ezt 

említsük meg. 

Javasoljuk, hogy az indukált feszültség nagyságának a vizsgálatát bízzuk rá a gyerekekre! Először 

együtt gondoljuk ki, hogy melyik paramétert változtassuk meg az áramkörben, majd végezzük el a 

kísérletet. Ne felejtsük el dokumentálni a tapasztalatokat. 

Ha nincsenek eszközeink az indukált feszültség nagyságának vizsgálatához, itt megnézhetjük a 

45. másodperctől: https://www.youtube.com/watch?v=VlTziw5698Q 

A Lenz-törvény kísérleti bemutatásakor ügyeljünk arra, hogy egyetlen mozdulatot tegyünk 

csupán, vagyis toljuk be a mágnest az alumíniumgyűrűbe, közben figyeljük meg, hogy ettől mi 

történik. Ha ide-oda mozgatjuk a gyűrűben a mágnest, követhetetlen lesz a gyűrű elfordulásának 

iránya. A videó, mivel megállítható, segít jól megállapítani az elmozdulás irányát. 

Lenz törvényét bemutató kísérlet videón: 

https://player.nkp.hu/play/62468/false/undefined  

Lenz törvényének szemléltetése szimuláción: 

https://phet.colorado.edu/sims/faradays-law/faradays-law_hu.html 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mag_lenz&l=hu 

Lenz törvényének bemutatására egy ismert kísérlet az alumíniumcsőben eső 

neodímiummágnes. Ha nem tudjuk mi magunk bemutatni, filmen nézzük meg a 26. másodperctől: 

https://www.youtube.com/watch?v=qy2YOSm3IiE 

Lenz szabályát gyakorolhatjuk közepesen nehéz rajzos feladatok segítségével. A megértést 

feltétlenül segíti, ha az első néhányat együtt beszéljük meg. 

https://player.nkp.hu/play/114140/false/undefined 

https://player.nkp.hu/play/62477/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=VlTziw5698Q
https://player.nkp.hu/play/62468/false/undefined
https://phet.colorado.edu/sims/faradays-law/faradays-law_hu.html
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mag_lenz&l=hu
https://www.youtube.com/watch?v=qy2YOSm3IiE
https://player.nkp.hu/play/114140/false/undefined
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Az óránk legfőbb célja a generátor működési elvének megismerése. Hasznos lehet megismerni 

a váltakozó feszültséget és váltakozó áramot létrehozó eszközt, amely a mindennapi eszközeinkhez 

szükséges áramot előállítja.  

Mielőtt a demonstrációs eszközeinkkel bemutatnánk a generátor működését, ez a szimuláció 

az elvet tökéletesen szemlélteti:  

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/generator 

Remekül bemutatja a generátor részeit, sőt párhuzamba állítja a motorral, a 26. másodperctől 

(angol nyelvű): https://www.youtube.com/watch?v=d_aTC0iKO68 

Demonstrációs eszközökkel bemutatva megnézhetjük a generátor működését:  

https://www.youtube.com/watch?v=qSJLixWdLuc 

Mutassunk meg néhány képet, micsoda óriási méretűek az erőművekben a generátorok:  

https://www.sandvik.coromant.com/hu-

hu/industrysolutions/condensing_power/generators 

https://pixabay.com/hu/er%C5%91m%C5%B1-hoover-g%C3%A1t-gener%C3%A1tor-

2728059/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1tor#/media/File:Gorskii_04414u.jpg 

Fontos megemlítenünk, hogy a generátor által előállított elektromos energiát valamilyen 

mechanikai energia átalakításából nyerjük. Az energiaátalakítás során mindig van veszteség 

(általában hő formájában), ezért amit nyerünk, az kevesebb a felhasznált energia mennyiségénél. 

Vagyis itt is igaz az energiamegmaradás törvénye. 

Hogyan működik a mikrofon? Remek szimuláció angolul, de szöveg nélkül is érthető:  

https://www.youtube.com/watch?v=DqMQJcb88ow 

A szeizmográf működésének lényege: https://www.youtube.com/watch?v=fUlRuiSKzgs 

Indukciós zseblámpa: https://www.youtube.com/watch?v=L0e6nSAdCpY 

A kerékpár dinamója, amely nem dinamó: 

https://www.villanylap.hu/blog/4501-most-dinamo-vagy-generator 

Szobakerékpárral-izzólámpát lehet működtetni: 

https://www.youtube.com/watch?v=hEfBuyDNK08 

Villanyóra belülről: 

http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/037villanyora/800/005kinyitva.jpg 

Megjegyzések 

Itt olvashatunk Faraday életéről bővebben: http://www.puskas.hu/ttk/elet/19.html 

Valóságos méretben egy generátor-alkatrész: 

http://www.energiainfo.hu/a_ge_ujitotta_fel_a_paksi_atomeromu_5_generatoranak_forgo

reszet-36456/ 

A szeizmográfról itt bővebben olvashatunk:  

http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=14:szeizmogra

fok&catid=19&Itemid=23 

 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/generator
https://www.youtube.com/watch?v=d_aTC0iKO68
https://www.youtube.com/watch?v=qSJLixWdLuc
https://www.sandvik.coromant.com/hu-hu/industrysolutions/condensing_power/generators
https://www.sandvik.coromant.com/hu-hu/industrysolutions/condensing_power/generators
https://pixabay.com/hu/er%C5%91m%C5%B1-hoover-g%C3%A1t-gener%C3%A1tor-2728059/
https://pixabay.com/hu/er%C5%91m%C5%B1-hoover-g%C3%A1t-gener%C3%A1tor-2728059/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1tor#/media/File:Gorskii_04414u.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DqMQJcb88ow
https://www.youtube.com/watch?v=fUlRuiSKzgs
https://www.youtube.com/watch?v=L0e6nSAdCpY
https://www.villanylap.hu/blog/4501-most-dinamo-vagy-generator
https://www.youtube.com/watch?v=hEfBuyDNK08
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/037villanyora/800/005kinyitva.jpg
http://www.puskas.hu/ttk/elet/19.html
http://www.energiainfo.hu/a_ge_ujitotta_fel_a_paksi_atomeromu_5_generatoranak_forgoreszet-36456/
http://www.energiainfo.hu/a_ge_ujitotta_fel_a_paksi_atomeromu_5_generatoranak_forgoreszet-36456/
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=14:szeizmografok&catid=19&Itemid=23
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=14:szeizmografok&catid=19&Itemid=23
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. Egyetlen mágnesrúddal úgy lehet nagyobb indukált feszültséget létrehozni egy 600 

menetes tekercsben, mint egy 1200 menetesben, ha a mágnest megfelelően nagy 

sebességgel mozgatjuk. 

2. A Lenz-törvény bemutatásához szükséges karikát azért nem vasból készítik, mert a 

mágnes a vasat vonzza, és ez erősen befolyásolná a kísérletet.  

3. Faraday életében példaértékű a szorgalmas tanulása, a kitartása egy-egy probléma 

megoldása érdekében, és a szerénysége! 

Váltakozó feszültség, váltakozó áram 

Az óra célja 

A váltakozó áram fogalma, tulajdonságai. Periódusidő, frekvencia. A váltakozó feszültség és 

áramerősség mérése. A váltakozó áram hatásai. A váltakozó áram élettani hatásának 

ismerete.  

Baleset-megelőzés, kettős szigetelés! 

Fontos fogalmak 

Váltakozó áram, periódusidő, frekvencia, váltakozó áram hatásai. A váltakozó áram és 

váltakozó feszültség mérése. 

Taneszközök  

Tanári tálca: Elektrovaria-készlet, tekercs, ampermérő, mágnesrúd, vezetékek, elektromág-

nes, iránytű, vasreszelék, CuSO4 oldat kis főzőpohárban, szénelektródák, váltakozó áramú 

áramforrás, energiatakarékos fényforrás. 

Javaslatok a tanórához 

Az eddigiekben az egyenáramot pontosan definiáltuk, de a váltakozó áramot még nem. Most 

elérkezett ennek is az ideje! 

Az egyenáram és a váltakozó áram közötti különbséget könnyen érthetővé teszi és jól 

szemlélteti ez a szimuláció: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab 

Javasoljuk, hogy fenti szimuláció segítségével építsünk egy áramkört teleppel, és mellé egy 

másikat váltakozó (AC) feszültségű áramforrással. Mind a kettőhöz illesszünk egy feszültség-

diagramot és egy áramerősség-diagramot is. Kapcsoljuk ki az „elektronokat elrejt” gombot, így 

láthatjuk az elektronok mozgását is a vezetőben. Hasonlítsuk össze a két áramkört. 

Egyszerű feladatok az effektív feszültség és áramerősség kiszámítására: 

https://player.nkp.hu/play/87207/false/undefined 

  

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab
https://player.nkp.hu/play/87207/false/undefined
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Univerzális konnektorátalakító, többféle csatlakozóval: 

https://www.conrad.hu/hu/univerzalis-konnektor-atalakito-uti-adapter-muv-micro-skross-

1302180-1269453.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0aIlsU8beKE 

Az egyenáram hatásairól már részletesen tanultunk. Gyűjtsük össze ezeket az információkat, 

mielőtt a váltakozó áram hatásaival kezdenénk foglalkozni. Érdemes készíteni egy táblázatot is, ami 

a tanulást segítheti. 

Hatás neve Egyenáram Váltakozó áram 

mágneses pl.: pl.: 

hőhatás pl.: pl.: 

fény pl.: pl.: 

vegyi  pl.: pl.: 

élettani pl.: pl.: 

Az áram élettani hatásáról már volt módunk beszélni. Ezzel együtt ismételjük át a legfontosabb 

tudnivalókat, az áramütés esetén alkalmazandó teendők lépéseit. 

Érintésvédelemről is hallhattak már a gyerekek, elevenítsük fel az ismereteiket. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/az-

aramutes-elleni-vedekezes-erintesvedelem/erintesvedelem 

Egyenirányításról már tanultunk a „Napjaink elektromos eszközei” témakörben. 

Megmutathatjuk egy olyan áramkör feszültséggörbéjét, amelybe diódát építettek: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3#/media/File:Egyutasegy

%C3%BCtem%C5%B1.JPG 

Megjegyzések 

Itt olvashatunk az egyenirányításról bővebben: 

http://gamfelektro.hu/files/edu/elektro/04_tetel.pdf 

Az elektromos gyerekjátékok megengedett feszültségéről az érintésvédelmi osztályok 

rendelkeznek: 

https://megaohm.hu/index.php/erintesvedelem/erintesvedelmi-osztalyok 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Az izzólámpa azért világít, mert a benne lévő izzószál az áram hőhatása miatt magas 

hőmérsékletre izzik fel, és ez fénykibocsátással is jár. A váltakozó árammal működő 

izzólámpa fényét azért nem látjuk ingadozónak, mert az izzószál a töltések mozgásának 

rövid periódusideje alatt nem hűl ki és nem melegszik újra fel, hanem folyamatos 

izzásban marad. 

  

https://www.conrad.hu/hu/univerzalis-konnektor-atalakito-uti-adapter-muv-micro-skross-1302180-1269453.html
https://www.conrad.hu/hu/univerzalis-konnektor-atalakito-uti-adapter-muv-micro-skross-1302180-1269453.html
https://www.youtube.com/watch?v=0aIlsU8beKE
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/az-aramutes-elleni-vedekezes-erintesvedelem/erintesvedelem
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/energiaforrasok/az-aramutes-elleni-vedekezes-erintesvedelem/erintesvedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3#/media/File:Egyutasegy%C3%BCtem%C5%B1.JPG
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3#/media/File:Egyutasegy%C3%BCtem%C5%B1.JPG
http://gamfelektro.hu/files/edu/elektro/04_tetel.pdf
https://megaohm.hu/index.php/erintesvedelem/erintesvedelmi-osztalyok
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2. A váltakozó áramú műszer effektív értéket mér.  

3. Ha váltakozó feszültségre középállású egyenáramú műszert kapcsolnánk, nem 

mutatna semmit, mert a gyakori ide-oda lengést a tehetetlensége miatt nem tudná 

megtenni. 

4. Egyen- és váltakozó árammal lehet: elektromos fűtés, vasalás, világítás. 

Csak egyenárammal lehet: galvanizálás, vízbontás. 

5. Felkapcsolunk két kapcsolót, majd néhány perc múlva az egyiket lekapcsoljuk, és 

bemegyünk a szobába. Az a lámpa, amelyik ég, a felkapcsolt kapcsolóhoz tartozik. A 

két lekapcsolt lámpa közül az egyik meleg lesz, pontosan az, amelyiknek a kapcsolója 

fel volt kapcsolva. 

Nyugalmi indukció, transzformátor (1 vagy 2 óra) 

Az óra célja 

Nyugalmi indukció, a transzformátor. A transzformátor működése, primer és szekunder 

menetszám, feszültség. A primer és szekunder oldal közötti reláció. Déri, Bláthy, Zipernowsky 

munkássága. A transzformátor gyakorlati jelentőségének felismerése, feltranszformálás, 

letranszformálás. 

Fontos fogalmak 

Nyugalmi indukció. A transzformátor feszültségátalakító berendezés. Primer, szekunder 

menetszám, feszültség. Déri, Bláthy, Zipernowsky. Törpefeszültség, kisfeszültség, 

nagyfeszültség. 

Taneszközök 

Tanári tálca: mobiltöltő, amin olvasható a kimenő feszültség (nem baj, ha rossz!), középállású 

ampermérő műszer, multiméter, tápegység, elektromágnes, mágnes, transzformátormodell.  

Tanulói tálca: mindenkinek a saját mobiltöltője. 

Javaslatok a tanórához 

Hétköznapi tapasztalatból induljunk ki, hiszen minden 14 évesnek van mobiltöltője. Miért van 

egy kis dobozka a vezetékhez kötve? Jó esetben olvasható rajta a kimenő feszültség értéke. 

Régebbi töltőkön biztosan! Amit a töltőkről tudni kell:  

https://pcworld.hu/mobil/minden-amit-tudnod-kell-a-kutyuid-toltoirol-155633.html 

Célszerű a mozgási indukciós kísérletet és a nyugalmi indukciós kísérletet egymás után 

bemutatni, és rávezetni a tanulókat, vajon mi a közös a kettőben, ami áramot hozott létre. Ezzel a 

tanulók elemző és lényegkiemelő képessége is fejlődik!  

https://pcworld.hu/mobil/minden-amit-tudnod-kell-a-kutyuid-toltoirol-155633.html
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Ha nincs a szertárunkban transzformátormodell, feltétlenül legalább filmen nézzük meg a 

működését!  

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_68&c=fizika 

https://www.youtube.com/watch?v=p0MDQSP2kVA 

A nyugalmi indukció témájánál muszáj megemlíteni a háztartásokban ma már egyre gyakoribb 

indukciós főzőlapot: https://www.youtube.com/watch?v=Tc8jHsnpzSU 

Ne ragaszkodjunk a képlet használatához a transzformátoros feladatoknál. Ha a diák tudja 

következtetéssel alkalmazni az egyenes arányt, a lényeget már megértette. 

A matematikával hadilábon álló tanulóinknak is sikerélményt nyújthatunk, ha a tekercsek 

menetszámának aránya egész szám. 

Szimuláción gyakorolhatjuk az arányosság felismerését: 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=ac_transformator

&l=hu 

Transzformációs feladatok, ezek kicsit nehezebbek: 

https://player.nkp.hu/play/114106/false/undefined 

Igyekezzünk a hétköznapi életből sok-sok példát összegyűjteni a tanulóinkkal, ahol valamilyen 

okból a feszültség átalakítására van szükség. 

A törpefeszültség, kisfeszültség, nagyfeszültség kifejezésekkel valószínűleg találkoznak még 

tanulóink az életben. Jó, ha tudják, mit jelentenek ezek a kifejezések. 

Óra végén érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon működne-e a transzformátor 

egyenfeszültséggel. Egyből kiderül, hogy ki értette meg az indukció lényegét. 

Déri, Bláthy, Zipernowsky nevét illik ismerni. Legalább annyit tudni kell, hogy a transzformátor 

alkotói a XIX. század végén mutatták be szabadalmukat. 

Megjegyzések 

Próbáljuk összegyűjteni, hol van a lakóhelyünkhöz legközelebb transzformátor. Hogy néz ki? 

Milyen jellemzői vannak (ha épület, nincs ablaka; tábla van rajta; zörej hallatszik belőle)? 

Óriási transzformátor szállítása: https://www.youtube.com/watch?v=bThonbC2NFM 

Itt bővebben olvashatunk a transzformátor feltalálóiról:  

http://www.termeszetvilaga.hu/kulonsz/k011/46.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. a) A szekunder feszültség a primer feszültség 10-szerese  

b) A szekunder feszültség : 10 • 6 V = 60 V lesz 

c) A primer feszültség 500  10 = 50 V  

2. A tekercsek aránya a készülékben: 230  12 = 115  6  

3. Nem lehet feltranszformálni a zsebtelep feszültségét, mert a zsebtelep egyenáramú 

áramforrás. 

  

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_68&c=fizika
https://www.youtube.com/watch?v=p0MDQSP2kVA
https://www.youtube.com/watch?v=Tc8jHsnpzSU
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=ac_transformator&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=ac_transformator&l=hu
https://player.nkp.hu/play/114106/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=bThonbC2NFM
http://www.termeszetvilaga.hu/kulonsz/k011/46.html
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4. AC: Alternating Current: váltakozó áram, DC: Direct Current : egyenáram 

Hazánkban 25 kV váltakozó feszültségről működnek a villamosított vasúti vonalak a 

térkép szerint. 

Az eltérő feszültség miatt adódó problémát megoldhatják mozdonycserével. 

Vannak olyan mozdonyok Európában, melyek többféle feszültséggel is képesek 

működni, pl. 3 kV vagy 25 kV.  

Az elektromos energia szállítása (2 óra) 

Az óra célja 

A transzformátor primer és szekunder oldalának teljesítménye. A primer és szekunder 

feszültség és áramerősség közötti kapcsolat felismerése, a köztük lévő reláció alkalmazása. Az 

elektromos hálózat. Az elektromos áram „szállítása”. Baleset-megelőzés! 

Energiatakarékosság. Tesla munkássága. 

Fontos fogalmak 

A primer és szekunder feszültség és áramerősség közötti kapcsolat. Elektromos teljesítmény. 

Energiatakarékosság. Egyenes és fordított arány. 

Taneszközök 

Tanári tálca: iskolai áramátalakító, ellenállások, szétszedhető transzformátor, váltakozó 

áramot és váltakozó feszültséget mérő műszer. Falitérkép: Magyarország villamos hálózata. 

Javaslatok a tanórához 

Óra elején ismételjük át az áram hatásairól tanultakat, így könnyebben megértik a diákok, 

miért fontos kis áramerősségen szállítani az áramot. 

Mutassunk meg a diákjainknak egy hőkamerás képet egy távvezetékről, hogy lássák a 

hőveszteséget alacsony áramerősség mellett is. 

https://www.testo.com/de-DE/anwendungen/elektrothermografie#lg=1&slide=2 

Ha nincs a szertárunkban megfelelő eszköz a kísérletezéshez, a tankönyvi táblázat elemzése is 

segíthet az arányokat felismertetni a tanulókkal. Nem baj, ha a táblázatok értelmezését is 

gyakoroltatjuk. 

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a transzformátorokon a teljesítményt Watt helyett 

megszokásból VA mértékegységben adják meg.  

Hazánk energiaátviteli hálózatának képe: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata

#/media/File:Power_lines_Hungary.svg 

  

https://www.testo.com/de-DE/anwendungen/elektrothermografie#lg=1&slide=2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata#/media/File:Power_lines_Hungary.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata#/media/File:Power_lines_Hungary.svg
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Albertirsa határában épült az ország legnagyobb teljesítményű transzformátorállomása, amely 

az Ukrajnából, ill. Oroszországból érkező magasfeszültségű (750 kV-os) villamos áram 

fogadóállomása. Itt látható:  

http://bss.sch.bme.hu/video/albertirsai-transzformator-allomas-latogatasa-eszk 

A távvezeték: https://www.youtube.com/watch?v=OZayLV7Bg7I 

A hazai villamosenergia-fogyasztás alakulása 2001-től. Nézzük meg és gondoljuk végig a 

grafikon változásának lehetséges okait. 

http://profit7.hu/hirek/nott-magyarorszag-villamosenergia-felhasznalasa 

Nagyon érdekes megnézni az átviteli hálózat terhelését egyetlenegy nyári munkanapon. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata

#/media/File:Ny%C3%A1ri_munkanap.svg  

Ne sajnáljuk az időt a baleset-megelőzésre! Sok mindent elfelejthet egy ember az iskolai 

tanulmányaiból, de azt nem, hogy az áram nem játék. 

Megjegyzések 

A villamosenergia-rendszerekről bővebben: http://villany.uw.hu/ 

Érdekességként megmutathatjuk a transzformátor hangját: 

https://www.youtube.com/watch?v=KdACExQGt1Q 

Nikola Tesla életéről itt olvashatunk bővebben: 

http://www.akademiaklub.hu/erdekessegek-nikola-tesla-eleterol-es-talalmanyairol.html 

http://people.inf.elte.hu/versaab/NikolaTesla_FKMTJS/Tesla3.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Az 1. kísérlet mind a 4 mérése esetén Up : Usz = 1 : 2  

2. INPUT: 230 V 50/60 Hz 5 W : jelenti a névleges bemeneti adatokat. 

OUTPUT: 2 x 2,8 V 190 mA 0,53 W : A kimeneti adatokat jelenti. 

3. A mobiltöltő enyhén meleg. Ezt az okozza, hogy a benne lévő kicsi transzformátor 

működése közben van egy kis hőtermelődés, tehát energiaveszteség is. 

4. Np = 1200  → ( 4 ) Nsz = 300  

Up = 200V  → ( 4 ) Usz = 50 V 

Ip = 0,5A  → (• 4 ) Isz = 2 A 

Pp =Up • Ip  600W Psz = 600 W 

5. A szomszédos országok adatai ott vannak a tankönyv előző oldalán. 

  

http://bss.sch.bme.hu/video/albertirsai-transzformator-allomas-latogatasa-eszk
https://www.youtube.com/watch?v=OZayLV7Bg7I
http://profit7.hu/hirek/nott-magyarorszag-villamosenergia-felhasznalasa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata#/media/File:Ny%C3%A1ri_munkanap.svg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_%C3%A1tviteli_h%C3%A1l%C3%B3zata#/media/File:Ny%C3%A1ri_munkanap.svg
http://villany.uw.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=KdACExQGt1Q
http://www.akademiaklub.hu/erdekessegek-nikola-tesla-eleterol-es-talalmanyairol.html
http://people.inf.elte.hu/versaab/NikolaTesla_FKMTJS/Tesla3.html
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IV. Naprendszer 

Óra száma Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

25. A Nap és a Hold A Nap égi útja. A 

Hold égi útja.  

Napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. 

Árapály. Naptár 

készítése.  

Fizika, csillagászat, 

történelem 

kapcsolata.  

A Nap mozgása, 

égtájak. A Hold fázisai. 

Holdciklusok. 

Fényforrás, 

napfogyatkozás, 

holdfogyatkozás. 

Naptár, árapály. 

26. A csillagok Állócsillagok, 

csillagképek. 

Állatövi csillagképek. 

A hullócsillagok. 

Csillagászat kontra 

csillagjóslás! 

Elsődleges fényforrás, 

csillag. Naprendszer, 

Tejútrendszer, 

Galaxisok, 

csillagképek. 

27. A bolygók Ptolemaiosz és 

Kopernikusz 

rendszere, a 

világképek változása.  

A Naprendszer 

bolygói és egyéb 

égitestei. 

Távcsöves 

megfigyelés. 

A csillagászati 

méretek 

megismerése.  

A Naprendszer 

megismerése. 

A világképek 

alakulása. A 

Naprendszer bolygói 

és kisebb égitestei. 

Ptolemaiosz, 

Kopernikusz, Kepler 

munkássága. A 

bolygók mozgása. 

Távcső. 

28. A világegyetem A Tejútrendszer, a 

galaxisok. 

Bolygókutatás. 

Hubble munkássága. 

A világegyetem 

felépítése. 

A 

természettudomán

yos általános 

műveltség 

fejlesztése. 

Tejútrendszer, 

világegyetem, 

galaxisok. 

Bolygókutatás. 

Fényév. Hubble. 

29. Gyakorlás, 

Összefoglalás 

Számonkérés.  Áttekinthető, precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 
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IV. Naprendszer (5 óra) 

Kedves Kollégák! 

A 2012-ben bevezetett NAT előtt általános iskolában, a fizika tantárgy keretében csillagászatot 

csupán érintőlegesen tanítottunk. Most azonban egy teljes fejezet foglalkozik a legfontosabb 

csillagászati alapismeretekkel.  

Ezeknek az ismereteknek a szemléltetéséhez, a tananyag még színesebbé tételéhez kívánunk 

segítséget nyújtani, továbbá az alábbi honlapokat ajánljuk mindazok figyelmébe, akik bővíteni 

kívánják csillagászati ismereteiket. 

Orha Zoltán: Csillagászat mindenkinek 

http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/ 

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak (Szerkesztették: Kereszturi Ákos és Tepliczky 

István – elektronikus változat – MCsE 

http://mek.oszk.hu/00500/00556/00556.pdf 

Űrkutatással kapcsolatos ismereteinket innen gazdagíthatjuk: http://www.urvilag.hu/ 

Azoknak, akik ennél is többet szeretnének tudni:  

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat.html 

Módszertani segédletek:  

Lényeges hangsúlyoznunk, hogy a gravitáció a legfontosabb kölcsönhatás a világegyetem 

vizsgálatakor. A gravitáció következtében léteznek égitestek, ez az, ami a különböző 

objektumok anyagát összetartja. A gravitációs erő hatására kering a Hold a Föld körül, a 

bolygók a Nap körül, a csillagok a galaxisok középpontja körül, a galaxisok egymás körül stb. A 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Naprendszer legfontosabb objektumainak megismerése képek, 

adatok alapján. Bolygók, holdak mozgásának modellezése, vizsgálata. 

Ptolemaiosz és Kopernikusz módszereinek és tudományos 

eredményeinek elemzése. 

A holdfázisok értelmezése. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás 

jelenségének modellezése, megfigyelése filmen, a természetben. 

A naptár és az időszámítás kialakulásának elemzése, történeti 

áttekintése adatgyűjtés alapján. 

Csillagászati távolságok és az ezt leíró egységek értelmezése, az 

Univerzum méretviszonyainak elemzése. 

A legfontosabb csillagképek felismerése, használata 

helymeghatározásban.  

A világról alkotott múltbeli elképzelések gyűjtése, rendszerezése, 

elemzése. 

http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/
http://mek.oszk.hu/00500/00556/00556.pdf
http://www.urvilag.hu/
http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat.html
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gravitációs erő hatására nehezednek a csillagok külső rétegei olyan nagy nyomással 

belsejükre, hogy ott akkora hőmérséklet és sűrűség uralkodjon, ami kedvez a termonukleáris 

fúziós reakciók lezajlásának. A Nap és az összes csillag energiatermelő folyamatai bizonyos 

értelemben a gravitáción alapulnak.  

http://mek.oszk.hu/00500/00556/00556.htm#47 

A világegyetem arányai  

Az alábbiakban néhány egyszerű, az osztálytermen belül, hétköznapi tárgyak segítségével 

bemutatható modellt ismertetünk, amelyek segítenek a kozmikus méretek, arányok 

elsajátításában. Ezek mindegyike természetesen csak egy-egy példa, a megadott arányok 

betartásával bármilyen modellt bátran alkalmazhatunk.  

A Föld–Hold-rendszer arányai  

Két olyan gömbre lesz szükségünk, amelyek átmérőjének aránya 1:0,27 – az őket elválasztó 

távolság pedig 29,3 egység körüli. A Föld szemléltetésére természetesen egy földgömb adódik.  

Amennyiben 15 cm körüli átmérőjű földgömböt választunk, akkor a Hold egy 4 cm-es 

pingponglabdával szemléltethető, amely 4,4 m távolságban kerüli meg a földgömböt 27,3 

naponként.  

Ha a 30 cm körüli földgömbbel dolgozunk, akkor a teniszlabda méretű (8 cm-es) Hold 8,8 m 

távolságban kering körülötte.  

A Nap–Föld-rendszer arányai  

Amennyiben bolygónkat egy kb. 1 mm-es (lehetőleg kék színű) gombostű fejével 

szemléltetjük, akkor a Nap átmérőjére 11 cm. Ebben az esetben a gombostű 11,8 méter 

távolságban kering a 11 cm-es labda körül, egy év alatt megtéve egy teljes fordulatot. Itt már 

kissé szűkösnek mutatkozhat az osztályterem. Ebben az esetben válasszunk más mértéket, 

hiszen minden modell egyenértékű, amennyiben betartjuk az arányait.  

Esetünkben a Nap : Föld mérete 110 : 1, a távolság pedig 11790 egység.  

A Tejútrendszer arányai  

Szokásos hasonlatunkban, ha a csillagokat gombostűfej méretűeknek tekintjük, néhány km 

távol lesznek egymástól. 

A Napunkhoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri 4,25 fényévre található tőlünk, ami a 

gombostűfej-modellben 6,75 km-t jelent.  

Próbáljuk meg most az egész Tejútrendszert szemléltetni a Nap-gombostűfej méretből 

kiindulva. Galaxisunk fősíkjának átmérője ekkor kb. 630 ezer km-nek adódik, azaz könnyen 

érzékeltethető a 770 ezer km átmérőjű holdpályával. Tehát égi kísérőnk által határolt térrészben 

lenne 100-200 milliárd csillag. Ezek eloszlása nem egyenletes, nagyrészük a fősíkban található, 

amely modellünkben kb. olyan vastag, mint a Föld átmérője. A fősík közepén lévő mag pedig 

durván akkora, mint a holdpálya átmérőjének tizede – itt vannak a legsűrűbben a csillagok.  

http://mek.oszk.hu/00500/00556/00556.htm#47
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Amennyiben még kisebb modellel próbálkozunk, és például a fősík átmérőjét akkorának 

vesszük, mint Magyarország legnagyobb hosszát, akkor a csillagok mérete átlagosan csak 0,01 mm 

lesz, azaz szabad szemmel nem is láthatóak. 

Forrás: Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak. Szerkesztették: Kereszturi Ákos és 

Tepliczky István (elektronikus változat) MCsE 

http://mek.oszk.hu/00500/00556/00556.pdf 

Tömegarányok: 10 kg kristálycukorból vegyünk ki egy csipetnyit – kb. 14 g-ot. Ennyi jut az összes 

égitestre a Napon kívül. A Nap tehát 9986 g tömeget képvisel. A Föld 0,03 g, a Jupiter pedig kb. 10 

g tömegű.  

Távolság: Legyen a csillagászati egység (Cse) 1 méter. A Szaturnusz pályája már nem férne be a 

terembe, mivel 10 méterre van a Naptól. A Naprendszer határa pedig a Budapest–Gyöngyös 

távolságnak felel meg. Az 1973-ban indított Pioneer-10 űrszonda ebben a modellben kb. 140 

méterre jutott el. 

A csillagászat történetének kiemelkedő alakjai: 

http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/13._Az_okori_csil

lagaszat_eredmenyei.pdf 

http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/14._A_csillagasza

t_tortenetenek_kiemelkedo_alaljai..pdf 

A Nap és a Hold 

Az óra célja 

A Nap égi útja. A Hold égi útja. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás. Árapály. Naptárkészítés. A 

Nap mozgása, égtájak. A Hold fázisai, holdciklusok. Fényforrás fogalma. 

Fontos fogalmak 

Nap, Hold, napfogyatkozás, holdfogyatkozás. Árapály. A Hold fázisai, holdciklusok. Fényforrás.  

Taneszközök 

Tanári tálca: földgömb. (Kérjük kölcsön a földrajzos kollégától mindazt, ami a csillagászat 

tanítását segítheti, lehet, hogy valamilyen demonstrációs készlete is van.)  

Jó lenne a csillagászat témakörét mindenképpen olyan tanteremben tanítani, ahol internet 

van és vetíteni tudunk, ez most különösen segítené a szemléltetést, a megértést.  

Elemlámpa, ceruza vagy 30-40 cm-es bot. Megfelelő méretű labdák. 

Javaslatok a tanórához 

Természetismeretből az előző évek során tanultak már a gyerekek egy kicsi csillagászatot. A 

nappalok és az éjszakák, valamint az évszakok változásának okáról már alsó tagozaton 

szereztek ismereteket, a naptárkészítésről pedig már történelemórán is hallhattak. Hasznos 

http://mek.oszk.hu/00500/00556/00556.pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/13._Az_okori_csillagaszat_eredmenyei.pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/13._Az_okori_csillagaszat_eredmenyei.pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/14._A_csillagaszat_tortenetenek_kiemelkedo_alaljai..pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/14._A_csillagaszat_tortenetenek_kiemelkedo_alaljai..pdf
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dolog feltérképezni a gyerekek tudását, mielőtt erről a témakörről kezdünk el beszélgetni 

velük.  

A csillagászat tanítása nem ad lehetőséget annyi kísérletezésre, mint amennyit az előző 

témaköröknél megszokhattak a gyerekek, éppen ezért ragadjunk meg minden lehetőséget, ami az 

új ismeretek demonstrálásához adódik. 

A sok-sok millió km, a 10x hatvány megfoghatatlan, semmihez nem köthető adat, így javasoljuk 

a méretarányos tantermi szemléltetést, amely érzékletesebbé teszi a csillagászati méreteket. 

A holdfázisok bemutatásának egy viszonylag egyszerű módját mutatja be ez a film, akár magunk 

is elkészíthetjük 2 fehér és 2 fekete körlapból: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJQXUFvCGY0 

Napfogyatkozás és holdfogyatkozás: https://www.youtube.com/watch?v=837vOgg1We8 

Teljes napfogyatkozás a Balatonból nézve 1999-ben:  

https://www.youtube.com/watch?v=agMme3Xcc2M 

A Holdról beszélgetve feltétlenül említsük meg, hogy lassan fél évszázad telt el, amióta ember 

járt ezen az égitesten. Illik ismerni a nevüket és az időpontot is. 

A Holdra szállás: https://player.nkp.hu/play/229911/false/undefined 

Hold és az árapály: https://www.youtube.com/watch?v=0VoU6j7hCTo 

A naptárkészítésről beszélgetve meghökkenthetjük a diákokat az öröknaptárral. Miért nem volt 

1900-ban szökőév?  

http://nagyvofely.hu/1900/oroknap 

Megjegyzések 

Orha Zoltán: Csillagászati segédanyag fizikatanároknak (11. Amikor az égitestek egymást 

takarják) 

https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/11._Amikor_az_egitestek_egymast_takarjak..pdf 

Orha Zoltán: Csillagászati segédanyag fizikatanároknak (12. Az idő és a naptár) 

https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/12._Az_ido_es_a_naptar.pdf 

A tanítási óra anyagának egyes részeit érdeklődő diákjaink is előadhatják előzetes megbeszélés 

után.  

Nagyon érdekes ― kutató munkának is adható ― a naptárkészítés története.  

Szintén érdekes kutatásra alkalmas téma: hányféle naptár van ma forgalomban a világ 

országaiban a Gergely-naptáron kívül? 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Az órák egységesen a kiegyenlített középidő, zónaidő szerint járnak, míg a napóra a 

valóságos helyi időt mutatja. Magyarországon a közép-európai időt használjuk, amely 

zóna közepe Greenwichtől keletre 15° szögtávolságban van.  

Ezenkívül azért nem állandó a Föld keringési sebessége, mert ellipszispályán kering, és 

mert a Föld forgástengelye nem merőleges a keringés síkjára. 

https://www.youtube.com/watch?v=RJQXUFvCGY0
https://www.youtube.com/watch?v=837vOgg1We8
https://www.youtube.com/watch?v=agMme3Xcc2M
https://player.nkp.hu/play/229911/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=0VoU6j7hCTo
http://nagyvofely.hu/1900/oroknap
https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/12._Az_ido_es_a_naptar.pdf
https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/11._Amikor_az_egitestek_egymast_takarjak..pdf
https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/12._Az_ido_es_a_naptar.pdf
https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/12._Az_ido_es_a_naptar.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91z%C3%B3na
https://hu.wikipedia.org/wiki/Greenwich
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Az árnyékvetőnek az észak–déli irányba kell állnia. Ekkor a pálca, a rúd éle a földrajzi 

(csillagászati) északi pólusra irányul, azaz a Föld forgástengelyével lesz párhuzamos. 

2. Ez Magyarországon nem történhet meg, mert akkor északról kellene sütnie a Napnak, 

de ilyen nincs. A Ráktérítőtől délre megtörténhet, akkor alapvetően kicsit keletre és 

kicsit hosszabb lesz. Azért alapvetően, mert bizonyos dátumban, bizonyos szélességi 

körön akár 90 fokkal vagy még többel is eltérhet a déli iránytól az árnyék. 

Ugyancsak megtörténhet az északi sarkkörtől északra is, azokban az időpontokban, 

amikor éjfélkor is látni a Napot. Ekkor nyugatra fog kitérni a bot árnyéka, és rövidebb 

lesz, ha keletre megyünk. 

3. Napfogyatkozás csak újholdkor következik be. Annak magyarázata, hogy miért nincs 

napfogyatkozás minden újhold alkalmával, a Hold pályájának a Földéhez viszonyított 

helyzetében keresendő. A Hold pályasíkja 5 fokkal hajlik az ekliptikához, így csak akkor 

lehet fogyatkozás, amikor a Hold ennek a két pályasíknak valamelyik 

metszéspontjában vagy annak közelében tartózkodik. A Hold természetesen havonta 

kétszer áthalad ezeken a pontokon, ez azonban ritkán esik egybe az újholddal vagy a 

teleholddal.  

A csillagok 

Az óra célja 

Állócsillagok, csillagképek. Állatövi csillagképek. A hullócsillagok. 

Csillagászat kontra csillagjóslás!  

Fontos fogalmak 

Elsődleges fényforrás, csillag. Naprendszer, Tejútrendszer, galaxisok, csillagképek. 

Taneszközök 

Tanári tálca: kisebb-nagyobb labdák, amelyekkel a csillagokat szemléltethetjük. 

Javaslatok a tanórához 

Az óránk valószínűleg világosban van, de ezen a honlapon: 

http://www.mcse.hu/jelensegnaptar/ a pillanatnyi csillagképet láthatjuk. A csillagokra 

kattintva a nevüket is kiírja a program. Megkereshetjük a sarkcsillagot is. 

Az északi irány meghatározását mutatja be ez a szimuláció: 

https://player.nkp.hu/play/87280/false/undefined 

Ne felejtsük el, hogy a Sarkcsillagot ( Ursae Minoris, másképpen Polaris, távolsága 471 fényév) 

ugyan nem látjuk elmozdulni, de valójában ez a csillag sem „áll”. 

Lényeges, hogy az „állócsillagok” szóhasználatot pontosan értsék a gyerekek: 

http://www.mcse.hu/jelensegnaptar/
https://player.nkp.hu/play/87280/false/undefined
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Fenyev.htm
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„Az állócsillagok nem állnak, de olyan mesze vannak, hogy elmozdulásuk csak a legmodernebb 

műszerekkel mérhető.” www.mcse.hu/ 

A térbeli látás fejlesztése érdekében is hangsúlyozzuk, hogy a csillagképek valójában nem 

léteznek (az emberek önkényesen kötöttek össze vonallal a pontokat), hiszen a csillagok akár több 

száz fényév távolságban is lehetnek egymástól, s csupán tőlünk látszanak egy irányban és egymás 

mellett lévőnek. Segíthet ennek illusztrálásában a magunkkal hozott néhány labda. www.mcse.hu/ 

Orha Zoltán: Csillagászati segédanyag fizikatanároknak (9. Csillagképek) Nagyon jó segédanyag 

elején az ábra a csillagképek megértéséhez.  

http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/09._Csillagkepek.

pdf 

Rögzítsük a diákjainkban: asztronómia = csillagászat, ami tudomány, szemben az asztrológiával 

= csillagjóslás, ami NEM tudomány, hanem babona. 

Egy kiváló cikk a Magyar Csillagászati Egyesület honlapjáról, érvekkel tűzdelve: Trupka Zoltán: 

Miért nem készítenek horoszkópot a csillagászok? 

http://www.mcse.hu/helyi-csoportok/kiskun/horoszkopok-ufok-altudomanyok-tiszteljuk-a-

tenyeket/miert-nem-keszitenek-horoszkopot-a-csillagaszok/ 

Hullócsillagokat láthatunk, amiket kamerával rögzítettek: http://www.videometeor.hu/ 

Megjegyzések 

Matematikából találkoznak a gyerekek a testek, térbeli alakzatok különböző irányú nézetével. 

Talán ez is segíthet annak szemléltetésében, hogy azok az alakzatok, amelyeket egy adott 

irányból egymás mellett látunk, a valóságban talán egymástól távol vannak. 

Ha tehetjük, érdemes egy közeli csillagvizsgálóba, esetleg planetáriumba ellátogatni, és egy 

iskolásoknak szóló előadását meghallgatni. (http://www.mcse.hu/helyi-csoportok/gymás  

Kérdések és feladatok megoldása 

 Debrecenben 1,25 fokkal magasabban látjuk a Sarkcsillagot. Ez több mint két 

Holdátmérő, tehát jelentősnek mondható. 

 A fényszennyezettség az oka, hogy ma már nem látni Budapestről a Tejutat. 

 Kefeusz Etiópia mitológiai királya, Kassziopeia a felesége, a lányuk pedig Androméda, akiről 

büszke szülei kijelentették, hogy szebb, mint a tengeri nimfák. Erre Poszeidón tengeristen, 

akinek felesége szintén tengeri nimfa volt, felbőszült, és meg akarta büntetni Kassziopeiát 

és Kefeuszt. Kassziopeia elment egy jövendőmondóhoz, aki megjósolta, hogy egyetlen 

lehetőségük, hogy Andromédát kikötik egy tengerparti sziklához, és feláldozzák a tengeri 

szörnyetegnek. Kassziopeia megtette ezt, a hős Perszeusz azonban megölte a tengeri 

szörnyet, és megmentette Andromédát. 

 Sánta Kata: az Orion csillagkép népi neve. A régebbi képzet szerint kaszát ábrázol, amit Illés 

hagyott el, amikor Isten a déli pihenőben felszólította, hogy menjen téríteni a pogányokat. 

Az újabb változatban uralkodó az a nézet, hogy az Orion övének három csillaga három 

https://www.kfki.hu/~elftaisk/tanitas/12._Az_ido_es_a_naptar.pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/09._Csillagkepek.pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/09._Csillagkepek.pdf
http://www.mcse.hu/helyi-csoportok/kiskun/horoszkopok-ufok-altudomanyok-tiszteljuk-a-tenyeket/miert-nem-keszitenek-horoszkopot-a-csillagaszok/
http://www.mcse.hu/helyi-csoportok/kiskun/horoszkopok-ufok-altudomanyok-tiszteljuk-a-tenyeket/miert-nem-keszitenek-horoszkopot-a-csillagaszok/
http://www.videometeor.hu/
http://www.mcse.hu/helyi-csoportok/gymás
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nimf%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Poszeid%C3%B3n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perszeusz_(mitol%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orion_csillagk%C3%A9p
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kaszás. Ezek mennek az égen és aratnak, körülöttük négy ember (az Orion váll- és 

lábcsillagai) kévéket rak. Utánuk siet Sánta Kata, aki az ételt viszi (a Szíriusz nevű csillag), de 

nem éri őket utol soha, mert belelépett egy kaszába és megsántult. Sánta Katához 

kapcsolódik még egy monda, miszerint fel szeretne ülni a Göncölszekérre, de a kaszások 

nem hagyják, mindig a lába elé kapnak a kaszával.  

 Fiastyúk: A Bika csillagkép közismert csillagcsoportja. A monda szerint Sánta Kata vitte a 

kotlóst az égi búzamezőkre, hogy az elszórt búzaszemekből megéljenek. Egy másik 

változatban azért, hogy az égi lakók, üdvözültek és szentek, paprikáscsirkét ehessenek.  

A bolygók 

Az óra célja 

Ptolemaiosz és Kopernikusz rendszere, a világképek változása. A csillagászati méretek 

megismerése. A Naprendszer bolygói és kisebb égitestei.  

Ptolemaiosz, Kopernikusz, Kepler, Galilei munkássága. A bolygók mozgása. Távcsöves 

megfigyelés. 

Fontos fogalmak 

A Naprendszer bolygói és egyéb égitestei. Ptolemaiosz, Kopernikusz, Kepler, Galilei. 

Taneszközök 

Tanári tálca: távcső. (Ha valamelyik diákunknak van távcsöve, kérjük meg, hogy hozza be az 

iskolába.) 

Ez a diasor általános iskolásoknak készült a Naprendszer bemutatására:  

http://titan.physx.u-szeged.hu/szaszi/napr_alt_felso_2011_03.ppt 

Javaslatok a tanórához 

Az a tapasztalat, hogy érdemes ezt az órát teljes egészében csak a Naprendszerre szánni. Így 

a téma egységes egészet alkothat a diákjaink fejében. 

Galilei nevével már találkoztak a gyerekek fizikatanulmányaik során. Próbáljuk felidézni, milyen 

híres kísérlet kötődik a nevéhez (Galilei-hőmérő, szabadesés vizsgálata). 

Rendkívül fontos hangsúlyoznunk, hogy Galilei távcsöves megfigyeléseivel (első távcsöve 9-

szeres nagyítású volt) egy új korszak kezdődött a csillagászatban. A szabad szemmel való 

megfigyelést és a matematikai módszerekkel való leírást kiegészítette a távcsöves tapasztalat és 

elmélet szigorú összehangolása. Ebből aztán sok probléma lett. 

Segítheti ennek a témakörnek a feldolgozását, ha egy idővonalra (elég a század pontosságú 

beosztás) felfűzzük a legfontosabb csillagászati eredményeket felfedező vagy megfogalmazó tudós 

nevével együtt.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADriusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bika_csillagk%C3%A9p
http://titan.physx.u-szeged.hu/szaszi/napr_alt_felso_2011_03.ppt
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2013. február 15-én meteor csapódott be Oroszországban Cseljabinszk környékén (1:33 

hosszú): https://www.youtube.com/watch?v=4RRryxgCxYM 

Ez a diasor áttekinti a legfontosabb csillagászati alapismereteket: 

https://varmin.eu/regioldal/ppt/5.o/01.pptx 

Megjegyzések 

Bővebben, életrajzi adatokkal színesítve olvashatunk a középkor kiemelkedő csillagászairól: 

http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/14._A_csillagasza

t_tortenetenek_kiemelkedo_alaljai..pdf 

Ebből az anyagból is válogathatunk az óránkra összefoglaló anyagot: 

https://www.tferi.hu/naprendszerelemei 

Kérdések és feladatok megoldása 

Kérdések, feladatok: 

 A Ceres kisbolygó 2,8 • 150 millió=420 millió km távolságra kering a Naptól. 

 A Plútó 5,9 milliárd  150 millió =39,3 CsE távolságra kering a Naptól.  

 A Szaturnusz gyűrűje kőzetekből, vas-oxidból és vízjégből áll, és azért látható, mert jól 

visszaveri a fényt. 

 A Föld napközelben 0,98 CsE, naptávolban 1,02 CsE távolságra van a Naptól. A Mars 

napközelben 1,38 CsE, míg naptávolban 1,67 CsE távolságra van a Naptól. Hány 

kilométerre közelítheti meg a Mars a Földet? Mennyire távolodhat el tőle?  

 0,36 CsE-re közelítheti meg és 1,69 CsE-re távolodhat el, ez a sugalmazott válasz, de ez 

nem következhet be, mert a Föld pályájának nagytengelye és a Mars pályájának 

nagytengelye nem esik egybe. A válaszhoz a perihélium argumentuma (a pálya Naphoz 

legközelebbi pontját jellemző szögérték) nevezetű pályaelemre is szükség van. Tehát 

ez a kérdés nem válaszolható meg. 

A világegyetem  

Az óra célja 

A világegyetem. A Tejútrendszer, a galaxisok. Bolygókutatás, Hubble munkássága. A 

világegyetem felépítése. Fényév fogalma. 

A természettudományos általános műveltség fejlesztése.  

Fontos fogalmak 

A világegyetem, Tejútrendszer, a galaxisok, fényév fogalma. Hubble munkássága.  

Hubble. 

https://www.youtube.com/watch?v=4RRryxgCxYM
https://varmin.eu/regioldal/ppt/5.o/01.pptx
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/14._A_csillagaszat_tortenetenek_kiemelkedo_alaljai..pdf
http://www.ovegesverseny.samfules.hu/oveges/csillagaszat_mindenkinek/14._A_csillagaszat_tortenetenek_kiemelkedo_alaljai..pdf
https://www.tferi.hu/naprendszerelemei
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Taneszközök 

Tanári tálca: 2 mélytányér a Tejútrendszer szemléltetéséhez. 

Az Univerzum szerkezete (bolygórendszerek, a Tejútrendszer, galaxisok) 

http://titan.physx.u-szeged.hu/szaszi/Univerzum_szerkezet_2011_03.ppt 

Javaslatok a tanórához 

Segíthet a világegyetem méreteit egy kicsit jobban érteni a „Fantasztikus utazás” diasorozat, 

amely megmutatja, mit láthatunk a 1023 m − 10−16 m mérettartományban. Tényleg 

fantasztikus! 

http://sciobiorezonancia.hu/files/fantasztikus_utazas.ppt 

További gyönyörű képekkel érdemes folytatni az órát a Hubble-űrteleszkóp honlapjáról: 

http://hubblesite.org/images/gallery 

Innen indult az űrkorszak: 1957-ben az első műhold fellövését és a Hold megkerülését egy 

nagyon jó animáció mutatja be: https://www.youtube.com/watch?v=exvz3BbbqHc 

Nagyon fog tetszeni a gyerekeknek az „élet az űrállomáson” 2:33 perces film. Beszéljünk arról 

is, hogy mi a célja ezeknek a több hónapos űrutazásoknak. 

https://videa.hu/videok/tudomany-technika/elet-az-urallomason-iss-nasa-nemzetkozi-

urallomas-hlt6c6NowfR3 

Hogy is fejezhetnénk be másképp ezt a témakört, mint azzal, hol tartunk most: 

http://www.urvilag.hu/tavoli_vilagok_kutatoi/20180117_lencsevegen_a_jelenleg_ismert_le

gtavolabbi_galaxis 

Megjegyzések 

Ez egy kiváló segédanyag, ha nagyon érdeklődő, jól felkészült osztállyal dolgozunk:  

Az Univerzum szerkezete (bolygórendszerek, a Tejútrendszer, galaxisok) 

http://titan.physx.u-szeged.hu/szaszi/Univerzum_szerkezet_2011_03.ppt 

Kérdések és feladatok megoldása 

 A Naphoz legközelebbi csillag: 

 270000  63241 = 4,27 fényév távolságra van.  

 270000 CsE  270000 • 150 millió = 4,05 • 1013 km 

 Azért nem látjuk a Sombrero-galaxis karjait, mert a korongjának az élét mutatja felénk. 

 Arra következtettek ebből a tudósok, hogy a Vénusz felszínén nagy a légköri nyomás. 

 A Marsnak nincs számottevő mágneses védőburka, és az oda-vissza utazó emberekre 

a több mint 3 évet utaznak. 

  

http://titan.physx.u-szeged.hu/szaszi/Univerzum_szerkezet_2011_03.ppt
http://sciobiorezonancia.hu/files/fantasztikus_utazas.ppt
http://hubblesite.org/images/gallery
https://www.youtube.com/watch?v=exvz3BbbqHc
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/elet-az-urallomason-iss-nasa-nemzetkozi-urallomas-hlt6c6NowfR3
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/elet-az-urallomason-iss-nasa-nemzetkozi-urallomas-hlt6c6NowfR3
http://www.urvilag.hu/tavoli_vilagok_kutatoi/20180117_lencsevegen_a_jelenleg_ismert_legtavolabbi_galaxis
http://www.urvilag.hu/tavoli_vilagok_kutatoi/20180117_lencsevegen_a_jelenleg_ismert_legtavolabbi_galaxis
http://titan.physx.u-szeged.hu/szaszi/Univerzum_szerkezet_2011_03.ppt
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V. Környezetünk és a fizika 

Óra 

száma 

Az óra témája Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

30. A Föld fizikai 

tulajdonságai 

A Föld belsejének 

hőmérséklet-

változása.  

A Föld szerkezete, 

sűrűsége. 

Nyomás a Föld 

mélyében. 

Mit mutat az 

iránytű? 

A kőzetburok 

mozgása. Wegener 

munkássága. 

Vulkánok, 

földrengések. 

Természettudomá-

nyos témájú 

ismeretterjesztő 

források önálló 

keresése, értel-

mezése. 

Az integrált szem-

léletű természet-

tudományos 

gondolkodás 

fejlesztése a fizika 

és a földrajz tan-

tárgyak kapcsola-

tának alapján. 

A geotermikus 

gradiens. A Föld 

szerkezete, 

sűrűsége. 

Kőzetburok. 

Nyomás a Föld 

mélyében.  

Mágneses 

deklináció. 

A lemeztektonika 

elmélete. 

Vulkánok, föld-

rengések előfor-

dulása. Wegener. 

31. Ami éltet és 

véd – a Föld 

légköre 

A levegő összetétele. 

Légszennyezés. 

A légkör szerkezete, 

hőmérséklete.  

A légkör 

nyomásviszonyai, a 

szél keletkezése. 

A levegő 

tisztaságának 

védelme! 

Meteorológiai 

megfigyelések. 

A levegő 

összetétele. 

A légszennyezés 

problémája. 

A légkör 

szerkezete, 

hőmérséklete. A 

hőmérsékleti 

gradiens. 

Az időjárás elemei. 

32. Meddig 

bírjuk 

energiával? 

A világ 

energiafogyasztása. 

Energiahordozók. 

A növekvő 

energiafelhasználás 

következményei. Az 

üvegházhatás, 

környezetvédelem. 

Információk 

keresése, könyvtár- 

és internethasz-

nálat. 

A környezetvé-

delem fontossága! 

„A Földet… 

unokáinktól kaptuk 

kölcsön!” 

Energiafogyasztás, 

energiahordozók, 

energiafelhaszná-

lás. Megújuló és 

nem megújuló 

energiahordozók. 

Üvegházhatás, 

környezetvédelem. 
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Óra 

száma 

Az óra 

témája 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

33. Energia-

takarékossá

g a 

háztartás-

ban 

Az energiafogyasztás 

egy országban, egy 

családban. 

Energiatakarékosság 

konyhában, szobában.  

Komplex gondolkodás 

fejlesztése. 

Életviteli kompe-

tenciafejlesztés. 

Tudatos takarékos-

ságra nevelés.  

Energiafogyasztás 

országos és 

családi szinten. 

Energia-

takarékosság. 

34. Gyakorlás 

Összefoglal

ás 

A fejezet fogalmainak, 

ismereteinek, 

megfigyeléseinek 

felelevenítése. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés, 

vázlatkészítés 

fejlesztése. 

Az eddig tanult 

fogalmak. 

35. Témazáró 

dolgozat 

Az eddig tanult isme-

retek számonkérése. 

Áttekinthető, precíz 

munkavégzés.  

Az eddig tanult 

fogalmak. 

36. Az éves 

munka 

összefogla-

lása 

Éves munka 

értékelése, jegyek 

lezárása, tanulói 

kísérletezés. 

Önértékelés, 

önállóság fejlesztése. 

Az év tananyaga. 

 

V. Környezetünk és a fizika 

Előzetes tudás Hullámmozgás, a hullámok jellemzői. Halmazállapotok, halmazállapot-

változások. Csapadékfajták. Sűrűség, nyomás, légnyomás. A 

napenergia földi megjelenése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Föld belső szerkezetének, földrengések keletkezésének, 

terjedésének vizsgálata adatgyűjtés alapján. 

A légkör fizikai tulajdonságai. 

A megújuló energiaforrások háztartásokban történő felhasználási 

lehetőségeinek elemzése adatgyűjtés alapján. Az atomenergia mint az 

anyagszerkezetben rejlő jelentős energiaforrás tudatosítása. 

Energiatakarékossági lehetőségek vizsgálata a háztartásokban, 

iskolában, lakóhelyünkön. 

Természeti katasztrófák. Viharok, árvizek, földrengések, cunamik 

kiváltó okai. A kárenyhítés lehetőségei. 

A természetkárosítás fajtáinak fizikai háttere (erdőirtás, 

légszennyezés, fényszennyezés). 
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A Környezetünk és a fizika egy egészen új témakör az általános iskolai oktatásunkban. 

Feldolgozását másképpen kell megterveznünk, mivel nincs módunk a fizikaoktatásban 

megszokott gyakorlatot követni, azaz a „kísérlet, tapasztalat, következtetés, általánosítás” 

útját járni. Sokkal inkább az adatgyűjtésre, táblázatok, grafikonok elemzésére, 

térképvizsgálatra kell hagyatkoznunk. Ez szinte kínálja a kiscsoportos órai munkát, a 

kiselőadások tartását, prezentációk, tablók bemutatását. 

A témakör tanításának célja – az ismeretek átadásán túl – egy szemlélet átadása is. A leckék egy 

globális gondolkodást szeretnének felmutatni a diákoknak, ahol a részletekből nagy léptékű 

megállapításokat, következtetéseket lehet és kell levonni. Ez az érett, felnőtt személyiségnek 

elengedhetetlen tulajdonsága, és épp ilyenné szeretnénk nevelni diákjainkat. 

Fektessünk nagy hangsúlyt a Földünkön tapasztalható globális jelenségek helyes 

értelmezésére, a felelős, takarékos, előrelátó viselkedés elsajátítására. 

Az egyes leckékben több olyan fogalom is előfordul, amellyel a tanulók már találkoztak fizika-, 

földrajz-, kémia-, biológia-, illetve életvitelórán. Most felidézzük és alkalmazzuk ezt a tudást. 

A tananyagok elején néhány linket találunk, ha szívesen olvasnánk még a lecke feldolgozásához 

további anyagokat, erre tökéletesen alkalmasak.  

A leckék ismeretanyaga bőséges, ha van rá lehetőségünk, érdemes 1 tanóránál többet is 

rászánnunk a feldolgozásukra. 

A tanulók az eső három leckéhez hozzák magukkal a földrajzi atlaszukat is, mert több olyan 

térkép, ábra, rajz is található benne, ami segíti a megértést, az összefüggések meglátását. 

A Föld fizikai tulajdonságai 

A tananyagban előforduló ismeretek bővebben:  

A Föld belső szerkezete a rengéshullámok alapján: 

http://www.agt.bme.hu/tantargyak/bsc/bmeeoafag06/BMEEOAFAG06_ea_05.pdf 

A Föld szerkezetének vizsgálatáról közérthető formában itt tudhatunk meg többet:  

A Szeizmológia szerepe a Föld és más égitestek belső szerkezetének megismerésében  

http://epa.oszk.hu/00600/00691/00112/pdf/EPA00691_mtud_2013_01_065-072.pdf 

Alapismeretek a földi mágneses térről: 

http://www.uni-miskolc.hu/~geofiz/geofalapoktanyag/magneses11.pdf 

Az óra célja 

A Föld belsejének hőmérséklet-változása. A Föld szerkezete, sűrűsége. Nyomás a Föld 

mélyében. Mit mutat az iránytű? A kőzetburok mozgása. Wegener munkássága. Vulkánok, 

földrengések. Természettudományi témájú ismeretterjesztő források önálló keresése, 

értelmezése. 

Az integrált szemléletű természettudományos gondolkodás fejlesztése a fizika és a földrajz 

tantárgyak kapcsolatának alapján. 

http://www.agt.bme.hu/tantargyak/bsc/bmeeoafag06/BMEEOAFAG06_ea_05.pdf
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00112/pdf/EPA00691_mtud_2013_01_065-072.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~geofiz/geofalapoktanyag/magneses11.pdf
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Fontos fogalmak 

A geotermikus gradiens. Föld szerkezete, sűrűsége. Kőzetburok. Nyomás a Föld mélyében.  

Mágneses deklináció. A lemeztektonika elmélete, Wegener. 

Vulkánok, földrengések előfordulása.  

Taneszközök 

Tanári eszközök: világtérkép, szivacs. 

Tanulói eszköz: földrajzi atlasz. 

Javaslatok a tanórához 

A témakörünk bevezetéseként újra beszélhetünk arról, hogy a világunk egy egységes rendszer, 

és a tudomány különböző oldalról igyekszik az életterünket feltérképezni, megismerni. Ha a 

Föld mint bolygó a vizsgálódásunk tárgya, akkor ezt – többek között – a geofizika vizsgálja, ami 

egy határtudomány, ebből adódóan a fizika mellett földrajzi ismereteket is kíván. 

A geotermikus gradiens megértése érdekében keressük meg a térképen a világ legmélyebb 

bányáját. Sok érdekeset olvashatunk róla ezen az oldalon:  

http://bestmachinery.hu/banya-leg-leg-leg-banyaszati-rekordok 

Térkép: (Mponeng)  

https://www.google.hu/maps/place/Mponeng+Gold+Mine/@-

26.4369397,18.4667193,5z/data=!4m5!3m4!1s0x1e95cf156504c34d:0xcf5e27cf67ef4248!8

m2!3d-26.4369445!4d27.4315631 

Feltétlenül olvassuk le a tankönyvi ábráról, hogy Magyarországon 4000 méter mélyen milyen 

hőmérsékletet mérhetünk. Megdöbbentő a különbség hazánk és Mponeng között. 

Reményeink szerint a diákjainkban is felmerül a kérdés: Mi a nagy különbség oka?  

Magyarország gyógyvizeiről, azok eredetéről készült a következő prezentáció, jó, érhető, 

igényes magyarázattal. A Magyarországon tapasztalható magas geotermikus gradiens okára is 

kitér: http://slideplayer.hu/slide/2613768/ 

A Föld szerkezetéről beszélve említsük meg, hogy alig 100 éves kutatási eredményről van itt 

szó, mert az elmélet csak akkor válik tudománnyá, ha azt bizonyítani lehet. 

Azt már az 1800-as években megállapították, hogy a szilárd testek belsejében longitudinális (P) 

és transzverzális (S) hullámok, a szabad felszínen pedig felületi hullámok terjedhetnek. Ekkor az 

elmélet a gyakorlat előtt járt, mivel még nem léteztek olyan műszerek, amelyekkel észlelni és 

regisztrálni lehetett volna ezeket a hullámokat.  

A tankönyvünk 85. oldalán jobbra fenn lévő ábrák azt mutatják, hogy a longitudinális (P) és 

transzverzális (S) hullámok terjedése hogyan függ össze a Föld szerkezetével.  

Könnyen érzékelhetővé tehetjük, hogy a Föld középpontja felé növekvő nyomásnak a 

következménye az egyre növekvő sűrűség. Nyomjunk össze egy szivacsot. Nyilvánvaló, hogy az 

összenyomott, kisebb térfogathoz nagyobb sűrűség tartozik, azonos tömeg esetén. 

http://bestmachinery.hu/banya-leg-leg-leg-banyaszati-rekordok
https://www.google.hu/maps/place/Mponeng+Gold+Mine/@-26.4369397,18.4667193,5z/data=!4m5!3m4!1s0x1e95cf156504c34d:0xcf5e27cf67ef4248!8m2!3d-26.4369445!4d27.4315631
https://www.google.hu/maps/place/Mponeng+Gold+Mine/@-26.4369397,18.4667193,5z/data=!4m5!3m4!1s0x1e95cf156504c34d:0xcf5e27cf67ef4248!8m2!3d-26.4369445!4d27.4315631
https://www.google.hu/maps/place/Mponeng+Gold+Mine/@-26.4369397,18.4667193,5z/data=!4m5!3m4!1s0x1e95cf156504c34d:0xcf5e27cf67ef4248!8m2!3d-26.4369445!4d27.4315631
http://slideplayer.hu/slide/2613768/
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A tanulók földrajzi atlaszában a világtérképen fel van tüntetve a mágneses pólusok helye. 

Keressük meg. A diákok valószínűleg még nem vették észre, hogy a térképükről ez is leolvasható. 

Nézzük meg, hány km az eltérés a földrajzi és a mágneses pólus között. 

FONTOS rendet tennünk az elnevezések között. A földrajzilag északon lévő mágneses pólus 

valójában mágneses déli pólus. Definíció szerint az iránytű észak felé mutató pólusát nevezzük É-i 

pólusnak. Mivel az ellentétes mágneses pólusok között vonzás tapasztalható, így a földrajzi északi 

pólus = mágneses déli pólus. 

A mágneses pólus elhelyezkedése a földrajzi pólushoz képest: 

A tankönyvi ábra nagyban kivetíthető: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html 

A földrajzi atlaszban a kőzetlemezek ábráját is megtaláljuk. Soroljuk fel a hét legnagyobb 

kőzetlemezt. Nézzük meg, Magyarország melyik kőzetlemezen fekszik, és a lemez széléhez képest 

hol! Ez Paks biztonsága miatt később fontos tudnivaló lesz. 

Az alábbi prezentáció segít bemutatni a kőzetlemezek mozgását, nagyon jó ábrákkal, ennek 

következményeit példákkal illusztrálva:  

http://www.vayadam.hu/files/forrasallomanyok/a_kozetlemezek__lemeztektonika.pdf 

http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_12_A_kozetlemezek_mozg

asa.pdf 

Nagyon jó rövid szimulációkat és kisfilmeket találhatunk a következő oldalon. Ezek jól 

bemutatják a kőzetlemezek mozgását, a vulkánok kitörését és a cunami kialakulását:  

http://video.foldrajzmagazin.hu/kozetburok/ 

Itt a földrengések előrejelzéséről tudhatunk meg többet: 

http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=19:a-

foeldrengesek-elrejelzese&catid=19&Itemid=23 

Megrázó képek a földrengésről: https://www.youtube.com/watch?v=JDDtxtzkLNc 

Megjegyzések 

Wegener-centenárium: Megszületett-e a kontinensvándorlás Newtonja? 

http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/2013-05-22-Horvath-MagyGeofWegener.pdf 

William Gilbert munkásságáról itt olvashatunk: http://energiapedia.hu/william-gilbert 

Magyarországi földrengésmérő állomásaink jelen idejű mérései: 

http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=31 

Japán földrengéseiről itt olvashatunk még többet: 

http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=120:japan-a-

foeldrenges-es-szoekar-orszaga&catid=5&Itemid=7 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. A külső és a belső mag határán, 5100 km mélyen közelítőleg 350 GPa a nyomás. 

2. Azért pontatlan a kontinensek vándorolnak megfogalmazás, mert a kőzetlemezek 

mozognak, amelyeken a kontinensek fekszenek. 

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html
http://www.vayadam.hu/files/forrasallomanyok/a_kozetlemezek__lemeztektonika.pdf
http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_12_A_kozetlemezek_mozgasa.pdf
http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_12_A_kozetlemezek_mozgasa.pdf
http://video.foldrajzmagazin.hu/kozetburok/
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=19:a-foeldrengesek-elrejelzese&catid=19&Itemid=23
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=19:a-foeldrengesek-elrejelzese&catid=19&Itemid=23
https://www.youtube.com/watch?v=JDDtxtzkLNc
http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/2013-05-22-Horvath-MagyGeofWegener.pdf
http://energiapedia.hu/william-gilbert
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=31
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=120:japan-a-foeldrenges-es-szoekar-orszaga&catid=5&Itemid=7
http://www.foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=120:japan-a-foeldrenges-es-szoekar-orszaga&catid=5&Itemid=7
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3. Japán a viszonylag kis méretű Fülöp-lemez és a nagyobb Csendes-óceáni vagy 

másképpen Pacifikus-lemez határán fekszik. 

Japánban a földrengésre való felkészülés, a földrengéstűrő építkezés évtizedek óta 

folyik. Kritikus létesítményeket, berendezéseket pedig olyan földrengés-érzékelőkkel 

és kapcsolókkal szerelnek fel, melyek automatikusan működésbe lépnek, és leállítanak 

atomerőműveket, megállítanak gyorsvasutakat, elzárnak gázvezetékeket.  

A lakosság riasztása a helyi hatóságok feladata, ami komoly fegyelmet, szervezettséget 

és állandó készenlétet, tréninget igényel.  

Ami éltet és véd – a Föld légköre 

A tananyagban előforduló ismeretek bővebben:  

Általános meteorológia. Egy összefoglaló a Föld légköréről: 

http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/makracikk/fold_legkore.pdf 

A légkör szerkezete: 

http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch17s02.html 

A légszennyezésről bővebben: 

http://nimbus.elte.hu/oldversion/staff/bartholy/1/KORNYKLIM-2014/Hallgatoi/Moln%E1r-

Kata-L%E9gszennyez%E9s.x.pdf 

Szemelvények a környezetszennyezés történetéből, különös tekintettel a levegő 

szennyezésére: http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/folia09.pdf 

A Coriolis-erő és a modern környezetfizika: 

http://theorphys.elte.hu/tel/magyar/pdf_pub/Tel-200608.pdf 

Az óra célja 

A levegő összetétele. Légszennyezés. A légkör szerkezete, hőmérséklete. A hőmérsékleti 

gradiens. A légkör nyomásviszonyai, a szél keletkezése. A levegő tisztaságának védelme. 

Meteorológiai megfigyelések. 

Fontos fogalmak 

A levegő összetétele. A légszennyezés problémája. A légkör szerkezete, hőmérséklete. A 

hőmérsékleti gradiens. A légkör nyomásviszonyai, a szél keletkezése. Az időjárás elemei. 

Taneszközök 

Tanári eszközök: A légkör szerkezete térkép 

Tanulói eszköz: földrajzi atlasz 

  

http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/makracikk/fold_legkore.pdf
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/kornyezettan9/www/out/html-chunks/ch17s02.html
http://nimbus.elte.hu/oldversion/staff/bartholy/1/KORNYKLIM-2014/Hallgatoi/Moln%E1r-Kata-L%E9gszennyez%E9s.x.pdf
http://nimbus.elte.hu/oldversion/staff/bartholy/1/KORNYKLIM-2014/Hallgatoi/Moln%E1r-Kata-L%E9gszennyez%E9s.x.pdf
http://www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/folia09.pdf
http://theorphys.elte.hu/tel/magyar/pdf_pub/Tel-200608.pdf
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Javaslatok a tanórához 

A Föld légkörének bemutatásához jól használható a következő videó eleje. Láthatjuk a felszín 

feletti vékony világosabb sávot: 

https://www.youtube.com/watch?v=fMoDQwbLuJQ 

Az iskolához legközelebb eső mérési adatokat érdemes megnézni és megbeszélni. 

http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

Nagyon jó légszennyezéssel kapcsolatos térképeket találhatunk ezen az oldalon: 

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/5465 

Vázlatként is használhatjuk ezt a prezentációt. A légszennyezésről, illetve a légszennyezés 

elkerülésének lehetőségeiről szól, amiről feltétlenül beszélnünk kell: 

http://nimbus.elte.hu/oldversion/staff/bartholy/1/KORNYKLIM-2014/Hallgatoi/Moln%E1r-

Kata-L%E9gszennyez%E9s.x.pdf 

A londoni szmogról képek, leírások: 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2006/12/A_londoni_szmog_katasztrofa 

http://www.erdekesvilag.hu/tobb-mint-4000-ember-halalat-okozta-a-londoni-nagy-szmog-

1952-ben/ 

Ezen a szimuláción a légkörben mozogva a Földtől való távolságot változtathatjuk, és 

megfigyelhetjük a hőmérséklet és a nyomás változását. Szemléletes és jó! 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_atmosfera&l=

hu 

Nagyon jó kép a légkör szerkezetének megbeszéléséhez: 

http://legkoroptika.hu/alegkorfelepitese 

A Földtől távolodva a hőmérséklet változása nem egyenletes. Ennek magyarázatát itt 

megtalálhatjuk: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-

szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete 

A szél kialakulásának tárgyalása előtt elevenítsük fel a gázok sűrűsége és nyomása közötti 

kapcsolatot.  

A szél és a légnyomás kapcsolatát az északi féltekén ellenőrizhetjük ezeken a térképeken. 10 

perc késleltetéssel a mutatja az értékeket: https://www.idokep.hu/szel 

https://www.idokep.hu/legnyomas 

Egészen jó film a Coriolis-erő bemutatására. Ennél többet nem is kell tudnunk általános 

iskolában: https://www.youtube.com/watch?v=dt_XJp77-mk 

A Beaufort-skála alapján érdekességképpen meghatározhatjuk a pillanatnyi szélerősséget: 

https://www.met.hu/ismertetok/Beaufort-skala.pdf 

Megjegyzések 

A műholdakról bővebben: 

http://www.urvilag.hu/lassuk_es_halljuk_egymast/20170518_mit_tudnak_a_muholdak 

Hogyan működik a GPS: https://www.youtube.com/watch?v=QbVloKD7BEU&t=629s 

https://www.youtube.com/watch?v=fMoDQwbLuJQ
http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/5465
http://nimbus.elte.hu/oldversion/staff/bartholy/1/KORNYKLIM-2014/Hallgatoi/Moln%E1r-Kata-L%E9gszennyez%E9s.x.pdf
http://nimbus.elte.hu/oldversion/staff/bartholy/1/KORNYKLIM-2014/Hallgatoi/Moln%E1r-Kata-L%E9gszennyez%E9s.x.pdf
http://www.erdekesvilag.hu/tobb-mint-4000-ember-halalat-okozta-a-londoni-nagy-szmog-1952-ben/
http://www.erdekesvilag.hu/tobb-mint-4000-ember-halalat-okozta-a-londoni-nagy-szmog-1952-ben/
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_atmosfera&l=hu
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_atmosfera&l=hu
http://legkoroptika.hu/alegkorfelepitese
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/a-legkor-szerkezete-a-besugarzas-es-a-legkor-hohaztartasa/a-legkor-szerkezete
https://www.idokep.hu/szel
https://www.idokep.hu/legnyomas
https://www.youtube.com/watch?v=dt_XJp77-mk
https://www.met.hu/ismertetok/Beaufort-skala.pdf
http://www.urvilag.hu/lassuk_es_halljuk_egymast/20170518_mit_tudnak_a_muholdak
https://www.youtube.com/watch?v=QbVloKD7BEU&t=629s
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Kérdések és feladatok megoldása 

1. A háztartásokból kikerülő levegőszennyező anyagok legfőképpen az égetésből 

eredhetnek. Ezt úgy csökkenthetjük, ha – amennyire lehet – kerüljük ezt a 

tevékenységet, noha télen valamivel fűteni kell. A légszennyezéshez a lakosság a 

gépkocsival való közlekedéssel járul hozzá a legnagyobb mértékben. 

2. 1015 m (Kékes) – 105 m (Hatvan) = 910 m  

Ha 100 méterenként 0,65 C-kal csökken a hőmérséklet, akkor 

910 méter alatt kb. 6 C-kal csökken a hőmérséklet. (0,65 • 9,1 = 5, 915)  

3. Az űrszemét, más néven kozmikus hulladék mindazon mesterséges eredetű tárgyak 

neve, amelyek a világűrben keringenek, és már nem hasznosíthatók és nem hozhatók 

működőképes állapotba. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0rszem%C3%A9t 

A világűrben mozgó hulladékok nagy veszélyt jelentenek a Föld körül keringő 

objektumokra. 1957-ben juttatták Föld körüli pályára az első mesterséges holdat, a 

Szputnyik–1-et, és azóta becslések szerint mintegy 600 ezer 1 cm-nél nagyobb méretű 

tárgy került a világűrbe, az ennél kisebbek száma pedig milliós nagyságrendű. Az 

űrszemét egy része nagy tömegű alkatrészekből áll, pl. a hordozórakéta-fokozatok vagy 

a műholdak elérhetik a 2 és 10 tonna közötti tömeget is. 

4. Az északi féltekén a légáramlatok a Föld forgása miatt jobbra térülnek el, a déli féltekén 

fordított a helyzet, tehát balra. 

Az Yvette ciklonról bővebben:  

http://met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1095&hir=Ciklon_K

ozep-Europa_felett 

Meddig bírjuk energiával? 

A tananyagban előforduló ismeretek bővebben:  

Fenntarthatóság energiagazdálkodási oldalról – Az energiagazdaság mai helyzete a világban 

(sok jó dia, ami használható az órán is): http://slideplayer.hu/slide/2848084/ 

Az ELTE meglehetősen alapos, jó anyaga: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/index.html 

Tévhitek az (atom)energetikában. Aszódi Attila előadása: 

http://oldweb.reak.bme.hu/oldweb/aszodi/eloadasok_cikkek/anket_tevhitek_Aszodi.pdf 

Az óra célja 

A világ energiafogyasztása. Energiahordozók. A növekvő energiafelhasználás következményei. 

Az üvegházhatás, környezetvédelem. Információk keresése, könyvtár- és internethasználat. 

Környezetvédelem fontossága! „A Földet … unokáinktól kaptuk kölcsön!” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C5%B1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0rszem%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szputnyik%E2%80%931
http://met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1095&hir=Ciklon_Kozep-Europa_felett
http://met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1095&hir=Ciklon_Kozep-Europa_felett
http://met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1095&hir=Ciklon_Kozep-Europa_felett
http://slideplayer.hu/slide/2848084/
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/index.html
http://oldweb.reak.bme.hu/oldweb/aszodi/eloadasok_cikkek/anket_tevhitek_Aszodi.pdf
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Fontos fogalmak 

Energiafogyasztás, energiahordozók, energiafelhasználás. Megújuló és nem megújuló 

energiahordozók. Üvegházhatás, környezetvédelem.  

Taneszközök 

Tanári eszközök: gazdasági világtérkép 

Tanulói eszköz: földrajzi atlasz 

Javaslatok a tanórához 

A tankönyvünkben található ábra: Az egy főre számított átlagos éves összes 

energiafelhasználás ennek a diasorozatnak a 17. képe. A színezése ennek jó: 

http://slideplayer.hu/slide/2848084/ 

Az energiafajták jellemzőit jól lehet gyakorolni:  

https://player.nkp.hu/play/113130/false/undefined 

Az energiatermelést mutatja be, végiggondolandó kérdésekkel a végén: 

http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_88&c=fizika 

A felelősségteljes gondolkodás kialakításához tartozik az energiaforrások előnyeinek és 

hátrányainak felsorolása. Ezt ne spóroljuk meg! Fontos, hogy a diákjaink érveket tudjanak 

megfogalmazni az állításaik mellé! 

Az EU energiafelhasználása, valamint energiaforrások szerinti megoszlásának becsült aránya 

2030-ra: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/ch08s02.ht

ml 

Az üvegházhatást bemutató kísérlet időigényes. Ha süt a nap, 1 órával előtte már tegyük ki a 

szabadba! Majd utólag elmondjuk a kísérlet összeállítását! Ha nincs rá módunk, hogy bemutassuk: 

az üvegházhatás megértését segítő szimuláció: 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/greenhouse 

Az üvegházhatás modellezését bemutató kísérlet filmen (jó): 

https://www.youtube.com/watch?v=3I_JBauDKpM 

A légköri CO2 mennyiségének alakulása 1957–2013 között: 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/ch08.html 

Az országok CO2-kibocsátásának alakulása 1990 és 2009 között (24. dia): 

http://slideplayer.hu/slide/2848084/ 

Üvegházhatású gázkibocsátás ágazatonként (27. dia): http://slideplayer.hu/slide/2848084/ 

A különböző energiatermelési módok CO2-kibocsátása: Tévhitek az (atom)energetikában 31 és 

32. oldal: 

http://oldweb.reak.bme.hu/oldweb/aszodi/eloadasok_cikkek/anket_tevhitek_Aszodi.pdf 

  

http://slideplayer.hu/slide/2848084/
https://player.nkp.hu/play/113130/false/undefined
http://ttko.hu/kbf/film.php?uid=fiz_88&c=fizika
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/ch08s02.html
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/ch08s02.html
https://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/greenhouse
https://www.youtube.com/watch?v=3I_JBauDKpM
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MegujuloEnergiaforrasok/ch08.html
http://slideplayer.hu/slide/2848084/
http://slideplayer.hu/slide/2848084/
http://oldweb.reak.bme.hu/oldweb/aszodi/eloadasok_cikkek/anket_tevhitek_Aszodi.pdf
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Megjegyzések 

David Attenborough életéről bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/David_Attenborough 

A globális éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon: 

http://www.georgikon.hu/tanszekek/meteor/tamop/tk431/ch05s02.html 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Ökológiai lábnyom kiszámításához egy program. Lejjebb gördítve az egyes országok 

értékeit is láthatjuk! http://www.kothalo.hu/labnyom/?ertekeles=260&id=179777 

2. Egyéni munka 

3. A 2002-ben Johannesburgban megrendezett konferencia céljai és megfogalmazott 

tervei:  

a. 2015-ig felére csökkenteni azon emberek számát, akik ma nem jutnak 

egészséges ivóvízhez. 

b. A modern energiarendszerek terjesztése, az energiahatékonyság fokozása, a 

megújuló energiák használatának növelése. Afrika népessége 35%-a számára 

az energia hozzáférhetőségének megoldása az elkövetkező 20 éven belül. 

4.    2020-ra a vegyi anyagokat csak oly módon lehessen előállítani és használni, amely nem 

veszélyezteti az emberi egészséget. A légszennyezés csökkentésének fokozása. 2010-

ig a fejlődő országokban az ózonkárosító technológiák alternatíváinak bevezetése. 

5.   A mezőgazdaság kiemelt támogatása. 

6.    2010-re a biodiverzitás csökkenésének megállítása. A tengerek élővilágának különböző 

fokozatú védelme 2012-re, illetve 2015-re (tengeri védett területek stb.). 

7.   A fenntartható termelésről és fogyasztásról szóló 10 éves program indítása. A közösségi 

felelősségvállalás erősítése. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/David_Attenborough
http://www.georgikon.hu/tanszekek/meteor/tamop/tk431/ch05s02.html
http://www.kothalo.hu/labnyom/?ertekeles=260&id=179777
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Energiatakarékosság a háztartásban 

A tananyagban előforduló ismeretek bővebben:  

A tankönyvi grafikonok nem frissülnek az idő múlásával, ezért célszerű interneten frissebb 

adatokat keresni. A Központi Statisztikai Hivatal Magyarországra vonatkozó (2016-os) adatait 

elérhetjük:  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf 

Remek ötleteket találunk itt arra, hogy a mindennapjaink különböző élethelyzeteiben hogyan 

takarékoskodhatunk az energiával, hogyan élhetünk úgy, hogy a környezetünkre jobban 

„vigyázzunk”: http://www.zoldkoznapok.hu/vilagitas.php 

Az E.ON oldala is nagyon nagy segítség a témakörünkhöz: http://www.energiakaland.hu/ 

Az óra célja 

Az energiafogyasztás egy országban, egy családban. Energiatakarékosság konyhában, 

szobában. Komplex gondolkodás fejlesztése. Életviteli kompetenciafejlesztés. Tudatos 

takarékosságra nevelés. 

Fontos fogalmak 

Energiafogyasztás országos és családi szinten. Energiatakarékosság. 

Taneszközök 

Tanári eszközök: számítógép 

Tanulói eszköz: számítógép 

Javaslatok a tanórához 

Magyarország teljes energiafelhasználása 2016-ban: KSH Mo. 2016/214.oldal 6.8. ábra. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf 

Az energiafelhasználás megoszlását nézve az arányok nem változtak jelentősen az elmúlt 

években. Vagyis a családok hazánkban az összes energia harmadát fogyasztják el egy évben. A 

közlekedésre pedig az összes energiafogyasztás kicsit több mint a negyedét fordítja az ország. 

Érdemes egy kicsit beszélgetnünk arról, hogyan lehet észszerűen csökkenteni az 

energiaigényünket pl. a közlekedésben. Nem véletlenül épül egyre több kerékpárút, illetve 

fejlesztik a tömegközlekedést, a vasúthálózatot. Ugyanakkor a légszennyezés csökkentése sem 

elhanyagolható szempont. 

Házak hőkamerás képén jól látszik, ahogy a nyílászárók körül a hőmérséklet magasabb: 

https://www.google.hu/search?q=h%C3%A1zak+h%C5%91t%C3%A9rk%C3%A9pe&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGu5q7rcTaAhVB-

qQKHY2vDDkQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=TaEauyp8EF9sOM: 

Hőszigetelő ablakokról itt egy jó szemléltető ábra: http://www.marshallablak.hu/hogatlas 

Az első magyar passzívházról itt tudhatunk meg még többet: 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf
http://www.zoldkoznapok.hu/vilagitas.php
http://www.energiakaland.hu/
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf
https://www.google.hu/search?q=h%C3%A1zak+h%C5%91t%C3%A9rk%C3%A9pe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGu5q7rcTaAhVB-qQKHY2vDDkQ_AUICigB&biw=1366&bih=637%23imgrc=TaEauyp8EF9sOM:
https://www.google.hu/search?q=h%C3%A1zak+h%C5%91t%C3%A9rk%C3%A9pe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGu5q7rcTaAhVB-qQKHY2vDDkQ_AUICigB&biw=1366&bih=637%23imgrc=TaEauyp8EF9sOM:
https://www.google.hu/search?q=h%C3%A1zak+h%C5%91t%C3%A9rk%C3%A9pe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGu5q7rcTaAhVB-qQKHY2vDDkQ_AUICigB&biw=1366&bih=637%23imgrc=TaEauyp8EF9sOM:
http://www.marshallablak.hu/hogatlas
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http://www.amiotthonunk.hu/haz-lakas-kert/passzivhaz/5307-az-elso-magyar-minositett-

passzivhaz 

Vessük össze az átlagos magyar házak hőkamerás képét egy passzív házról készült hőkamerás 

képpel: http://phm.hu/tata-passzivhaz-hokameras-vizsgalata/#.WtjAES5ubIU 

Az E.ON interaktív oldala nagy segítség az energiatakarékos szemlélet kialakításában. Lehet 

önállóan is dolgoztatni a gyerekeket, vagy párban.  

http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiapazarlas/energiatakarekossag 

Hasznos tippek az energiatakarékossághoz: http://lakcimke.hu/tippek 

Hasznos tippeket találunk ezen az oldalon is az energiatakarékossághoz, a tankönyvi ábrát 

kivetíthetjük innen: http://jollakni.hu/utca.php 

Megjegyzések 

Az E.ON anyagához tanári kézikönyv is tartozik, amit itt el lehet érni: 

http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/tanariszoba 

Kérdések és feladatok megoldása 

1. Fényszennyezés káros hatásai: A fényszennyezés kifejezetten káros az élővilágra. 

Erősen megzavarja a repülő rovarokat és a vonuló madarakat is. Sőt az éjszakai 

életmódot élő állatok táplálékszerzésében is problémákat okoz. A tavak közelében lévő 

erős éjjeli fényforrások csökkentik a planktonok algafogyasztását, ami az algák 

túlburjánzásához vezethet.  

A fényszennyezés az emberre is hat. A szervezet az éjszakai sötétben tud megfelelően 

pihenni, ennek hiányában kedvezőtlenül alakulhat az éjszakai vérnyomás, egyes 

hormonok termelődése, a szervezet általános stressztűrő képessége. 

Csillagos égbolt Rezervátum: Az elmúlt évtizedekben rohamosan csökkent azon 

területek mérete, ahonnan a csillagos égbolt, a Tejút zavaró fényektől mentesen 

látható. Az emberi települések és létesítmények növekedésével a fölösleges 

fénykibocsátás is egyre növekszik. Ennek az a következménye, hogy a csillagos égbolt 

látványa eltűnik. A csillagos égbolt az emberiség kulturális örökségének is része, az 

éjszakai ég látványát is meg kell óvnunk a jövő nemzedékei számára. Európában 

elsőként terjesztették fel a Zselici Tájvédelmi Körzetet nemzetközi csillagoségbolt-park 

címre 2009. szeptember 18-án. 

http://www.mcse.hu/polaris/a-honap-temaja/2002-ev-archivuma/2002-december-

mi-is-az-a-fenyszennyezes/ 

2. USA, Európa, Japán, India.  

3. Ha naponta 2 órát tölti valaki a telefonját, akkor 168–14 = 154 órát van a töltő 

készenléti állapotban, amennyiben nem húzza ki az illető a konnektorból. 

Vagyis 154 h • 0,13 W= 20,02 Wh  0,02 kWh energiafogyasztást jelent. 

Ha 1 kWh 35 Ft-ba kerül, akkor ez 35 • 0,02 = 70 fillért jelent hetente 1 telefon esetén.  

http://www.amiotthonunk.hu/haz-lakas-kert/passzivhaz/5307-az-elso-magyar-minositett-passzivhaz
http://www.amiotthonunk.hu/haz-lakas-kert/passzivhaz/5307-az-elso-magyar-minositett-passzivhaz
http://phm.hu/tata-passzivhaz-hokameras-vizsgalata/%23.WtjAES5ubIU
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/energiapazarlas/energiatakarekossag
http://lakcimke.hu/tippek
http://jollakni.hu/utca.php
http://www.energiakaland.hu/energiaotthon/tanariszoba
http://www.mcse.hu/polaris/a-honap-temaja/2002-ev-archivuma/2002-december-mi-is-az-a-fenyszennyezes/
http://www.mcse.hu/polaris/a-honap-temaja/2002-ev-archivuma/2002-december-mi-is-az-a-fenyszennyezes/

