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Bevezetés

A NAT 2020 és a hozzá kapcsolódó kerettantervek az előző, 2012-es Nemzeti alaptanterv átdolgozása, korszerű-
sítése. Az új Nat megjelenése szükségessé teszi a forgalomban lévő tankönyvek felülvizsgálatát. A 7-8. osztályos 
fizikatanterv az előző tantervhez képest csak kisebb tartalmi változtatáson esett át, ezért a tankönyv átdolgozása 
helyett inkább annak kiegészítése történt. Ennek másik oka, hogy az új Nat bevezetése a hetedik évfolyamon  
a hatosztályos gimnáziumok számára két évvel hamarabb történik, mint az általános iskolákban vagy a nyolcosztá- 
lyos gimnáziumokban.

A NAT 2020, az új kerettanterv és a nyolcadik osztályban ajánlott heti 2 órás óraszám alapján ebben a kiegészítő 
füzetben az alábbi hat kerettantervi témakör kiegészítése szerepel:
1. Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben
2. Elektromosság a háztartásban
3. Világítás, fény, optikai eszközök
4. Hullámok
5. Környezetünk globális problémái
6. Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata

A fenti témakörök fejlesztési feladatai és ismeretei zömmel benne vannak a hetedikes és nyolcadikos tankönyv 
egyes fejezeteiben, leckéiben, a kiegészítő füzetbe csak a kimaradt tanulnivalók kerültek. A tananyagok feldol-
gozásához tehát mindkét tankönyvre szükséged lehet ebben az évben. A kiegészítő füzetben jelölések segítik  
a könnyebb eligazodást: a tartalomjegyzékben és minden leckecím mellett annak a tankönyvnek a piktogramja 
szerepel, amelyikhez az adott lecke kapcsolódik.
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V. Hőmérséklet

A levegő páratartalma

Az időjárás elemei

4. PÁROLGÁS

A levegőben – elsősorban a tengerek, óceánok, tavak 
és folyók párolgása miatt – vízgőz halmozódik fel. Mi-
nél melegebb a levegő, annál több vízgőzt (párát) képes 
magába fogadni, de minden hőmérsékleten van egy 
maximális mennyiség, amelynél többet már nem képes 
befogadni. A szakemberek relatív páratartalomnak ne-
vezik azt az értéket, amely megmutatja, hogy ennek a 
maximális mennyiségnek hány százaléka van éppen a 
levegőben.
Pédául ha a lakásban 20 %-os a páratartalom, akkor az azt jelenti, hogy a levegő még négyszer annyi párát képes 
befogadni. Ha például a lakásban a nedves ruhát kiteregetjük, pára képződik, és a relatív páratartalom meg fog 
emelkedni. Egy másik példa: ha fűteni kezdünk a lakásban, melegszik a levegő, és ezzel nőni fog a befogadható 
pára maximális mennyisége is. Mivel a levegőben ugyanannyi pára maradt, csak a befogadható maximális meny-
nyiség nőtt meg, ezért ilyenkor a relatív páratartalom lecsökken 20 % alá. Ezért szükséges télen a száraz lakások-
ban párologtatni. Még egy példa: ha a fürdőszobában 70 %-os a relatív páratartalom, és elkezdenénk a levegőt 
hűteni, akkor azzal a befogadható maximális mennyiséget is csökkentenénk, és így a relatív páratartalom 70 % fölé 
fog emelkedni. Ezért célszerű a fürdőszobákban páraelszívót vagy szellőztetést alkalmazni.

A Föld időjárását alapvetően a Nap és a légkör köl-
csönhatása okozza. A Nap sugárzása melegíti a lég-
kört, a talajt, a tengereket. A föld egy adott helyén a 
légnyomás értékét befolyásolja, hogy milyen mérték-
ben melegszik a levegő a napsugárzástól, a talaj vagy 
a tenger, esetleg más tereptárgy melegítő, vagy éppen 
hűtő hatásától. Így a normál légköri nyomáshoz képest 
kisebb vagy nagyobb értékek is kialakulhatnak, amik 
ráadásul időben változnak, ahogy változnak a melegítő 
vagy hűtő hatások.  Ha a föld egy adott helyén eltérő a 
légnyomás aktuális értéke egy másik, közeli hely aktu-
ális légnyomás értékétől, akkor légáramlás, más néven 
szél keletkezik. A szél mindig a nagyobb légnyomású 
helyről a kisebb légnyomású hely felé fúj.

Változatos időjárási jelenségeket okozhat a levegő pá-
ratartalmának megváltozása is. Amikor a levegő el-
kezd hűlni, a relatív páratartalma emelkedni fog. Ha a 
hűlés következtében a relatív páratartalom eléri a 100 
%-ot, azaz a levegő elérte a befogadható maximális pá-
ramennyiséget, akkor a többi vízgőz már nem marad-
hat abban a halmazállapotában és lecsapódik, a csapa-
dékot ilyenkor harmatnak nevezzük. 
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V. Hőmérséklet

A föld nagy vizei feletti páradús levegő a melegedésé-
nek és a légáramlásnak köszönhetően felemelkedik a 
magasba, ahol egyre hidegebb a levegő. Ha a hőmér-
séklet eléri a harmatpontot, a levegőben lévő pára egy 
része elkezd lecsapódni a levegőben lévő, szabad szem-
mel nem látható apró por, korom és kristályszemcsék-
re. Ezek együttese alkotja a felhőt.
Az apró vízcseppek a feláramló levegő hatása miatt 
még nem esnek le, lebegnek. Eközben ha folytatódik a 
lecsapódás, a cseppek folyamatosan híznak, és elérnek 
egy akkora tömeget, amit a feláramló levegő már nem 
bír tartani, és a vízcseppek eső formájában leesnek.

Ez a jelenség nagy magasságokban is bekövetkezhet, ahol a levegő már fagypont alatt van. ilyenkor a lecsapó-
dáskor vízcseppek egyre hízó jéggömbbé fagynak, melyek jégeső formájában hullanak alá. Az is elképzelhető, 
hogy a felemelkedő levegő eleve 0 °C alatt van, így a lecsapódáskor jégkristályok keletkeznek, és az esés közben 
hópehelyként hullanak alá.

A levegő hőmérsékletét, amikor a harmatképződés 
beindul, harmatpontnak nevezzük. Elképzelhető az is, 
hogy a lecsapódás téli hidegben, 0 °C alatt jön létre, 
ekkor harmat helyett szilárd halmazállapotú dér kép-
ződik.
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V. Hőmérséklet

A halmazállapot-változások magyarázata

5. FORRÁS, LECSAPÓDÁS

Korábbi tanulmányainkban már alkottunk modellt a szilárd anyagok-
ra. Úgy képzeltük el azokat, mintha sűrűn egymás mellett elhelyezkedő, 
egymást kicsi rugókkal összekapcsolt golyókból állnának, és ezek a go-
lyók folyamatosan rezegnek.
A folyadékokat is hasonlóan modellezhetjük. Csak a golyók most elgu-
rulhatnak egymáson, hiszen a folyadékok önthetők, de úgy kell elképzel-
nünk, mintha a golyók felülete tépőzáras lenne, tehát lazán kapcsolód-
nak egymáshoz. A golyók nem gurulnak szét. A sűrű, egymás melletti 
elhelyezkedés pedig azt eredményezi, hogy a folyadékok összenyomha-
tatlanok.
A gázokat, gőzőket is modellezhetjük golyókkal. Úgy képzeljük, hogy ezek a golyók sokkal ritkábban helyezked-
nek el, mint a szilárd anyag vagy a folyadék golyócskái, és szabadon röpködnek, néha beleütköznek egymásba, 
vagy a gáz tartályának falába. 
Ezekkel a modellekkel már érthetővé válik a halmazállapot-változás jelensége. Az olvadáshoz azért szükséges hő, 
a golyóknak azért adunk energiát, hogy a képzeletbeli rugók erős kapcsolatát fellazítsuk, és lazább, „tépőzáras” 
kapcsolatok alakuljanak ki. A forráshoz és a párolgáshoz azért szükséges hő, hogy azokat a képzeletbeli laza té-
pőzáras kapcsolatokat is teljesen megszüntessük. Egy anyag forráshője pedig azért nagyobb, mint az olvadáshője, 
mert a lazításhoz kevesebb energia szükséges, mint a teljes megszüntetéshez.

Milyen gyorsan melegszik fel a leves?

6. TERMIKUS KÖLCSÖNHATÁS

Amikor a hűtőből kivett levest újra melegítjük a főzőlapon, akkor a me-
legítéshez több-kevesebb időre van szükség. Vajon mitől függ, hogy mi-
korra lesz elég meleg a leves? Ez több tényezőtől is függ.
– Nem mindegy, hogy a főzőlapot takarékon vagy erős hőfokon üze-
meltetjük. Takarékon a leves lassabban melegszik fel. A főzőlap típusa 
(gáztűzhely, elektromos vagy indukciós főzőlap) is befolyásolhatja a me-
legítés idejét.
– Az sem mindegy, hogy milyen melegre szeretnénk felmelegíteni a le-
vest. A leves forróra melegítése tovább tart, mint langyosra melegíteni.
– A melegítés időtartama függ attól is, hogy mennyi levest készülünk fel-
melegíteni. Egy családnak szánt levesmennyiséget biztos több idő felmelegíteni, mint ha csak egy adagot kellene.
– A melegítés idejét befolyásolhatja az is, hogy milyen összetevőket tartalmaz a leves. A fő összetevője a víz, ami 
az anyagok közül az egyik leglassabban melegíthető anyag, ezért a víz tartalmú ételeket viszonylag lassan tudjuk 
csak melegíteni. A levesbetétek ezt az időt némileg csökkenthetik. Mivel a főzéskor az edényt is (sőt a környező 
levegőt is) melegítjük, ezért a fazék anyaga, falvastagsága is befolyásolhatja a melegítés idejét.
– Ha a levest fel akarjuk forralni, tehát elérni a közel 100 °C hőmérsékletet, akkor a melegítés vége felé a leves erős 
párolgásba kezd, gőzölög. A levesgőz a leves legmelegebb része, ezért gőzölgéskor a leves már lassabban tud csak 
melegedni. Ezt a folyamatot gyorsíthatjuk úgy, hogy fedőt teszünk a levesre, így a gőz nem távozik.
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VI. A hang, hullámmoz-
gás a természetben

A rezgő húrok modellezése

1. HANGKELTÉS

A húrok rezgését kifeszített gumikötéllel modellezhetjük. A kötél egyik végét rögzítjük, a másik végét a kezünk-
kel rezgésbe hozzuk. Ha a rezgés üteme megfelelő, akkor a gumikötélen olyan hullámzás alakul ki, amelyben nem 
látszik a hullám terjedése, hanem a kötélen ide-oda mozgó és egyhelyben álló helyek váltakoznak. Ezt a kialakuló 
képet a gumikötél egy állóhullámának nevezzük. A kötél azon helyei, amelyek nem mozognak, a csomópontok. 
Két szomszédos csomópont között a kötél részei ide-oda mozognak, ezek a duzzadóhelyek. Próbáljunk meg kü-
lönféle állóhullámot kialakítani! Ha változtatunk a rezgetés ütemén, más állóhullámokat is ki tudunk alakítani. 
Ezek az állóhullámok a csomópontok számában különböznek. 
Egy gitár rezgő húrjában egyszerre több állóhullám is jelen van. A leghangsúlyosabb az az állóhullám, amelynek 
csak két csomópontja van a húr két végén. Ez adja a húr alaphangját. A többi állóhullám, melyeknek kettőnél 
több csomópontja van, sokkal kisebb hangerősséggel adódnak az alaphanghoz, az együttes hangzás adja a gitár-
húr jellegzetes hangját, a hangszínét.
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II. Elektromos áram

Mi mindent tudhatunk meg egy villanykörte csomagolásából?

4. ELEKTROMOS MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY 

Amikor világítóeszközöket vásárolunk, érdemes a cso-
magolásról tájékozódnunk, hogy a számunkra megfe-
lelőt válasszuk magunknak. A csomagoláson megtalál-
hatók a lámpa legfontosabb tulajdonságai

– A világítótest típusa, amely lehet hagyományos izzó 
vagy halogén izzó, kompakt fénycső és LED-lámpa.  
Az egyes típusok a fény előállítási módjában és ezáltal 
az energiatakarékosságukban különböznek. 

– A világítótest teljesítménye, mely a másodpercenként felhasznált elektromos energia mennyiségére utal, vala-
mint a működtetéshez szükséges maximális feszültség, amely a legtöbb esetben 240 V, de léteznek kis feszültség-
gel működő fényforrások is.
– A világítótest fényerőssége, amelyet lumenben mérünk. A lámpák különböző hatásfokkal alakítják át  
a felhasznált elektromos energiát fényenergiává, így a fényerősséget a teljesítmény adata csak közvetve jellemzi. 
Figyeljük a csomagoláson a lámpa fényerősségét! Minél több lument jelölnek rajta, annál erősebben világít az 
adott lámpa.
– A világítótest fényének színe. A hagyományos izzók egységesen kissé sárgás színben (meleg fehér) világítanak. 
Más típusú világítóeszközök a fény eltérő előállítása miatt különféle színárnyalatokban képesek világítani. Talál-
kozunk még természetes fehér (mint a nappali fény színe) és hideg fehér (kékes árnyalatú) fényű lámpákkal. A 
fény színét a szakemberek kelvinben (K) megadott számadatokkal szokták kifejezni, amit színhőmérsékletnek 
neveznek.
– A kibocsátott fény térbeli eloszlása. A legtöbb villany-
körte minden irányban közel egyenletesen szórja a fé-
nyét, vannak azonban olyan lámpák is melyek a térnek 
csak egy adott tartományára világítanak erősen. Ezek 
az irányított fényű lámpák, más néven spot lámpák.
– Egyéb tulajdonságok. Például a várható élettartam, a fé-
nyerő szabályozhatósága, a várható felkapcsolások száma, 
a foglalat átmérője, típusa, a beüzemelés (felgyúlás) gyor-
sasága, ideális környezeti hőmérséklet, a villanykörte mé-
rete, illetve a búrájának típusa (átlátszó, opál, színezett).
Speciális esetekben ezek a másodlagos tulajdonságok is 
fontosak lehetnek a megfelelő villanykörte kiválasztá-
sához.

Megtakarítás: akár 90%
Teljesítmény

4 W
Fényáram

250 lm

Megtakarítás: 80%
Teljesítmény

5 W
Fényáram

270 lm

Megtakarítás: 30%
Teljesítmény

18 W
Fényáram

170 lm

Megtakarítás: 0%
Teljesítmény

25 W
Fényáram

220 lm

Izzólámpa
Halogén

lámpa LED
Kompakt
fénycső
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IV. Naprendszer

Éltető csillagunk, a Nap

2. A CSILLAGOK

A Naprendszer középpontjában helyezkedik el a Nap. A gömb alakú égitest sugara 109-szer akkor, mint a Földé. 
Anyagának döntő többsége hidrogén és hélium. Hatalmas tömege, és a tömegvonzás miatt a Nap belsejében rend-
kívül nagy nyomás és hőmérséklet alakul ki. A számítások szerint a Nap középpontjában mintegy 13 millió °C  
van. Ezen a hőmérsékleten az anyag már nem képes gáz halmazállapotban maradni, a hidrogén és a hélium széte-
sik magokra és elektronokra. Az ilyen halmazállapotot nevezzük plazmának. A Nap belsejében a hidrogénmagok 
egyesülésével hélium magok keletkeznek, és a folyamat során jelentős energia szabadul fel. A felszabaduló ener-
giától a Nap úgy szabadul meg, hogy kisugározza fény formájában. A visszamaradt energia miatt a Nap felszine 
már „csak” körülbelül 5500 °C hőmérsékleten izzik, ezt látjuk sárgás fényben.

NAP
ÉLETKOR: 4,6 milliárd év
ÁTMÉRŐ: 1,4 millió km
TÖMEG: a Föld tömegének 333-szorosa
FELSZÍNI HŐMÉRSÉKLET: 5 500 °C 

A NAPFÉNY

8,3 PERC
ALATT ELÉRI
A FÖLDET  

KORONA

NAPKITÖRÉS

ÁRAMLÁSI ZÓNA

SUGÁRZÁSI ZÓNA

MAG

FOTOSZFÉRA

KROMOSZFÉRA

NAPFOLT

A NAP TÖMEGE
A NAPRENDSZER ÖSSZTÖMEGÉNEK 

99,86%-A

150 MILLIÓ KM
AZ ÁTLAGOS TÁVOLSÁGA A FÖLDTŐL
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V. Környezetünk 
és a fizika

Az ózonréteg elvékonyodása

2. AMI ÉLTET ÉS VÉD – A FÖLD LÉGKÖRE

A légkör felső rétegében, a sztratoszférában na-
gyobb mennyiségben ózon található. Ez az ózon 
nem egyenletesen oszlik el, például az egyenlítő 
fölött kicsit kevesebb, a sarkok fölött valamivel 
több van belőle. A sztratoszférában található ózon 
molekulák hatékonyan képesek elnyelni a Napból 
érkező, emberre káros UV-sugarakat. Ezért fon-
tos az ózonréteg védelme.
A légkörkutatók az 1980-as években vették észre 
először, hogy a déli sark felett egy, az Antarktisz-
nál is nagyobb méretű, közel kör alakú részén a 
sztratoszférában, minden évben tavasztól őszig 
elvékonyodott az ózonréteg. Ezt nevezték el kissé 
félrevezetően ózonlyuknak. Az ózonlyukban az 
ózon mennyisége sokkal kisebb a normál meny-
nyiségnél, ezért az UV-sugárzás védő hatása is 
sokkal gyengébb. A kutatások szerint az ózont a 
földön mesterségesen előállított halogén tartalmú 
gázok lebontják, így rombolva a föld ózonpajzsát. 
Halogén tartalmú gázokat az iparban (például 
egyes hűtőgépekben, dezodorokban, tűzoltóké-
szülékekben) és a mezőgazdaságban (növényvé-
dő szer) is használnak.
Az ózonréteg elvékonyodása az emberek egész-
sége szempontjából is egyre nagyobb kockázatot 
jelent. Az országok az ózonpajzs védelmében kü-
lönféle intézkedéseket hoztak. Ezek legfontosabb 
célja a halogén tartalmú gázok kibocsátásának 
csökkentése, helyettük új technológiák kidolgo-
zása. Ezen felül minél szélesebb tájékoztatás az 
oktatásban és a médiában. 
Az ózonlyuk miatt megerősödő UV-sugárzás el-
len mi is védekezhetünk, ha nyáron a déli órák-
ban nem tartózkodunk napon, UV-védő krém-
mel kenjük bőrünket, megfelelő ruházatot és 
napszemüveget használunk. És figyeljük az időjá-
rásjelentés UV-sugárzásra vonatkozó figyelmez-
tetéseit!
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V. Környezetünk 
és a fizika

Klímaváltozás

Az éghajlat, vagy más néven klíma a Föld minden egyes 
pontján állandóan változik. A változást a légkör fonto-
sabb fizikai tulajdonságainak (hőmérséklet, légnyomás, 
páratartalom) mérésével lehet nyomon követni. A hő-
mérséklet napi és éves ingadozása miatt célszerű napi 
és éves átlaghőmérsékletet számolni a föld egyes terü-
letein. Az éves átlaghőmérséklet is ingadozhat az évek 
során, azonban az utóbbi időkben ezek az értékek lassú 
emelkedést mutatnak. A tudósok úgy vélik, hogy az 
emelkedés oka elsősorban emberi tevékenységnek kö-
szönhető. A legfőbb oknak a szén-dioxid-, a metán- és 
a dinitrogén-oxid-kibocsátást, azaz az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős emelkedését tartják. A kibocsátásért leginkább az ipari termelés, a közlekedés 
és fűtés (tüzelőanyagok és üzemanyagok elégetése során felszabaduló üvegházhatású gázok), és a fokozott me-
zőgazdasági tevékenység okolható. Újabban megfigyelhető a nagyvárosok intenzív hőtermeléséből adódó helyi 
(lokális) melegedés is. 
A globális méretű felmelegedés egyik, Magyarországot kevésbé veszélyeztető következménye a tengerszint emel-
kedése. A sarkvidékeken található fagyott víz a felmelegedés hatására egyre nagyobb mennyiségben olvadni kezd, 
ami az utóbbi 100 évben a tengerszintet átlagosan 20 cm-rel emelte. Az emelkedés legsúlyosabb következménye a 
tengerparti nagyvárosok, termőföldek vízbe borulása, sőt egész szigetek eltűnése.
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V. Környezetünk 
és a fizika

Fényszennyezés

Amint lemegy a Nap, lámpát kapcsolunk. Az esti, éj-
szakai tevékenységünkhöz elengedhetetlen, hogy jól 
lássunk. A kültéri lámpák fénye azonban visszave-
rődik a megvilágított felületekről és szétszóródik a 
környezetünkbe. A nagyvárosokban a túlzott kültéri 
világítás, valamint a díszkivilágítások fényárba borít-
ják a várost környező légkört is. Éjszakai műholdfel-
vételeken „fényfoltok” rajzolják ki a Földön a nagyobb 
településeket, tengerpartokat. Az éjszakai fények egy-
részről hasznosak, biztonságot nyújtanak, és  esztétikai 
élményt nyújthatnak, ugyanakkor sok éjszakai állat 
életét keserítik meg, hiszen ők épp a Hold és a csil-
lagok alapján tájékozódnak. Sok rovart megzavar az 
erős éjszakai fény, amit tévesen a Napnak gondolnak, 
és folyamatosan akörül keringenek, vagy beleszállnak 
és elpusztulnak. A túlzó és helytelenül alkalmazott éj-
szakai kültéri világítás következménye a fényszennye-
zés. A fényszennyezés miatt a csillagászok számára is 
lehetetlenné válik a nagyvárosokban a csillagos égbolt 
vizsgálata.




