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A NAT 2020 és a hozzá kapcsolódó kerettantervek az előző, 2012-es Nemzeti alaptanterv átdolgozása,
korszerűsítése. 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 nyolcosztályos gimnáziumokban.
A NAT 2020, az új kerettanterv és a hetedik osztályban ajánlott heti egyórás óraszám alapján ebben
a kiegészítő füzetben az alábbi négy kerettantervi témakör kiegészítése szerepel:
1.
2.
3.
4.

Bevezetés a fizikába
Az energia
Mozgás közlekedés és sportolás közben
Lendület és egyensúly

A fenti témakörök fejlesztési feladatai és ismeretei zömmel benne vannak a jelen tankönyv egyes fejezeteiben, leckéiben, a kiegészítő füzetbe csak a kimaradt tanulnivalók kerültek. A tanulnivalók mellett
minden esetben feltüntetésre került, hogy a tankönyv mely leckéjéhez kapcsolódik.
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BEVEZETÉS

MEGFIGYELÉS, KÍSÉRLET, MÉRÉS
A mérések pontossága

A mérések során arra törekszünk, hogy a mérési
eredmény pontos legyen. Ebben egyrészt gátolhat
minket a mérési eszköz kialakítása. Egy vonalzóval
például, melynek milliméteres beosztása van, nem tudok pontosabb eredményt leolvasni, csak milliméteres pontosságot. Ha a telefonom vastagságát mérem
meg, azt látom, hogy az eredmény 8 mm és 9 mm
közé esik, közelebb a 8 mm-hez. Hiába próbálom
szemmel megbecsülni, hogy a telefonom vastagsága
8,2 mm, a helyes mérési eredmény 8 mm. Ha pontosabb eredményt szeretnénk kapni, akkor érzékenyebb
mérőeszközt kell választani, például vonalzó helyett
tolómércét. Hasonló okból szoktunk egy digitális óra
helyett stoppert használni. Az órával másodperc pontossággal tudunk mérni, a stopperrel ezredmásodperc
pontossággal.

mérési eredményt az indítás és az esés körülménye,
illetve a stopper elindításának és leállításának pontossága befolyásolja. Ilyenkor sokszor megismételjük
a mérést, és a kapott eredményeket átlagoljuk. Ez az
átlagérték lesz a mérés mérési eredménye.
A mérési eredmények elemzése

Egy jelenség tanulmányozásához a mérési eredmények elemzése szükséges. Például egy beteg napi háromszori testhőmérséklet-mérésének eredményeiből
következtetni lehet a beteg állapotára, gyógyulására.
Ilyenkor az egymást követő mérési eredményeket
hasonlítjuk össze. Megállapíthatjuk, hogy a mérési eredmények sorozata növekvő, csökkenő, esetleg
állandósult (stagnál), vagy éppen ingadozik. Ezeket
a következtetéseket tendenciának nevezzük. A tendenciákat könnyebb észrevenni, ha a mérési eredményeinket grafikonon, diagramon ábrázoljuk. A betegek lázgörbéje is egy ilyen diagram.
Ha egy jelenség vizsgálata során többféle mérést
is végzünk, akkor a különböző mennyiségek mérési
eredményei között valamilyen kapcsolatot is felfedezhetünk. Például egy elektromos játék vonat mozgását vizsgálva egyszerre mérhetjük az indulási ponttól
megtett távolságot és az ehhez szükséges időtartamot.

A mérés pontosságát külső körülmények is befolyásolhatják. Például szeretném megmérni, hogy
mennyi idő alatt esik le az asztal magasságából egy radír. A pontos eredmény érdekében stoppert választok,
és megmérem vele a radír elengedésétől a földbe csapódásáig eltelt időt. Ha újból elvégzem a mérést, nagy
valószínűséggel az előzőhöz közeli, de nem pontosan
ugyanazt az eredményt kapom. Ebben az esetben a
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A megtett távolságadatok és az ahhoz tartozó időadatok között kapcsolatot fedezhetünk fel. Nagyobb
távolság megtételéhez több idő szükséges. A menynyiségek közötti esetleges kapcsolatokat szintén
könnyebb észrevenni, ha az adatpárokat derékszögű
koordináta-rendszerben ábrázoljuk. Sok fizikai jelenség mérési eredményeiben vehetünk észre például
egyenes arányosságot vagy fordított arányosságot.
A jelenségek magyarázata

A szűkebb és tágabb környezetünkben lejátszódó
sokféle jelenségre a fizikusok a mérési eredmények
elemzéséből és elméleti megfontolásokból magyarázatokat, más néven elméleteket alkotnak, melyek
egyrészt igazolják a már megfigyelt jelenséget, és segítségével előre jelezhető egy jövőben bekövetkező
jelenség. A fizikusok az elméleteket aszerint csoportosítják, hogy miről szól a magyarázat. Ezek a fizika
szakterületei. A mechanika a dolgok mozgásának
magyarázatával foglalkozik, a hőtani elméletek a testek hőállapotának megváltozását magyarázzák (például a melegedést vagy az olvadást), az elektromágnesség az elektromos jelenségek és a mágneses hatások
elmélete, a fénytan a fényjelenségek elméleteit tartalmazza. Modern szakterületnek számít például a
kvantummechanika, amely a részecskék, atomok
változásával, kölcsönhatásával foglalkozik, és jelentős eredménye például a lézer vagy a LED. Modern
a relativitáselmélet is, mely a közel fénysebességgel
mozgó tárgyakat vizsgálja. Modern szakterületnek
számít a nukleáris fizika, amely az atomok magjában
lejátszódó jelenségeket magyarázza, és segítségével
építhetünk például korszerű atomerőműveket, vagy
a kozmológia, amely a világegyetem keletkezéséről
és jövőbeli alakulásáról szóló kérdésekre próbál magyarázatot adni, mint például az ősrobbanás elmélete
vagy a táguló világegyetem.

A változó elméletek

Egy jelenségre adott elmélet, magyarázat idővel elavulhat, mert a mérések pontosabbá válnak egy új
mérőeszköznek köszönhetően, vagy akár egy új felfedezés miatt. Ilyenkor a tudósok arra törekszenek,
hogy új magyarázatot találjanak, új elméletet alakítsanak ki. Az ókori, szabad szemes megfigyelések során
alakult ki az az elmélet, miszerint a Földet körülölelő világegyetem (kozmosz) a Napból, a Holdból, öt
bolygóból és pár ezer csillagból áll. Newton elmélete
kapcsolta össze egy csoporttá a Naprendszert, mely
később egy új eszköznek, a távcsőnek köszönhetően új
bolygók megismerését tette lehetővé, így mára nyolc
nagybolygót, kisbolygók ezreit és számos egyéb égitestet (üstököst, meteort) sorolunk Naprendszerünkbe. Hasonlóan alakult át a Tejút ködszerű értelmezése a Tejútrendszernek nevezett több száz milliárd
csillagból álló galaxis elméletévé. A mérések, megfigyelési módszerek fejlődése lehetővé teszi, hogy egyre
pontosabb képet fessünk e hatalmas rendszerről. Azt
régóta tudjuk, hogy a Nap körül bolygók keringenek.
No de vannak-e bolygók más csillagok körül? Két
svájci csillagász épp ilyen felfedezést tett: 1995-ben
kísérleti elemzéssel kimutatták, hogy egy szomszédos
csillag körül bolygó kering. Megfigyelésüket más csillagászok megismételték, és az eredményekből hasonló
következtetésre jutottak, mellyel a két csillagász állítását igazolták. Tudományos munkájáért a két csillagász 2019-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Mára a
megfigyelt, más csillagok körül keringő, úgynevezett
exobolygók száma meghaladja a négyezret.

5
NT_11715_K_Fizika7_TK_Kieg_beliv_NAT_2020_GL_tordelt3.indd 5

2020.05.22. 15:08:27

I. A TESTEK MOZGÁSA

1. NYUGALOM ÉS MOZGÁS
A körmozgás jellemzői

A kalapácsvető sportszere egy huzalhoz rögzített
fémgolyó, melyet a sportoló egyre gyorsabban forgat
maga körül. A hullámvasút kocsijainak és a benne ülő
embereknek a mozgása is tekinthető bizonyos szakaszokon körmozgásnak. A Föld a saját tengelye körül forog, a felszínén levő tárgyak, építmények ezért
körmozgást végeznek, melynek középpontja a Föld
tengelyén van. A Naprendszer belső bolygói is jó közelítéssel körpályán keringenek a Nap körül. Keress
példát környezetedben körmozgásra!
A körmozgást végző test bizonyos időközönként
visszatér kiindulási pontjába, mozgása ismétlődő szakaszokból áll. Az ilyen mozgásokat periodikus mozgásoknak nevezzük.
Mennyi idő alatt tesz meg egy kört az óra kis- és
nagymutatója? Mennyi idő alatt fordul meg a Föld
a saját tengelye körül? Mennyi idő alatt kerüli meg

a Föld a Napot, illetve a Hold a Földet? Az előző
kérdésekre adott válaszokban megadott időket a körmozgást végző test periódusidejének vagy keringési
idejének nevezzük. Forgómozgás esetén a periódusidő elnevezést használjuk. A periódusidő megmutatja,
hogy a forgó test mennyi idő alatt tesz meg egy teljes
fordulatot. A periódusidő jele: T, mértékegysége: másodperc, jele: s (secundum rövidítése). Tudtad, hogy
a Hold tengely körüli forgásának periódusideje és a
Hold Föld körüli keringési ideje megegyezik? Vajon
mi ennek a következménye?
A gépkocsikban a sebességmérő mellett egy fontos műszer található. Ez méri, hogy az autó motorjának tengelye percenként hány fordulatot tesz meg.
A képen látható műszerről leolvasható érték: percenként 2 · 1000 = 2000 fordulat. A fordulatszámot n
betűvel jelöljük, mértékegysége pedig 1 , vagy ha pers
1 .
cenkénti fordulatszámot mérünk, akkor
min
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II. A DINAMIKA ALAPJAI

14. A SÚRLÓDÁSI ERŐ
ÉS A KÖZEGELLENÁLLÁSI ERŐ
A járművek haladása

A járművek biztonságos haladásához az szükséges,
hogy a jármű forgó kerekei és az úttest (vagy sín)
között tapadás jöjjön létre. Gondold meg! Ilyenkor
éppen olyan gyorsan forog a kerék, mint amilyen
gyorsan halad a jármű. Ha a forgó kerék az úthoz tapad, és gázadással gyorsabb forgásra bírjuk a kereket,
akkor a jármű is gyorsabban fog haladni. Hasonlóan,
ha fékezéssel lassabb forgásra bírjuk a kereket, akkor
a jármű is lassabban fog haladni. Sőt ha a forgó kerék
az úthoz tapad, akkor kormányzással a forgó kereket
jobbra vagy balra fordítjuk, ezáltal a jármű is követi
azt az irányt.
Vannak olyan esetek, amikor a forgó kerekek és az
úttest közötti tapadás megszűnik, és a kerék csúszni
kezd az úttesten. Ez egyrészt akkor fordul elő, amikor
megváltozik az úttest felülete. Például amikor száraz
útról egy tócsás, vízátfolyásos útszakaszra hajtunk,
akkor a kerekek a vizes felületen nem tapadnak, kipörögnek (gyorsabban forognak, mint ahogy a jármű
halad), a jármű irányíthatatlanul csúszni kezd. Akkor
is megszűnik a tapadás, amikor a járművel vészfékezünk (blokkolás). Ekkor a kerekeket a fékekkel hirtelen megállítjuk, de a jármű továbbhalad a lendülete
miatt. Ilyenkor a kerék lassabban forog (vagy nem is
forog), mint ahogy a jármű halad, és megint csak irányíthatatlanul csúszni kezd.
A jármű megcsúszásának két veszélye is van. Az
egyik, hogy a jármű irányíthatatlanná válik. Ez azt

jelenti, hogy a jármű az oldalkormányzásra nem
reagál, valamint a jármű lassulásának ütemét sem tudjuk befolyásolni (esetleg még jobban fékezni). A másik veszély az, hogy a csúszáskor fellépő lassítóerő
mindig kisebb, mint a tapadáskor fellépő erő, ezért
megcsúszáskor a fékezés ideje és a fékút is jelentősen
megnő. A megcsúszások ellen az újabb járművekbe
kipörgésgátlót, blokkolásgátlót és menetstabilizátort
is beépítenek.
Az önvezérelt autók

Nyári utazásunk alkalmával autóval szeretnénk eljutni az úti célhoz. Térképen kiválasztjuk a legjobb útvonalat, majd a vezető pedálok, karok és a kormány
segítségével elvezeti az autót. Közben figyelnie kell
a környezetét: az utat, a jelzőtáblákat, az úton és az
út mellett lévőket. Az autó irányításával bármilyen
váratlan helyzetre azonnal reagálnia kell. Ezt az öszszetett folyamatot nevezzük vezérlésnek. A fejlesztőmérnökök azon dolgoznak, hogy a vezérlés egyes
részeit, vagy akár a teljes vezérlést a vezető helyett
maga az autó végezze. Ehhez érzékelőket, szenzorokat, számítógépes irányítást dolgoznak ki. Napjainkban már sok feladat automatizált az autókban. Például tempomat, automata sebességváltó, kipörgésgátló,
blokkolásgátló, menetstabilizátor, parkolásasszisztens,
hogy csak párat említsünk. De még sok fejlesztés kell
ahhoz, hogy az utakon teljesen önvezérelt autók közlekedjenek.
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II. A DINAMIKA ALAPJAI

18. A LENDÜLET
A lendület megmaradásának vizsgálata

Figyeljük meg azonos tömegű tárgyak ütközését! Egy
pénzérmét pöcköljünk neki az asztalon álló másik,
azonos tömegű pénzérmének! Vagy gurítsunk egy golyót (lehet acél-, üveg- vagy biliárdgolyó is) egy álló
másik, azonos tömegű golyóhoz! A kísérletekből láthatjuk, hogy a nekigurított tárgy megállt, míg az álló az
ütközés hatására mozgásba lendült, és a másik tárggyal
azonos sebességgel mozgott tovább. Ha a tárgyak lendületét vizsgáljuk, azt is mondhatjuk, hogy a mozgó
tárgy mintha átadta volna a lendületét az álló tárgynak.
Sok ütközés megvizsgálása igazolta azt az elméletet, amit a lendület megmaradása tételének nevezünk.
Ez így szól:
A környezet által nem befolyásolt két tárgy kölcsönhatásakor a két tárgy lendületének összege a folyamat során mindvégig állandó.
Például amikor a tekegolyó a tekebábuval ütközik,
az ütközés kezdetén az összlendületet csak a tekegolyó lendülete adja. Az ütközés végén is ugyanennyinek kell lennie az összlendületnek, mert az ütközést

a környezet nem befolyásolta, a padló tapadása elhanyagolható. Az ütközés végére az összlendület két
részből tevődik össze: a bábu lendületéből és a tekegolyó lendületéből. Az ütközés végére a bábunak lett
lendülete és így sebessége, míg a tekegolyó lendülete
és így a sebessége is kisebb lett.
Hasonlóan magyarázhatjuk az ágyúlövést is. Az
ágyú és a bele töltött ágyúgolyó a kilövés előtt nyugalomban van, így összlendületük nulla. A kölcsönhatás után (kilövés) a golyó és az ágyú is lendületre tesz szert, hiszen mozognak. A golyó előrerepül,
míg az ágyú hátragurul. Mozgásuk ellentétes, tehát
a lendületük is ellentétes előjelű. Így lehet, hogy az
összlendületük nulla marad. Ugyanakkora a lendületük nagysága, csak ellentétes előjelűek. Így az is
érthető, hogy miért lesz a kis tömegű golyónak nagy
sebessége, és miért gurul lassan hátra az ágyú.
Az ágyúk hátragurulását a csatákban a földhöz
rögzítéssel, kitámasztással kerülték el. Ilyenkor a környezet befolyásolja az ágyú-ágyúgolyó kölcsönhatást,
ezért ekkor nem érvényes a lendület megmaradásának tétele.
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Rugalmas vagy rugalmatlan?

A kosárlabda, a teniszlabda, az acélgolyó a földre ejtés
után visszapattan, viszont ha egy gyurmagolyót ejtünk
el, az a becsapódás után kilapulva a talajon marad. Ha
jobban megvizsgáljuk a labdák becsapódását a talajba, akkor észrevehetjük, hogy azok is kisebb-nagyobb
mértékben belapulnak, de utána visszanyerik eredeti alakjukat. Az ilyen változást rugalmas alakváltozásnak nevezzük. A gyurma alakja ezzel szemben
a becsapódás után is úgy maradt, nem nyerte vissza
eredeti alakját. Ez rugalmatlan alakváltozás. Rugalmas alakváltozás során a becsapódó labda a mozgási
energiáját majdnem egészében visszanyeri, ezért tud
a labda majdnem visszapattanni a kezünkig. Rugalmatlan alakváltozás során viszont a becsapódó gyurma a mozgási energiáját nem nyeri vissza, az átalakul
a gyurma belső energiájává. Ezért a gyurma a talajon
marad.
Az autók tervezésekor az ütközésekre is gondolnak. Az autó eleje olyan fémötvözetből van, amely
egy erős ütközés hatására rugalmatlan alakváltozást
szenved, összegyűrődik. Ez azért fontos, mert ezzel
az ütközés energiájának egy része belső energiává
alakul, és kisebb az utasok sérülésének esélye. Az
utastér fémváza viszont éppen olyan fémből készül,
amely kis alakváltozás után visszanyeri eredeti alakját, így az utastér nem gyűrődik, ezzel is óvva az utasokat.

A szilárd anyagok szerkezete

A szilárd anyagok, más anyagokhoz hasonlóan, apró
részecskék sokaságából állnak. A többi anyagtól az
különbözteti meg őket, hogy a szomszédos részecskéik között szoros kapcsolat van, és ez a szoros kapcsolat nem sok lehetőséget biztosít, hogy egy részecske
a szomszédai mellől elmozduljon. Úgy képzelhetjük
el a szilárd anyagok szerkezetét, mintha a részecskék apró kis golyók lennének, és a szomszédos golyókat pici rugócskák kötnék össze. A részecskéknek
sok mozgásterük nincs, épphogy egy helyben rezegni
tudnak. A golyócskák tömegével, a szomszédok távolságával és a szomszédok számával magyarázható
például, hogy minden szilárd anyagnak más és más a
sűrűsége. Vagy az elképzelt rugók erőssége magyarázhatja, hogy miért vannak rugalmas és kevésbé rugalmas szilárd anyagok.
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IV. HŐTAN

41. AZ ENERGIA.
AZ ENERGIA FAJTÁI
Az energiahordozók

A természetben vannak olyan anyagok, objektumok,
amelyek tőlünk függetlenül, vagy alkalmas körülmények között jelentős energiát tudnak átadni környezetüknek. Ha ezekből valamilyen folyamat során
energiához jutunk, akkor ezeket energiaforrásoknak
nevezzük. Legfontosabb energiaforrásunk a Nap.
A Napban és a többi csillagban – a belsejükben zajló
folyamatoknak köszönhetően – állandó energiaátalakulás zajlik. Az energiájukat, többek között, fény

formájában ontják a világűrbe. A Napból származó
fényenergia feltétlenül szükséges a növényeknek, hiszen a napenergia segítségével képesek a növekedésre. A Nap sugarai melegítik fel a földet, a napenergia
tartja fenn a víz körforgását, valamint a légmozgást
is. A Napból érkező energiát a családi házak tetejére
szerelt cellák segítségével is fel lehet használni. A házak tetején napkollektorok és napelemek is találhatók,
de nem ugyanúgy működnek. Az egyik meleg vizet, a
másik áramot állít elő.
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IV. HŐTAN

42. ENERGIAVÁLTOZÁSOK.
AZ ENERGIA MEGMARADÁSA
Az energiának ára van

Az épületek lakói az energiát felhasználják, ők az
energiafogyasztók. A felhasznált energiának ára van.
A fát, az olajat, a szenet meg kell vásárolni, a gázt és
az elektromos áramot a szolgáltatótól vesszük meg.
A szolgáltatók gázmérőt és elektromos fogyasztásmérőt (villanyórát) szerelnek a bejárathoz, melyek mérik
az elhasznált energia mennyiségét. A szolgáltatók a
mért adatok alapján számláznak, a kapott gázszámlát
és villanyszámlát az energiafogyasztóknak havonta be
kell fizetniük a szolgáltatóknak.
Milyen típusú energiaforrásokat használtok otthon? Mekkora a család egyhavi energiaigénye? Számolj utána! A gázszámlán megajoule-ban (MJ), azaz
millió joule-ban adják meg az energiát, az elektromos
energiát kilowattórában (kWh), aminek átváltása a
következő: 1 kWh = 3,6 MJ. Fával vagy olajjal való
tüzelés esetén a térfogatból és a sűrűségből tömeget, a
tömegből és a fűtőértékből energiát tudsz számítani.
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IV. HŐTAN

44. TELJESÍTMÉNY
A lakásban található leggyakoribb fogyasztók

A lakásban található fogyasztók közül néhánynak
megadtuk a jellemző teljesítményadatát. A megadott
teljesítményből és a működés idejéből könnyen kiszámítható az energiafogyasztás.
digitális kvarcóra

0,001–0,005 mW

zsebszámológép

1–50 mW

zsebizzó

1–2 W

videokamera

3–10 W

hálózati izzó

15–100 W

kompakt fénycső

8–20 W

televízió

50–100 W

számítógép (laptop)

40–250 W

hűtőszekrény

60–100 W

mikrohullámú sütő

600–2500 W

porszívó

1000–1800 W

mosógép

1500–2500 W

vasaló

1200–1800 W

villanytűzhely

1500–4500 W

bojler

1200–3000 W

klímaberendezés

2000–3000 W

A természetben a napenergián kívül még találunk
más energiaforrásokat is, melyek úgy tűnhetnek, kifogyhatatlanok. Ezeket, a napenergiával együtt, megújuló energiaforrásoknak nevezzük. Ilyen a vízenergia
vagy a szélenergia. A föld alól is nyerhetünk energiát:
a feltörő hévizek és a talaj mélyebb rétegeinek hőjét
energiaforrásként használhatjuk. Ezek a geotermikus
energiák.
A gyertyák csak akkor szolgáltatnak energiát, ha
meggyújtjuk azokat. Ha nem ég a gyertya, energiát
sem ad. A gyertya anyaga, a viasz, energiaforrás, melyből égetéssel lehet kinyerni az energiát. Ha a gyertya
leég, az energiaátadás is befejeződik. A gyertyához
hasonlóan vannak olyan energiaforrások, melyekből
azok elégetésével nyerünk energiát, ezért ezeket nem
megújuló (fosszilis) energiaforrásoknak nevezzük.
Ilyenek az üzemanyagok és a fűtőanyagok; ezek közül
a legfontosabbak a benzin, a szén és a földgáz.
Vannak olyan energiaforrások, melyek energiáját
nem használjuk fel közvetlenül, hanem valamilyen
energiaátalakulás során, más formában jutunk az
energiájukhoz. Az így előállított energiahordozók a
másodlagos energiaforrások, ilyen például az elektromos áram vagy a gőz.

Példa

Mekkora az energiafogyasztása egy 120 W teljesítményű számítógépnek, amely 4 órán át működik?

Megoldás
Az energiafogyasztást a teljesítmény és az üzemidő
szorzatából számíthatjuk ki.
W = P ∙ t = 120 W ∙ 14 400 s = 1 728 000 J = 1728 kJ
De megadhatjuk más mértékegységben is:
W = P ∙ t = 0,12 kW ∙ 4 h = 0,48 kWh
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