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A FIZIKA TANTÁRGYI PROGRAM ÁLTALÁNOS 

BEVEZETŐJE 

A fizika oktatása során a hangsúly a fizikai gondolkodásmódra, a fizika megismerési 

módszereire, mindennapi életben való alkalmazhatóságára esik, olyan ismeretekre, melyekre a 

nem szakirányba továbbtanuló tanulónak is szüksége van. Az oktatási, tanulási folyamat mélyíti 

a szükséges szakmai ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon 

belüli és a tantárgyak közötti releváns információkat és szervesen épít a jelenségalapú 

tudásszervezés alapelveire.  

A mai korban az információkat, a szakismereteket az egyre könnyebben és hatékonyabban 

használható digitálisadatbázisok biztosítják. Ugyanakkor az adatbázisok sikeres használatához 

személyes tudásra is szükség van.  A természettudományos és mérnöki pályákra készülőknek 

tisztában kell lenniük az ismeretrendszerek fő struktúrájával, kulcsfogalmainak jelentésével és 

megfelelő matematikai kompetenciákkal is rendelkezniük kell. A tantárgy céljai közt szerepel 

a fizika természettudományos és általános társadalmi kontextusának kibontása, mely leginkább 

a tudománytörténet érdekesebb fejezeteinek tanulmányozása révén válik lehetővé. A fizika 

művelése, mint minden természettudományos tevékenység, működése és hatásai okán 

társadalmi jelenség.  

 

A fizika tanulásának célja, hogy a tanuló: 

1. azonosítani tudja a fizika körébe tartozó problémákat, a természeti és technikai környe-

zet leírására a megfelelő fizikai mennyiségeket használja, a jelenségek értelmezése so-

rán a megismert fizikai elveket alkalmazza; 

2. a megismert jelenségek kapcsán egyszerű számolásokat végezzen, grafikus formában 

megfogalmazott feladatokat oldjon meg, egyszerű méréseket, megfigyeléseket tervez-

zen, végrehajtson, kiértékeljen, ábrákat készítsen; 

3. tudjon információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a rendelke-

zésre álló információforrásokban, elektronikus adathordozókon, nyitottan közelítsen az 

újdonságokhoz folyamatos érdeklődés mellett; 

4. ismerje meg a fenntartható fejlődés fogalmát és fizikai vonatkozásait, elősegítve ezzel 

a természet és környezet, illetve a fenntartható fejlődést segítő életmód iránti felelős-

ségteljes elköteleződés kialakulását; 

5. felismerjen és megértsen a természettudományok különböző területei között fennálló 

kapcsolatokat konkrét jelenségek kapcsán; 



 

 

6. eligazodjon a közvetlen természeti és technikai környezetükben, illetve a tanultakat al-

kalmazni tudja a mindennapokban használt eszközök működési elvének megértésére, a 

biztonságos eszközhasználat elsajátítására; 

7. felismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémá-

kat, tudatosítsa az emberiség felelősségét a környezet megóvásában; 

8. fel tudja tárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét; 

9. képessé váljon Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásában szemlélni, az emberiség 

fejlődéstörténetét, jelenét és jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni; 

10. tisztába kerüljön azzal, hogy a tudomány művelése alapvetően társadalmi jelenség; 

11. megtanuljon különbséget tenni a valóság és az azt leképező természettudományos mo-

dellek, leírások és világról alkotott képek között; 

12. felismerje, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a 

jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja, a fizika törvényei általánosak, amelyek a 

kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén 

is érvényesek. 

 

A tantárgy tanításának specifikus jellemzői a 7–8. évfolyamon 

A fizika a 7–8. évfolyamon önálló tantárgyként kerül oktatásra. Az életkori szakasznak 

megfelelően a tananyag feldolgozása jelenségközpontú, tehát valamilyen megfogható, 

megfigyelhető, megtapasztalható jelenségből kiindulva kerül feldolgozásra. A témaválasztás 

gyakorlatorientált, az egyes témák feldolgozásának célja mindig valamilyen gyakorlati, a 

mindennapokban hasznos ismeret megszerzése. Fontos szempont a tananyagválasztás során az 

aktualitásra való törekvés, tehát az anyag a hétköznapjainkban aktuálisan használt eszközeink 

működésének megértésére fókuszál, ahol lehetséges, az aktuális hírekre reflektál. Ebben az 

életkori szakaszban a tananyag feldolgozása elsődlegesen kvalitatív, és ebben a minőségében 

inkább leíró, megfigyelő, mint értelmező, miközben cél az értelmező gondolkodás fejlesztése, 

az életkornak megfelelő szintű modellalkotás. 

Nem cél, hogy ezek a modellek maradéktalanul megfeleljenek a magasabb tudományosság 

igényeinek, inkább a tanuló életkori sajátosságaiból, előzetes tudásából kiindulva szolgáljanak 

eszközként a természettudományos gondolkodás elsajátításához. A tananyag feldolgozása 

során alkalmazandók a differenciálás elvei, a magyarázatok mélységét a diákcsoport 

képességeihez kell igazítani. A műveltségtartalmak ebben az életkori szakaszban a közvetlen 

környezet jelenségeinek megfigyeléséhez, a mindennapokban használt eszközök működésének 

leírásához kapcsolódnak. Ugyanakkor a tanuló általános képet szerez a Világegyetem 



 

 

nagyságrendjeiről, ezen belül a Föld elhelyezkedéséről az Univerzumban, valamint a természeti 

folyamatokat és technikai eszközök működését egyaránt meghatározó energetikai 

viszonyokról. 

 

A tantárgy tanításának specifikus jellemzői a 9–10. évfolyamon 

A fizika a középiskolában a szaktárgyi ismeretek elmélyítésén, az összefüggések megértésén 

túl a mindenki számára fontos, mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszik. 

A tanulónak a tantárggyal való foglalkozás során fel kell ismernie, hogy a fizika hasznos, az 

élet minden fontos területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. A cél a 

problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a 

motiváció folyamatos fenntartásának és minden tanuló eredményes tanulásának érdekében, 

megteremtve a lehetőségét annak, hogy a tanuló logikusan gondolkodó, a világ belső 

összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész felnőtté váljon. Korunkban a hatékony oktatás 

elképzelhetetlen aktív tanulás nélkül, ami a tanár részéről egyszerre kíván módszertani 

sokféleséget és új értékelési eljárások meghonosítását. Fontos megmutatni a tanulónak azt, 

hogy természettudományos tudásunk az osztatlan emberi műveltség része, és ezer szálon 

kapcsolódik a humán kultúrához, a lét nagy kérdéseihez. A fizika tanulása-tanítása során a 

természettudományos világkép fejlődik, átalakul, és ez a fejlődés a technikai fejlődést alapozza 

meg. A fizika tanulása során elsajátítandó az a szemlélet, amely a tudomány működését olyan 

társadalmi jelenségnek tekinti, amelynek szabályozása, háttérintézményei, témaválasztása, 

következtetései megjelennek mindennapi döntéseinkben, értékítéletünkben. A tudomány és a 

gazdaság szoros kapcsolatban van, és kapcsolatrendszerük legfőbb jellemzőinek megismerése 

elengedhetetlen a felelős állampolgári viselkedés elsajátításához. A tanulási terület 

műveltségtartalmai a közvetlen környezetünkről megszerezhető ismereteket mélyítik el, 

ugyanakkor kitekintést adnak a tágabb környezetre is. Az emberiség globális problémáira 

hívják fel a figyelmet, s bemutatják a modern természettudomány újszerű, szemléletformáló 

eredményeit, valamint azt az eredményekben rejlő perspektívát, mely az elméleti kutatás és a 

technikai fejlődés előtt áll. 

Értékelés a fizika órán és az értékelés formái  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló abszt-

rakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a jelen-

ségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással 

való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni 



 

 

a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania az 

egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is. A hagyo-

mányos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy 

a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy 

csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 

 szóbeli felelet, 

 feladatlapok értékelése, 

 tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 rajzok készítése, 

 modellek összeállítása, 

 számítási feladatok megoldása, 

 kísérleti tevékenység minősítése, 

 kiselőadások tartása, 

 munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

 gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzet) jutalomponttal történő elismerése, 

 poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

 természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése, üzemlátogatási 

tapasztalatok előadása. 

 

Az iskolastruktúra szerint a tantárgy óraszámai a következőképpen alakulnak          
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hatosztályos reál (A) 1,5 1,5 2 3   3,4 

hatosztályos humán (B) 1,5 1,5 2 3   3,4 

négyévfolyamos jog-közg.-kom. (C)   2 3    

négyévfolyamos műszaki (D)   3 3 5 5  

négyévfolyamos egészségügyi (D)   2 2 1   

nyelvi előkészítő (E)   2 3   3,4 

  



 

 

HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a hatévfolyamú 

osztályoknál  7. évfolyamon bevezetjük az új NAT-ot.  

Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf  

Az új NAT szerinti tankönyvek 7. osztályban heti 1, 8. osztályban heti 2 órára készülnek, 

iskolánkban ettől eltérünk, 7. és 8. osztályban heti 1,5 óra elosztást követjük. 

A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A tantárgy heti óraszáma: 1,5  + 1,5 

Az új NAT szerinti tankönyvek 9. osztályban heti 2, 10. osztályban heti 3 órára készülnek, 

iskolánkban is ezt az óraelosztást követjük.  

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

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 3 

A hat évfolyamos gimnázium specialitásai 

A hat évfolyamos gimnáziumba járó diákok négy éven át ugyanabban az intézményben tanulják 

a fizikát. Ez teszi lehetővé, hogy a tanterv felépítése egységesebb, az oktatási folyamat pedig 

hatékonyabb lehessen. A 9. osztályban a tanár jobban alapozhat a diákok előzetes ismereteire, 

nem szükséges újragondolni a munka formai kereteit, nem kell időt fordítani a különböző 

iskolákból érkező tanulók képességeinek feltérképezésére. E miatt nyílik lehetőség arra, hogy 

a hat osztályos gimnáziumok számára készült kerettantervben alapozó jelleggel már a 7-8. 

évfolyamon megjelenjen és megvalósuljon néhány olyan tanulási eredmény, amit a Nat a 

négyosztályos gimnáziumok esetében a 9-10. évfolyamon ír elő. A fejlesztési feladatok és 

ismeretek ilyen átcsoportosítása révén a 9-10. évfolyamon több idő jut a tapasztalatok szerint 

sokaknak nehézséget okozó témák elmélyültebb tárgyalására az ezekben a témakörökben a 

kerettantervben megjelenő új fejlesztési feladatok és ismeretek segítségével.  

Ezek a változások azonban nem módosítják a Nat eredeti szellemiségét és módszertanát. 

Megmarad a tananyag korábbi spirális felépítése is, azaz a 7-8. évfolyamon szereplő témakörök 

a 9-10. évfolyamon ismét, immár magasabb szinten megismétlődnek. Egyes estekben az 

egymásra épülés még fokozottabban is jelentkezik. Például a 9-10. évfolyam elején új 

tartalomként már megjelenik a súlyerő fogalma, a súlytalanság tárgyalása azonban csak az 

oktatási szakasz végén lévő fejezetben található meg.  

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf


 

 

7. évfolyam 

 

A 7. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására 

ajánlott óraszám 

Bevezetés a fizikába (1) 8 

Mozgás közlekedés és sportolás közben (2) 10 

Lendület és egyensúly (2, 4) 10 

Az energia (5) 8 

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a 

környezetünkben (3, 4) 

15 

Témahetek 3 

Összes óraszám: 54 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Bevezetés a fizikába 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás Hosszúságmérés, tömeg és térfogatmérés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével; 

 értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adato-

kat. Méréseket végez a mobiltelefon szenzorjainak segítségével; 

 értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban 

megismert vagy saját maga által alkotott egyszerű elképzelés segítsé-

gével. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Javasolt tevékenységek 

 A fizika tudománya által 

vizsgálható jelenségek felis-

merése, a tudományos meg-

ismerés ismérvei 

 A testek mérhető tulajdonsá-

gai: a hosszúság, térfogat, 

tömeg jele, mértékegységei 

és mérőeszközei, a mérték-

egységek átváltása 

 megfigyeléseket és kísérlete-

ket végez a környezetében, 

az abból származó tapaszta-

latokat rögzíti; 

 felismeri a tudomány által 

vizsgálható jelenségeket, 

azonosítani tudja a tudomá-

nyos érvelést, elemzően 

 Adott idejű folyama-

tok létrehozása (pl. 

15 másodperc alatt 

leguruló golyó) 

 Szilárd, folyékony és 

légnemű anyagok tér-

fogatának értelme-

zése, mérése 



 

 

 Az alapvető fizikai mennyi-

ségek jellemző értékeinek 

tapasztalati becslése  

 Az eltelt idő és a hőmérsék-

let jele, mértékegységei. A 

Celsius-skála 

 A távolság, a térfogat, az el-

telt idő, a tömeg, a hőmér-

séklet közvetlen mérése a 

rendelkezésre állóeszközök-

kel (beleértve a mobiltelefon 

óráját vagy a digitális kony-

hai mérleget, más konyhai 

mérőeszközt)  

 A mérés pontosságának 

becslése ismételt mérések, 

illetve az eszköz jellemző 

adatainak ismeretében. A 

mérési eredmények összeha-

sonlítása 

 Azonos anyagból készült 

különböző tömegű testek tö-

megének és térfogatának 

kapcsolata. Az anyagra jel-

lemző sűrűség megállapítása 

 Sűrűségadatok használata a 

tömeg vagy térfogat kiszá-

molására 

 Sűrűségmérés a tömeg mé-

résével és a szabályos test 

térfogatának számolásával, 

illetve a nem szabályos test 

vizsgálja egy elképzelés tu-

dományos megalapozottsá-

gát;  

 hétköznapi eszközökkel mé-

réseket végez, rögzíti a mé-

rések eredményeit, leírja a 

méréssorozatokban megfi-

gyelhető tendenciákat, ennek 

során helyesen használja a 

közismert mértékegységeket; 

 ismeri a fizika fontosabb 

szakterületeit; 

 tájékozott a fizika néhány új 

eredményével kapcsolatban. 

 

 Nagyon kis méretek 

(pl. papírlap vastag-

sága, hajszál átmé-

rője) mérése 

 Az emberi test mére-

teihez kötött távolsá-

gok vizsgálata 

 Időtartam becslése 

(pl. 1 perc elteltének 

becslése számolással) 

 Távolságok mérése 

digitális térképeken 

 Külső hőmérséklet 

vizsgálata egy adott 

időszakban, az ered-

mények ábrázolása, 

átlagérték kiszámí-

tása 

 A Föld éghajlatának 

globális változásával 

kapcsolatos hőmér-

sékleti adatsorok 

elemzése 

 Szilárd és folyékony 

anyagok sűrűségének 

összehasonlítása, il-

letve becslése csopor-

tos kísérletezés során 

 Bemutató készítése a 

fizika egyik neveze-

tes felismeréséről. 

Milyen előzményei 



 

 

térfogatának mérése kiszorí-

tott víz térfogata alapján 

 A fizika szakterületei, né-

hány újabb eredmény egy-

szerű bemutatása, egy állítás 

tudományos megalapozott-

ságának elemző vizsgálata 

 

voltak, milyen bizo-

nyítékok támasztják 

alá, milyen viták kí-

sérték a felismerés 

megfogalmazását? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés 

pontossága, a mért adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Mozgás közlekedés és sportolás közben 

Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás 

mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés 

pontossága, a mért adatok átlaga, becslés, tudományos eredmény 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési 

elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés 

egyes fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt 

hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődésével 

kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve 

néhány járműbiztonsági rendszer működésének fizikai hátterével; 

 helyesen használja az út, a pálya és a hely és a sebesség fogalmát, 

valamint az átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmoz-

dulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Javasolt tevékenységek 

 A hely megadása, a környe-

zetben tapasztalható mozgá-

 megfelelően tudja összekap-

csolni a hely- és időadatokat. 

Különbséget tesz az út és el-

 Anyaggyűjtés és be-

szélgetés Newton 

vagy Galilei életéről, 



 

 

sok megfigyelése, csoporto-

sítása a pálya és a helyvál-

toztatás gyorsasága alapján 

 A sebesség nagysága, irá-

nya, mértékegysége 

 A közel állandó sebességű 

mozgások (mozgólépcső, 

autó, korcsolya) megfigye-

lése, kialakulásuk körülmé-

nyei, Newton első törvénye 

 A megtett út, az utazásból 

hátralévő idő kiszámolása a 

sebesség nagyságának segít-

ségével 

 Az elejtett test mozgásának 

vizsgálata. A nehézségi erő 

és a nehézségi gyorsulás. 

Newton 2. törvénye 

 A gépkocsi sebességmérője 

által mutatott értékek értel-

mezése: állandó és változó 

nagyságú sebesség, az átlag-

sebesség és pillanatnyi se-

besség jelentése 

 Egyszerű számítások az 

egyenes pályán, állandó se-

bességgel haladó gépjármű 

mozgásával kapcsolatban: 

Az elmozdulás, megtett út és 

a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

 A közel állandó sebességű, 

egyenes vonalú mozgások 

mozdulás fogalma között. Is-

meri, és ki tudja számítani az 

átlagsebességet, a mérték-

egységeket megfelelően 

használja. Tudja, hogy lehet-

nek egyenletes és nem 

egyenletes mozgások. Ismeri 

a testek sebességének nagy-

ságrendjét; 

 meghatározza az egyenes 

vonalú egyenletes mozgást 

végző test sebességét, a 

megtett utat, az út megtételé-

hez szükséges időt; 

 tisztában van a mozgások ki-

alakulásának okával, ismeri 

az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindítá-

sában, valamilyen külső ha-

tás kompenzálásában;  

 megismeri jelentős fizikusok 

életének és tevékenységének 

legfontosabb részleteit, azok 

társadalmi összefüggéseit 

(pl. Isaac Newton, Arkhimé-

dész, Galileo Galilei, Jedlik 

Ányos). 

 

sokoldalú kutatásai-

ról 

 Sebességrekordok 

gyűjtése, vizsgálata 

 Közlekedéstervezés 

pl. valamilyen appli-

káció segítségével, az 

átlagsebességek vizs-

gálata 

 Sebesség mérésére 

szolgáló eljárás ki-

dolgozása 

 Mozgás elemzése va-

lamilyen telefonos 

applikáció segítségé-

vel 

 



 

 

(buborék a Mikola-csőben, 

mozgólépcső, csúszás jégen) 

megfigyelése, kialakulásá-

nak magyarázata 

 A gyorsuló és kanyarodó 

autó sebesség változását 

okozó külső hatás (súrlódás, 

súrlódási erő) azonosítása 

 A sebességváltozást okozó 

erő nagyságának és a tömeg 

szerepének megfigyelése fé-

kezés során 

 Az önvezérelt autó műkö-

dési elve 

 A légzsák és a biztonsági öv 

működésének fizikai magya-

rázata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, 

nehézségi gyorsulás, erő, Newton első és második törvénye 

 

Tematikai egység 3. Lendület és egyensúly 

 

Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, 

nehézségi gyorsulás, erő, Newton első és második törvénye 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működési 

elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés 

egyes fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt 

hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődésével 

kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;  



 

 

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfon-

tosabb részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, 

Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

 A lendület kiszámítása, a len-

dület megmaradásának vizs-

gálata néhány hétköznapi 

helyzetben 

 Felismeri, hogy a lendületnek 

nem csak nagysága, hanem 

iránya is van  

 A rakéta mozgásának kísérleti 

vizsgálata (léggömb-rakéta), 

fizikai magyarázata. Newton 

3. törvénye 

 Körmozgások és lengések 

(például a hinta lengései) 

megfigyelése, a periódusidő 

mérése. A periódusidőt befo-

lyásoló tényezők azonosítása  

 A környezetünkben megfi-

gyelhető nyugvó testek 

egyensúlyának vizsgálata. 

Annak magyarázata, hogy mi-

ért nem esik le, miért nem 

fordul el a test, az erő forgató 

hatásának felismerése 

 Rugalmas és rugalmatlan 

alakváltozások megfigyelése, 

a kétféle viselkedés összeha-

sonlítása, az erő alakváltoz-

tató hatásának felismerése 

 egyszerű eszközökkel létre-

hoz periodikus mozgásokat, 

méri a periódusidőt, fizikai 

kísérleteket végez azzal kap-

csolatban, hogy mitől függ a 

periódusidő; 

 tisztában van a mozgások ki-

alakulásának okával, ismeri 

az erő szerepét egy mozgó 

test megállításában, elindítá-

sában, valamilyen külső ha-

tás kompenzálásában; 

 tisztában van a rugalmasság 

és rugalmatlanság fogalmá-

val, az erő és az általa oko-

zott deformáció közötti kap-

csolat jellegével. Be tudja 

mutatni az anyag belső szer-

kezetére vonatkozó legegy-

szerűbb modelleket, kvalita-

tív jellemzőket; 

 egyszerű esetekben kiszá-

molja a testek lendületének 

nagyságát, meghatározza 

irányát. 

 

 Egyszerű ütközé-

sek kísérleti vizsgá-

lata a lendületmeg-

maradás szemlélte-

tésére  

 Billiárdgolyók üt-

közésének megfi-

gyelése 

 Egyes háztartási 

eszközök, mint 

egyszerű gépek 

erőátvitelének vizs-

gálata 

 A Föld mozgási pe-

riódusainak vizsgá-

lata az időszámítás 

szempontjából 

 Anyaggyűjtés és 

beszélgetés: Arkhi-

médész és gépei 

 Néhány gép (pél-

dául: emelők, gőz-

gép, elektromos 

motor, benzinmo-

tor) működésének 

megfigyelése, gaz-

daságot, társadal-

mat megváltoztató 



 

 

 Szemléletes kép kialakítása a 

szilárd anyagok belső szerke-

zetéről 

hatásának bemuta-

tása 

 A szilárd anyagok 

belső szerkezetét 

ábrázoló rajz vagy 

demonstrációs esz-

köz készítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, 

amplitúdó rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik törvénye 

 

Tematikai egység Az energia Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyen-

súly, amplitúdó rezgésszám, rugalmas alakváltozás, Newton harmadik 

törvénye 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környe-

zetkárosító hatásait, és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a 

károsító hatások csökkentésének módjára; 

 tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt le-

hetséges negatív hatásainak és az ezek elkerülésére használható 

fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, szennyezők 

távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás). 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenységek 



 

 

 A teljesítmény használata az 

energiafogyasztás meghatározá-

sára 

 A lakásban található legna-

gyobb fogyasztók kiválasztása, 

jellemző adataik (teljesítmény, 

energiafogyasztás) áttekintése 

 A háztartásban használt ener-

giahordozók megismerése: 

elektromos áram, földgáz, szén, 

fa 

 Az energiahordozók jellemzése, 

csoportosítása: fosszilis energia, 

zöldenergia  

 Az energia árának becslése né-

hány fűtési-melegítési módszer 

(például gázkonvektor, elektro-

mos vízmelegítő) esetében a 

háztartás számláinak segítségé-

vel 

 A rugalmas energia mozgási 

energiává alakulásának (rugós 

eszközzel kilőtt golyó), a hely-

zeti energia mozgási energiává 

alakulásának (zuhanó test) meg-

figyelése. A mozgási energia 

belső energiává alakulásának 

(összedörzsölt tenyér) megfi-

gyelése 

 Az erőművekben bekövetkező 

energiaátalakulások vizsgálata, 

az energia megmaradása 

 A szélerőmű, napelemek, nap-

kollektor működésének értelme-

zése 

 tisztában van azzal, hogy az 

energiának ára van, gyakor-

lati példákon keresztül ismer-

teti az energiatakarékosság 

fontosságát, ismeri az ener-

giatermelés környezeti hatá-

sait, az energiabiztonság fo-

galmát; 

 ismeri a jövő tervezett ener-

giaforrásaira vonatkozó leg-

fontosabb elképzeléseket; 

 előidéz egyszerű energiaát-

alakulással járó folyamatokat 

(melegítés, szabadesés), meg-

nevezi az abban szereplő 

energiákat; 

 ismeri a zöldenergia és fosz-

szilis energia fogalmát, az 

erőművek energiaátalakítás-

ban betöltött szerepét, az 

energiafelhasználás módjait 

és a háztartásokra jellemző 

fogyasztási adatokat; 

 átlátja a táplálékok energia-

tartalmának szerepét a szer-

vezet energiaháztartásában és 

az ideális testsúly megtartásá-

ban; 

 kvalitatív ismeretekkel ren-

delkezik az energia szerepé-

ről, az energiaforrásokról, az 

energiaátalakulásokról; 

 energiafogyasztás, 

teljesítmény, 

energiahordozók, 

zöldenergia, 

fosszilis energia, 

energiabiztonság, 

energiatakarékosság,  

energiamegmaradás, 

rugalmas energia, 

helyzeti energia, 

mozgási energia, 

belső energia 

 Az emberiség energia-

fogyasztásának és a 

rendelkezésre álló 

energiaforrások meny-

nyiségének áttekin-

tése, az energiabizton-

ság fogalma 

 A jövő lehetséges 

energiaforrásaival 

kapcsolatos ismeretek 

gyűjtése, bemutatása 

 A háztartásban hasz-

nálatos izzók gazdasá-

gosságának összeha-

sonlítása 

 Az emberi szervezet 

energiafelhasználásá-

nak elemzése,  

 Az energiatakarékos-

ság lehetséges mód-

szereinek vizsgálata a 

közvetlen környezet-

ben 



 

 

 Néhány energiatakarékossági 

lehetőség gyakorlatban való 

közvetlen megfigyelése, műkö-

dési elve: termosztátos fűtőesz-

köz, hőszigetelés 

 A táplálkozási problémák fizi-

kai hátterének megismerése: az 

energiafogyasztás és bevitel 

egyensúlyának vizsgálata az 

élelmiszerek energiatartalmát 

megadó adatok segítségével 

 A munkavégzés és a munka, a 

munka kiszámolása egyszerű 

esetben 

 ismeri a mechanikai munka 

fogalmát, kiszámításának 

módját, mértékegységét. 

 

 A diák egy átlagos 

napjának végiggondo-

lása energiafogyasztás 

szempontjából. Mi-

lyen energiahordozó-

kat használt, milyen 

energiaszükségletet 

elégített ki, a felhasz-

nált energiamennyiség 

becslése 

 Adatgyűjtés Joule 

munkásságával kap-

csolatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis 

energia, energiabiztonság, energiatakarékosság, energiamegmaradás, 

rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső energia 

 

Tematikai egység 
Víz, levegő a háztartásban és a 

környezetünkben Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás 

energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszi-

lis energia, energiabiztonság, energiatakarékosság, energiamegmara-

dás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső energia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelen-

ségek (például időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, 

égi jelenségek) fizikai magyarázatát; 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) műkö-

dési elvének lényegét. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

 A hőtágulás jelenségének 

megfigyelése, értelmezése 

 jellemzi az anyag egyes hal-

mazállapotait, annak sajátsá-

gait, ismeri a halmazállapot-

 Hőmérő készítése 

 A páratartalom 

változásának kí-

sérleti vizsgálata 



 

 

 A jég olvadásának és a víz 

fagyásának kísérleti vizsgá-

lata, a hőmérséklet időbeli 

változásának megfigyelése.  

Az olvadáspont  

 A környezetben lezajló ter-

mikus kölcsönhatások felis-

merése, összegyűjtése 

 A leves, a tea melegítésének 

megfigyelése. A melegítés 

gyorsaságát meghatározó fi-

zikai körülmények kísérleti 

vizsgálata, egyszerű magya-

rázata 

 A víz forrásának kísérleti 

megfigyelése, a hőmérséklet 

mérése: forráspont, vízgőz 

 A halmazállapotok és hal-

mazállapot-változások értel-

mezése az anyagot alkotó ré-

szecskék (apró golyók) egy-

szerű modelljének felhaszná-

lásával 

 A téli fagy romboló erejének 

fizikai magyarázata, a fagyás 

megfigyelése jégkocka ké-

szítés során 

 A víz tapasztalati tulajdonsá-

gainak kísérleti vizsgálata és 

értelmezése: összenyomha-

tatlanság, sűrűség, folyé-

konyság 

változások jellemzőit, a hal-

mazállapot-változások és a hő-

mérséklet alakulásának kapcso-

latát; 

 tudja magyarázni a folyadékok-

ban való úszás, lebegés és el-

merülés jelenségét, az erre vo-

natkozó sűrűségfeltételt; 

 tudja, miben nyilvánulnak meg 

a kapilláris jelenségek, ismer 

ezekre példákat a gyakorlatból 

(pl. növények tápanyagfelvétele 

a talajból); 

 kísérletezés közben, illetve a 

háztartásban megfigyeli a fo-

lyadékok és szilárd anyagok 

melegítésének folyamatát, és 

szemléletes képet alkot a mele-

gedést kísérő változásokról, a 

melegedési folyamatot befolyá-

soló tényezőkről; 

 ismeri a hidrosztatika alapjait, a 

felhajtóerő fogalmát, hétköz-

napi példákon keresztül értel-

mezi a felemelkedés, elmerülés, 

úszás, lebegés jelenségét, tudja 

az ezt meghatározó tényezőket, 

ismeri a jelenségkörre épülő 

gyakorlati eszközöket. 

 

egyszerű mérőesz-

közzel, a páratart-

alom hatása a la-

kókörnyezetre, az 

emberi szervezetre 

 Úszó sűrűségmérő 

működésének 

vizsgálata, értel-

mezése 

 Cartesius-búvár 

készítése 

 A kapilláris jelen-

ségek szerepe a 

természetben, 

anyaggyűjtés 

 Az álló, ülő, fekvő 

ember által a ta-

lajra kifejtett nyo-

más becslése 

 Beszélgetés az 

alábbi kérdések-

ről: Hogyan érzé-

keljük a levegő 

nyomását, miért 

pattog a fülünk, ha 

gyorsan emelke-

dünk vagy süllye-

dünk? 

 Különböző zöld-

ségek és gyümöl-

csök vízben való 

elmerülésének 



 

 

 A nyomás jele, mértékegy-

sége. Alkalmazása a felületre 

ható erő kiszámolására 

 A hidrosztatikai nyomás kí-

sérleti vizsgálata, a mélység-

től való függés és az iránytól 

való függetlenség felisme-

rése. A hidrosztatikai nyo-

más kiszámolása 

 Az acélból készült hajók 

úszásának fizikai magyará-

zata, a sűrűségfeltétellel és 

Arkhimédész-törvényének 

segítségével 

 A testek úszásának és elme-

rülésének kísérleti vizsgálata, 

a tapasztaltak fizikai magya-

rázata a hidrosztatikai nyo-

más és a felhajtó erő segítsé-

gével 

 Kapilláris jelenségek megfi-

gyelése a háztartásban (fel-

mosás, szivacs) 

 Szilárd anyagok melegítésé-

nek kísérleti megfigyelése, a 

tapasztalt hőtágulás, hőveze-

tés kvalitatív fizikai magya-

rázata 

 Ismeri a hőtágulás jelensé-

gét, jellemző nagyságrendjét 

 A levegő fizikai tulajdonsá-

gai: nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom 

vizsgálata a víz-

ben feloldott cu-

kor vagy só meny-

nyiségének változ-

tatása mellett 

 



 

 

 A szél, az eső, a harmat, a 

dér, a hó, a jégeső és a felhők 

kialakulásának egyszerű fizi-

kai magyarázata  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; 

kapilláris csövek, nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, 

lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, melegítés, felvett és leadott 

hő, nyomáskülönbség 

 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott 

óraszám 

Elektromosság a háztartásban (4) 13 

Világítás, fény, optikai eszközök (4) 12 

Hullámok (3, 4) 10 

Környezetünk globális problémái (6) 6 

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6) 10 

Témahetek 3 

Összes óraszám: 54 

 

Tematikai egység Elektromosság a háztartásban Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
atom felépítése, atomot felépítő részecskék neve 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (pél-

dául közlekedési eszközök, elektromos háztartási eszközök, 

szerszámok) működésének fizikai lényegét; 

 ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az ener-

giatakarékosság módozatait, az érintésvédelmi és biztonsági 

rendszereket és szabályokat; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés 

egyes fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyako-

rolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődé-

sével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 



 

 

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének leg-

fontosabb részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac 

Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

 Az elektromos állapot kiala-

kulásának megfigyelése kísér-

letezés közben, magyarázata a 

töltött részecskék és atomról 

alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, proton, atommag) 

segítségével 

 A kétféle elektromos állapot 

közti kölcsönhatás megfigye-

lése, anyagok osztályozása 

vezető és szigetelő tulajdon-

ságuk szerint 

 A villámok kialakulásának 

egyszerű fizikai magyarázata 

 Szemléletes kép alkotása az 

elektromos – egyen és válta-

kozó – áramról. Egyen és vál-

takozó-áramú eszközök azo-

nosítása a környezetünkben  

 A feszültség és áramerősség 

jele, mértékegysége, feltünte-

tése az elektromos eszközö-

kön  

 Ohm törvényének vizsgálata 

méréssel, egyszerű áramkör-

ben, ellenálláshuzallal 

 ismeri az elektromos állapot 

fogalmát, kialakulását, és 

megmagyarázza azt az 

anyagban lévő töltött ré-

szecskék és a közöttük fel-

lépő erőhatások segítségével; 

 szemléletes képe van az 

elektromos áramról, ismeri 

az elektromos vezetők és szi-

getelők fogalmát; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű 

esetekben alkalmazza a fe-

szültség, áramerősség, ellen-

állás meghatározására;  

 használja a feszültség, áram-

erősség, ellenállás mennyisé-

geket egyszerű áramkörök 

jellemzésére; 

 tudja, hogy a Földnek mág-

neses tere van, ismeri ennek 

legegyszerűbb dipól közelíté-

sét. Ismeri az állandó mágnes 

sajátságait, az iránytűt. 

 

 Háztartási eszközök 

elektromos tulaj-

donságainak vizsgá-

lata 

 Az elektromos biz-

tosíték szerepe és 

működése a háztar-

tásban 

 Elemek és akkumu-

látorok környezeti 

hatásának elemzése 

 Adatok gyűjtése a 

Föld mágneses teré-

ről 

 Mágnesek (pl. isko-

lai mágnes, hűtő-

mágnes, bankkár-

tya) vizsgálata vas-

porral 

 LED-et tartalmazó 

egyszerű áramkör 

készítése, az áram-

körbe illesztett vál-

tozó ellenállású 

elem (változó hosz-

szúságú grafitbél, 

termisztor, foto-



 

 

 Az áramerősség várható érté-

kének meghatározása az el-

lenállás ismeretében. A tech-

nikai alkalmazásokban gya-

kori szigetelő és vezető anya-

gok ellenállásának mérése. 

Az ellenállás 

 Az egyszerű áramkör részei: 

áramforrás, kapcsoló, fo-

gyasztók, vezeték 

 Egyszerű (elágazás nélküli), 

és elágazást tartalmazó áram-

körök 

 A legfontosabb áramköri je-

lek. Egyszerű (elágazás nél-

küli), és elágazást tartalmazó 

áramkörök áramköri rajzának 

elkészítése, illetve áramköri 

rajz alapján az áramkör össze-

állítása 

 Elemek és akkumulátorok jel-

lemző adatainak összehason-

lítása 

 Az emberre veszélyes feszült-

ség és áramerősség értékek. 

Az áramütés hatása 

 A Joule-hő meghatározása. A 

vasaló, a hajszárító, a vízme-

legítő működési elve: a fűtő-

szál kialakítása és szerepe 

 Áramütés-veszélyes helyzetek 

a lakásban: A rövidzár, a biz-

tosíték és a földelés szerepe 

ellenállás, potencio-

méter) hatásának 

megfigyelése, lehe-

tőség szerint a fe-

szültség és áram-

erősség mérése az 

áramkörben. 

 



 

 

az elektromos eszközök biz-

tonságos használata során 

 Az iránytű használatának fizi-

kai alapja 

 Jedlik Ányos munkássága, az 

elektromos motor. A transz-

formátor működésének meg-

figyelése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, 

ellenállás, Ohm törvénye, áramforrás, fogyasztó,  Joule-hő, áramütés, 

elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzformátor 

 

Tematikai egység 
Világítás, fény, optikai eszközök 

Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 
Nap, csillagok energiatermelése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési 

eszközök, elektromos háztartási eszközök, szerszámok) műkö-

dési elvének lényegét; 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés 

egyes fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyako-

rolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődé-

sével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb 

kölcsönhatásait (fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugár-

zás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú terjedé-

sének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

 A fény egyenes vonalú terje-

désének megfigyelése, kísér-

leti vizsgálata, demonstrálása 

párhuzamos nyaláb vagy kis 

teljesítményű (az egészségre 

 ismeri az aktuálisan használt 

elektromos fényforrásokat, 

azok fogyasztását és fényere-

jét meghatározó mennyisége-

ket, a háztartásban gyakran 

használt áramforrásokat; 

 A környezetben ta-

lálható fényforrások 

megfigyelése, né-

hány fényforrás (ke-

rékpáros lámpák) 



 

 

veszélytelen) lézer segítségé-

vel 

 A síktükörben látható tükör-

kép kialakulásának magyará-

zata a fény szabályos vissza-

verődésével, a fénysugár útjá-

nak megrajzolásával 

 A háztartásban használt fény-

források és azok tulajdonsá-

gainak (a fény színe, a fény-

erősség, a kibocsátott fény 

térbeli eloszlása, az energia-

hatékonyság, ár, élettartam) 

megismerése, a működésük-

höz szükséges áramforrás ki-

választása 

 A fénytörés jelenségének 

megfigyelése 

 A gyűjtőlencse optikai tulaj-

donságainak kísérleti vizsgá-

lata. A nagyító képalkotásá-

nak fizikai magyarázata. A 

fókusztávolság és a dioptria, 

mint a lencse egyik fontos jel-

lemzője  

 A látás folyamatának fizikai 

magyarázata. Jellegzetes len-

csehibák: rövidlátás, távollá-

tás, ezek korrekciója szem-

üveggel, kontaktlencsével, lé-

zeres beavatkozással. A szem 

egészségvédelme 

 ismeri a látás folyamatát, a 

szem hibáit és a szemüveg 

szerepét ezek kijavításában, a 

szem megerőltetésének (pél-

dául számítógép) következ-

ményeit; 

 ismeri néhány gyakran hasz-

nált optikai eszköz részeit, 

átlátja működési elvüket; 

 tisztában van a fény egyenes 

vonalú terjedésével, szabá-

lyos visszaverődésének tör-

vényével, erre hétköznapi 

példákat hoz; 

 a fókuszpont fogalmának fel-

használásával értelmezi, ho-

gyan térítik el a fényt a dom-

ború és homorú tükrök, a 

domború és homorú lencsék. 

 

szétszerelése, az al-

katrészek szerepé-

nek megvizsgálása 

 A környezetben lét-

rejövő árnyékok 

megfigyelése, fény-

képezése, kialakulá-

sának magyarázata 

a fény egyenes vo-

nalú terjedésével 

 A Hold árnyéka a 

Földön: a napfo-

gyatkozás, a Föld 

árnyéka a Holdon: 

holdfogyatkozás 

 Optikai illúziók 

vizsgálata 

 A különböző élőlé-

nyek látórendszere, 

látástartománya: 

anyaggyűjtés, pro-

jektmunka 

 Camera obscura ké-

szítése 

 Régi optikai eszköz 

(diavetítő, írásve-

títő, filmes fényké-

pezőgép) tanári irá-

nyítás melletti szét-

szedése, működésük 

tanulmányozása  



 

 

 Megfigyelések nagyítóval 

vagy mikroszkóppal illetve 

távcsővel vagy látcsővel (Ga-

lilei-távcső) 

 Karácsonyfadísz, visszapil-

lantótükör (domború tükör) és 

borotválkozó tükör, fényes 

kanál (homorú tükör) képal-

kotásának megfigyelése 

 A távcső és mikroszkóp ré-

szeinek vizsgálata, működésé-

nek fizikai magyarázata 

 Az iskola világítási 

rendszerének meg-

ismerése közvetlen 

megfigyelés segítsé-

gével. Hány darab 

és milyen világító-

test van használat-

ban, mennyi ideig 

működnek, milyen 

rendszerességgel, 

mennyit fizet az is-

kola ezért az energi-

áért? 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és 

szórólencse, fókusztávolság, fókuszpont 

 

Tematikai egység Hullámok Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

periodikus mozgások, egyenletes körmozgás, fényvisszaverődés, 

fénytörés, árnyékjelenség 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környe-

zetkárosító hatásait, és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a 

károsító hatások csökkentésének módjára;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb 

kölcsönhatásait (fénytörés, fényvisszaverődés, elnyelés, sugár-

zás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú terjedé-

sének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát; 

 érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

 Rugalmas kötélen, rugón ki-

alakított állóhullámok megfi-

gyelése, jellemzése 

 érti a hullámmozgás lényegét 

és a jellemző legfontosabb 

mennyiségeket: frekvencia, 

 A cunami jelenség-

ének megismerése, 

magyarázata 



 

 

 A vízhullámok kísérleti vizs-

gálata, a mozgás leírása 

 A haladó hullámok kialakulá-

sának elvi magyarázata. Az 

amplitúdó, a frekvencia, a 

hullámhossz 

 A levegőben terjedő lökéshul-

lám megfigyelése egyszerű 

kísérleti eszközökkel. A terje-

dési sebesség becslése 

 A hang tulajdonságainak 

(hangmagasság, hangerő) fizi-

kai magyarázata 

 Egyes hangszerek hangképzé-

sének elve, a hangszerek 

megfigyelése működés köz-

ben 

 A hallás mechanizmusának fi-

zikai lényege, a hallást káro-

sító tényezők ismerete 

 A fény hullámtermészetének 

ismerete 

 A színek észlelésének magya-

rázata, a kiegészítő színek  

 Összetett fehér fény színekre 

bontása prizmával  

 Kísérleti vizsgálata és magya-

rázata annak, miért függ a tár-

gyak színe a megvilágító fény 

színétől 

 A felhők, az ég, a növényzet, 

a tenger, a folyók színének 

egyszerű magyarázata 

amplitúdó, hullámhossz, ter-

jedési sebesség; 

 megfigyeli az elterjedt hang-

szereket használat közben, 

felismeri azok működési el-

vét; 

 ismeri a hallás folyamatát, a 

levegő hullámzásának szere-

pét a hang továbbításában. 

Meg tudja nevezni a hallás-

károsodáshoz vezető főbb té-

nyezőket. 

 

 Hangok keltése, 

elemzése egyszerű 

esetekben pl. auda-

city programmal, te-

lefonos applikáció-

val 

 Egyszerű „hangsze-

rek” készítése (pl. 

szívószálból), hang-

keltésük, hangma-

gasságuk vizsgálata 

 Szivárvány létreho-

zása egyszerű esz-

közökkel (pl. vízzel 

telt tányérba tett tü-

körrel), megfigye-

lése a természetbe 

 Fényfestés, játékok, 

kísérletek színekkel 

  Színek kikeverése 

festékekke 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, 

hangmagasság, hangerő, szivárvány színei, kiegészítő színek 

 

Tematikai egység Környezetünk globális problémái Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

megújuló energiaforrások, fosszilis tüzelőanyag, hősugárzás, üveg-

házhatás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környe-

zetkárosító hatásait, és fizikai ismeretei alapján javaslatot tesz a 

károsító hatások csökkentésének módjára; 

  ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetsé-

ges okait. Tisztában van a hagyományos ipari nyersanyagok 

földi készleteinek végességével és e tény lehetséges következ-

ményeivel. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

 A Föld légkörének réteges 

szerkezete, a rétegek fizikai 

jellemzőinek tanulmányozása 

táblázat vagy grafikon segít-

ségével.  

 Az ózonpajzs elvékonyodásá-

nak hatása, a Földet ért ultra-

ibolya sugárzás erősödése, az 

ózonpajzs védelmében hozott 

intézkedések 

 Az éghajlatváltozás okai és 

következményei. Az éghajlat 

változására utaló fizikai 

mennyiségek értékeinek vizs-

gálata 

 A tengerszint emelkedésének 

fizikai okai 

 környezetében zajszintméré-

seket végez számítógépes 

mérőeszközzel, értelmezi a 

kapott eredményt; 

 ismeri az ózonpajzs elvéko-

nyodásának és az ultraibolya 

sugárzás erősödésének tényét 

és lehetséges okait. 

 Sötét és világos fe-

lületek fényelnye-

lési tulajdonságai-

nak kísérleti vizsgá-

lata (természeti 

megfigyelése) 

 A globális éghajlat-

változás bizonyíté-

kainak gyűjtése, 

vizsgálata, a lehet-

séges következmé-

nyek elemzése, az 

emberi cselekvés le-

hetőségeinek meg-

vitatása, a tudo-

mány szerepének 

mérlegelése  

 A zajszint mérése 

mobiltelefonnal 



 

 

  A tüzelőanyagok elégetésé-

nek szerepe az üvegházhatás 

kialakulásában 

 Az emberi tevékenység ter-

mészetre gyakorolt hatása: az 

ökológiai lábnyom. Az ökoló-

giai lábnyom csökkentésének 

lehetőségei. 

 A fényszennyezés megfigye-

lése 

 A zajszennyezés fogalma  

 Innovatív technológiák a kör-

nyezet és az ember védelmé-

ben: porszűrők működési 

elve, hangszigetelés, energia-

takarékos eszközök haszná-

lata, a levegőben található 

szennyezők távolról történő 

mérése alapján elrendelt for-

galomkorlátozás 

vagy más alkalmas 

eszközzel 

 Ökológiai lábnyo-

mot kiszámoló hon-

lapok megismerése  

 Üvegházhatás meg-

figyelése, értelme-

zése (pl. üvegház, 

napon álló autó) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, 

fényszennyezés, zajszennyezés 

 

Tematikai egység Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Föld mozgása, gravitációs kölcsönhatás, energia, energiatermelés, 

Nap 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés 

egyes fejezeteinek a társadalomra, illetve a történelemre gyako-

rolt hatását, meg tudja fogalmazni a természettudomány fejlődé-

sével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket; 

 ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelen-

ségek (például időjárási jelenségek, fényviszonyok változásai, 

égi jelenségek) fizikai magyarázatát;  



 

 

 megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének leg-

fontosabb részleteit, azok társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac 

Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos). 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

 A Nap fizikai jellemzői. A 

Nap energiájának forrása 

 A Föld Nap körüli mozgásá-

nak, a Hold Föld körüli moz-

gásának fizikai jellemzői  

 Anyaggyűjtés arról, hogyan 

változtatták meg Kopernikusz 

és Kepler felismerései a ko-

rábbi világképet 

 A Nap járásának megfigye-

lése egy bot árnyékának segít-

ségével, az égtájak meghatá-

rozása 

 A Hold megfigyelése, felszíni 

formáinak magyarázata: me-

teorok 

 Anyaggyűjtés arról, hogyan 

figyelte meg Galilei a Holdat 

és hogyan értelmezték a látot-

takat 

 A Hold fázisainak megfigye-

lése, fizikai magyarázata a 

Nap, Föld, Hold helyzete 

alapján 

 Föld típusú bolygók és óriás-

bolygók, a bolygók jellegze-

tességeinek egyszerű fizikai 

magyarázata 

 érti a nappalok és éjszakák 

változásának fizikai okát, 

megfigyelésekkel feltárja a 

holdfázisok változásának fi-

zikai hátterét. Látja a Nap 

szerepét a Naprendszerben, 

mint gravitációs centrum és 

mint energiaforrás; 

 ismeri a csillagok fogalmát, 

számuk és méretük nagyság-

rendjét. Ismeri a világűr fo-

galmát, a csillagászati idő-

egységeket (nap, hónap, év) 

és azok kapcsolatát a Föld és 

Hold forgásával és keringés-

ével; 

 ismeri a csillagképek, a Sark-

csillag, valamint a Nap égi 

helyzetének szerepét a tájé-

kozódásban; 

 tisztában van a galaxisok mi-

benlétével, számuk és mére-

tük nagyságrendjével. Ismeri 

a Naprendszer bolygóinak 

fontosabb fizikai jellemzőit; 

 tisztában van az űrkutatás ak-

tuális céljaival, legérdeke-

sebb eredményeivel. 

 A Hold megfigye-

lése szabad szem-

mel és távcsővel 

 Az aktuális csillagá-

szati hírek elemzése 

 Beszélgetés a vi-

lágűr méreteiről s az 

értelmes élet lehető-

ségeiről a világűr-

ben 

 Beszélgetés a fény 

véges sebességéről, 

s a csillagos ég eb-

ből következő látvá-

nyáról 

 Útikalauz űrturis-

táknak: a Naprend-

szer égitestjeinek 

érdekességei az 

odalátogató szem-

pontjából 

 Olyan jelenségek és 

megfigyelések ösz-

szegyűjtése, amik 

azt támasztják alá, 

hogy a Föld gömbö-

lyű, nem pedig la-

pos 



 

 

 A csillagok sajátosságai, 

megkülönböztetésük a boly-

góktól, látszólagos mozgásuk 

fizikai értelmezése, a legfon-

tosabb csillagképek megfi-

gyelése 

 Ismerkedés az égbolt egyéb 

égi objektumaival: a Tejút-

rendszer, galaxisok, fekete 

lyukak. Az objektumok leg-

fontosabb fizikai jellemzői-

nek feltérképezése. 

 Az űrkutatás aktuális céljai, 

legfontosabb irányai: az űr-

szondák, a nemzetközi űrállo-

más, az űrtávcsövek, a mű-

holdak tevékenységének be-

mutatása 

 A világűr kutatásának kérdé-

sei: élet a Világegyetemben, a 

Világegyetem keletkezése és 

fejlődése 

  Hogy gondolták ré-

gen: Csillagászati 

érdekességek az 

ókorból, anyaggyűj-

tés projektmunkába 

(Stonehenge, a Föld 

méretének meghatá-

rozása) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, 

fogyatkozások, csillag, galaxis, fekete lyuk, fényév 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott óraszám 

Év eleji tudnivalók 1 

Egyszerű mozgások (1, 2)  9 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 11 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 13 

Energia 12 



 

 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 14 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 8 

Témahetek (fenntarthatóság, pénzügy)  4 

Összesen 72 

 

Tematikai egység Egyszerű mozgások Órakeret 9+1 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés alap-

vető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, egyenletren-

dezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mér-

tékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása so-

rán; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógé-

pes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeret-

ében következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, 

ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfi-

gyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek 

összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggés-

sel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenységek 

 

A környezetben megfigyelt 

mozgások (közlekedés, sportolás) 

jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a 

pálya fogalmának használatával 

 helyesen használja az út, a 

pálya és a hely fogalmát, va-

lamint a sebesség, átlagse-

besség, pillanatnyi sebesség, 

 Videó készítése néhány, a 

környezetben megfigyel-

hető mozgásról. Egy meg-

felelően kiválasztott pont 



 

 

A gépkocsi sebességmérője által 

mutatott értékek értelmezése: 

állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és 

pillanatnyi sebesség jelentése 

gyorsulás, elmozdulás fizikai 

mennyiségeket a mozgás le-

írására; 

 tud számításokat végezni az 

egyenes vonalú egyenletes 

mozgás esetében: állandó se-

bességű mozgások esetén a 

sebesség ismeretében megha-

tározza az elmozdulást, a se-

besség nagyságának ismeret-

ében a megtett utat, a céltól 

való távolság ismeretében a 

megérkezéshez szükséges 

időt; 

 ismeri a szabadesés jelen-

ségét, annak leírását, tud 

esésidőt számolni, mérni, 

becsapódási sebességet 

számolni; 

 egyszerű számításokat vé-

gez az állandó gyorsulás-

sal mozgó testek esetében. 

koordinátáinak meghatáro-

zása az egymást követő 

képkockákon videó-analí-

zis segítségével 

 

 Egy kút mélységének vagy 

erkély magasságának meg-

határozása az elejtett test 

zuhanási idejének mérésé-

vel, a mérés pontosságának 

becslése 

 Közel állandó sebességű 

mozgás megvalósítása ön-

álló kísérletezés során. A 

súrlódás csökkentése kü-

lönböző módon, légpárnás 

eszközök, jégen csúszó 

eszközök 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó 

testek mozgásának megfi-

gyelése, a mozgás jellegé-

nek kvantitatív megállapí-

tása 

 Galilei munkásságának 

megismerése a mozgások 

és a tudományos módszer 

kialakulásának témaköré-

ben 

Egyszerű számítások az egyenes 

pályán, állandó sebességgel ha-

ladó gépjármű mozgásával kap-

csolatban: Az elmozdulás, megtett 

út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

A közel állandó sebességű, egye-

nes vonalú mozgások (buborék a 

Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, ki-

alakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata.  A se-

besség változásának jellemzése a 

gyorsulás fogalmának segítségé-

vel, a gyorsulás értelmezése a 

testre ható nehézségi erő vizsgála-

tával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és 

az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének 

mérése és számolása, a 

becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata, értel-

mezése a rá ható erők segítségével 



 

 

Az állandó gyorsulással elinduló 

autó mozgásának leírása és 

magyarázata 

 Kísérlet tervezése annak 

belátására, hogy a szabad-

esés egyenes vonalú egyen-

letesen változó mozgás Az elmozdulás, a sebesség és a 

gyorsulás használata egyenes 

mentén zajló mozgások leírására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

 

Tematikai egység Ismétlődő mozgások Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a 

mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása 

során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számító-

gépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismere-

tében következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, 

ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

Fejlesztési feladatok és isme-

retek 
Követelmények 

Javasolt  

tevékenységek 

Egyszerű körmozgás létreho-

zása, megfigyelése, kialakulá-

sának értelmezése a centripetá-

lis erő és gyorsulás fogalmának 

segítségével 

 ismeri az egyenletes 

körmozgást leíró fizikai 

mennyiségeket 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, 

centripetális gyorsulás), 

 Beszámoló készítése a fordulat-

szám jelentőségéről ruhák centri-

fugálása vagy fúrás esetén, a jel-

lemző fordulatszám adatainak 

megkeresése 

A periódusidő mérése, a fordu-

latszám és a kerületi sebesség 

meghatározása, a centripetális 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 



 

 

gyorsulás nagyságának kiszá-

molása 

azok jelentését, 

egymással való 

kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus 

mozgásokat 

(ingamozgás, 

rezgőmozgás) jellemző 

fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben 

tudja mérni a 

periódusidőt, 

megállapítani az azt 

befolyásoló tényezőket. 

 

 Az ingaóra felépítését, az alkatré-

szek feladatát, az óra működését 

bemutató kiselőadás készítése 

 Olyan inga készítése, melynek pe-

riódusideje 1 másodperc, ennek 

ellenőrzése 

 

A mindennapokban gyakori 

körmozgások (például: ruha a 

centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének 

pontjai) fizikai hátterének 

elemzése  

 

Különböző lengések 

felismerése a környezetben: 

hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon 

A környezetben lezajló csilla-

podó rezgések és lengések 

megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve 

a csillapodás mértéke szem-

pontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgés-

ének megfigyelése, kvalitatív 

leírása, a kitérés-idő és a sebes-

ség-idő függvény elemzése.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frek-

vencia, rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

 

Tematikai egység 
 

A közlekedés és sportolás fizikája Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tu-

dományosság kritériumait; 



 

 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkal-

mazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyi-

ségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudo-

mányos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapo-

zottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

Fejlesztési feladatok és is-

meretek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Rugalmatlan ütközések 

megfigyelése, a közös se-

besség számítása egyszerű 

esetekben a lendület meg-

maradásának segítségével.  

A gyűrődési zóna szerepe 

ütközéskor 

 egyszerű esetekben kiszá-

molja a testek lendületé-

nek nagyságát, meghatá-

rozza irányát; 

 egyszerűbb esetekben al-

kalmazza a lendületmeg-

maradás törvényét, ismeri 

ennek általános érvényes-

ségét; 

 tisztában van az erő mint 

fizikai mennyiség jelenté-

sével, mértékegységével, 

ismeri a newtoni dinamika 

alaptörvényeit, egysze-

rűbb esetekben alkal-

mazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a koráb-

ban megismert mozgások 

értelmezésére; 

 Egy vagy több kiválasztott sportesz-

köz (pl. síléc, labda) kialakításának 

és fizikai hátterének feltárása, az 

eredmények megosztása a tanulótár-

sakkal 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata 

annak, hogy az érintkező felületek 

közötti súrlódást hogyan lehet kis 

mennyiségű szennyező anyaggal 

(por, olaj) befolyásolni. 

 Alkalmas kísérleti eszköz (pl. vál-

toztatható hajlásszögű lejtő) megépí-

tése 

 Adott teher szállítására alkalmas ha-

jómodell elkészítése a rendelkezésre 

álló eszközök felhasználásával. Az 

eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkené-

sének bemutatása egyszerű  de-

monstrációs eszközökkel 

Labdák rugalmasságának 

vizsgálata a visszapattanás 

magasságának megfigyelé-

sével 

A lendület szerepe fékezés 

és gyorsítás során. A fékút 

és a fékezési idő 

Az autó gyorsulásának, il-

letve a fékezés folyamatá-

nak magyarázata az autóra 

ható erők és Newton törvé-

nyei segítségével 



 

 

A kanyarodás fizikája, a ki-

csúszás megfigyelése (ka-

nyarodó autó, motor, kor-

csolya) és okainak (súrló-

dási erő) vizsgálata 

 egyszerűbb esetekben ki-

számolja a mechanikai 

kölcsönhatásokban fellépő 

erőket (nehézségi erő, 

nyomóerő, fonálerő, súly-

erő, súrlódási erők, rugó-

erő), meghatározza az 

erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közle-

kedési eszközök – gépjár-

művek, légi és vízi jármű-

vek – működésének fizi-

kai elveit; 

 tisztában van a repülés el-

vével, a légellenállás je-

lenségével; 

 ismeri a hidrosztatika 

alapjait, a felhajtóerő fo-

galmát, hétköznapi példá-

kon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, 

úszás, lebegés jelenségét, 

tudja az ezt meghatározó 

tényezőket, ismeri a jelen-

ségkörre épülő gyakorlati 

eszközöket. 

 Nagysebességű képrögzítésre alkal-

mas kamerával rögzített lassított fel-

vételek tanulmányozása ütközések-

ről, labdák deformációjáról 

 Különböző zöldségek és gyümöl-

csök vízben való elmerülésének 

vizsgálata a vízben feloldott cukor 

vagy só mennyiségének változtatása 

mellett 

A testek úszásának és el-

merülésének kísérleti vizs-

gálata, a tapasztaltak fizi-

kai magyarázata a hidro-

sztatikai nyomás és a fel-

hajtó erő segítségével 

A hajók (vitorlás, illetve ha-

jócsavaros) és tengeralattjá-

rók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvona-

las test fontossága a vízben 

való haladás során 

A repülőgépek fizikája, a 

szárnyra ható felhajtó erő 

magyarázata, az áramvona-

las forma fontossága 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

 

Tematikai egység Az energia Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 



 

 

kifejtett erő, a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az 

energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az informá-

ciókat szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia fel-

használási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük 

lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmisze-

rek energiatartalmának szerepét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Adatgyűjtés az emberiség 

energiafelhasználásáról  

 ismeri a mechanikai munka 

fogalmát, kiszámításának 

módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, 

a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkal-

mazza a munkatételt, a 

mechanikai energia megma-

radásának elvét a mozgás 

értelmezésére, a sebesség 

kiszámolására. 

 

 Beszámoló készítése az örökmoz-

gókról és arról, miért nem lehetsé-

ges ilyen gépet építeni 

 Beszámoló készítése a napállandó-

ról 

 Egyszerű eszköz készítésével an-

nak kimutatása, hogy a felület nap-

sugárzás hatására történő felmele-

gedése hogyan függ a felület és a 

napsugarak irányától 

 Az emberiség energiafelhasználá-

sát és energiatermelését jellemző 

adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi 

változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energia-

változások összegyűjtése, szemlé-

lete bemutatása 

 A teavíz melegítése hatásfokának 

kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a 

A testek emelését és gyorsítását 

kísérő energiaváltozások vizsgá-

lata: a helyzeti és mozgási ener-

gia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási 

sebességének meghatározása a 

munkatétel és az energiamegma-

radás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának ener-

getikai elemzése  

Az energia megmaradása a 

súrlódás és közegellenállás 

hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz 

kapcsolt test mozgásának 

energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 



 

 

Energia átalakulások a háztartás-

ban, a környezetben, az emberi 

szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, 

atomerőmű, napkollektor), a ha-

tásfok  

hatásfok a gázláng méretétől, mi-

lyen más tényezők befolyásolják? 

 

Az energia szállításának 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

 

Tematikai egység A melegítés és hűtés következményei Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
Munka, energia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, 

hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonat-

kozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mérték-

egységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrá-

kat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összeve-

tése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények 
Javasolt tevékenységek 

 

A hőtágulás jelenségének 

megfigyelése, értelmezése 



 

 

Az anyagok hőmérsékletének mé-

rése, a hőmérséklet kiegyenlítődé-

sének kísérleti vizsgálata és értel-

mezése 

Anyagok melegítésének és hűtésé-

nek megfigyelése például konyhai 

tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és 

a felület nagyságnak szerepe 

 ismeri a hőtágulás jelensé-

gét, jellemző nagyságrend-

jét; 

 ismeri a Celsius- és az ab-

szolút hőmérsékleti skálát, a 

gyakorlat szempontjából ne-

vezetes néhány hőmérsékle-

tet, a termikus kölcsönhatás 

jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselke-

dését hőközlés során, tudja, 

mit jelent az égéshő, a fűtő-

érték és a fajhő;  

 tudja a halmazállapot-válto-

zások típusait (párolgás, for-

rás, lecsapódás, olvadás, fa-

gyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazálla-

pot-változások energetikai 

viszonyaival, anyagszerke-

zeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, for-

ráshő, párolgáshő. Egyszerű 

számításokat végez a hal-

mazállapot-változásokat kí-

sérő hőközlés meghatározá-

sára; 

 ismeri a hőtan első főtételét, 

és tudja alkalmazni néhány 

 A különböző hőmérsékletű fo-

lyadékok keveredésekor kiala-

kuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a 

megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp me-

leg és hideg vízben való elkeve-

redésének megfigyelése csoport-

ban történő kísérletezés során, a 

tapasztalatok megfogalmazása, 

hipotézis alkotása az elkeveredés 

gyorsaságával kapcsolatban, a 

hipotézis megvitatása, ellenőr-

zése újabb kísérletekkel 

 Tea készítése hidegvízbe tett fil-

ter segítségével 

 A főzésre használt edények 

használat közbeni felmelegedé-

sének vizsgálata. Milyen megol-

dásokat alkalmaznak annak ér-

dekében, hogy a lábas füle vagy 

a merőkanál, palacsintasütő 

nyele kevésbé melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenség-

ének megvalósítására, például 

lassan lehűtött palackos ásvány-

víz segítségével, tanári útmuta-

tás alapján. A sikeres, illetve si-

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a 

lassú és gyors égés felismerése a 

mindennapokban 

Halmazállapotváltozások (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, a for-

rás és szublimáció) megfigyelése 

például konyhai tevékenység során. 

A fázisátmenetek vizsgálata a hő-

mérséklet változásának szempontjá-

ból 

A halmazállapot-változások értel-

mezése és energetikai leírása, egy-

szerű számítások a mindennapi gya-

korlatból, az olvadáshő a párol-

gáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai 

magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelme-

zése a hőtan első főtételének segít-

ségével 



 

 

A megfordítható és nem megfordít-

ható folyamatok közötti különbség 

felismerése 

egyszerűbb gyakorlati szitu-

ációban (palackba zárt le-

vegő, illetve állandó nyo-

mású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordít-

ható és nem megfordítható 

folyamatok közötti különb-

séggel. 

kertelen próbálkozások doku-

mentálása, a tapasztalatok meg-

beszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Mi-

ért alkalmazható egymás mellett 

éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyá-

soló tényezők megfigyelése cso-

portos tanulókísérlet végzése 

közben 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

 

Tematikai egység Víz és levegő a környezetünkben Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egysze-

rűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás je-

lenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A légnyomás kísérleti kimutatása, 

a légritkított tér néhány gyakorlati 

alkalmazása 

 ismeri a víz különleges tulaj-

donságait (rendhagyó hőtágu-

lás, nagy olvadáshő, forráshő, 

fajhő), ezek hatását a termé-

szetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

A hőszigetelt edény (termosz) és az 

egyszerű üvegedény tulajdonságai-

nak összehasonlítása önálló kísérle-

tezés segítségével 

Hőszigetelt edény készítése a kör-

nyezetben található egyszerű eszkö-

zök felhasználásával, a hőszigetelő 

A légnyomás és az időjárás kap-

csolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. 

A relatív páratartalom és a hőmér-

séklet kapcsolata, páraképződés a 



 

 

természetben: harmatképződés, 

dér, zúzmara  

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom fogalmát, a le-

vegő mint ideális gáz viselke-

désének legfontosabb jellem-

zőit. Egyszerű számításokat 

végez az állapothatározók 

megváltozásával kapcsolat-

ban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a 

csapadékformákat, a csapadé-

kok kialakulásának fizikai le-

írását.   

tulajdonság kimutatása és magyará-

zata 

Az iskola fűtési rendszerének meg-

tekintése, a rendszer elemeinek el-

különítése, azok szerepének felis-

merése. A rendszer egyszerűsített 

változatának lerajzolása, felépítése 

Anyaggyűjtés, beszámoló készítése 

és beszélgetés a jéghegy tulajdonsá-

gairól és szerepéről a Titanic el-

süllyedésében 

A szoba hőmérsékletének mérése 

felfűtés és szellőztetés közben hő-

mérő ismételt leolvasásával vagy 

automatikus adatgyűjtő rendszer 

felhasználásával. Az adatok megje-

lenítése és megosztása 

A száraz meleg és a nedves meleg 

megtapasztalása (nyári szárazság-

ban, szaunában), a testérzet össze-

hasonlítása 

A tanteremben található levegő tö-

megének becslés 

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. Fűtési rendszerek 

a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példákon 

keresztül (hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakás-

ban. A hőszigetelő ablak működés-

ének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek 

következményei a természetben. 

Jégképződés a tavakon, jéghegyek  

Egyszerű számítások végzése a le-

vegő állapothatározóinak megvál-

tozásával kapcsolatban  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

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

 

Tematikai egység Témahetek 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejlesztésekről a 

fenntarthatóság szempontjából 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, villamosenergia-

hálózat, gépek alkalmazása, moto-

rok működése; csapadékképződés, 

járművek fejlesztése; félvezetők 

alkalmazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

kommunikációs, vállalkozói 

digitális és kreatív tevékeny-

ségi kompetenciák gyakorlati 

működtetése;  

 

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott 

óraszám 

Gépek (1, 4, 5) 8 

Szikrák, villámok (1, 5) 9 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 10 

Generátorok és motorok (1, 5) 9 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 12 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 23 

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

A Világegyetem megismerése (1, 9) 9 

Témahetek 6 

Összesen 108 

 

Tematikai egység Gépek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A mechanika és a hőtan alapfogalmai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges ele-

meket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 



 

 

A libikóka és a mérleg 

egyensúlyának kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

 ismeri az egyszerű gépek el-

vének megjelenését a hétköz-

napokban, mindennapi eszkö-

zeinkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét 

esetben (mérleg, libikóka) a 

forgatónyomatékok meghatá-

rozásának segítségével vizs-

gálja a testek egyensúlyi álla-

potának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigye-

lések és kísérletek tapasztala-

taival. 

 

 Egy a diákok szá-

mára elérhető gép 

(ceruzahegyező, kon-

zervnyitó, zárszerke-

zet, mechanikus óra, 

zenegép, ...) szétsze-

dése, a főbb alkotóré-

szek azonosítása, sze-

repük felismerése, a 

működés fizikai alap-

jainak leírása. A tevé-

kenység dokumentá-

lása 

 A felfújt léggömbben 

levő levegő súlyának 

kimutatása egyszerű 

mérleg segítségével 

 Egyszerű kísérletek 

elvégzése a súlypont 

egyensúlyozásban 

betöltött szerepének 

bemutatására 

 Különböző csavarok 

beszerzése, vizsgá-

lata, jellemzőinek 

(menetemelkedés, 

menetsűrűség) megfi-

gyelése és működésé-

nek magyarázata 

Szerszámkulcsok és fogók műkö-

désének magyarázata az erőkar 

segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesít-

mény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és mű-

ködésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó 

technológia fizikai lényegének 

ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának 

bemutatása (Ilyen lehet: 

hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és 

gőzgépéről 

Beszélgetés a robotokról: elterje-

désük, jövőbeli szerepük, mester-

séges intelligencia, gépi tanulás, 

önvezérelt működés 



 

 

 Az egyes történelmi 

korokra jellemző gé-

pek összegyűjtése, al-

kalmazásuk bemuta-

tása 

 Kedvelt gépek mo-

delljeinek megfigye-

lése, illetve elkészí-

tése, működésük 

megismerése, megér-

tése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, 

hatásfok 

 

Tematikai egység Szikrák, villámok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 
Az anyag felépítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes 

magatartást zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

 

Az elektromos állapot 

kialakulásának magyarázata az 

atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) 

segítségével  

 ismeri az elektrosztatikus 

alapjelenségeket (dörzselekt-

romosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek 

gyakorlati alkalmazásait; 

 átlátja, hogy az elektromos ál-

lapot kialakulása a töltések 

egyenletes eloszlásának meg-

változásával van kapcsolatban; 

 érti Coulomb törvényét, egy-

szerű esetekben alkalmazza 

 Egyszerű elektro-

szkóp készítése (pl. 

Öveges-féle töltés-

számlálós konzerv-

doboz-elektro-

szkóp), ezzel kísér-

letek elvégzése: a 

csúcshatás, az meg-

osztás megfigye-

lése, a Coulomb-

A két fajta elektromos állapot, az 

elektromos vonzás és taszítás, az 

elektromos árnyékolás, a csúcs-

hatás, az elektromos megosztás 

és a földelés megfigyelése kísér-

letezés közben, a tapasztaltak 

magyarázata 



 

 

Coulomb törvénye, az elektro-

mosan töltött testek között fel-

lépő erő meghatározása 

elektromos töltéssel rendel-

kező testek közötti erő megha-

tározására; 

 tudja, hogy az elektromos köl-

csönhatást az elektromos 

mező közvetíti. 

törvény érzékelte-

tése 

 Az elektromos ár-

nyékolás (Faraday-

kalitka) vizsgálata 

mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütő-

ben, sztaniolpapíros 

csomagolásban stb., 

felhívható-e a ké-

szülék?) 

 Különböző épületek 

villámvédelmi rend-

szerének megfigye-

lése 

 A fénymásoló, lé-

zernyomtató műkö-

désének tanulmá-

nyozása, anyag-

gyűjtés projektmun-

kában 

 Villámokról készült 

felvételek gyűjtése 

és tanulmányozása 

Az elektromos mező szemlélte-

tése (pl. búzadarás kísérlettel), 

ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, 

megfigyelése (pl. megosztó 

géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok 

kialakulásának alapvető 

magyarázata 

A tanultak alkalmazása a 

villámok elleni védekezésben, 

illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes 

magatartás kialakításában 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, 

Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben Órakeret 10 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, 

elektron, Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, 

földelés 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csök-

kentő legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, bizto-

síték, földvezeték szerepe); 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Az elektromos áram 

fogalmának kialakítása 

egyszerű kísérletekkel (pl. víz 

elektromos vezetésének 

változása, konyhasó vagy sav 

hatására), az áramerősség 

mérése 

 tudja, hogy az áram a töltött 

részecskék rendezett moz-

gása, és ez alapján szemléle-

tes elképzelést alakít ki az 

elektromos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az 

egyenáramok jellemzőit, a 

feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

 Gyümölcsből vagy 

zöldségből elektromos 

telepek készítése és fe-

szültségeinek vizsgá-

lata (pl. burgonya, ece-

tes uborka, citrom, 

hagyma, vas és réz 

szegekkel, vagy más 

fémekkel)  

A legfontosabb egyenáramú 

áramforrások (galvánelem, 

gépkocsi- mobiltelefon-akku-



 

 

mulátorok, napelemek), adatai-

nak összegyűjtése és értelme-

zése 

 ismeri a mindennapi életben 

használt legfontosabb elekt-

romos energiaforrásokat, a 

gépkocsi-, mobiltelefon-ak-

kumulátorok legfontosabb 

jellemzőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű 

esetekben alkalmazza a fe-

szültség, áramerősség, ellen-

állás meghatározására. 

Tudja, hogy az ellenállás 

függ a hőmérséklettől; 

 ki tudja számolni egyen-

áramú fogyasztók teljesítmé-

nyét, az általuk felhasznált 

energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör 

és egyszerűbb hálózatok al-

kotórészeit, felépítését; 

 értelmezni tud egyszerűbb 

kapcsolási rajzokat, ismeri 

kísérleti vizsgálatok alapján 

a soros és a párhuzamos kap-

csolások legfontosabb jel-

lemzőit; 

 ismeri az elektromos hálóza-

tok kialakítását a lakások-

ban, épületekben, az elektro-

mos kapcsolási rajzok hasz-

nálatát; 

 tisztában van az elektromos 

áram élettani hatásaival, az 

 Fényforrások teljesít-

ményének és fényere-

jének vizsgálata (telje-

sítmény számolása a 

feszültség és áramerős-

ség mérésével, fényerő 

mérése pl. mobilappli-

kációval)  

 Testünk különböző 

pontok közti ellenállá-

sának mérése ellenál-

lásmérő-műszerrel, az 

emberi szervezet ellen-

állását befolyásoló té-

nyezők vizsgálata 

 Szénrúd, grafitbél vagy 

ellenálláshuzal ellenál-

lásának vizsgálata 

 Gyűjtőmunka orvosi 

diagnosztikai eszkö-

zökről 

 Egy kiválasztott fo-

gyasztó teljesítményé-

nek meghatározása. A 

mérés megtervezése, 

kivitelezése, az ered-

mények értékelése és 

bemutatása 

 

Ohm törvényének vizsgálata 

méréssel egyszerű áramkörben 

ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint 

áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése 

Ohm törvényének felhasználá-

sával: a feszültség, az áram-

erősség és az ellenállás megha-

tározására  

Egyszerű, fényforrást és 

termisztort tartalmazó áramkör 

vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

A legfontosabb hőhatáson ala-

puló háztartási eszközök jel-

lemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a 

háztartási áramfogyasztás 

költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

Az elektromos áramütés 

élettani hatása, érintésvédelmi, 

balesetvédelmi ismeretek 



 

 

Lakás villamos hálózata és biz-

tonsági berendezései (a biztosí-

ték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

emberi test áramvezetési tu-

lajdonságaival, az idegi 

áramvezetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fo-

gyasztók használatára vonat-

kozó balesetvédelmi szabá-

lyokat. 

 

Az EKG, EEG felvételek 

kapcsán az emberi idegvezetés 

egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, so-

ros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

 

Tematikai egység Generátorok és motorok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel 

és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Elektromágnes készítése 

egyszerű eszközökkel (pl. 

vasszegre tekert szigetelt drót), 

az előállított mágneses mező 

vizsgálata pl. iránytűvel) 

 elektromágnes készítése köz-

ben megfigyeli és alkalmazza, 

hogy az elektromos áram mág-

neses mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan mű-

ködnek az általa megfigyelt 

egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező 

erőt fejt ki az árammal átjárt 

vezetőre; 

 Adatgyűjtés pro-

jektmunkában Jed-

lik Ányos villany-

motorjáról, villamos 

motorkocsijáról, és 

a dinamójáról 

 A Föld és más 

gyenge mágneses 

Az elektromotor működési elvé-

nek megértése egyszerű modell 

vagy animáció tanulmányozása 

révén  

Az elektromágneses indukció 

alapeseteinek megismerése, ez 



 

 

alapján egyszerű generátor mo-

dell készítése  vagy tanulmányo-

zása  

 ismeri az elektromágneses in-

dukció jelenségének lényegét, 

fontosabb gyakorlati vonatko-

zásait, a váltakozó áram fogal-

mát; 

 érti a generátor, a motor és a 

transzformátor működési el-

vét, gyakorlati hasznát. 

 

terek vizsgálata mo-

bilapplikáció segít-

ségével 

 Mágneses mezőben 

fellépő erőhatások 

egyszerű kísérleti 

vizsgálata (pl. Oers-

ted-kísérlete, párhu-

zamos vezetők kö-

zötti erők)  

 Transzformátor mo-

dell készítése és 

vizsgálata vaskari-

kára tekert szigetelt 

drótok segítségével 

 A transzformátor és 

a villamos energia 

elterjedésében  sze-

repet vállaló ma-

gyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Ziper-

nowsky, Mechwart) 

találmányainak je-

lentősége.                    

Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában 

 Egyszerű egyen-

áramú motorok ké-

szítése rézdrót, 

elem és mágnes fel-

Adatgyűjtés Michael Faraday 

életéről, a felfedezések jelentő-

ségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, 

és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének 

megfigyelése és magyarázata, az 

elektromos energia szállításában 

betöltött szerepének 

megismerése 

A környezetünkben illetve tech-

nika eszközökben található 

transzformátorok felismerése 

Generátorok és motorok 

működésének megfigyelése, 

fizikai magyarázata  



 

 

használásával az in-

terneten található 

videók segítségével 

 Az elektromágneses 

emelő megismerése, 

erős elektromágnes 

készítése a rendel-

kezésre álló eszkö-

zök felhasználásá-

val 

 Folyamatábra készí-

tése az elektromos 

energia útjáról az 

erőműtől a lakásig.  

Az ehhez használt 

eszközök megfigye-

lése a környezetben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromág-

neses indukció, generátor,  elektromotor, transzformátor 

 

Tematikai egység A hullámok szerepe a kommunikációban Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték, mágneses 

mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses 

indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományai-

val, a rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a lát-

ható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-su-

gárzás gyakorlati felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 



 

 

A környezetben előforduló 

mechanikai haladó hullámok 

megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 érti, hogyan alakulnak ki és 

terjednek a mechanikai hullá-

mok, ismeri a hullámhossz és 

a terjedési sebesség fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzéke-

lés fizikai alapjait, a hang, 

mint hullám jellemzőit, kelté-

sének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a 

sípok működésének elvét, az 

ultrahang szerepét a gyógy-

ászatban, ismeri a zajszennye-

zés fogalmát; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok szerepét az informá-

ció- (hang-, kép-) átvitelben, 

ismeri a mobiltelefon legfon-

tosabb tartozékait (SIM kár-

tya, akkumulátor stb.), azok 

kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok jellemzőit (frekven-

cia, hullámhossz, terjedési se-

besség), azt, hogy milyen kö-

rülmények határozzák meg 

ezeket. A mennyiségek kap-

csolatára vonatkozó egyszerű 

számításokat végez. 

 

 Környezetünkben 

előforduló külön-

böző jellegzetes 

hangok erősségé-

nek mérése (sutto-

gás, normál beszéd, 

kiabálás, utcai zaj 

stb.) mobilappliká-

cióval vagy más 

műszerrel, anyag-

gyűjtés a zajárta-

lomról 

 Sípok, húrok hossz 

és hangmagasság 

kapcsolatának vizs-

gálata. (A sípokat 

helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípok-

kal”, a hangmagas-

ságot mobilalkal-

mazással vagy gi-

tárhangolóval mér-

hetjük) 

 Mi a legmagasabb 

hang, amit még 

hallasz? -Az egyéni 

hangmagassági kü-

szöb vizsgálata 

hanggenerátorral, 

A megfigyelt mechanikai hullá-

mok jellemzése a megfelelő fizi-

kai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, ampli-

túdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának 

megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hang-

keltő eszközök megfigyelése, a 

keletkező hanghullámok jellem-

zése 

Környezetünk hangterhelése, 

javaslatok a zajszennyezés 

csökkentésére 

Az elektromágneses hullámok 

kialakulása és terjedése, a 

hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési se-

besség és a frekvencia kapcso-

lata 

A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi 

eszközeink használata során: 

tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, 

anyagvizsgálat 



 

 

A képek és hangok továbbításá-

nak alapelvei (rádió, televízió), a 

mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

vagy azt helyette-

sítő mobilappliká-

cióval 

 Különböző hangok 

“képének” vizsgá-

lata oszcilloszkóp-

pal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

 Mikrohullámú sütő 

belsejébe kialakuló 

állóhullámok meg-

figyelése reszelt 

sajt vagy csokoládé 

eltérő melegedése 

alapján, ez alapján 

a mikrohullám ter-

jedési sebességé-

nek megállapítása 

 Egy digitális audió-

szerkesztő program 

megismerése, a 

megismert hullám-

tani jellemzők al-

kalmazásával alap-

fokú használata (pl. 

Audacity) 

Interferencia képek létrehozása 

lézerrel, lefényképezése, egy-

szerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, 

Gábor Dénesről, a talált infor-

mációk megosztása, megbeszé-

lése 

Tudományos vita a mobiltelefon 

használatának lehetséges 

ártalmairól 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

 

Tematikai egység Képek és látás Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, 

terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri je-

lenségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), 

azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvé-

nyeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A síktükörben látott kép 

megfigyelése, jellemzése, 

kialakulásának magyarázata 

 tudja, hogyan jönnek létre a 

természet színei, és hogyan 

észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frek-

venciája közötti kapcsolatot, a 

fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a 

szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint 

képalkotó eszközt, a látás 

mechanizmusát, a gyakori lá-

táshibák (rövid- és távollátás) 

okát, a szemüveg és a kontakt-

lencse jellemzőit, a dioptria 

fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszave-

rődés törvényét, megmagya-

rázza, hogyan alkot képet a 

síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának fel-

használásával értelmezi, ho-

gyan térítik el a fényt a dom-

ború és homorú tükrök, a 

domború és homorú lencsék; 

 A fehér fény felbon-

tása különböző 

módszerekkel cso-

portmunkában 

(prizma, vizes tálba 

tett síktükör, optikai 

rács, szappanhártya 

stb.) 

 Különböző állatok 

színlátása (pl. ku-

tya, tehén, ragadozó 

madarak stb.).                

Milyennek látják a 

világot? Adatgyűj-

tés, projektmunka 

 Adatgyűjtés a nagy 

csillagászati távcsö-

vekről, azok felépí-

tése, működése 

 Kepler- és Galilei-

féle távcsövek, a 

Tükrök használata optikai eszkö-

zökben: reflektor, kozmetikai tü-

kör, tükrök a közlekedésben 

A fény törésének megfigyelése 

és értelmezése a törésmutató se-

gítségével. A fehér fény felbon-

tása, a kialakult színkép magya-

rázata 

A fény fókuszálásának és a kézi 

nagyító képalkotásának kísérleti 

vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem 

felépítésének fizikája. A 

szemüveg szerepe a látás 

javításában 

Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, 

kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfi-

gyelései  



 

 

Néhány kiválasztott esetben (pl. 

naplemente, kék égbolt, 

színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának 

magyarázata, a szivárvány 

színei, a kiegészítő színek 

 ismeri az optikai leképezés fo-

galmát, a valódi és látszólagos 

kép közötti különbséget. Egy-

szerű kísérleteket tud végezni 

tükrökkel és lencsékkel.  

 

mikroszkóp modell-

jének bemutatása 

gyűjtő és szórólen-

csékkel, az elkészí-

tett modell nagyítá-

sának vizsgálata 

 Lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának 

meghatározása egy-

szerű kísérletekkel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, 

tárgy-, és képtávolság; valódi és látszólagos kép 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény Órakeret 23 óra 

Előzetes tudás Optikai alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény elektromágneses hullám, 

jellemzése fizikai 

mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) 

 tudja, hogy a fény elektromág-

neses hullám, és hogy terjedé-

séhez nem kell közeg; 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában: Hol 

van jelentősége a 



 

 

A fotocella és a fénymérő műkö-

désének magyarázata a fény-

elektromos jelenség segítségé-

vel, a megvilágító fény és a fo-

ton energiája közötti kapcsolat 

 megfigyeli a fényelektromos 

jelenséget, tisztában van annak 

Einstein által kidolgozott ma-

gyarázatával, a frekvencia 

(hullámhossz) és a foton ener-

giája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kí-

sérletét, mely az atommag fel-

fedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott el-

képzelések változásait, a 

Rutherford-modellt és a Bohr-

modellt, látja a modellek hiá-

nyosságait;  

 ismeri a digitális fényképező-

gép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektron-

mikroszkóp működését az 

elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a 

vonalas színképet az anyag-

vizsgálat során. 

 

fényelektromos je-

lenségnek, milyen 

eszközökben hasz-

nálják azt? (fény-

képezőgép, nap-

elem, fénymásoló, 

optoelektronika 

stb.) 

 Anyaggyűjtés 

Einstein életéről és 

legfontosabb ered-

ményeiről. Vita ar-

ról, hogy milyen 

hamis legendák és 

téves ismeretek 

lengik körül az 

életművet 

 Anyaggyűjtés és 

vita a kvantumme-

chanika néhány ne-

ves jelenségéről, és 

azok értelmezései-

ről (határozatlan-

sági reláció, alagút-

effektus, Schrödin-

germacskája)  

 A Rutherford-féle 

szórási kísérlet utó-

élete, a ma működő 

gyorsítóberendezé-

sek alapvető műkö-

Digitális fényképek készítése 

különböző távolságban elhelye-

zett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a 

képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és fény-

mikroszkóppal készült képek 

összevetése. Az elektronmikro-

szkóp nagyobb felbontásának és 

működésének értelmezése az 

elektron hullámtermészetével 

A vonalas színkép 

kialakulásának magyarázata az 

atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

A legfontosabb atommodellek 

(Thomson, Rutherford, Bohr, 

kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom 

körüli elektronok energiájának 

kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének 

szimulációja, anyaggyűjtés 

Rutherford és Bohr életével kap-

csolatban 

Jelenleg használt fényforrásaink 

számbavétele, működésük 



 

 

fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

dési elve és vizsgá-

lati módszerei. 

Anyaggyűjtés-Fel-

fedezték az elekt-

ront! - egy korabeli 

hír megírása a mai 

hírek, figyelemfel-

keltő internetes 

portálok stílusában 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése Órakeret 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának 

és az energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyei-

vel és környezeti kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a nap-

energia felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mi-

benlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai 

vonatkozásait; 



 

 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelen-

ségével a természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékeny-

ség kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevé-

kenységével, annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint em-

beri vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az ózonpajzs szerepe a Földet 

ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és 

azok sikere 

 ismeri a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

használatának és az energia 

szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasz-

nálásával kapcsolatos adatokat 

gyűjt, az információkat szem-

léletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző tí-

pusú erőművek használatának 

előnyeivel és környezeti koc-

kázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott 

orvosdiagnosztikai vizsgála-

tok, illetve egyes kezelések fi-

zikai megalapozottságát, felis-

meri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési mó-

dokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap. Ismeri a 

 A szén-dioxid üveg-

házhatásának kimu-

tatása egyszerű kí-

sérlettel 

 Saját ökológiai láb-

nyom csökkentését 

eredményező tevé-

kenységek tervezése 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy a különböző 

modellek szerint 

20-30 év múlva mi-

lyen klímája lesz 

hazánknak, az em-

beri cselekvés lehe-

tőségeinek megvita-

tása a veszélyek 

csökkentésére 

Az üvegházhatás fizikai magya-

rázata 

Az energiatermelés alternatívái, 

az üvegházhatású gázok kibo-

csátásának csökkentési lehető-

sége  

A periódusos rendszer alapján 

fontosabb elemek mag összetéte-

lének, kötési energiájának és sta-

bilitásának tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió 

lényegének megértése 

magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

Az atomerőművek, a 

hőerőművek és megújuló 

energiatermelés előnyeinek és 



 

 

hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  

napenergia felhasználási lehe-

tőségeit, a napkollektor és a 

napelem mibenlétét, a közöt-

tük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a 

Földet ért ultraibolya sugár-

zással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezé-

sének leggyakoribb forrásait, 

fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatválto-

zás kérdésével, az üvegházha-

tás jelenségével a természet-

ben, a jelenség erőssége és az 

emberi tevékenység kapcsola-

tával; 

 adatokat gyűjt és feldolgoz a 

legismertebb fizikusok életé-

vel, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásá-

val, valamint emberi vonatko-

zásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, 

Marie Curie, Ernest Ruther-

ford, Niels Bohr, Albert Eins-

tein, Szilárd Leó, Wigner 

Jenő, Teller Ede). 

 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában a ra-

dioaktivitás néhány 

különleges alkalma-

zásával kapcsolat-

ban: gammakés, ra-

dioaktív nyomjel-

zés, kormeghatáro-

zás 

 Anyaggyűjtés a leg-

híresebb nukleáris 

balesetekről és ezek 

következményeiről.       

Tudományos vita 

ezek környezetre 

gyakorolt hatásáról. 

(pl. a Csernobil c. 

film kapcsán) 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy mely orszá-

gokban milyen tí-

pusú atomerőművek 

működnek, és mek-

kora az ország villa-

mos-energiaterme-

lésében a nukleáris 

energia részese-

dése?  A jelentő-

sebb erőművek he-

lye, fényképe 

 Napilapok, külön-

böző folyóiratok, 

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller 

Ede és Szilárd Leó munkásságá-

val kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugár-

zások tulajdonságai, élettani ha-

tásaik, az egyes sugárfajták el-

leni védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a 

Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe 

került, vagy orvosi kezelés során 

alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

 



 

 

internetes híradások 

áttekintése.    Mi-

lyen a modern fizi-

kát érintő cikkek ta-

lálhatók bennük?         

 Mennyire megbíz-

ható információkat 

közvetítenek a kü-

lönböző cikkek a 

nagyközönség felé?       

Csoportosításuk 

aszerint, hogy me-

lyek tűnnek meg-

bízhatónak és me-

lyek nem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfú-

zió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 

 

Tematikai egység A Világegyetem megismerése Órakeret 9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetősé-

geit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt ha-

tásával, valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (ér-

telmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, me-

lyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események mi-

nőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, is-

meri a tudományosság kritériumait;  



 

 

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani 

tudja a tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tu-

dományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszer-

ben, a Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdé-

seit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönha-

tások és törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli 

változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A rakéták működési elve, a 

kozmikus sebességek jelentése 

 szabad szemmel vagy távcső-

vel megfigyeli a Holdat, a 

Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás 

jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök 

mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmi-

kus sebességek (körsebesség, 

szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános 

törvényét, és azt, hogy a gravi-

tációs erő bármely két test kö-

zött hat; 

 Ismerkedés a csilla-

gos éggel számító-

gépes planetárium-

programok segítség-

ével (pl. stellarium-

web.org) 

 A Galilei-élmények 

(a Hold hegyei, a 

Vénusz fázisai, a 

Jupiter nagy holdjai, 

a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) 

megfigyelése egy-

szerű távcsövekkel 

A súlytalanság jelensége, kiala-

kulásának körülményei, a súly és 

a tömeg közötti különbség 

A bolygók és üstökösök mozgá-

sának fizikai magyarázata, az ál-

talános tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értel-

mezése a gravitációs mező segít-

ségével 

A Naprendszer jellemzői, példák 

a Naprendszer bolygóin és 

holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek 

kialakulásának magyarázata 



 

 

A holdfogyatkozás és a 

napfogyatkozás fizikai 

magyarázata 

 érti a testek súlya és a tömege 

közötti különbséget, a súlyta-

lanság állapotát, a gravitációs 

mező szerepét a gravitációs 

erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer 

bolygóin és holdjain uralkodó, 

a Földétől eltérő fizikai kör-

nyezet legjellemzőbb példáit, 

azonosítja ezen eltérések okát. 

A legfontosabb esetekben 

megmutatja, hogyan érvénye-

sülnek a fizika törvényei a 

Föld és a Hold mozgása során; 

 átlátja és szemlélteti a termé-

szetre jellemző fizikai meny-

nyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Nap-

rendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag leg-

fontosabb fizikai tulajdonsá-

gait, a Nap várható jövőjét, a 

csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatait. 

 

(pl. osztálykirándu-

lás, csillagászati be-

mutatók, Kutatók 

éjszakája rendez-

vény során) 

 Egy űrkutatással 

kapcsolatos játék-

film (részleteinek) 

megtekintése (pl. 

Gravitáció, Apollo 

13), vita a filmjele-

net hitelességéről 

 Adatgyűjtés az ak-

tuálisan zajló csilla-

gászati, űrkutatási 

projektekről például 

a NASA honlapján 

 Exobolygók adatai-

nak áttekintése, ösz-

szehasonlítása 

 Az űrtávcsövek fel-

vételeinek böngé-

szése, a látottak ér-

telmezése 

A legfontosabb ismeretek az 

űrrepülőgépekről, a 

Holdraszállásról és a tervezett 

Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban el-

terjedt és először az űrkutatásban 

használt technológia, eszköz is-

mertetése 

A gravitáció szerepe a Világmin-

denségben 

A csillagok és a Nap működése 

és változásai: fekete lyuk, neut-

roncsillag, szupernóva  

A galaxisok, galaxishalmazok. A 

Tejútrendszer legfontosabb jel-

lemzői. Távolságok az univer-

zumban 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív 

leírása, a táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének szü-

letése, tudományos megalapo-

zottsága, a tudományosság krité-

riumai  

Tudományos vita a Földön kí-

vüli élet kutatásáról, annak gya-

korlati és filozófiai lehetőségei-

ről, az emberiség előtt álló kihí-

vásokról  

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvé-

nyei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, tá-

guló univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

Tematikai egység Témahetek 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztás motivációinak elemzése; munkahelyi lehetőségek fel-

térképezése; financiális tervek megfogalmazása;  

a gazdaság fejlődési irányainak azonosítása, az egyén szerepe és lehe-

tőségei ebben; önálló véleményalkotásra való képesség fejlesztése a 

kutatásokról, ipari trendekről a fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

globális kérdések és problémák 

felvetése és megvitatása az ener-

giatermelés, ipari felhasználás te-

rületéről; 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gya-

korlati működtetése;  

 

  



 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, JOGI-KOMMUNIKÁCIÓS és 

a GAZDASÁGI TAGOZAT 

Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf  

 

Az új NAT szerinti tankönyvek 9. osztályban heti 2, 10. osztályban heti 3 órára készülnek, 

iskolánkban is ezt az óraelosztást követjük.  

 

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

 

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 3 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott óraszám 

Év eleji tudnivalók 1 

Egyszerű mozgások (1, 2)  9 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 11 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 13 

Energia 12 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 14 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 8 

Témahetek 4 

Összesen 72 

 

Tematikai egység Egyszerű mozgások Órakeret 9+1 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés alap-

vető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, egyenletren-

dezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf


 

 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mér-

tékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása so-

rán; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógé-

pes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeret-

ében következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, 

ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfi-

gyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek 

összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggés-

sel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

A környezetben megfigyelt 

mozgások (közlekedés, sportolás) 

jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a 

pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által 

mutatott értékek értelmezése: 

állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és 

pillanatnyi sebesség jelentése 

 helyesen használja az út, a 

pálya és a hely fogalmát, 

valamint a sebesség, átlag-

sebesség, pillanatnyi se-

besség, gyorsulás, elmoz-

dulás fizikai mennyisége-

ket a mozgás leírására; 

 tud számításokat végezni 

az egyenes vonalú egyen-

letes mozgás esetében: ál-

landó sebességű mozgások 

esetén a sebesség ismeret-

ében meghatározza az el-

mozdulást, a sebesség 

nagyságának ismeretében 

a megtett utat, a céltól való 

távolság ismeretében a 

 Videó készítése néhány, a 

környezetben megfigyel-

hető mozgásról. Egy meg-

felelően kiválasztott pont 

koordinátáinak meghatáro-

zása az egymást követő 

képkockákon videó-analí-

zis segítségével 

 

 Egy kút mélységének vagy 

erkély magasságának meg-

határozása az elejtett test 

zuhanási idejének mérésé-

vel, a mérés pontosságának 

becslése 

Egyszerű számítások az egyenes 

pályán, állandó sebességgel ha-

ladó gépjármű mozgásával kap-

csolatban: Az elmozdulás, megtett 

út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

A közel állandó sebességű, egye-

nes vonalú mozgások (buborék a 



 

 

Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, ki-

alakulásának magyarázata 

megérkezéshez szükséges 

időt; 

 ismeri a szabadesés jelen-

ségét, annak leírását, tud 

esésidőt számolni, mérni, 

becsapódási sebességet 

számolni; 

 egyszerű számításokat vé-

gez az állandó gyorsulás-

sal mozgó testek esetében. 

 Közel állandó sebességű 

mozgás megvalósítása ön-

álló kísérletezés során. A 

súrlódás csökkentése kü-

lönböző módon, légpárnás 

eszközök, jégen csúszó 

eszközök 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó 

testek mozgásának megfi-

gyelése, a mozgás jellegé-

nek kvantitatív megállapí-

tása 

 Galilei munkásságának 

megismerése a mozgások 

és a tudományos módszer 

kialakulásának témaköré-

ben 

 Kísérlet tervezése annak 

belátására, hogy a szabad-

esés egyenes vonalú egyen-

letesen változó mozgás 

Az elejtett test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata.  A se-

besség változásának jellemzése a 

gyorsulás fogalmának segítségé-

vel, a gyorsulás értelmezése a 

testre ható nehézségi erő vizsgála-

tával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és 

az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének 

mérése és számolása, a 

becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata, értel-

mezése a rá ható erők segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló 

autó mozgásának leírása és 

magyarázata 

Az elmozdulás, a sebesség és a 

gyorsulás használata egyenes 

mentén zajló mozgások leírására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

 

Tematikai egység Ismétlődő mozgások Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából re-

leváns gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 



 

 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja 

a mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összeha-

sonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló szá-

mítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek 

ismeretében következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, tábláza-

tokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összeha-

sonlít. 

Fejlesztési feladatok és isme-

retek 
Követelmények 

Javasolt  

tevékenységek 

Egyszerű körmozgás létreho-

zása, megfigyelése, kialakulá-

sának értelmezése a centripetá-

lis erő és gyorsulás fogalmának 

segítségével 

 

 ismeri az egyenletes 

körmozgást leíró fizikai 

mennyiségeket 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, centripetális 

gyorsulás), azok jelentését, 

egymással való 

kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus 

mozgásokat (ingamozgás, 

rezgőmozgás) jellemző 

fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben 

tudja mérni a periódusidőt, 

megállapítani az azt 

befolyásoló tényezőket. 

 

 Beszámoló készítése a fordulat-

szám jelentőségéről ruhák cent-

rifugálása vagy fúrás esetén, a 

jellemző fordulatszám adatainak 

megkeresése 

 Az ingaóra felépítését, az alkat-

részek feladatát, az óra működé-

sét bemutató kiselőadás készí-

tése 

 Olyan inga készítése, melynek 

periódusideje 1 másodperc, en-

nek ellenőrzése 

 

A periódusidő mérése, a fordu-

latszám és a kerületi sebesség 

meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszá-

molása 

A mindennapokban gyakori 

körmozgások (például: ruha a 

centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének 

pontjai) fizikai hátterének 

elemzése  

Különböző lengések 

felismerése a környezetben: 

hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon 



 

 

A környezetben lezajló csilla-

podó rezgések és lengések 

megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve 

a csillapodás mértéke szem-

pontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgés-

ének megfigyelése, kvalitatív 

leírása, a kitérés-idő és a sebes-

ség-idő függvény elemzése.  

Kulcsfogal-

mak/ fogal-

mak 

Körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, 

rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

 

Tematikai egység 
 

A közlekedés és sportolás fizikája Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tu-

dományosság kritériumait; 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkal-

mazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyi-

ségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudo-

mányos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapo-

zottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

Fejlesztési feladatok és is-

meretek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 



 

 

Rugalmatlan ütközések 

megfigyelése, a közös se-

besség számítása egyszerű 

esetekben a lendület meg-

maradásának segítségével.  

A gyűrődési zóna szerepe 

ütközéskor 

 egyszerű esetekben kiszá-

molja a testek lendületé-

nek nagyságát, meghatá-

rozza irányát; 

 egyszerűbb esetekben al-

kalmazza a lendületmeg-

maradás törvényét, ismeri 

ennek általános érvényes-

ségét; 

 tisztában van az erő mint 

fizikai mennyiség jelenté-

sével, mértékegységével, 

ismeri a newtoni dinamika 

alaptörvényeit, egysze-

rűbb esetekben alkal-

mazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a koráb-

ban megismert mozgások 

értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben ki-

számolja a mechanikai 

kölcsönhatásokban fellépő 

erőket (nehézségi erő, 

nyomóerő, fonálerő, súly-

erő, súrlódási erők, rugó-

erő), meghatározza az 

erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közle-

kedési eszközök – gépjár-

 Egy vagy több kiválasztott sportesz-

köz (pl. síléc, labda) kialakításának 

és fizikai hátterének feltárása, az 

eredmények megosztása a tanulótár-

sakkal 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata 

annak, hogy az érintkező felületek 

közötti súrlódást hogyan lehet kis 

mennyiségű szennyező anyaggal 

(por, olaj) befolyásolni. 

 Alkalmas kísérleti eszköz (pl. vál-

toztatható hajlásszögű lejtő) megépí-

tése 

 Adott teher szállítására alkalmas ha-

jómodell elkészítése a rendelkezésre 

álló eszközök felhasználásával. Az 

eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkené-

sének bemutatása egyszerű  de-

monstrációs eszközökkel 

 Nagysebességű képrögzítésre alkal-

mas kamerával rögzített lassított fel-

vételek tanulmányozása ütközések-

ről, labdák deformációjáról 

 Különböző zöldségek és gyümöl-

csök vízben való elmerülésének 

vizsgálata a vízben feloldott cukor 

vagy só mennyiségének változtatása 

mellett 

Labdák rugalmasságának 

vizsgálata a visszapattanás 

magasságának megfigyelé-

sével 

A lendület szerepe fékezés 

és gyorsítás során. A fékút 

és a fékezési idő 

Az autó gyorsulásának, il-

letve a fékezés folyamatá-

nak magyarázata az autóra 

ható erők és Newton törvé-

nyei segítségével 

A kanyarodás fizikája, a ki-

csúszás megfigyelése (ka-

nyarodó autó, motor, kor-

csolya) és okainak (súrló-

dási erő) vizsgálata 

A testek úszásának és el-

merülésének kísérleti vizs-

gálata, a tapasztaltak fizi-

kai magyarázata a hidro-

sztatikai nyomás és a fel-

hajtó erő segítségével 



 

 

A hajók (vitorlás, illetve ha-

jócsavaros) és tengeralattjá-

rók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvona-

las test fontossága a vízben 

való haladás során 

művek, légi és vízi jármű-

vek – működésének fizi-

kai elveit; 

 tisztában van a repülés el-

vével, a légellenállás je-

lenségével; 

 ismeri a hidrosztatika 

alapjait, a felhajtóerő fo-

galmát, hétköznapi példá-

kon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, 

úszás, lebegés jelenségét, 

tudja az ezt meghatározó 

tényezőket, ismeri a jelen-

ségkörre épülő gyakorlati 

eszközöket. 

A repülőgépek fizikája, a 

szárnyra ható felhajtó erő 

magyarázata, az áramvona-

las forma fontossága 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

 

Tematikai egység Az energia Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő, a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az 

energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az informá-

ciókat szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia fel-

használási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük 

lévő különbséget; 



 

 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmisze-

rek energiatartalmának szerepét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Adatgyűjtés az emberiség 

energiafelhasználásáról  

 ismeri a mechanikai munka 

fogalmát, kiszámításának 

módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, 

a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkal-

mazza a munkatételt, a 

mechanikai energia megma-

radásának elvét a mozgás 

értelmezésére, a sebesség 

kiszámolására. 

 

 Beszámoló készítése az örökmoz-

gókról és arról, miért nem lehetsé-

ges ilyen gépet építeni 

 Beszámoló készítése a napállandó-

ról 

 Egyszerű eszköz készítésével an-

nak kimutatása, hogy a felület nap-

sugárzás hatására történő felmele-

gedése hogyan függ a felület és a 

napsugarak irányától 

 Az emberiség energiafelhasználá-

sát és energiatermelését jellemző 

adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi 

változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energia-

változások összegyűjtése, szemlé-

lete bemutatása 

 A teavíz melegítése hatásfokának 

kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a 

hatásfok a gázláng méretétől, mi-

lyen más tényezők befolyásolják? 

A testek emelését és gyorsítását 

kísérő energiaváltozások vizsgá-

lata: a helyzeti és mozgási ener-

gia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási 

sebességének meghatározása a 

munkatétel és az energiamegma-

radás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának ener-

getikai elemzése  

Az energia megmaradása a 

súrlódás és közegellenállás 

hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz 

kapcsolt test mozgásának 

energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 

Energia átalakulások a háztartás-

ban, a környezetben, az emberi 

szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, 

atomerőmű, napkollektor), a ha-

tásfok  

Az energia szállításának 

lehetőségei 



 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

 

Tematikai egység A melegítés és hűtés következményei Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
Munka, energia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, 

hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonat-

kozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mérték-

egységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrá-

kat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összeve-

tése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A hőtágulás jelenségének 

megfigyelése, értelmezése 

 ismeri a hőtágulás jelensé-

gét, jellemző nagyságrend-

jét; 

 ismeri a Celsius- és az ab-

szolút hőmérsékleti skálát, a 

gyakorlat szempontjából ne-

vezetes néhány hőmérsékle-

tet, a termikus kölcsönhatás 

jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselke-

dését hőközlés során, tudja, 

mit jelent az égéshő, a fűtő-

érték és a fajhő;  

 A különböző hőmérsékletű fo-

lyadékok keveredésekor kiala-

kuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a 

megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp me-

leg és hideg vízben való elkeve-

redésének megfigyelése csoport-

ban történő kísérletezés során, a 

tapasztalatok megfogalmazása, 

hipotézis alkotása az elkeveredés 

gyorsaságával kapcsolatban, a 

hipotézis megvitatása, ellenőr-

zése újabb kísérletekkel 

Az anyagok hőmérsékletének mé-

rése, a hőmérséklet kiegyenlítődé-

sének kísérleti vizsgálata és értel-

mezése 

Anyagok melegítésének és hűtésé-

nek megfigyelése például konyhai 

tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és 

a felület nagyságnak szerepe 

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a 

lassú és gyors égés felismerése a 

mindennapokban 



 

 

Halmazállapotváltozások (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, a for-

rás és szublimáció) megfigyelése 

például konyhai tevékenység során. 

A fázisátmenetek vizsgálata a hő-

mérséklet változásának szempontjá-

ból 

 tudja a halmazállapot-válto-

zások típusait (párolgás, for-

rás, lecsapódás, olvadás, fa-

gyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazálla-

pot-változások energetikai 

viszonyaival, anyagszerke-

zeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, for-

ráshő, párolgáshő. Egyszerű 

számításokat végez a hal-

mazállapot-változásokat kí-

sérő hőközlés meghatározá-

sára; 

 ismeri a hőtan első főtételét, 

és tudja alkalmazni néhány 

egyszerűbb gyakorlati szitu-

ációban (palackba zárt le-

vegő, illetve állandó nyo-

mású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordít-

ható és nem megfordítható 

folyamatok közötti különb-

séggel. 

 Tea készítése hidegvízbe tett fil-

ter segítségével 

 A főzésre használt edények 

használat közbeni felmelegedé-

sének vizsgálata. Milyen megol-

dásokat alkalmaznak annak ér-

dekében, hogy a lábas füle vagy 

a merőkanál, palacsintasütő 

nyele kevésbé melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenség-

ének megvalósítására, például 

lassan lehűtött palackos ásvány-

víz segítségével, tanári útmuta-

tás alapján. A sikeres, illetve si-

kertelen próbálkozások doku-

mentálása, a tapasztalatok meg-

beszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Mi-

ért alkalmazható egymás mellett 

éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyá-

soló tényezők megfigyelése cso-

portos tanulókísérlet végzése 

közben 

A halmazállapot-változások értel-

mezése és energetikai leírása, egy-

szerű számítások a mindennapi gya-

korlatból, az olvadáshő a párol-

gáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai 

magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelme-

zése a hőtan első főtételének segít-

ségével 

A megfordítható és nem megfordít-

ható folyamatok közötti különbség 

felismerése 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

 

Tematikai egység Víz és levegő a környezetünkben Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 



 

 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egysze-

rűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás je-

lenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A légnyomás kísérleti kimutatása, 

a légritkított tér néhány gyakorlati 

alkalmazása 

 ismeri a víz különleges tulaj-

donságait (rendhagyó hőtágu-

lás, nagy olvadáshő, forráshő, 

fajhő), ezek hatását a termé-

szetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom fogalmát, a le-

vegő mint ideális gáz viselke-

désének legfontosabb jellem-

zőit. Egyszerű számításokat 

végez az állapothatározók 

megváltozásával kapcsolat-

ban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a 

csapadékformákat, a csapadé-

kok kialakulásának fizikai le-

írását.   

 

A hőszigetelt edény (termosz) és az 

egyszerű üvegedény tulajdonságai-

nak összehasonlítása önálló kísérle-

tezés segítségével 

Hőszigetelt edény készítése a kör-

nyezetben található egyszerű eszkö-

zök felhasználásával, a hőszigetelő 

tulajdonság kimutatása és magyará-

zata 

Az iskola fűtési rendszerének meg-

tekintése, a rendszer elemeinek el-

különítése, azok szerepének felis-

merése. A rendszer egyszerűsített 

változatának lerajzolása, felépítése 

Anyaggyűjtés, beszámoló készítése 

és beszélgetés a jéghegy tulajdonsá-

gairól és szerepéről a Titanic el-

süllyedésében 

A szoba hőmérsékletének mérése 

felfűtés és szellőztetés közben hő-

mérő ismételt leolvasásával vagy 

automatikus adatgyűjtő rendszer 

felhasználásával. Az adatok megje-

lenítése és megosztása 

A légnyomás és az időjárás kap-

csolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. 

A relatív páratartalom és a hőmér-

séklet kapcsolata, páraképződés a 

természetben: harmatképződés, 

dér, zúzmara  

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. Fűtési rendszerek 

a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példákon 

keresztül (hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakás-

ban. A hőszigetelő ablak működés-

ének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek 

következményei a természetben. 

Jégképződés a tavakon, jéghegyek  

Egyszerű számítások végzése a le-

vegő állapothatározóinak megvál-

tozásával kapcsolatban  



 

 

A száraz meleg és a nedves meleg 

megtapasztalása (nyári szárazság-

ban, szaunában), a testérzet össze-

hasonlítása 

A tanteremben található levegő tö-

megének becslés 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

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

 

Tematikai egység Témahetek 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejlesztésekről a 

fenntarthatóság szempontjából 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, villamosenergia-

hálózat, gépek alkalmazása, moto-

rok működése; csapadékképződés, 

járművek fejlesztése; félvezetők 

alkalmazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vállalkozói 

digitális és kreatív tevékeny-

ségi kompetenciák gyakorlati 

működtetése;  

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott 

óraszám 

Gépek (1, 4, 5) 8 

Szikrák, villámok (1, 5) 9 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 10 

Generátorok és motorok (1, 5) 9 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 12 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 23 

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



 

 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 9 

Témahetek 6 

Összesen 108 

 

 

Tematikai egység Gépek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A mechanika és a hőtan alapfogalmai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges ele-

meket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenységek 

 

A libikóka és a mérleg 

egyensúlyának kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

 ismeri az egyszerű gépek el-

vének megjelenését a hétköz-

napokban, mindennapi eszkö-

zeinkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét 

esetben (mérleg, libikóka) a 

forgatónyomatékok meghatá-

rozásának segítségével vizs-

gálja a testek egyensúlyi álla-

potának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigye-

lések és kísérletek tapasztala-

taival. 

 

 Egy a diákok szá-

mára elérhető gép 

(ceruzahegyező, kon-

zervnyitó, zárszerke-

zet, mechanikus óra, 

zenegép, ...) szétsze-

dése, a főbb alkotóré-

szek azonosítása, sze-

repük felismerése, a 

működés fizikai alap-

jainak leírása. A tevé-

kenység dokumentá-

lása 

 A felfújt léggömbben 

levő levegő súlyának 

kimutatása egyszerű 

mérleg segítségével 

Szerszámkulcsok és fogók műkö-

désének magyarázata az erőkar 

segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesít-

mény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és mű-

ködésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó 

technológia fizikai lényegének 

ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának 

bemutatása (Ilyen lehet: 

hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és 

gőzgépéről 



 

 

Beszélgetés a robotokról: elterje-

désük, jövőbeli szerepük, mester-

séges intelligencia, gépi tanulás, 

önvezérelt működés 

 Egyszerű kísérletek 

elvégzése a súlypont 

egyensúlyozásban 

betöltött szerepének 

bemutatására 

 Különböző csavarok 

beszerzése, vizsgá-

lata, jellemzőinek 

(menetemelkedés, 

menetsűrűség) megfi-

gyelése és működésé-

nek magyarázata 

 Az egyes történelmi 

korokra jellemző gé-

pek összegyűjtése, al-

kalmazásuk bemuta-

tása 

 Kedvelt gépek mo-

delljeinek megfigye-

lése, illetve elkészí-

tése, működésük 

megismerése, megér-

tése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, 

hatásfok 

 

 

Tematikai egység Szikrák, villámok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 
Az anyag felépítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes 

magatartást zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 



 

 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az elektromos állapot 

kialakulásának magyarázata az 

atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) 

segítségével  

 ismeri az elektrosztatikus 

alapjelenségeket (dörzselekt-

romosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek 

gyakorlati alkalmazásait; 

 átlátja, hogy az elektromos ál-

lapot kialakulása a töltések 

egyenletes eloszlásának meg-

változásával van kapcsolatban; 

 érti Coulomb törvényét, egy-

szerű esetekben alkalmazza 

elektromos töltéssel rendel-

kező testek közötti erő megha-

tározására; 

 tudja, hogy az elektromos köl-

csönhatást az elektromos 

mező közvetíti. 

 Egyszerű elektro-

szkóp készítése (pl. 

Öveges-féle töltés-

számlálós konzerv-

doboz-elektro-

szkóp), ezzel kísér-

letek elvégzése: a 

csúcshatás, az meg-

osztás megfigye-

lése, a Coulomb-

törvény érzékelte-

tése 

 Az elektromos ár-

nyékolás (Faraday-

kalitka) vizsgálata 

mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütő-

ben, sztaniolpapíros 

csomagolásban stb., 

felhívható-e a ké-

szülék?) 

A két fajta elektromos állapot, az 

elektromos vonzás és taszítás, az 

elektromos árnyékolás, a csúcs-

hatás, az elektromos megosztás 

és a földelés megfigyelése kísér-

letezés közben, a tapasztaltak 

magyarázata 

Coulomb törvénye, az elektro-

mosan töltött testek között fel-

lépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemlélte-

tése (pl. búzadarás kísérlettel), 

ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, 

megfigyelése (pl. megosztó 

géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok 

kialakulásának alapvető 

magyarázata 



 

 

A tanultak alkalmazása a 

villámok elleni védekezésben, 

illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes 

magatartás kialakításában 

 

 Különböző épületek 

villámvédelmi rend-

szerének megfigye-

lése 

 A fénymásoló, lé-

zernyomtató műkö-

désének tanulmá-

nyozása, anyag-

gyűjtés projektmun-

kában 

 Villámokról készült 

felvételek gyűjtése 

és tanulmányozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, 

Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, 

elektron, Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, 

földelés 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csök-

kentő legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, bizto-

síték, földvezeték szerepe); 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 



 

 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Az elektromos áram 

fogalmának kialakítása 

egyszerű kísérletekkel (pl. víz 

elektromos vezetésének 

változása, konyhasó vagy sav 

hatására), az áramerősség 

mérése 

 tudja, hogy az áram a töltött 

részecskék rendezett moz-

gása, és ez alapján szemléle-

tes elképzelést alakít ki az 

elektromos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az 

egyenáramok jellemzőit, a 

feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

 ismeri a mindennapi életben 

használt legfontosabb elekt-

romos energiaforrásokat, a 

gépkocsi-, mobiltelefon-ak-

kumulátorok legfontosabb 

jellemzőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű 

esetekben alkalmazza a fe-

szültség, áramerősség, ellen-

állás meghatározására. 

Tudja, hogy az ellenállás 

függ a hőmérséklettől; 

 Gyümölcsből vagy 

zöldségből elektromos 

telepek készítése és fe-

szültségeinek vizsgá-

lata (pl. burgonya, ece-

tes uborka, citrom, 

hagyma, vas és réz 

szegekkel, vagy más 

fémekkel)  

 Fényforrások teljesít-

ményének és fényere-

jének vizsgálata (telje-

sítmény számolása a 

feszültség és áramerős-

ség mérésével, fényerő 

mérése pl. mobilappli-

kációval)  

 Testünk különböző 

pontok közti ellenállá-

sának mérése ellenál-

lásmérő-műszerrel, az 

A legfontosabb egyenáramú 

áramforrások (galvánelem, 

gépkocsi- mobiltelefon-akku-

mulátorok, napelemek), adatai-

nak összegyűjtése és értelme-

zése 

Ohm törvényének vizsgálata 

méréssel egyszerű áramkörben 

ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint 

áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése 

Ohm törvényének felhasználá-

sával: a feszültség, az áram-

erősség és az ellenállás megha-

tározására  



 

 

Egyszerű, fényforrást és 

termisztort tartalmazó áramkör 

vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

 ki tudja számolni egyen-

áramú fogyasztók teljesítmé-

nyét, az általuk felhasznált 

energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör 

és egyszerűbb hálózatok al-

kotórészeit, felépítését; 

 értelmezni tud egyszerűbb 

kapcsolási rajzokat, ismeri 

kísérleti vizsgálatok alapján 

a soros és a párhuzamos kap-

csolások legfontosabb jel-

lemzőit; 

 ismeri az elektromos hálóza-

tok kialakítását a lakások-

ban, épületekben, az elektro-

mos kapcsolási rajzok hasz-

nálatát; 

 tisztában van az elektromos 

áram élettani hatásaival, az 

emberi test áramvezetési tu-

lajdonságaival, az idegi 

áramvezetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fo-

gyasztók használatára vonat-

kozó balesetvédelmi szabá-

lyokat. 

emberi szervezet ellen-

állását befolyásoló té-

nyezők vizsgálata 

 Szénrúd, grafitbél vagy 

ellenálláshuzal ellenál-

lásának vizsgálata 

 Gyűjtőmunka orvosi 

diagnosztikai eszkö-

zökről 

 Egy kiválasztott fo-

gyasztó teljesítményé-

nek meghatározása. A 

mérés megtervezése, 

kivitelezése, az ered-

mények értékelése és 

bemutatása 

 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

A legfontosabb hőhatáson ala-

puló háztartási eszközök jel-

lemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a 

háztartási áramfogyasztás 

költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

Az elektromos áramütés 

élettani hatása, érintésvédelmi, 

balesetvédelmi ismeretek 

Lakás villamos hálózata és biz-

tonsági berendezései (a biztosí-

ték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

Az EKG, EEG felvételek 

kapcsán az emberi idegvezetés 

egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, so-

ros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

 

Tematikai egység Generátorok és motorok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel 

és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Elektromágnes készítése 

egyszerű eszközökkel (pl. 

vasszegre tekert szigetelt drót), 

az előállított mágneses mező 

vizsgálata pl. iránytűvel) 

 elektromágnes készítése köz-

ben megfigyeli és alkalmazza, 

hogy az elektromos áram mág-

neses mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan mű-

ködnek az általa megfigyelt 

egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező 

erőt fejt ki az árammal átjárt 

vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses in-

dukció jelenségének lényegét, 

fontosabb gyakorlati vonatko-

zásait, a váltakozó áram fogal-

mát; 

 érti a generátor, a motor és a 

transzformátor működési el-

vét, gyakorlati hasznát. 

 

 Adatgyűjtés pro-

jektmunkában Jed-

lik Ányos villany-

motorjáról, villamos 

motorkocsijáról, és 

a dinamójáról 

 A Föld és más 

gyenge mágneses 

terek vizsgálata mo-

bilapplikáció segít-

ségével 

 Mágneses mezőben 

fellépő erőhatások 

egyszerű kísérleti 

vizsgálata (pl. Oers-

ted-kísérlete, párhu-

zamos vezetők kö-

zötti erők)  

 Transzformátor mo-

dell készítése és 

Az elektromotor működési elvé-

nek megértése egyszerű modell 

vagy animáció tanulmányozása 

révén  

Az elektromágneses indukció 

alapeseteinek megismerése, ez 

alapján egyszerű generátor mo-

dell készítése  vagy tanulmányo-

zása  

Adatgyűjtés Michael Faraday 

életéről, a felfedezések jelentő-

ségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, 

és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének 

megfigyelése és magyarázata, az 

elektromos energia szállításában 

betöltött szerepének 

megismerése 



 

 

A környezetünkben illetve tech-

nika eszközökben található 

transzformátorok felismerése 

vizsgálata vaskari-

kára tekert szigetelt 

drótok segítségével 

 A transzformátor és 

a villamos energia 

elterjedésében  sze-

repet vállaló ma-

gyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Ziper-

nowsky, Mechwart) 

találmányainak je-

lentősége.                    

Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában 

 Egyszerű egyen-

áramú motorok ké-

szítése rézdrót, 

elem és mágnes fel-

használásával az in-

terneten található 

videók segítségével 

 Az elektromágneses 

emelő megismerése, 

erős elektromágnes 

készítése a rendel-

kezésre álló eszkö-

zök felhasználásá-

val 

 Folyamatábra készí-

tése az elektromos 

energia útjáról az 

Generátorok és motorok 

működésének megfigyelése, 

fizikai magyarázata  



 

 

erőműtől a lakásig.  

Az ehhez használt 

eszközök megfigye-

lése a környezetben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromág-

neses indukció, generátor,  elektromotor, transzformátor 

 

Tematikai egység A hullámok szerepe a kommunikációban Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték, mágneses 

mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses 

indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományai-

val, a rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a lát-

ható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-su-

gárzás gyakorlati felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A környezetben előforduló 

mechanikai haladó hullámok 

megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 érti, hogyan alakulnak ki és 

terjednek a mechanikai hullá-

mok, ismeri a hullámhossz és 

a terjedési sebesség fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzéke-

lés fizikai alapjait, a hang, 

mint hullám jellemzőit, kelté-

sének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a 

sípok működésének elvét, az 

ultrahang szerepét a gyógy-

ászatban, ismeri a zajszennye-

zés fogalmát; 

 Környezetünkben 

előforduló külön-

böző jellegzetes 

hangok erősségé-

nek mérése (sutto-

gás, normál beszéd, 

kiabálás, utcai zaj 

stb.) mobilappliká-

cióval vagy más 

műszerrel, anyag-

gyűjtés a zajárta-

lomról 

 Sípok, húrok hossz 

és hangmagasság 

A megfigyelt mechanikai hullá-

mok jellemzése a megfelelő fizi-

kai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, ampli-

túdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának 

megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hang-

keltő eszközök megfigyelése, a 

keletkező hanghullámok jellem-

zése 



 

 

Környezetünk hangterhelése, 

javaslatok a zajszennyezés 

csökkentésére 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok szerepét az informá-

ció- (hang-, kép-) átvitelben, 

ismeri a mobiltelefon legfon-

tosabb tartozékait (SIM kár-

tya, akkumulátor stb.), azok 

kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok jellemzőit (frekven-

cia, hullámhossz, terjedési se-

besség), azt, hogy milyen kö-

rülmények határozzák meg 

ezeket. A mennyiségek kap-

csolatára vonatkozó egyszerű 

számításokat végez. 

 

kapcsolatának vizs-

gálata. (A sípokat 

helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípok-

kal”, a hangmagas-

ságot mobilalkal-

mazással vagy gi-

tárhangolóval mér-

hetjük) 

 Mi a legmagasabb 

hang, amit még 

hallasz? -Az egyéni 

hangmagassági kü-

szöb vizsgálata 

hanggenerátorral, 

vagy azt helyette-

sítő mobilappliká-

cióval 

 Különböző hangok 

“képének” vizsgá-

lata oszcilloszkóp-

pal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

 Mikrohullámú sütő 

belsejébe kialakuló 

állóhullámok meg-

figyelése reszelt 

sajt vagy csokoládé 

eltérő melegedése 

alapján, ez alapján 

Az elektromágneses hullámok 

kialakulása és terjedése, a 

hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési se-

besség és a frekvencia kapcso-

lata 

A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi 

eszközeink használata során: 

tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, 

anyagvizsgálat 

A képek és hangok továbbításá-

nak alapelvei (rádió, televízió), a 

mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

Interferencia képek létrehozása 

lézerrel, lefényképezése, egy-

szerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, 

Gábor Dénesről, a talált infor-

mációk megosztása, megbeszé-

lése 

Tudományos vita a mobiltelefon 

használatának lehetséges 

ártalmairól 



 

 

a mikrohullám ter-

jedési sebességé-

nek megállapítása 

 Egy digitális audió-

szerkesztő program 

megismerése, a 

megismert hullám-

tani jellemzők al-

kalmazásával alap-

fokú használata (pl. 

Audacity) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

 

Tematikai egység Képek és látás Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, 

terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri je-

lenségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), 

azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvé-

nyeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A síktükörben látott kép 

megfigyelése, jellemzése, 

kialakulásának magyarázata 

 tudja, hogyan jönnek létre a 

természet színei, és hogyan 

észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frek-

venciája közötti kapcsolatot, a 

 A fehér fény felbon-

tása különböző 

módszerekkel cso-

portmunkában 

(prizma, vizes tálba 

Tükrök használata optikai eszkö-

zökben: reflektor, kozmetikai tü-

kör, tükrök a közlekedésben 



 

 

A fény törésének megfigyelése 

és értelmezése a törésmutató se-

gítségével. A fehér fény felbon-

tása, a kialakult színkép magya-

rázata 

fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a 

szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint 

képalkotó eszközt, a látás 

mechanizmusát, a gyakori lá-

táshibák (rövid- és távollátás) 

okát, a szemüveg és a kontakt-

lencse jellemzőit, a dioptria 

fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszave-

rődés törvényét, megmagya-

rázza, hogyan alkot képet a 

síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának fel-

használásával értelmezi, ho-

gyan térítik el a fényt a dom-

ború és homorú tükrök, a 

domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fo-

galmát, a valódi és látszólagos 

kép közötti különbséget. Egy-

szerű kísérleteket tud végezni 

tükrökkel és lencsékkel.  

tett síktükör, optikai 

rács, szappanhártya 

stb.) 

 Különböző állatok 

színlátása (pl. ku-

tya, tehén, ragadozó 

madarak stb.).                

Milyennek látják a 

világot? Adatgyűj-

tés, projektmunka 

 Adatgyűjtés a nagy 

csillagászati távcsö-

vekről, azok felépí-

tése, működése 

 Kepler- és Galilei-

féle távcsövek, a 

mikroszkóp modell-

jének bemutatása 

gyűjtő és szórólen-

csékkel, az elkészí-

tett modell nagyítá-

sának vizsgálata 

 Lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának 

meghatározása egy-

szerű kísérletekkel 

A fény fókuszálásának és a kézi 

nagyító képalkotásának kísérleti 

vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem 

felépítésének fizikája. A 

szemüveg szerepe a látás 

javításában 

Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, 

kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfi-

gyelései  

Néhány kiválasztott esetben (pl. 

naplemente, kék égbolt, 

színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának 

magyarázata, a szivárvány 

színei, a kiegészítő színek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, 

tárgy-, és képtávolság; valódi és látszólagos kép 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény Órakeret 23 óra 

Előzetes tudás Optikai alapfogalmak.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény elektromágneses hullám, 

jellemzése fizikai 

mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) 

 tudja, hogy a fény elektromág-

neses hullám, és hogy terjedé-

séhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos 

jelenséget, tisztában van annak 

Einstein által kidolgozott ma-

gyarázatával, a frekvencia 

(hullámhossz) és a foton ener-

giája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kí-

sérletét, mely az atommag fel-

fedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott el-

képzelések változásait, a 

Rutherford-modellt és a Bohr-

modellt, látja a modellek hiá-

nyosságait;  

 ismeri a digitális fényképező-

gép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektron-

mikroszkóp működését az 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában: Hol 

van jelentősége a 

fényelektromos je-

lenségnek, milyen 

eszközökben hasz-

nálják azt? (fényké-

pezőgép, napelem, 

fénymásoló, opto-

elektronika stb.) 

 Anyaggyűjtés Eins-

tein életéről és leg-

fontosabb eredmé-

nyeiről. Vita arról, 

hogy milyen hamis 

legendák és téves is-

meretek lengik kö-

rül az életművet 

A fotocella és a fénymérő műkö-

désének magyarázata a fény-

elektromos jelenség segítségé-

vel, a megvilágító fény és a fo-

ton energiája közötti kapcsolat 

Digitális fényképek készítése 

különböző távolságban elhelye-

zett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a 

képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és fény-

mikroszkóppal készült képek 

összevetése. Az elektronmikro-

szkóp nagyobb felbontásának és 

működésének értelmezése az 

elektron hullámtermészetével 



 

 

A vonalas színkép 

kialakulásának magyarázata az 

atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a 

vonalas színképet az anyag-

vizsgálat során. 

 

 Anyaggyűjtés és 

vita a kvantumme-

chanika néhány ne-

ves jelenségéről, és 

azok értelmezéseiről 

(határozatlansági re-

láció, alagúteffek-

tus, Schrödinger-

macskája)  

 A Rutherford-féle 

szórási kísérlet utó-

élete, a ma működő 

gyorsítóberendezé-

sek alapvető műkö-

dési elve és vizsgá-

lati módszerei. 

Anyaggyűjtés-Felfe-

dezték az elektront! 

- egy korabeli hír 

megírása a mai hí-

rek, figyelemfel-

keltő internetes por-

tálok stílusában 

A legfontosabb atommodellek 

(Thomson, Rutherford, Bohr, 

kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom 

körüli elektronok energiájának 

kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének 

szimulációja, anyaggyűjtés 

Rutherford és Bohr életével kap-

csolatban 

Jelenleg használt fényforrásaink 

számbavétele, működésük 

fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése Órakeret 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának 

és az energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 



 

 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyei-

vel és környezeti kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a nap-

energia felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mi-

benlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai 

vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelen-

ségével a természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékeny-

ség kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevé-

kenységével, annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint em-

beri vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az ózonpajzs szerepe a Földet 

ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és 

azok sikere 

 ismeri a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

használatának és az energia 

szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 A szén-dioxid üveg-

házhatásának kimu-

tatása egyszerű kí-

sérlettel 

 Saját ökológiai láb-

nyom csökkentését 
Az üvegházhatás fizikai magya-

rázata 



 

 

Az energiatermelés alternatívái, 

az üvegházhatású gázok kibo-

csátásának csökkentési lehető-

sége  

 az emberiség energiafelhasz-

nálásával kapcsolatos adatokat 

gyűjt, az információkat szem-

léletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző tí-

pusú erőművek használatának 

előnyeivel és környezeti koc-

kázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott 

orvosdiagnosztikai vizsgála-

tok, illetve egyes kezelések fi-

zikai megalapozottságát, felis-

meri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési mó-

dokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap. Ismeri a 

napenergia felhasználási lehe-

tőségeit, a napkollektor és a 

napelem mibenlétét, a közöt-

tük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a 

Földet ért ultraibolya sugár-

zással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezé-

sének leggyakoribb forrásait, 

fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatválto-

zás kérdésével, az üvegházha-

tás jelenségével a természet-

ben, a jelenség erőssége és az 

emberi tevékenység kapcsola-

tával; 

eredményező tevé-

kenységek tervezése 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy a különböző 

modellek szerint 

20-30 év múlva mi-

lyen klímája lesz 

hazánknak, az em-

beri cselekvés lehe-

tőségeinek megvita-

tása a veszélyek 

csökkentésére 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában a ra-

dioaktivitás néhány 

különleges alkalma-

zásával kapcsolat-

ban: gammakés, ra-

dioaktív nyomjel-

zés, kormeghatáro-

zás 

 Anyaggyűjtés a leg-

híresebb nukleáris 

balesetekről és ezek 

következményeiről.       

Tudományos vita 

ezek környezetre 

gyakorolt hatásáról. 

(pl. a Csernobil c. 

film kapcsán) 

A periódusos rendszer alapján 

fontosabb elemek mag összetéte-

lének, kötési energiájának és sta-

bilitásának tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió 

lényegének megértése 

magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

Az atomerőművek, a 

hőerőművek és megújuló 

energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller 

Ede és Szilárd Leó munkásságá-

val kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugár-

zások tulajdonságai, élettani ha-

tásaik, az egyes sugárfajták el-

leni védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a 

Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe 

került, vagy orvosi kezelés során 

alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

 



 

 

 adatokat gyűjt és feldolgoz a 

legismertebb fizikusok életé-

vel, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásá-

val, valamint emberi vonatko-

zásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, 

Marie Curie, Ernest Ruther-

ford, Niels Bohr, Albert Eins-

tein, Szilárd Leó, Wigner 

Jenő, Teller Ede). 

 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy mely orszá-

gokban milyen tí-

pusú atomerőművek 

működnek, és mek-

kora az ország villa-

mos-energiaterme-

lésében a nukleáris 

energia részese-

dése?  A jelentő-

sebb erőművek he-

lye, fényképe 

 Napilapok, külön-

böző folyóiratok, 

internetes híradások 

áttekintése.    Mi-

lyen a modern fizi-

kát érintő cikkek ta-

lálhatók bennük?         

 Mennyire megbíz-

ható információkat 

közvetítenek a kü-

lönböző cikkek a 

nagyközönség felé?       

Csoportosításuk 

aszerint, hogy me-

lyek tűnnek meg-

bízhatónak és me-

lyek nem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfú-

zió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 



 

 

 

Tematikai egység A Világegyetem megismerése Órakeret 9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetősé-

geit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt ha-

tásával, valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (ér-

telmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, me-

lyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események mi-

nőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, is-

meri a tudományosság kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani 

tudja a tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tu-

dományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszer-

ben, a Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdé-

seit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönha-

tások és törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli 

változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A rakéták működési elve, a 

kozmikus sebességek jelentése 



 

 

A súlytalanság jelensége, kiala-

kulásának körülményei, a súly és 

a tömeg közötti különbség 

 szabad szemmel vagy távcső-

vel megfigyeli a Holdat, a 

Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás 

jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök 

mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmi-

kus sebességek (körsebesség, 

szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános 

törvényét, és azt, hogy a gravi-

tációs erő bármely két test kö-

zött hat; 

 érti a testek súlya és a tömege 

közötti különbséget, a súlyta-

lanság állapotát, a gravitációs 

mező szerepét a gravitációs 

erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer 

bolygóin és holdjain uralkodó, 

a Földétől eltérő fizikai kör-

nyezet legjellemzőbb példáit, 

azonosítja ezen eltérések okát. 

A legfontosabb esetekben 

megmutatja, hogyan érvénye-

sülnek a fizika törvényei a 

Föld és a Hold mozgása során; 

 Ismerkedés a csilla-

gos éggel számító-

gépes planetárium-

programok segítség-

ével (pl. stellarium-

web.org) 

 A Galilei-élmények 

(a Hold hegyei, a 

Vénusz fázisai, a 

Jupiter nagy holdjai, 

a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) 

megfigyelése egy-

szerű távcsövekkel 

(pl. osztálykirándu-

lás, csillagászati be-

mutatók, Kutatók 

éjszakája rendez-

vény során) 

 Egy űrkutatással 

kapcsolatos játék-

film (részleteinek) 

megtekintése (pl. 

Gravitáció, Apollo 

13), vita a filmjele-

net hitelességéről 

A bolygók és üstökösök mozgá-

sának fizikai magyarázata, az ál-

talános tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értel-

mezése a gravitációs mező segít-

ségével 

A Naprendszer jellemzői, példák 

a Naprendszer bolygóin és 

holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek 

kialakulásának magyarázata 

A holdfogyatkozás és a 

napfogyatkozás fizikai 

magyarázata 

A legfontosabb ismeretek az 

űrrepülőgépekről, a 

Holdraszállásról és a tervezett 

Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban el-

terjedt és először az űrkutatásban 

használt technológia, eszköz is-

mertetése 

A gravitáció szerepe a Világmin-

denségben 

A csillagok és a Nap működése 

és változásai: fekete lyuk, neut-

roncsillag, szupernóva  



 

 

A galaxisok, galaxishalmazok. A 

Tejútrendszer legfontosabb jel-

lemzői. Távolságok az univer-

zumban 

 átlátja és szemlélteti a termé-

szetre jellemző fizikai meny-

nyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Nap-

rendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag leg-

fontosabb fizikai tulajdonsá-

gait, a Nap várható jövőjét, a 

csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatait. 

 

 Adatgyűjtés az ak-

tuálisan zajló csilla-

gászati, űrkutatási 

projektekről például 

a NASA honlapján 

 Exobolygók adatai-

nak áttekintése, ösz-

szehasonlítása 

 Az űrtávcsövek fel-

vételeinek böngé-

szése, a látottak ér-

telmezése 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív 

leírása, a táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének szü-

letése, tudományos megalapo-

zottsága, a tudományosság krité-

riumai  

Tudományos vita a Földön kí-

vüli élet kutatásáról, annak gya-

korlati és filozófiai lehetőségei-

ről, az emberiség előtt álló kihí-

vásokról  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvé-

nyei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, tá-

guló univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

Tematikai egység Témahetek 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztás motivációinak elemzése; munkahelyi lehetőségek fel-

térképezése; financiális tervek megfogalmazása;  

a gazdaság fejlődési irányainak azonosítása, az egyén szerepe és lehe-

tőségei ebben; önálló véleményalkotásra való képesség fejlesztése a 

kutatásokról, ipari trendekről a fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

globális kérdések és problémák 

felvetése és megvitatása az ener-

giatermelés, ipari felhasználás te-

rületéről; 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gya-

korlati működtetése;  



 

 

 

  



 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, EGÉSZSÉGÜGYI TAGOZAT 

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon 

bevezetjük az új NAT-ot.  

Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf  

A 9. osztályban heti 2, 10. osztályban heti 2 óra és 11. osztályban 1 óra lesz.  

A 9–11. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra. 

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 2 + 1 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9. 

évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. Iskolánkban az Egészségügyi 

tagozat csoportjában ettől eltérően a 10. évfolyamon heti 2 órával az alaptanterv témakörei 

lezárásra kerülnek, majd a csoport orientációjának megfelelően 11. évfolyamon a biofizika 

területei megerősítésre kerülnek heti 1 órában.  

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam javasolt anyaga  Új anyag feldolgozására 

ajánlott óraszám 

Év eleji tudnivalók  1 

Egyszerű mozgások (1, 2)   9 

Ismétlődő mozgások (1, 2)  11 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)  13 

Energia  12 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3)  14 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)  8 

Témahetek (fenntarthatóság, pénzügy)  4 

Összesen  72 

 

Tematikai egység Egyszerű mozgások Órakeret 9+1 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmé-

rés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás ele-

mei, egyenletrendezés. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf


 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja 

a mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összeha-

sonlítása során; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló szá-

mítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek 

ismeretében következtet a mérés eredményét befolyásoló ténye-

zőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, tábláza-

tokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, össze-

hasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  

Követelmények 
Javasolt tevékenysé-

gek 

A környezetben megfigyelt 

mozgások (közlekedés, sportolás) 

jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a 

pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által 

mutatott értékek értelmezése: 

állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és 

pillanatnyi sebesség jelentése 

• helyesen használja az út, a 

pálya és a hely fogalmát, valamint 

a sebesség, átlagsebesség, pilla-

natnyi sebesség, gyorsulás, elmoz-

dulás fizikai mennyiségeket a 

mozgás leírására; 

• tud számításokat végezni 

az egyenes vonalú egyenletes 

mozgás esetében: állandó sebes-

ségű mozgások esetén a sebesség 

ismeretében meghatározza az el-

mozdulást, a sebesség nagyságá-

nak ismeretében a megtett utat, a 

-Videó készítése né-

hány, a környezetben 

megfigyelhető mozgás-

ról. Egy megfelelően ki-

választott pont koordi-

nátáinak meghatározása 

az egymást követő kép-

kockákon videó-analízis 

segítségével 

-Egy kút mélységének 

vagy erkély magasságá-

nak meghatározása az 

elejtett test zuhanási 

idejének mérésével, a 

Egyszerű számítások az egyenes 

pályán, állandó sebességgel ha-

ladó gépjármű mozgásával kap-

csolatban: Az elmozdulás, megtett 



 

 

út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

céltól való távolság ismeretében a 

megérkezéshez szükséges időt; 

• ismeri a szabadesés jelen-

ségét, annak leírását, tud esésidőt 

számolni, mérni, becsapódási se-

bességet számolni; 

• egyszerű számításokat vé-

gez az állandó gyorsulással mozgó 

testek esetében. 

mérés pontosságának 

becslése 

-Közel állandó sebes-

ségű mozgás megvalósí-

tása önálló kísérletezés 

során. A súrlódás csök-

kentése különböző mó-

don, légpárnás eszkö-

zök, jégen csúszó esz-

közök 

-Lejtőn leguruló, lecsú-

szó testek mozgásának 

megfigyelése, a mozgás 

jellegének kvantitatív 

megállapítása 

-Galilei munkásságának 

megismerése a mozgá-

sok és a tudományos 

módszer kialakulásának 

témakörében 

-Kísérlet tervezése an-

nak belátására, hogy a 

szabadesés egyenes vo-

nalú egyenletesen vál-

tozó mozgás 

A közel állandó sebességű, egye-

nes vonalú mozgások (buborék a 

Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, ki-

alakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata.  A se-

besség változásának jellemzése a 

gyorsulás fogalmának segítségé-

vel, a gyorsulás értelmezése a 

testre ható nehézségi erő vizsgála-

tával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és 

az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének 

mérése és számolása, a 

becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata, értel-

mezése a rá ható erők segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló 

autó mozgásának leírása és 

magyarázata 

Az elmozdulás, a sebesség és a 

gyorsulás használata egyenes 

mentén zajló mozgások leírására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

 

Tematikai egység Ismétlődő mozgások Órakeret 11 óra 



 

 

Előzetes tudás  

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából 

releváns gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen hasz-

nálja a mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények 

összehasonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló 

számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményei-

nek ismeretében következtet a mérés eredményét befolyásoló té-

nyezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblá-

zatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, 

összehasonlít. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények 

Javasolt  

tevékenységek 

Egyszerű körmozgás létrehozása, 

megfigyelése, kialakulásának ér-

telmezése a centripetális erő és 

gyorsulás fogalmának segítségé-

vel 

 ismeri az egyenletes 

körmozgást leíró fizikai 

mennyiségeket 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, centripetális 

gyorsulás), azok jelentését, 

egymással való 

kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus 

mozgásokat (ingamozgás, 

rezgőmozgás) jellemző 

fizikai mennyiségeket, 

-Beszámoló készítése a fordulat-

szám jelentőségéről ruhák centri-

fugálása vagy fúrás esetén, a jel-

lemző fordulatszám adatainak 

megkeresése 

 

-Az ingaóra felépítését, az alkat-

részek feladatát, az óra működését 

bemutató kiselőadás készítése 

 

-Olyan inga készítése, melynek 

periódusideje 1 másodperc, ennek 

ellenőrzése 

A periódusidő mérése, a fordu-

latszám és a kerületi sebesség 

meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámo-

lása 

A mindennapokban gyakori 

körmozgások (például: ruha a 

centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 



 

 

pontjai) fizikai hátterének 

elemzése  

néhány egyszerű esetben 

tudja mérni a periódusidőt, 

megállapítani az azt 

befolyásoló tényezőket. 

 

Különböző lengések felismerése 

a környezetben: hintázó 

gyerekek, artisták a trapézon 

A környezetben lezajló csilla-

podó rezgések és lengések meg-

figyelése, jellemzése az ampli-

túdó, a frekvencia, illetve a csil-

lapodás mértéke szempontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgésé-

nek megfigyelése, kvalitatív le-

írása, a kitérés-idő és a sebesség-

idő függvény elemzése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekven-

cia, rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

 

Tematikai egység A közlekedés és sportolás fizikája Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó ál-

tal kifejtett erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a 

tudományosság kritériumait; 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek al-

kalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és 

mennyiségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tu-

dományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos meg-

alapozottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, isme-

retek 

Követelmények Javasolt tevékenységek 

Rugalmatlan ütközések megfi-

gyelése, a közös sebesség szá-

mítása egyszerű esetekben a 

lendület megmaradásának se-

gítségével.  A gyűrődési zóna 

szerepe ütközéskor 

 egyszerű esetekben kiszá-

molja a testek lendületének 

nagyságát, meghatározza irá-

nyát; 

 egyszerűbb esetekben alkal-

mazza a lendületmegmaradás 

törvényét, ismeri ennek álta-

lános érvényességét; 

 tisztában van az erő mint fi-

zikai mennyiség jelentésével, 

mértékegységével, ismeri a 

newtoni dinamika alaptörvé-

nyeit, egyszerűbb esetekben 

alkalmazza azokat a gyorsu-

lás meghatározására, a ko-

rábban megismert mozgások 

értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben kiszá-

molja a mechanikai kölcsön-

hatásokban fellépő erőket 

(nehézségi erő, nyomóerő, 

fonálerő, súlyerő, súrlódási 

erők, rugóerő), meghatározza 

az erők eredőjét; 

-Egy vagy több kiválasztott 

sporteszköz (pl. síléc, labda) ki-

alakításának és fizikai hátteré-

nek feltárása, az eredmények 

megosztása a tanulótársakkal 

-Kísérleti megfigyelése és vizs-

gálata annak, hogy az érintkező 

felületek közötti súrlódást ho-

gyan lehet kis mennyiségű 

szennyező anyaggal (por, olaj) 

befolyásolni. 

 -Alkalmas kísérleti eszköz (pl. 

változtatható hajlásszögű lejtő) 

megépítése 

-Adott teher szállítására alkal-

mas hajómodell elkészítése a 

rendelkezésre álló eszközök fel-

használásával. Az eszköz fel-

építésének magyarázata 

-Az áramló levegő nyomás-

csökkenésének bemutatása egy-

szerű demonstrációs eszközök-

kel 

-Nagysebességű képrögzítésre 

alkalmas kamerával rögzített 

lassított felvételek tanulmányo-

zása ütközésekről, labdák de-

formációjáról 

Labdák rugalmasságának vizs-

gálata a visszapattanás magas-

ságának megfigyelésével 

A lendület szerepe fékezés és 

gyorsítás során. A fékút és a fé-

kezési idő 

Az autó gyorsulásának, illetve 

a fékezés folyamatának ma-

gyarázata az autóra ható erők 

és Newton törvényei segítség-

ével 

A kanyarodás fizikája, a kicsú-

szás megfigyelése (kanyarodó 

autó, motor, korcsolya) és 

okainak (súrlódási erő) vizsgá-

lata 

A testek úszásának és elmerü-

lésének kísérleti vizsgálata, a 

tapasztaltak fizikai magyará-

zata a hidrosztatikai nyomás 

és a felhajtó erő segítségével 



 

 

A hajók (vitorlás, illetve hajó-

csavaros) és tengeralattjárók 

működésének fizikai magyará-

zata, az áramvonalas test fon-

tossága a vízben való haladás 

során 

 érti a legfontosabb közleke-

dési eszközök – gépjármű-

vek, légi és vízi járművek – 

működésének fizikai elveit; 

 tisztában van a repülés elvé-

vel, a légellenállás jelenségé-

vel; 

 ismeri a hidrosztatika alap-

jait, a felhajtóerő fogalmát, 

hétköznapi példákon keresz-

tül értelmezi a felemelkedés, 

elmerülés, úszás, lebegés je-

lenségét, tudja az ezt megha-

tározó tényezőket, ismeri a 

jelenségkörre épülő gyakor-

lati eszközöket. 

-Különböző zöldségek és gyü-

mölcsök vízben való elmerülé-

sének vizsgálata a vízben felol-

dott cukor vagy só mennyiségé-

nek változ 

A repülőgépek fizikája, a 

szárnyra ható felhajtó erő ma-

gyarázata, az áramvonalas 

forma fontossága 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

A lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

 

Tematikai egység Az energia Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetá-

lis erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csilla-

podás, a rugó által kifejtett erő, a lendület megmaradása, a dinamika 

alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, 

felhajtó erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának 

és az energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 



 

 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a nap-

energia felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mi-

benlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az 

élelmiszerek energiatartalmának szerepét. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

Adatgyűjtés az emberiség 

energiafelhasználásáról  

 ismeri a mechanikai munka 

fogalmát, kiszámításának 

módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, a 

belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkalmazza 

a munkatételt, a mechanikai 

energia megmaradásának elvét 

a mozgás értelmezésére, a se-

besség kiszámolására. 

 

-Beszámoló készítése az 

örökmozgókról és arról, 

miért nem lehetséges 

ilyen gépet építeni 

-Beszámoló készítése a 

napállandóról 

-Egyszerű eszköz készí-

tésével annak kimuta-

tása, hogy a felület nap-

sugárzás hatására tör-

ténő felmelegedése ho-

gyan függ a felület és a 

napsugarak irányától 

-Az emberiség energia-

felhasználását és ener-

giatermelését jellemző 

adatok gyűjtése, rend-

szerezése, szemléletes 

ábrázolása, területi vál-

tozásainak bemutatása 

-Az autó indulását kí-

sérő energiaváltozások 

összegyűjtése, szemlé-

lete bemutatása 

A testek emelését és gyorsítását 

kísérő energiaváltozások vizsgá-

lata: a helyzeti és mozgási ener-

gia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási 

sebességének meghatározása a 

munkatétel és az energiamegmara-

dás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának ener-

getikai elemzése  

Az energia megmaradása a 

súrlódás és közegellenállás 

hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz 

kapcsolt test mozgásának 

energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 

Energia átalakulások a háztartás-

ban, a környezetben, az emberi 

szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, 



 

 

atomerőmű, napkollektor), a ha-

tásfok  

-A teavíz melegítése ha-

tásfokának kísérleti 

vizsgálata. Hogyan függ 

a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más 

tényezők befolyásolják? 

Az energia szállításának 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső 

energia 

 

Tematikai egység A melegítés és hűtés következményei Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás Munka, energia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdé-

seit (fűtés, hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fi-

zikai vonatkozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja 

a mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények összeha-

sonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táb-

lázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, 

összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyama-

tot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzí-

tése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű mo-

dellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) 

továbbfejlesztése.   

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenységek 

A hőtágulás jelenségének 

megfigyelése, értelmezése 



 

 

Az anyagok hőmérsékletének mé-

rése, a hőmérséklet kiegyenlítődé-

sének kísérleti vizsgálata és értel-

mezése 

Anyagok melegítésének és hűtésé-

nek megfigyelése például konyhai 

tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő 

és a felület nagyságnak szerepe 

 ismeri a hőtágulás jelensé-

gét, jellemző nagyságrend-

jét; 

 ismeri a Celsius- és az ab-

szolút hőmérsékleti skálát, a 

gyakorlat szempontjából ne-

vezetes néhány hőmérsékle-

tet, a termikus kölcsönhatás 

jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselke-

dését hőközlés során, tudja, 

mit jelent az égéshő, a fűtő-

érték és a fajhő;  

 tudja a halmazállapot-válto-

zások típusait (párolgás, for-

rás, lecsapódás, olvadás, fa-

gyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazálla-

pot-változások energetikai 

viszonyaival, anyagszerke-

zeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, for-

ráshő, párolgáshő. Egyszerű 

számításokat végez a hal-

mazállapot-változásokat kí-

sérő hőközlés meghatározá-

sára; 

 ismeri a hőtan első főtételét, 

és tudja alkalmazni néhány 

-A különböző hőmérsék-

letű folyadékok keveredé-

sekor kialakuló közös hő-

mérséklet mérése, becs-

lése, illetve számolása a 

megfelelő adatok ismeret-

ében 

-Festékes víz vagy tinta-

csepp meleg és hideg víz-

ben való elkeveredésének 

megfigyelése csoportban 

történő kísérletezés során, 

a tapasztalatok megfogal-

mazása, hipotézis alkotása 

az elkeveredés gyorsasá-

gával kapcsolatban, a hi-

potézis megvitatása, el-

lenőrzése újabb kísérle-

tekkel 

-Tea készítése hidegvízbe 

tett filter segítségével 

-A főzésre használt edé-

nyek használat közbeni 

felmelegedésének vizsgá-

lata. Milyen megoldáso-

kat alkalmaznak annak ér-

dekében, hogy a lábas 

füle vagy a merőkanál, 

palacsintasütő nyele ke-

vésbé melegedjen? 

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a 

lassú és gyors égés felismerése a 

mindennapokban 

Halmazállapotváltozások (olva-

dás, fagyás, párolgás, lecsapódás, 

a forrás és szublimáció) megfigye-

lése például konyhai tevékenység 

során. A fázisátmenetek vizsgálata 

a hőmérséklet változásának szem-

pontjából 

A halmazállapot-változások értel-

mezése és energetikai leírása, egy-

szerű számítások a mindennapi 

gyakorlatból, az olvadáshő a pá-

rolgáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai 

magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelme-

zése a hőtan első főtételének se-

gítségével 



 

 

A megfordítható és nem megfor-

dítható folyamatok közötti kü-

lönbség felismerése 

 

egyszerűbb gyakorlati szitu-

ációban (palackba zárt le-

vegő, illetve állandó nyo-

mású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordít-

ható és nem megfordítható 

folyamatok közötti különb-

séggel. 

-Kísérletezés a túlhűtés 

jelenségének megvalósítá-

sára, például lassan lehű-

tött palackos ásványvíz 

segítségével, tanári útmu-

tatás alapján. --A sikeres, 

illetve sikertelen próbál-

kozások dokumentálása, a 

tapasztalatok megbeszé-

lése 

-Kutatómunka a vasbe-

tonról. Miért alkalmaz-

ható egymás mellett ép-

pen a vas és a beton? 

-A párolgás sebességét 

befolyásoló tényezők 

megfigyelése csoportos 

tanulókísérlet végzése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság 

a természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

 

Tematikai egység Víz és levegő a környezetünkben Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli 

egyirányúság a természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, 

hűtés, fűtőérték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kap-

csolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait;  



 

 

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hő-

sugárzás jelenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerke-

zeti magyarázatát.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A légnyomás kísérleti kimuta-

tása, a légritkított tér néhány 

gyakorlati alkalmazása 

 ismeri a víz különleges tulaj-

donságait (rendhagyó hőtágu-

lás, nagy olvadáshő, forráshő, 

fajhő), ezek hatását a termé-

szetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom fogalmát, a le-

vegő mint ideális gáz viselke-

désének legfontosabb jellem-

zőit. Egyszerű számításokat 

végez az állapothatározók 

megváltozásával kapcsolat-

ban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a 

csapadékformákat, a csapadé-

kok kialakulásának fizikai le-

írását.   

 

-A hőszigetelt edény 

(termosz) és az egy-

szerű üvegedény tulaj-

donságainak összeha-

sonlítása önálló kísérle-

tezés segítségével 

-Hőszigetelt edény ké-

szítése a környezetben 

található egyszerű esz-

közök felhasználásával, 

a hőszigetelő tulajdon-

ság kimutatása és ma-

gyarázata 

-Az iskola fűtési rend-

szerének megtekintése, 

a rendszer elemeinek el-

különítése, azok szerep-

ének felismerése. A 

rendszer egyszerűsített 

változatának lerajzolása, 

felépítése 

-Anyaggyűjtés, beszá-

moló készítése és be-

szélgetés a jéghegy tu-

A légnyomás és az időjárás kap-

csolata 

Az abszolút és relatív páratarta-

lom. A relatív páratartalom és a 

hőmérséklet kapcsolata, pára-

képződés a természetben: har-

matképződés, dér, zúzmara  

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. Fűtési rendsze-

rek a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példá-

kon keresztül (hővezetés, hő-

áramlás, hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a la-

kásban. A hőszigetelő ablak mű-

ködésének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, en-

nek következményei a termé-

szetben. Jégképződés a tavakon, 

jéghegyek  



 

 

Egyszerű számítások végzése a 

levegő állapothatározóinak meg-

változásával kapcsolatban  

 

lajdonságairól és szere-

péről a Titanic elsüllye-

désében 

-A szoba hőmérsékleté-

nek mérése felfűtés és 

szellőztetés közben hő-

mérő ismételt leolvasá-

sával vagy automatikus 

adatgyűjtő rendszer fel-

használásával. Az ada-

tok megjelenítése és 

megosztása 

-A száraz meleg és a 

nedves meleg megta-

pasztalása (nyári száraz-

ságban, szaunában), a 

testérzet összehasonlí-

tása 

 

Tematikai egység TÉMAHETEK Órakeret 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejleszté-

sekről a fenntarthatóság szempontjából 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, gépek alkalma-

zása, motorok működése, ener-

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

közlekedés gazdasá-

gossága, sportolás 



 

 

giaveszteség, járművek fejlesz-

tése; csapadékképződés, savas 

eső; biológiai energiaszükséglet 

 

 

10. évfolyam 

A 10. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására 

ajánlott óraszám 

Gépek (1, 4, 5) 8 

Szikrák, villámok (1, 5) 9 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 5 

Generátorok és motorok (1, 5) 9 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 6 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 5 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 11 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 6 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 9 

Témahetek (fenntarthatóság, pénzügy) 4 

Összesen 72 

 

Tematikai egység Gépek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás A mechanika és a hőtan alapfogalmai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges ele-

meket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A libikóka és a mérleg 

egyensúlyának kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

 ismeri az egyszerű gépek elvé-

nek megjelenését a hétközna-

pokban, mindennapi eszköze-

inkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét 

esetben (mérleg, libikóka) a 

forgatónyomatékok meghatá-

rozásának segítségével vizs-

gálja a testek egyensúlyi álla-

potának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigye-

lések és kísérletek tapasztala-

taival. 

 

-Egy a diákok számára 

elérhető gép (ceruzahe-

gyező, konzervnyitó, 

zárszerkezet, mechani-

kus óra, zenegép, ...) 

szétszedése, a főbb al-

kotórészek azonosítása, 

szerepük felismerése, a 

működés fizikai alapjai-

nak leírása. A tevékeny-

ség dokumentálása 

-A felfújt léggömbben 

levő levegő súlyának ki-

mutatása egyszerű mér-

leg segítségével 

-Egyszerű kísérletek el-

végzése a súlypont 

egyensúlyozásban be-

töltött szerepének be-

mutatására 

-Különböző csavarok 

beszerzése, vizsgálata, 

jellemzőinek (menet-

emelkedés, menetsűrű-

ség) megfigyelése és 

működésének magyará-

zata 

-Az egyes történelmi 

korokra jellemző gépek 

összegyűjtése, alkalma-

zásuk bemutatása 

Szerszámkulcsok és fogók mű-

ködésének magyarázata az erő-

kar segítségével 

Gépek összehasonlítása a telje-

sítmény és hatásfok adatok alap-

ján 

A kerékpár felépítésének és mű-

ködésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó 

technológia fizikai lényegének 

ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának 

bemutatása (Ilyen lehet: 

hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és 

gőzgépéről 

Beszélgetés a robotokról: elterje-

désük, jövőbeli szerepük, mes-

terséges intelligencia, gépi tanu-

lás, önvezérelt működés 



 

 

-Kedvelt gépek modell-

jeinek megfigyelése, il-

letve elkészítése, műkö-

désük megismerése, 

megértése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, 

hatásfok 

 

Tematikai egység Szikrák, villámok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás Az anyag felépítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes 

magatartást zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

Az elektromos állapot 

kialakulásának magyarázata az 

atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) 

segítségével  

 ismeri az elektrosztatikus 

alapjelenségeket (dörzselekt-

romosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek 

gyakorlati alkalmazásait; 

 átlátja, hogy az elektromos ál-

lapot kialakulása a töltések 

egyenletes eloszlásának meg-

változásával van kapcsolatban; 

 érti Coulomb törvényét, egy-

szerű esetekben alkalmazza 

elektromos töltéssel rendel-

kező testek közötti erő megha-

tározására; 

 tudja, hogy az elektromos köl-

csönhatást az elektromos 

mező közvetíti. 

-Egyszerű elektroszkóp 

készítése (pl. Öveges-

féle töltésszámlálós 

konzervdoboz-elektro-

szkóp), ezzel kísérletek 

elvégzése: a csúcshatás, 

az megosztás megfigye-

lése, a Coulomb-tör-

vény érzékeltetése 

-Az elektromos árnyé-

kolás (Faraday-kalitka) 

vizsgálata mobiltelefon-

nal (pl. hűtőszekrény-

ben, mikrohullámú sü-

tőben, sztaniolpapíros 

csomagolásban stb., fel-

hívható-e a készülék?) 

A két fajta elektromos állapot, az 

elektromos vonzás és taszítás, az 

elektromos árnyékolás, a csúcs-

hatás, az elektromos megosztás 

és a földelés megfigyelése kísér-

letezés közben, a tapasztaltak 

magyarázata 

Coulomb törvénye, az elektro-

mosan töltött testek között fel-

lépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemlélte-

tése (pl. búzadarás kísérlettel), 



 

 

ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

-Különböző épületek 

villámvédelmi rendszer-

ének megfigyelése 

-A fénymásoló, lézer-

nyomtató működésének 

tanulmányozása, anyag-

gyűjtés projektmunká-

ban 

-Villámokról készült 

felvételek gyűjtése és 

tanulmányozása 

Elektromos szikrák keltése, 

megfigyelése (pl. megosztó 

géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok 

kialakulásának alapvető 

magyarázata 

A tanultak alkalmazása a 

villámok elleni védekezésben, 

illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes 

magatartás kialakításában 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, 

Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, 

elektron, Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, 

földelés 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése. 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

Az elektromos áram fogalmának 

kialakítása egyszerű 

kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó 

vagy sav hatására), az 

áramerősség mérése 

 tudja, hogy az áram a töltött 

részecskék rendezett mozgása, 

és ez alapján szemléletes el-

képzelést alakít ki az elektro-

mos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az 

egyenáramok jellemzőit, a fe-

szültség, áramerősség és ellen-

állás fogalmát; 

 ismeri a mindennapi életben 

használt legfontosabb elektro-

mos energiaforrásokat, a gép-

kocsi-, mobiltelefon-akkumu-

látorok legfontosabb jellem-

zőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű 

esetekben alkalmazza a fe-

szültség, áramerősség, ellenál-

lás meghatározására. Tudja, 

hogy az ellenállás függ a hő-

mérséklettől; 

 ki tudja számolni egyenáramú 

fogyasztók teljesítményét, az 

általuk felhasznált energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör és 

egyszerűbb hálózatok alkotó-

részeit, felépítését; 

-Gyümölcsből vagy 

zöldségből elektromos 

telepek készítése és fe-

szültségeinek vizsgálata 

(pl. burgonya, ecetes 

uborka, citrom, hagyma, 

vas és réz szegekkel, 

vagy más fémekkel)  

-Fényforrások teljesít-

ményének és fényerejé-

nek vizsgálata (teljesít-

mény számolása a fe-

szültség és áramerősség 

mérésével, fényerő mé-

rése pl. mobilapplikáci-

óval)  

-Szénrúd, grafitbél vagy 

ellenálláshuzal ellenál-

lásának vizsgálata 

-Egy kiválasztott fo-

gyasztó teljesítményé-

nek meghatározása. A 

mérés megtervezése, ki-

vitelezése, az eredmé-

nyek értékelése és be-

mutatása 

 

A legfontosabb egyenáramú 

áramforrások (galvánelem, gép-

kocsi- mobiltelefon-akkumuláto-

rok, napelemek), adatainak ösz-

szegyűjtése és értelmezése 

Ohm törvényének vizsgálata mé-

réssel egyszerű áramkörben el-

lenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint 

áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése 

Ohm törvényének felhasználásá-

val: a feszültség, az áramerősség 

és az ellenállás meghatározására  

Egyszerű, fényforrást és 

termisztort tartalmazó áramkör 

vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 



 

 

A legfontosabb hőhatáson ala-

puló háztartási eszközök jellem-

zőinek összegyűjtése  

 értelmezni tud egyszerűbb 

kapcsolási rajzokat, ismeri kí-

sérleti vizsgálatok alapján a 

soros és a párhuzamos kapcso-

lások legfontosabb jellemzőit; 

 ismeri az elektromos hálóza-

tok kialakítását a lakásokban, 

épületekben, az elektromos 

kapcsolási rajzok használatát; 

A villanyszámla értelmezése, a 

háztartási áramfogyasztás 

költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros 

és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

 

Tematikai egység Generátorok és motorok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyei-

vel és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

Elektromágnes készítése 

egyszerű eszközökkel (pl. 

vasszegre tekert szigetelt drót), 

az előállított mágneses mező 

vizsgálata pl. iránytűvel) 

 elektromágnes készítése köz-

ben megfigyeli és alkalmazza, 

hogy az elektromos áram mág-

neses mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan mű-

ködnek az általa megfigyelt 

egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező 

-Adatgyűjtés projekt-

munkában Jedlik Ányos 

villanymotorjáról, villa-

mos motorkocsijáról, és 

a dinamójáról 

-A Föld és más gyenge 

mágneses terek vizsgá-

lata mobilapplikáció se-

gítségével 

Az elektromotor működési elvé-

nek megértése egyszerű modell 

vagy animáció tanulmányozása 

révén  



 

 

Az elektromágneses indukció 

alapeseteinek megismerése, ez 

alapján egyszerű generátor mo-

dell készítése  vagy tanulmányo-

zása  

erőt fejt ki az árammal átjárt 

vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses in-

dukció jelenségének lényegét, 

fontosabb gyakorlati vonatko-

zásait, a váltakozó áram fogal-

mát; 

 érti a generátor, a motor és a 

transzformátor működési el-

vét, gyakorlati hasznát. 

 

-Mágneses mezőben fel-

lépő erőhatások egy-

szerű kísérleti vizsgálata 

(pl. Oersted-kísérlete, 

párhuzamos vezetők kö-

zötti erők)  

-Transzformátor modell 

készítése és vizsgálata 

vaskarikára tekert szige-

telt drótok segítségével 

-A transzformátor és a 

villamos energia elterje-

désében szerepet vállaló 

magyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Zipernowsky, 

Mechwart) találmánya-

inak jelentősége. 

Anyaggyűjtés projekt-

munkában 

-Egyszerű egyenáramú 

motorok készítése réz-

drót, elem és mágnes 

felhasználásával az in-

terneten található vi-

deók segítségével 

-Az elektromágneses 

emelő megismerése, 

erős elektromágnes ké-

szítése a rendelkezésre 

álló eszközök felhaszná-

lásával 

-Folyamatábra készítése 

az elektromos energia 

Adatgyűjtés Michael Faraday 

életéről, a felfedezések jelentő-

ségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, 

és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének 

megfigyelése és magyarázata, az 

elektromos energia szállításában 

betöltött szerepének 

megismerése 

A környezetünkben illetve tech-

nika eszközökben található 

transzformátorok felismerése 

Generátorok és motorok 

működésének megfigyelése, 

fizikai magyarázata  



 

 

útjáról az erőműtől a la-

kásig.  Az ehhez hasz-

nált eszközök megfigye-

lése a környezetben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromág-

neses indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

 

Tematikai egység A hullámok szerepe a kommunikációban Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték, mágneses 

mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses 

indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományai-

val, a rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a lát-

ható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-su-

gárzás gyakorlati felhasználásával. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A környezetben előforduló 

mechanikai haladó hullámok 

megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 érti, hogyan alakulnak ki és 

terjednek a mechanikai hullá-

mok, ismeri a hullámhossz és 

a terjedési sebesség fogalmát; 

 ismeri a hang, mint hullám jel-

lemzőit, keltésének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a 

sípok működésének elvét 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok szerepét az informá-

ció- (hang-, kép-) átvitelben, 

ismeri a mobiltelefon legfon-

-Sípok, húrok hossz és 

hangmagasság kapcso-

latának vizsgálata. (A 

sípokat helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípokkal”, 

a hangmagasságot mo-

bilalkalmazással vagy 

gitárhangolóval mérhet-

jük) 

-Mikrohullámú sütő bel-

sejében kialakuló álló-

hullámok megfigyelése 

A megfigyelt mechanikai hullá-

mok jellemzése a megfelelő fizi-

kai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, ampli-

túdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának 

megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hang-

keltő eszközök megfigyelése, a 



 

 

keletkező hanghullámok jellem-

zése 

tosabb tartozékait (SIM kár-

tya, akkumulátor stb.), azok 

kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok jellemzőit (frekven-

cia, hullámhossz, terjedési se-

besség), azt, hogy milyen kö-

rülmények határozzák meg 

ezeket. A mennyiségek kap-

csolatára vonatkozó egyszerű 

számításokat végez. 

 

reszelt sajt vagy csoko-

ládé eltérő melegedése 

alapján, ez alapján a 

mikrohullám terjedési 

sebességének megálla-

pítása 

-Egy digitális audió-

szerkesztő program 

megismerése, a megis-

mert hullámtani jellem-

zők alkalmazásával 

alapfokú használata (pl. 

Audacity) 

 

Az elektromágneses hullámok 

kialakulása és terjedése, a 

hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési se-

besség és a frekvencia kapcso-

lata 

A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi 

eszközeink használata során: 

tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

anyagvizsgálat 

A képek és hangok továbbításá-

nak alapelvei (rádió, televízió), a 

mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

Interferencia képek létrehozása 

lézerrel, lefényképezése, egy-

szerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, 

Gábor Dénesről, a talált infor-

mációk megosztása, megbeszé-

lése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

 

Tematikai egység Képek és látás Órakeret 5 óra 



 

 

Előzetes tudás 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, 

terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri je-

lenségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), 

azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvé-

nyeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A síktükörben látott kép 

megfigyelése, jellemzése, 

kialakulásának magyarázata 

 ismeri a színek és a fény frek-

venciája közötti kapcsolatot, a 

fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a 

szivárvány színeit; 

 ismeri a fénytörés és visszave-

rődés törvényét, megmagya-

rázza, hogyan alkot képet a 

síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának fel-

használásával értelmezi, ho-

gyan térítik el a fényt a dom-

ború és homorú tükrök, a 

domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fo-

galmát, a valódi és látszólagos 

kép közötti különbséget. Egy-

szerű kísérleteket tud végezni 

tükrökkel és lencsékkel.  

 

-A fehér fény felbontása 

különböző módszerek-

kel csoportmunkában 

(prizma, vizes tálba tett 

síktükör, optikai rács, 

szappanhártya stb.) 

-Adatgyűjtés a nagy 

csillagászati távcsövek-

ről, azok felépítése, mű-

ködése 

-Kepler- és Galilei-féle 

távcsövek, a mikro-

szkóp modelljének be-

mutatása gyűjtő és szó-

rólencsékkel, az elkészí-

tett modell nagyításának 

vizsgálata 

-Lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának meg-

határozása egyszerű kí-

sérletekkel 

Tükrök használata optikai eszkö-

zökben: reflektor, kozmetikai tü-

kör, tükrök a közlekedésben 

A fény törésének megfigyelése 

és értelmezése a törésmutató se-

gítségével. A fehér fény felbon-

tása, a kialakult színkép magya-

rázata 

Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, 

kvalitatív magyarázata 

(távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfi-

gyelései  

Néhány kiválasztott esetben (pl. 

naplemente, kék égbolt, 

színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának 



 

 

magyarázata, a szivárvány 

színei, a kiegészítő színek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, 

tárgy-, és képtávolság; valódi és látszólagos kép 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás Optikai alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény elektromágneses hullám, 

jellemzése fizikai 

mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) 

 tudja, hogy a fény elektromág-

neses hullám, és hogy terjedé-

séhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos 

jelenséget, tisztában van annak 

Einstein által kidolgozott ma-

gyarázatával, a frekvencia 

(hullámhossz) és a foton ener-

giája kapcsolatával; 

-Anyaggyűjtés projekt-

munkában: Hol van je-

lentősége a fényelektro-

mos jelenségnek, mi-

lyen eszközökben hasz-

nálják azt? (fényképező-

gép, napelem, fénymá-

soló, optoelektronika 

stb.) 

A fotocella és a fénymérő műkö-

désének magyarázata a fény-

elektromos jelenség segítségé-

vel, a megvilágító fény és a fo-

ton energiája közötti kapcsolat 



 

 

Digitális fényképek készítése 

különböző távolságban elhelye-

zett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a 

képrögzítés elve 

 ismeri a digitális fényképező-

gép működésének elvét; 

 átlátja, hogyan használják a 

vonalas színképet az anyag-

vizsgálat során. 

 

-Anyaggyűjtés Einstein 

életéről és legfontosabb 

eredményeiről. Vita ar-

ról, hogy milyen hamis 

legendák és téves isme-

retek lengik körül az 

életművet 

-Anyaggyűjtés és vita a 

kvantummechanika né-

hány neves jelenségéről, 

és azok értelmezéseiről 

(határozatlansági relá-

ció, alagúteffektus, 

Schrödingermacskája)  

-A Rutherford-féle szó-

rási kísérlet utóélete, a 

ma működő gyorsítóbe-

rendezések alapvető 

működési elve és vizs-

gálati módszerei. -

Anyaggyűjtés 

A vonalas színkép 

kialakulásának magyarázata az 

atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

A legfontosabb atommodellek 

(Thomson, Rutherford, Bohr, 

kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom 

körüli elektronok energiájának 

kvantáltsága 

Jelenleg használt fényforrásaink 

számbavétele, működésük 

fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának 

és az energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyei-

vel és környezeti kockázatával; 



 

 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a nap-

energia felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mi-

benlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelen-

ségével a természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékeny-

ség kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevé-

kenységével, annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint em-

beri vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

Az üvegházhatás fizikai 

magyarázata 

 ismeri a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

használatának és az energia 

szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasz-

nálásával kapcsolatos adatokat 

gyűjt, az információkat szem-

léletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző tí-

pusú erőművek használatának 

előnyeivel és környezeti koc-

kázatával; 

-Anyaggyűjtés arról, 

hogy a különböző mo-

dellek szerint 20-30 év 

múlva milyen klímája 

lesz hazánknak, az em-

beri cselekvés lehetősé-

geinek megvitatása a 

veszélyek csökkentésére 

-Anyaggyűjtés projekt-

munkában a radioaktivi-

tás néhány különleges 

alkalmazásával kapcso-

latban: gammakés, ra-

dioaktív nyomjelzés, 

kormeghatározás 

Az energiatermelés alternatívái, 

az üvegházhatású gázok kibo-

csátásának csökkentési lehető-

sége  

A maghasadás és magfúzió 

lényegének megértése 

magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

Az atomerőművek, a 

hőerőművek és megújuló 

energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  



 

 

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller 

Ede és Szilárd Leó munkásságá-

val kapcsolatban 

 átlátja a gyakran alkalmazott 

orvosdiagnosztikai vizsgála-

tok, illetve egyes kezelések fi-

zikai megalapozottságát, felis-

meri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési mó-

dokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap. Ismeri a 

napenergia felhasználási lehe-

tőségeit, a napkollektor és a 

napelem mibenlétét, a közöt-

tük lévő különbséget; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a 

legismertebb fizikusok életé-

vel, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásá-

val, valamint emberi vonatko-

zásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, 

Marie Curie, Ernest Ruther-

ford, Niels Bohr, Albert Eins-

tein, Szilárd Leó, Wigner 

Jenő, Teller Ede). 

-Anyaggyűjtés arról, 

hogy mely országokban 

milyen típusú atomerő-

művek működnek, és 

mekkora az ország vil-

lamos-energiatermelésé-

ben a nukleáris energia 

részesedése?  A jelentő-

sebb erőművek helye, 

fényképe 

-Napilapok, különböző 

folyóiratok, internetes 

híradások áttekintése. 

Milyen a modern fizikát 

érintő cikkek találhatók 

bennük?  

Mennyire megbízható 

információkat közvetí-

tenek a különböző cik-

kek a nagyközönség 

felé? Csoportosításuk 

aszerint, hogy melyek 

tűnnek megbízhatónak 

és melyek nem 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfú-

zió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 

 

Tematikai egység A Világegyetem megismerése Órakeret 9 óra 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, 

tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt ha-

tásával, valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értel-

mes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, me-

lyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események mi-

nőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, is-

meri a tudományosság kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani 

tudja a tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tu-

dományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszer-

ben, a Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönha-

tások és törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli 

változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A rakéták működési elve, a 

kozmikus sebességek jelentése 

 szabad szemmel vagy távcső-

vel megfigyeli a Holdat, a 

Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás 

-Ismerkedés a csillagos 

éggel számítógépes pla-

netárium-programok se-

gítségével (pl. stella-

rium-web.org) 

A súlytalanság jelensége, kiala-

kulásának körülményei, a súly és 

a tömeg közötti különbség 



 

 

A bolygók és üstökösök mozgá-

sának fizikai magyarázata, az ál-

talános tömegvonzás törvénye 

jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök 

mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmi-

kus sebességek (körsebesség, 

szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános 

törvényét, és azt, hogy a gravi-

tációs erő bármely két test kö-

zött hat; 

 érti a testek súlya és a tömege 

közötti különbséget, a súlyta-

lanság állapotát, a gravitációs 

mező szerepét a gravitációs 

erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer 

bolygóin és holdjain uralkodó, 

a Földétől eltérő fizikai kör-

nyezet legjellemzőbb példáit, 

azonosítja ezen eltérések okát. 

A legfontosabb esetekben 

megmutatja, hogyan érvénye-

sülnek a fizika törvényei a 

Föld és a Hold mozgása során; 

 átlátja és szemlélteti a termé-

szetre jellemző fizikai meny-

nyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Nap-

rendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag leg-

fontosabb fizikai tulajdonsá-

gait, a Nap várható jövőjét, a 

-A Galilei-élmények (a 

Hold hegyei, a Vénusz 

fázisai, a Jupiter nagy 

holdjai, a Tejút csilla-

gokra bontása, Napfol-

tok) megfigyelése egy-

szerű távcsövekkel (pl. 

osztálykirándulás, csil-

lagászati bemutatók, -

Kutatók éjszakája ren-

dezvény során) 

-Egy űrkutatással kap-

csolatos játékfilm (rész-

leteinek) megtekintése 

(pl. Gravitáció, Apollo 

13), vita a filmjelenet 

hitelességéről 

-Adatgyűjtés az aktuáli-

san zajló csillagászati, 

űrkutatási projektekről 

például a NASA hon-

lapján 

Exobolygók adatainak 

áttekintése, összehason-

lítása 

-Az űrtávcsövek felvé-

teleinek böngészése, a 

látottak értelmezése 

 

Az általános tömegvonzás értel-

mezése a gravitációs mező segít-

ségével 

A Naprendszer jellemzői, példák 

a Naprendszer bolygóin és 

holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek 

kialakulásának magyarázata 

A holdfogyatkozás és a 

napfogyatkozás fizikai 

magyarázata 

A legfontosabb ismeretek az 

űrrepülőgépekről, a 

Holdraszállásról és a tervezett 

Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban el-

terjedt és először az űrkutatásban 

használt technológia, eszköz is-

mertetése 

A gravitáció szerepe a Világmin-

denségben 

A csillagok és a Nap működése 

és változásai: fekete lyuk, neut-

roncsillag, szupernóva  

A galaxisok, galaxishalmazok. A 

Tejútrendszer legfontosabb jel-

lemzői. Távolságok az univer-

zumban 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív 

leírása, a táguló univerzum 



 

 

Az ősrobbanás elméletének szü-

letése, tudományos megalapo-

zottsága, a tudományosság krité-

riumai  

csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatait. 

 

Tudományos vita a Földön kí-

vüli élet kutatásáról, annak gya-

korlati és filozófiai lehetőségei-

ről, az emberiség előtt álló kihí-

vásokról  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvé-

nyei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, tá-

guló univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

Tematikai egység TÉMAHETEK Órakeret 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejleszté-

sekről a fenntarthatóság szempontjából 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

megújuló energiaforrások, erő-

művek típusai, környezeti hatá-

suk és gazdaságosságuk, eszkö-

zök fejlesztése; félvezetők alkal-

mazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gyakor-

lati működtetése;  

11. évfolyam 

A 11. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására 

ajánlott óraszám 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 5 



 

 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 6 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 5 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 12 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 6 

Témahetek (fenntarthatóság, pénzügy) 2 

Összesen 36 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, 

elektron, elektromos áram, elektromos árnyékolás, földelés 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csök-

kentő legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biz-

tosíték, földvezeték szerepe); 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

Az elektromos áramütés élettani 

hatása, érintésvédelmi, 

balesetvédelmi ismeretek 

 ismeri a mindennapi életben 

használt legfontosabb elektro-

mos energiaforrásokat, a gép-

kocsi-, mobiltelefon-akkumu-

látorok legfontosabb jellem-

zőit; 

-Testünk különböző 

pontjai közti ellenállás 

mérése ellenállásmérő-

műszerrel, az emberi 

szervezet ellenállását 

befolyásoló tényezők 

vizsgálata 

Lakás villamos hálózata és biz-

tonsági berendezései (a biztosí-

ték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 



 

 

Az EKG, EEG felvételek 

kapcsán az emberi idegvezetés 

egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

 tisztában van az elektromos 

áram élettani hatásaival, az 

emberi test áramvezetési tulaj-

donságaival, az idegi áramve-

zetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fogyasz-

tók használatára vonatkozó 

balesetvédelmi szabályokat. 

-Gyűjtőmunka orvosi 

diagnosztikai eszközök-

ről 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramütés, idegi áramvezetés 

 

Tematikai egység A hullámok szerepe a kommunikációban Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Mechanikai hullámok, elektromágneses hullámok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a hangképzés és az emberi hallás fizikai alapjait 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományai-

val, a rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a lát-

ható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-su-

gárzás gyakorlati felhasználásával. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  

Követelmények 
Javasolt tevékenysé-

gek 

Környezetünk hangterhelése, 

javaslatok a zajszennyezés 

csökkentésére 

 ismeri az emberi hangérzéke-

lés fizikai alapjait, a hang, 

mint hullám jellemzőit, kelté-

sének eljárásait; 

 átlátja az ultrahang szerepét a 

gyógyászatban, ismeri a zaj-

szennyezés fogalmát; 

 

-Környezetünkben elő-

forduló különböző jel-

legzetes hangok erőssé-

gének mérése (suttogás, 

normál beszéd, kiabálás, 

utcai zaj stb.) mobilapp-

likációval vagy más 

műszerrel, anyaggyűjtés 

a zajártalomról 

A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi 

eszközeink használata során: 

infrakamera, röntgengép 



 

 

Interferencia képek létrehozása 

lézerrel, lefényképezése, 

egyszerű magyarázata 

-Mi a legmagasabb 

hang, amit még hallasz? 

-Az egyéni hangmagas-

sági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy 

azt helyettesítő mobi-

lapplikációval 

-Különböző hangok 

“képének” vizsgálata 

oszcilloszkóppal, vagy 

megfelelő mobilalkal-

mazással 

Tudományos vita a mobiltelefon 

használatának lehetséges 

ártalmairól 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghullám, hangérzékelés, hallható hang, ultrahang 

 

Tematikai egység Képek és látás Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 

Elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, 

frekvenciája 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri je-

lenségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), 

azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvé-

nyeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  

Követelmények 
Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény fókuszálásának és a kézi 

nagyító képalkotásának kísérleti 

vizsgálata 

 tudja, hogyan jönnek létre a 

természet színei, és hogyan 

észleljük azokat; 

 ismeri az emberi szemet mint 

képalkotó eszközt, a látás 

-Különböző állatok 

színlátása (pl. kutya, te-

hén, ragadozó madarak 

stb.). Milyennek látják a 
A látás magyarázata, a szem 

felépítésének fizikája. A 



 

 

szemüveg szerepe a látás 

javításában 

mechanizmusát, a gyakori lá-

táshibák (rövid- és távollátás) 

okát, a szemüveg és a kontakt-

lencse jellemzőit, a dioptria 

fogalmát; 

világot? Adatgyűjtés, 

projektmunka 

 Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, 

kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fókuszpont; dioptria, optikai szál, mikroszkóp 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás Optikai és elektromágneses alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  

Követelmények 
Javasolt tevékenysé-

gek 

Elektronmikroszkóppal és 

fénymikroszkóppal készült 

képek összevetése. Az 

elektronmikroszkóp nagyobb 

felbontásának és működésének 

értelmezése az elektron 

hullámtermészetével 

 ismeri Rutherford szórási kí-

sérletét, mely az atommag fel-

fedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott el-

képzelések változásait, a 

Rutherford-modellt és a Bohr-

. -Anyaggyűjtés 

-Felfedezték az elekt-

ront! - egy korabeli hír 

megírása a mai hírek, fi-

gyelemfelkeltő interne-

tes portálok stílusában 

 



 

 

Rutherford szórási kísérletének 

szimulációja, anyaggyűjtés 

Rutherford és Bohr életével kap-

csolatban 

modellt, látja a modellek hiá-

nyosságait;  

 megmagyarázza az elektron-

mikroszkóp működését az 

elektron hullámtermészetének 

segítségével 

 ismeri a fény részecskéjének, 

a fotonnak fizikai tulajdonsá-

gait 

 tisztában van az anyag-energia 

kapcsolatával, párkeltés, szét-

sugárzás 

 ismeri a gamma-sugárzás jel-

lemzőit 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag, párkeltés, szét-

sugárzás 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai 

vonatkozásait. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 



 

 

Az ózonpajzs szerepe a Földet 

ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és 

azok sikere 

 tisztában van a különböző tí-

pusú erőművek használatának 

előnyeivel és környezeti koc-

kázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott 

orvosdiagnosztikai vizsgála-

tok, illetve egyes kezelések fi-

zikai megalapozottságát, felis-

meri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési mó-

dokat; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a 

Földet ért ultraibolya sugár-

zással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezé-

sének leggyakoribb forrásait, 

fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatválto-

zás kérdésével, az üvegházha-

tás jelenségével a természet-

ben, a jelenség erőssége és az 

emberi tevékenység kapcsola-

tával; 

-A szén-dioxid üveg-

házhatásának kimuta-

tása egyszerű kísérlettel 

-Saját ökológiai láb-

nyom csökkentését 

eredményező tevékeny-

ségek tervezése 

-Anyaggyűjtés projekt-

munkában a radioaktivi-

tás néhány különleges 

alkalmazásával kapcso-

latban: gammakés, ra-

dioaktív nyomjelzés, 

kormeghatározás 

-Anyaggyűjtés a leghí-

resebb nukleáris balese-

tekről és ezek következ-

ményeiről. Tudományos 

vita ezek környezetre 

gyakorolt hatásáról. (pl. 

a Csernobil c. film kap-

csán) 

 

A periódusos rendszer alapján 

fontosabb elemek mag összetéte-

lének, kötési energiájának és sta-

bilitásának tanulmányozása 

Az alfa-, béta- és gamma-sugár-

zások tulajdonságai, élettani ha-

tásaik, az egyes sugárfajták el-

leni védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a 

Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe 

került, vagy orvosi kezelés során 

alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfú-

zió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 

 

Tematikai egység TÉMAHETEK Órakeret 2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejleszté-

sekről a fenntarthatóság szempontjából 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

zajártalom, fényszennyezés, ra-

dioaktív-szennyezés; ökölógiai 

lábnyom 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

egészségmegőrzés, 

gyógyítás, kutatás 

 

  



 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, MŰSZAKI TAGOZAT 

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon 

bevezetjük az új NAT-ot.  

Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf  

A 9. osztályban heti 3, 10. osztályban heti 3 óraelosztást követjük.  

A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

A 11. osztályban heti 5, 12. osztályban heti 5 óraelosztást követjük.  

A 11–12. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 320 óra. 

A tantárgy heti óraszáma: 3 + 3 + 5 + 5 

9–10. évfolyam 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztástól eltérően a műszaki tagozatos 

csoportban a fizika tantárgy tanítására a 9. évfolyamon heti 3, a 10. évfolyamon heti 3 órában 

kerülhet sor. A kerettanterv 9-10. évfolyamra meghatározott témaköreit tanítjuk.  

A tagozatos csoport tanterve abból indul ki. hogy a Nemzeti alaptantervben leírtaknak 

megfelelően a tanuló  

1. azonosítani tudja a fizika körébe tartozó problémákat, a természeti és technikai környezet 

leírására a megfelelő fizikai mennyiségeket használ, a jelenségek értelmezése során a 

megismert fizikai elveket alkalmazza;   

2. a megismert jelenségek kapcsán egyszerű számolásokat végez, grafikus formában 

megfogalmazott feladatokat old meg, egyszerű méréseket, megfigyeléseket tervez, 

végrehajt, kiértékel, ábrákat készít;  

3. tud információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a rendelkezésre 

álló információforrásokban, elektronikus adathordozókon, nyitottan közelít az 

újdonságokhoz folyamatos érdeklődés mellett;  

4. ismeri a fenntartható fejlődés fogalmát és fizikai vonatkozásait, elősegítve ezzel a 

természet és környezet, illetve a fenntartható fejlődést segítő életmód iránti 

felelősségteljes elköteleződés kialakulását;   

5. felismeri és megérti a természettudományok különböző területei között fennálló 

kapcsolatokat konkrét jelenségek kapcsán 

6. eligazodik a közvetlen természeti és technikai környezetben, illetve a tanultakat 

alkalmazni tudja a mindennapokban használt eszközök működési elvének megértésére, 

a biztonságos eszközhasználat elsajátítására;   

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf


 

 

7. felismeri az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, 

tudatosítja az emberiség felelősségét a környezet megóvásában;   

8. fel tudja tárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét;  

9. képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásában szemlélni, az emberiség 

fejlődéstörténetét, jelenét és jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni;  

10. tisztában van azzal, hogy a tudomány művelése alapvetően társadalmi jelenség;   

11. különbséget tud tenni a valóság és az azt leképező természettudományos modellek, 

leírások és világról alkotott képek között;  

12. felismeri, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a 

jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja, a fizika törvényei általánosak, amelyek a 

kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is 

érvényesek. 

 

Jelen tanterv célul tűzi ki, hogy a tanuló olyan tudáshálóval rendelkezzen, mely 

 tapasztalatokon, kísérleteken, demonstrációkon alapul vagy azokhoz kötődik 

 fogalomrendszere kompakt és koherens 

 kvalitatív leírást képes adni jelenségekről 

 biztonsággal alkalmazni képes alapvető összefüggéseket  

 összetettebb kvantitatív leírásokat is ismer, illetve értelmezni képes 

 mennyiségi kapcsolatokat képes megállapítani grafikonok vagy táblázatok alapján, azokat 

matematikailag alá tudja támasztani 

 ismeri és alkalmazni tudja a megmaradási törvényeket 

 tanult összefüggésekre vonatkozó számítási feladatokat képes megoldani 

 ismeri a tanult modelleket, képes azokban gondolkodni 

 matematikai eszköztára a tagozatos szintnek megfelelő és készségei numerikus feladatok 

rutinszerű megoldását teszik lehetővé a megelőző ismereti szinten 

 rendelkezik alapvető méréstechnikai ismeretekkel 

 használni tud digitális alkalmazásokat mérésre, kiértékelésre 

 

Általános célok és követelmények 

Az alapszinten megfogalmazott követelményeken túl elvárjuk 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, a témakörök közötti kapcsolatoknak a felismerését 



 

 

 a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazását 

 egy témakörön belül a tények, alapvető törvények, következtetések szabatos kifejtését szó-

ban és írásban 

 az alapfogalmak matematikai szintű megfogalmazását 

 a törvények matematikai egyenlet formájában történő megfogalmazását, azok oksági logi-

kájának ismeretét 

 az alaptörvények kísérleti igazolását 

 az alapvető mérési eszközök és azok alkalmazhatósági területének ismeretét 

 egyszerű mérések elvégzését adott mérési terv alapján 

 ellenőrző vagy érték-meghatározó mérés elvégzését önálló terv alapján 

 részletes mérési jegyzőkönyv készítését 

 mérési grafikon készítését, az értelmezés matematikai megfogalmazását 

 a mérési hibák felismerését, végeredményt befolyásoló szerepük értékelését 

 mérési hibaszámítást 

 a mértékegységek jelentőségének ismeretét, használatát 

 az elterjedten használt, SI-n kívüli mértékegységek ismeretét 

 a hétköznapi jelenségek magyarázatát 

 a természeti törvények új szituációban való alkalmazását 

 törvények alkalmazását összetett feladatok megoldásában 

 a természeti törvények érvényességi körének ismeretét 

 időbeli tájékozottságot a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban 

 a környezetvédelem fontosságának, az ez irányú tevékenység lehetőségének felismerését 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott 

óraszám 

Év eleji tudnivalók 1 

Egyszerű mozgások (1, 2)  17 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 15 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 19 

Energia 18 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 20 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 12 



 

 

Témahetek 6 

Összesen 108 

 

Tematikai egység Egyszerű mozgások Órakeret 17+1 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés alap-

vető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, egyenletren-

dezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mér-

tékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása so-

rán; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógé-

pes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeret-

ében következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, 

ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfi-

gyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek 

összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggés-

sel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

A környezetben megfigyelt 

mozgások (közlekedés, sportolás) 

jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a 

pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által 

mutatott értékek értelmezése: 

állandó és változó nagyságú 

 helyesen használja az út, a 

pálya és a hely fogalmát, 

valamint a sebesség, átlag-

sebesség, pillanatnyi se-

besség, gyorsulás, elmoz-

dulás fizikai mennyisége-

ket a mozgás leírására; 

 Videó készítése néhány, a 

környezetben megfigyel-

hető mozgásról. Egy meg-

felelően kiválasztott pont 

koordinátáinak meghatáro-

zása az egymást követő 



 

 

sebesség, az átlagsebesség és 

pillanatnyi sebesség jelentése 

 tud számításokat végezni 

az egyenes vonalú egyen-

letes mozgás esetében: ál-

landó sebességű mozgások 

esetén a sebesség ismeret-

ében meghatározza az el-

mozdulást, a sebesség 

nagyságának ismeretében 

a megtett utat, a céltól való 

távolság ismeretében a 

megérkezéshez szükséges 

időt; 

 ismeri a szabadesés jelen-

ségét, annak leírását, tud 

esésidőt számolni, mérni, 

becsapódási sebességet 

számolni; 

 egyszerű számításokat vé-

gez az állandó gyorsulás-

sal mozgó testek esetében. 

képkockákon videó-analí-

zis segítségével 

 Egy kút mélységének vagy 

erkély magasságának meg-

határozása az elejtett test 

zuhanási idejének mérésé-

vel, a mérés pontosságának 

becslése 

 Közel állandó sebességű 

mozgás megvalósítása ön-

álló kísérletezés során. A 

súrlódás csökkentése kü-

lönböző módon, légpárnás 

eszközök, jégen csúszó 

eszközök 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó 

testek mozgásának megfi-

gyelése, a mozgás jellegé-

nek kvantitatív megállapí-

tása 

 Galilei munkásságának 

megismerése a mozgások 

és a tudományos módszer 

kialakulásának témaköré-

ben 

 Kísérlet tervezése annak 

belátására, hogy a szabad-

esés egyenes vonalú egyen-

letesen változó mozgás 

Egyszerű számítások az egyenes 

pályán, állandó sebességgel ha-

ladó gépjármű mozgásával kap-

csolatban: Az elmozdulás, megtett 

út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

A közel állandó sebességű, egye-

nes vonalú mozgások (buborék a 

Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, ki-

alakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata.  A se-

besség változásának jellemzése a 

gyorsulás fogalmának segítségé-

vel, a gyorsulás értelmezése a 

testre ható nehézségi erő vizsgála-

tával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és 

az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének 

mérése és számolása, a 

becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata, értel-

mezése a rá ható erők segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló 

autó mozgásának leírása és 

magyarázata 



 

 

Az elmozdulás, a sebesség és a 

gyorsulás használata egyenes 

mentén zajló mozgások leírására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

 

Tematikai egység Ismétlődő mozgások Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából 

releváns gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen hasz-

nálja a mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények 

összehasonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló 

számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményei-

nek ismeretében következtet a mérés eredményét befolyásoló té-

nyezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táb-

lázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, 

összehasonlít. 

Fejlesztési feladatok és isme-

retek 
Követelmények 

Javasolt  

tevékenységek 

Egyszerű körmozgás létreho-

zása, megfigyelése, kialakulá-

sának értelmezése a centripetá-

lis erő és gyorsulás fogalmának 

segítségével 

 ismeri az egyenletes 

körmozgást leíró fizikai 

mennyiségeket 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, 

centripetális gyorsulás), 

 Beszámoló készítése a fordulat-

szám jelentőségéről ruhák centri-

fugálása vagy fúrás esetén, a jel-

lemző fordulatszám adatainak 

megkeresése 

A periódusidő mérése, a fordu-

latszám és a kerületi sebesség 

meghatározása, a centripetális 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 



 

 

gyorsulás nagyságának kiszá-

molása 

azok jelentését, 

egymással való 

kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus 

mozgásokat 

(ingamozgás, 

rezgőmozgás) jellemző 

fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben 

tudja mérni a 

periódusidőt, 

megállapítani az azt 

befolyásoló tényezőket. 

 

 Az ingaóra felépítését, az alkatré-

szek feladatát, az óra működését 

bemutató kiselőadás készítése 

 Olyan inga készítése, melynek pe-

riódusideje 1 másodperc, ennek 

ellenőrzése 

 

A mindennapokban gyakori 

körmozgások (például: ruha a 

centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének 

pontjai) fizikai hátterének 

elemzése  

Különböző lengések 

felismerése a környezetben: 

hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon 

A környezetben lezajló csilla-

podó rezgések és lengések 

megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve 

a csillapodás mértéke szem-

pontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgés-

ének megfigyelése, kvalitatív 

leírása, a kitérés-idő és a sebes-

ség-idő függvény elemzése.  

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, 

rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

 

Tematikai egység A közlekedés és sportolás fizikája Órakeret 19 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tu-

dományosság kritériumait; 



 

 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkal-

mazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyi-

ségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudo-

mányos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapo-

zottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

Fejlesztési feladatok és is-

meretek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Rugalmatlan ütközések 

megfigyelése, a közös se-

besség számítása egyszerű 

esetekben a lendület meg-

maradásának segítségével.  

A gyűrődési zóna szerepe 

ütközéskor 

 egyszerű esetekben kiszá-

molja a testek lendületé-

nek nagyságát, meghatá-

rozza irányát; 

 egyszerűbb esetekben al-

kalmazza a lendületmeg-

maradás törvényét, ismeri 

ennek általános érvényes-

ségét; 

 tisztában van az erő mint 

fizikai mennyiség jelenté-

sével, mértékegységével, 

ismeri a newtoni dinamika 

alaptörvényeit, egysze-

rűbb esetekben alkal-

mazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a koráb-

ban megismert mozgások 

értelmezésére; 

 Egy vagy több kiválasztott sportesz-

köz (pl. síléc, labda) kialakításának 

és fizikai hátterének feltárása, az 

eredmények megosztása a tanulótár-

sakkal 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata 

annak, hogy az érintkező felületek 

közötti súrlódást hogyan lehet kis 

mennyiségű szennyező anyaggal 

(por, olaj) befolyásolni. 

 Alkalmas kísérleti eszköz (pl. vál-

toztatható hajlásszögű lejtő) megépí-

tése 

 Adott teher szállítására alkalmas ha-

jómodell elkészítése a rendelkezésre 

álló eszközök felhasználásával. Az 

eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkené-

sének bemutatása egyszerű  de-

monstrációs eszközökkel 

Labdák rugalmasságának 

vizsgálata a visszapattanás 

magasságának megfigyelé-

sével 

A lendület szerepe fékezés 

és gyorsítás során. A fékút 

és a fékezési idő 

Az autó gyorsulásának, il-

letve a fékezés folyamatá-

nak magyarázata az autóra 

ható erők és Newton törvé-

nyei segítségével 



 

 

A kanyarodás fizikája, a ki-

csúszás megfigyelése (ka-

nyarodó autó, motor, kor-

csolya) és okainak (súrló-

dási erő) vizsgálata 

 egyszerűbb esetekben ki-

számolja a mechanikai 

kölcsönhatásokban fellépő 

erőket (nehézségi erő, 

nyomóerő, fonálerő, súly-

erő, súrlódási erők, rugó-

erő), meghatározza az 

erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közle-

kedési eszközök – gépjár-

művek, légi és vízi jármű-

vek – működésének fizi-

kai elveit; 

 tisztában van a repülés el-

vével, a légellenállás je-

lenségével; 

 ismeri a hidrosztatika 

alapjait, a felhajtóerő fo-

galmát, hétköznapi példá-

kon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, 

úszás, lebegés jelenségét, 

tudja az ezt meghatározó 

tényezőket, ismeri a jelen-

ségkörre épülő gyakorlati 

eszközöket. 

 Nagysebességű képrögzítésre alkal-

mas kamerával rögzített lassított fel-

vételek tanulmányozása ütközések-

ről, labdák deformációjáról 

 Különböző zöldségek és gyümöl-

csök vízben való elmerülésének 

vizsgálata a vízben feloldott cukor 

vagy só mennyiségének változtatása 

mellett 

A testek úszásának és el-

merülésének kísérleti vizs-

gálata, a tapasztaltak fizi-

kai magyarázata a hidro-

sztatikai nyomás és a fel-

hajtó erő segítségével 

A hajók (vitorlás, illetve ha-

jócsavaros) és tengeralattjá-

rók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvona-

las test fontossága a vízben 

való haladás során 

A repülőgépek fizikája, a 

szárnyra ható felhajtó erő 

magyarázata, az áramvona-

las forma fontossága 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

 

Tematikai egység Az energia Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 



 

 

kifejtett erő, a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az 

energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az informá-

ciókat szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia fel-

használási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük 

lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmisze-

rek energiatartalmának szerepét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Adatgyűjtés az emberiség 

energiafelhasználásáról  

 ismeri a mechanikai munka 

fogalmát, kiszámításának 

módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, 

a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkal-

mazza a munkatételt, a 

mechanikai energia megma-

radásának elvét a mozgás 

értelmezésére, a sebesség 

kiszámolására. 

 

 Beszámoló készítése az örökmoz-

gókról és arról, miért nem lehetsé-

ges ilyen gépet építeni 

 Beszámoló készítése a napállandó-

ról 

 Egyszerű eszköz készítésével an-

nak kimutatása, hogy a felület nap-

sugárzás hatására történő felmele-

gedése hogyan függ a felület és a 

napsugarak irányától 

 Az emberiség energiafelhasználá-

sát és energiatermelését jellemző 

adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi 

változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energia-

változások összegyűjtése, szemlé-

lete bemutatása 

 A teavíz melegítése hatásfokának 

kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a 

A testek emelését és gyorsítását 

kísérő energiaváltozások vizsgá-

lata: a helyzeti és mozgási ener-

gia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási 

sebességének meghatározása a 

munkatétel és az energiamegma-

radás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának ener-

getikai elemzése  

Az energia megmaradása a 

súrlódás és közegellenállás 

hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz 

kapcsolt test mozgásának 

energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 



 

 

Energia átalakulások a háztartás-

ban, a környezetben, az emberi 

szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, 

atomerőmű, napkollektor), a ha-

tásfok  

hatásfok a gázláng méretétől, mi-

lyen más tényezők befolyásolják? 

 

Az energia szállításának 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

 

Tematikai egység A melegítés és hűtés következményei Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás 
Munka, energia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, 

hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonat-

kozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mérték-

egységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrá-

kat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, 

mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összeve-

tése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell 

(összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A hőtágulás jelenségének 

megfigyelése, értelmezése 



 

 

Az anyagok hőmérsékletének mé-

rése, a hőmérséklet kiegyenlítődé-

sének kísérleti vizsgálata és értel-

mezése 

Anyagok melegítésének és hűtésé-

nek megfigyelése például konyhai 

tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és 

a felület nagyságnak szerepe 

 ismeri a hőtágulás jelensé-

gét, jellemző nagyságrend-

jét; 

 ismeri a Celsius- és az ab-

szolút hőmérsékleti skálát, a 

gyakorlat szempontjából ne-

vezetes néhány hőmérsékle-

tet, a termikus kölcsönhatás 

jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselke-

dését hőközlés során, tudja, 

mit jelent az égéshő, a fűtő-

érték és a fajhő;  

 tudja a halmazállapot-válto-

zások típusait (párolgás, for-

rás, lecsapódás, olvadás, fa-

gyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazálla-

pot-változások energetikai 

viszonyaival, anyagszerke-

zeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, for-

ráshő, párolgáshő. Egyszerű 

számításokat végez a hal-

mazállapot-változásokat kí-

sérő hőközlés meghatározá-

sára; 

 ismeri a hőtan első főtételét, 

és tudja alkalmazni néhány 

 A különböző hőmérsékletű fo-

lyadékok keveredésekor kiala-

kuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a 

megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp me-

leg és hideg vízben való elkeve-

redésének megfigyelése csoport-

ban történő kísérletezés során, a 

tapasztalatok megfogalmazása, 

hipotézis alkotása az elkeveredés 

gyorsaságával kapcsolatban, a 

hipotézis megvitatása, ellenőr-

zése újabb kísérletekkel 

 Tea készítése hidegvízbe tett fil-

ter segítségével 

 A főzésre használt edények 

használat közbeni felmelegedé-

sének vizsgálata. Milyen megol-

dásokat alkalmaznak annak ér-

dekében, hogy a lábas füle vagy 

a merőkanál, palacsintasütő 

nyele kevésbé melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenség-

ének megvalósítására, például 

lassan lehűtött palackos ásvány-

víz segítségével, tanári útmuta-

tás alapján. A sikeres, illetve si-

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a 

lassú és gyors égés felismerése a 

mindennapokban 

Halmazállapotváltozások (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, a for-

rás és szublimáció) megfigyelése 

például konyhai tevékenység során. 

A fázisátmenetek vizsgálata a hő-

mérséklet változásának szempontjá-

ból 

A halmazállapot-változások értel-

mezése és energetikai leírása, egy-

szerű számítások a mindennapi gya-

korlatból, az olvadáshő a párol-

gáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai 

magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelme-

zése a hőtan első főtételének segít-

ségével 



 

 

A megfordítható és nem megfordít-

ható folyamatok közötti különbség 

felismerése 

 

egyszerűbb gyakorlati szitu-

ációban (palackba zárt le-

vegő, illetve állandó nyo-

mású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordít-

ható és nem megfordítható 

folyamatok közötti különb-

séggel. 

kertelen próbálkozások doku-

mentálása, a tapasztalatok meg-

beszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Mi-

ért alkalmazható egymás mellett 

éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyá-

soló tényezők megfigyelése cso-

portos tanulókísérlet végzése 

közben 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

 

Tematikai egység Víz és levegő a környezetünkben Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egysze-

rűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás je-

lenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A légnyomás kísérleti kimutatása, 

a légritkított tér néhány gyakorlati 

alkalmazása 

 ismeri a víz különleges tulaj-

donságait (rendhagyó hőtágu-

lás, nagy olvadáshő, forráshő, 

fajhő), ezek hatását a termé-

szetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

A hőszigetelt edény (termosz) és az 

egyszerű üvegedény tulajdonságai-

nak összehasonlítása önálló kísérle-

tezés segítségével 

Hőszigetelt edény készítése a kör-

nyezetben található egyszerű eszkö-

zök felhasználásával, a hőszigetelő 

A légnyomás és az időjárás kap-

csolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. 

A relatív páratartalom és a hőmér-

séklet kapcsolata, páraképződés a 



 

 

természetben: harmatképződés, 

dér, zúzmara  

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom fogalmát, a le-

vegő mint ideális gáz viselke-

désének legfontosabb jellem-

zőit. Egyszerű számításokat 

végez az állapothatározók 

megváltozásával kapcsolat-

ban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a 

csapadékformákat, a csapadé-

kok kialakulásának fizikai le-

írását.   

 

tulajdonság kimutatása és magyará-

zata 

Az iskola fűtési rendszerének meg-

tekintése, a rendszer elemeinek el-

különítése, azok szerepének felis-

merése. A rendszer egyszerűsített 

változatának lerajzolása, felépítése 

Anyaggyűjtés, beszámoló készítése 

és beszélgetés a jéghegy tulajdonsá-

gairól és szerepéről a Titanic el-

süllyedésében 

A szoba hőmérsékletének mérése 

felfűtés és szellőztetés közben hő-

mérő ismételt leolvasásával vagy 

automatikus adatgyűjtő rendszer 

felhasználásával. Az adatok megje-

lenítése és megosztása 

A száraz meleg és a nedves meleg 

megtapasztalása (nyári szárazság-

ban, szaunában), a testérzet össze-

hasonlítása 

A tanteremben található levegő tö-

megének becslés 

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. Fűtési rendszerek 

a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példákon 

keresztül (hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakás-

ban. A hőszigetelő ablak működés-

ének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek 

következményei a természetben. 

Jégképződés a tavakon, jéghegyek  

Egyszerű számítások végzése a le-

vegő állapothatározóinak megvál-

tozásával kapcsolatban  

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

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

 

Tematikai egység Témahetek 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejlesztésekről a 

fenntarthatóság szempontjából 



 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, villamosenergia-

hálózat, gépek alkalmazása, moto-

rok működése; csapadékképződés, 

járművek fejlesztése; félvezetők 

alkalmazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vállalkozói 

digitális és kreatív tevékeny-

ségi kompetenciák gyakorlati 

működtetése;  

 

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására 

ajánlott óraszám 

Gépek (1, 4, 5) 8 

Szikrák, villámok (1, 5) 9 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 10 

Generátorok és motorok (1, 5) 9 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 12 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 23 

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

A Világegyetem megismerése (1, 9) 9 

Témahetek 6 

Összesen 108 

 

Tematikai egység Gépek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A mechanika és a hőtan alapfogalmai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges ele-

meket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 



 

 

A libikóka és a mérleg 

egyensúlyának kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

 ismeri az egyszerű gépek el-

vének megjelenését a hétköz-

napokban, mindennapi eszkö-

zeinkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét 

esetben (mérleg, libikóka) a 

forgatónyomatékok meghatá-

rozásának segítségével vizs-

gálja a testek egyensúlyi álla-

potának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigye-

lések és kísérletek tapasztala-

taival. 

 

 Egy a diákok szá-

mára elérhető gép 

(ceruzahegyező, kon-

zervnyitó, zárszerke-

zet, mechanikus óra, 

zenegép, ...) szétsze-

dése, a főbb alkotóré-

szek azonosítása, sze-

repük felismerése, a 

működés fizikai alap-

jainak leírása. A tevé-

kenység dokumentá-

lása 

 A felfújt léggömbben 

levő levegő súlyának 

kimutatása egyszerű 

mérleg segítségével 

 Egyszerű kísérletek 

elvégzése a súlypont 

egyensúlyozásban 

betöltött szerepének 

bemutatására 

 Különböző csavarok 

beszerzése, vizsgá-

lata, jellemzőinek 

(menetemelkedés, 

menetsűrűség) megfi-

gyelése és működésé-

nek magyarázata 

Szerszámkulcsok és fogók műkö-

désének magyarázata az erőkar 

segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesít-

mény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és mű-

ködésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó 

technológia fizikai lényegének 

ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának 

bemutatása (Ilyen lehet: 

hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és 

gőzgépéről 

Beszélgetés a robotokról: elterje-

désük, jövőbeli szerepük, mester-

séges intelligencia, gépi tanulás, 

önvezérelt működés 



 

 

 Az egyes történelmi 

korokra jellemző gé-

pek összegyűjtése, al-

kalmazásuk bemuta-

tása 

 Kedvelt gépek mo-

delljeinek megfigye-

lése, illetve elkészí-

tése, működésük 

megismerése, megér-

tése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, 

hatásfok 

 

Tematikai egység Szikrák, villámok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás Az anyag felépítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes 

magatartást zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az elektromos állapot 

kialakulásának magyarázata az 

atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) 

segítségével  

 ismeri az elektrosztatikus 

alapjelenségeket (dörzselekt-

romosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek 

gyakorlati alkalmazásait; 

 átlátja, hogy az elektromos ál-

lapot kialakulása a töltések 

 Egyszerű elektro-

szkóp készítése (pl. 

Öveges-féle töltés-

számlálós konzerv-

doboz-elektro-

szkóp), ezzel kísér-

letek elvégzése: a 

A két fajta elektromos állapot, az 

elektromos vonzás és taszítás, az 

elektromos árnyékolás, a csúcs-

hatás, az elektromos megosztás 



 

 

és a földelés megfigyelése kísér-

letezés közben, a tapasztaltak 

magyarázata 

egyenletes eloszlásának meg-

változásával van kapcsolatban; 

 érti Coulomb törvényét, egy-

szerű esetekben alkalmazza 

elektromos töltéssel rendel-

kező testek közötti erő megha-

tározására; 

 tudja, hogy az elektromos köl-

csönhatást az elektromos 

mező közvetíti. 

csúcshatás, az meg-

osztás megfigye-

lése, a Coulomb-

törvény érzékelte-

tése 

 Az elektromos ár-

nyékolás (Faraday-

kalitka) vizsgálata 

mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütő-

ben, sztaniolpapíros 

csomagolásban stb., 

felhívható-e a ké-

szülék?) 

 Különböző épületek 

villámvédelmi rend-

szerének megfigye-

lése 

 A fénymásoló, lé-

zernyomtató műkö-

désének tanulmá-

nyozása, anyag-

gyűjtés projektmun-

kában 

 Villámokról készült 

felvételek gyűjtése 

és tanulmányozása 

Coulomb törvénye, az elektro-

mosan töltött testek között fel-

lépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemlélte-

tése (pl. búzadarás kísérlettel), 

ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, 

megfigyelése (pl. megosztó 

géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok 

kialakulásának alapvető 

magyarázata 

A tanultak alkalmazása a 

villámok elleni védekezésben, 

illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes 

magatartás kialakításában 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, 

Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 



 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, 

elektron, Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, 

földelés 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csök-

kentő legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, bizto-

síték, földvezeték szerepe); 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Az elektromos áram 

fogalmának kialakítása 

egyszerű kísérletekkel (pl. víz 

elektromos vezetésének 

változása, konyhasó vagy sav 

hatására), az áramerősség 

mérése 

 tudja, hogy az áram a töltött 

részecskék rendezett moz-

gása, és ez alapján szemléle-

tes elképzelést alakít ki az 

elektromos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az 

egyenáramok jellemzőit, a 

 Gyümölcsből vagy 

zöldségből elektromos 

telepek készítése és fe-

szültségeinek vizsgá-

lata (pl. burgonya, ece-

tes uborka, citrom, 

hagyma, vas és réz 

A legfontosabb egyenáramú 

áramforrások (galvánelem, 



 

 

gépkocsi- mobiltelefon-akku-

mulátorok, napelemek), adatai-

nak összegyűjtése és értelme-

zése 

feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

 ismeri a mindennapi életben 

használt legfontosabb elekt-

romos energiaforrásokat, a 

gépkocsi-, mobiltelefon-ak-

kumulátorok legfontosabb 

jellemzőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű 

esetekben alkalmazza a fe-

szültség, áramerősség, ellen-

állás meghatározására. 

Tudja, hogy az ellenállás 

függ a hőmérséklettől; 

 ki tudja számolni egyen-

áramú fogyasztók teljesítmé-

nyét, az általuk felhasznált 

energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör 

és egyszerűbb hálózatok al-

kotórészeit, felépítését; 

 értelmezni tud egyszerűbb 

kapcsolási rajzokat, ismeri 

kísérleti vizsgálatok alapján 

a soros és a párhuzamos kap-

csolások legfontosabb jel-

lemzőit; 

 ismeri az elektromos hálóza-

tok kialakítását a lakások-

ban, épületekben, az elektro-

mos kapcsolási rajzok hasz-

nálatát; 

szegekkel, vagy más 

fémekkel)  

 Fényforrások teljesít-

ményének és fényere-

jének vizsgálata (telje-

sítmény számolása a 

feszültség és áramerős-

ség mérésével, fényerő 

mérése pl. mobilappli-

kációval)  

 Testünk különböző 

pontok közti ellenállá-

sának mérése ellenál-

lásmérő-műszerrel, az 

emberi szervezet ellen-

állását befolyásoló té-

nyezők vizsgálata 

 Szénrúd, grafitbél vagy 

ellenálláshuzal ellenál-

lásának vizsgálata 

 Gyűjtőmunka orvosi 

diagnosztikai eszkö-

zökről 

 Egy kiválasztott fo-

gyasztó teljesítményé-

nek meghatározása. A 

mérés megtervezése, 

kivitelezése, az ered-

mények értékelése és 

bemutatása 

Ohm törvényének vizsgálata 

méréssel egyszerű áramkörben 

ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint 

áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése 

Ohm törvényének felhasználá-

sával: a feszültség, az áram-

erősség és az ellenállás megha-

tározására  

Egyszerű, fényforrást és 

termisztort tartalmazó áramkör 

vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

A legfontosabb hőhatáson ala-

puló háztartási eszközök jel-

lemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a 

háztartási áramfogyasztás 

költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

Az elektromos áramütés 

élettani hatása, érintésvédelmi, 

balesetvédelmi ismeretek 



 

 

Lakás villamos hálózata és biz-

tonsági berendezései (a biztosí-

ték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

 tisztában van az elektromos 

áram élettani hatásaival, az 

emberi test áramvezetési tu-

lajdonságaival, az idegi 

áramvezetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fo-

gyasztók használatára vonat-

kozó balesetvédelmi szabá-

lyokat. 

 

 

Az EKG, EEG felvételek 

kapcsán az emberi idegvezetés 

egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, so-

ros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

 

Tematikai egység Generátorok és motorok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel 

és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Elektromágnes készítése 

egyszerű eszközökkel (pl. 

vasszegre tekert szigetelt drót), 

az előállított mágneses mező 

vizsgálata pl. iránytűvel) 

 elektromágnes készítése köz-

ben megfigyeli és alkalmazza, 

hogy az elektromos áram mág-

neses mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan mű-

ködnek az általa megfigyelt 

egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező 

 Adatgyűjtés pro-

jektmunkában Jed-

lik Ányos villany-

motorjáról, villamos 

motorkocsijáról, és 

a dinamójáról 

 A Föld és más 

gyenge mágneses 

Az elektromotor működési elvé-

nek megértése egyszerű modell 

vagy animáció tanulmányozása 

révén  



 

 

Az elektromágneses indukció 

alapeseteinek megismerése, ez 

alapján egyszerű generátor mo-

dell készítése, vagy tanulmányo-

zása  

erőt fejt ki az árammal átjárt 

vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses in-

dukció jelenségének lényegét, 

fontosabb gyakorlati vonatko-

zásait, a váltakozó áram fogal-

mát; 

 érti a generátor, a motor és a 

transzformátor működési el-

vét, gyakorlati hasznát. 

 

terek vizsgálata mo-

bilapplikáció segít-

ségével 

 Mágneses mezőben 

fellépő erőhatások 

egyszerű kísérleti 

vizsgálata (pl. Oers-

ted-kísérlete, párhu-

zamos vezetők kö-

zötti erők)  

 Transzformátor mo-

dell készítése és 

vizsgálata vaskari-

kára tekert szigetelt 

drótok segítségével 

 A transzformátor és 

a villamos energia 

elterjedésében  sze-

repet vállaló ma-

gyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Ziper-

nowsky, Mechwart) 

találmányainak je-

lentősége.                    

Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában 

 Egyszerű egyen-

áramú motorok ké-

szítése rézdrót, 

elem és mágnes fel-

Adatgyűjtés Michael Faraday 

életéről, a felfedezések jelentő-

ségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, 

és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének 

megfigyelése és magyarázata, az 

elektromos energia szállításában 

betöltött szerepének 

megismerése 

A környezetünkben illetve tech-

nika eszközökben található 

transzformátorok felismerése 

Generátorok és motorok 

működésének megfigyelése, 

fizikai magyarázata  



 

 

használásával az in-

terneten található 

videók segítségével 

 Az elektromágneses 

emelő megismerése, 

erős elektromágnes 

készítése a rendel-

kezésre álló eszkö-

zök felhasználásá-

val 

 Folyamatábra készí-

tése az elektromos 

energia útjáról az 

erőműtől a lakásig.  

Az ehhez használt 

eszközök megfigye-

lése a környezetben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromág-

neses indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

 

Tematikai egység A hullámok szerepe a kommunikációban Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték, mágneses 

mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses 

indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományai-

val, a rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a lát-

ható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-su-

gárzás gyakorlati felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 



 

 

A környezetben előforduló 

mechanikai haladó hullámok 

megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 érti, hogyan alakulnak ki és 

terjednek a mechanikai hullá-

mok, ismeri a hullámhossz és 

a terjedési sebesség fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzéke-

lés fizikai alapjait, a hang, 

mint hullám jellemzőit, kelté-

sének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a 

sípok működésének elvét, az 

ultrahang szerepét a gyógy-

ászatban, ismeri a zajszennye-

zés fogalmát; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok szerepét az informá-

ció- (hang-, kép-) átvitelben, 

ismeri a mobiltelefon legfon-

tosabb tartozékait (SIM kár-

tya, akkumulátor stb.), azok 

kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok jellemzőit (frekven-

cia, hullámhossz, terjedési se-

besség), azt, hogy milyen kö-

rülmények határozzák meg 

ezeket. A mennyiségek kap-

csolatára vonatkozó egyszerű 

számításokat végez. 

 

 Környezetünkben 

előforduló külön-

böző jellegzetes 

hangok erősségé-

nek mérése (sutto-

gás, normál beszéd, 

kiabálás, utcai zaj 

stb.) mobilappliká-

cióval vagy más 

műszerrel, anyag-

gyűjtés a zajárta-

lomról 

 Sípok, húrok hossz 

és hangmagasság 

kapcsolatának vizs-

gálata. (A sípokat 

helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípok-

kal”, a hangmagas-

ságot mobilalkal-

mazással vagy gi-

tárhangolóval mér-

hetjük) 

 Mi a legmagasabb 

hang, amit még 

hallasz? -Az egyéni 

hangmagassági kü-

szöb vizsgálata 

hanggenerátorral, 

A megfigyelt mechanikai hullá-

mok jellemzése a megfelelő fizi-

kai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, ampli-

túdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának 

megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hang-

keltő eszközök megfigyelése, a 

keletkező hanghullámok jellem-

zése 

Környezetünk hangterhelése, 

javaslatok a zajszennyezés 

csökkentésére 

Az elektromágneses hullámok 

kialakulása és terjedése, a 

hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési se-

besség és a frekvencia kapcso-

lata 

A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi 

eszközeink használata során: 

tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, 

anyagvizsgálat 



 

 

A képek és hangok továbbításá-

nak alapelvei (rádió, televízió), a 

mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

vagy azt helyette-

sítő mobilappliká-

cióval 

 Különböző hangok 

“képének” vizsgá-

lata oszcilloszkóp-

pal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

 Mikrohullámú sütő 

belsejébe kialakuló 

állóhullámok meg-

figyelése reszelt 

sajt vagy csokoládé 

eltérő melegedése 

alapján, ez alapján 

a mikrohullám ter-

jedési sebességé-

nek megállapítása 

 Egy digitális audió-

szerkesztő program 

megismerése, a 

megismert hullám-

tani jellemzők al-

kalmazásával alap-

fokú használata (pl. 

Audacity) 

Interferencia képek létrehozása 

lézerrel, lefényképezése, egy-

szerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, 

Gábor Dénesről, a talált infor-

mációk megosztása, megbeszé-

lése 

Tudományos vita a mobiltelefon 

használatának lehetséges 

ártalmairól 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

 

Tematikai egység Képek és látás Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, 

terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri je-

lenségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), 

azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvé-

nyeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A síktükörben látott kép 

megfigyelése, jellemzése, 

kialakulásának magyarázata 

 tudja, hogyan jönnek létre a 

természet színei, és hogyan 

észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frek-

venciája közötti kapcsolatot, a 

fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a 

szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint 

képalkotó eszközt, a látás 

mechanizmusát, a gyakori lá-

táshibák (rövid- és távollátás) 

okát, a szemüveg és a kontakt-

lencse jellemzőit, a dioptria 

fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszave-

rődés törvényét, megmagya-

rázza, hogyan alkot képet a 

síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának fel-

használásával értelmezi, ho-

gyan térítik el a fényt a dom-

ború és homorú tükrök, a 

domború és homorú lencsék; 

 A fehér fény felbon-

tása különböző 

módszerekkel cso-

portmunkában 

(prizma, vizes tálba 

tett síktükör, optikai 

rács, szappanhártya 

stb.) 

 Különböző állatok 

színlátása (pl. ku-

tya, tehén, ragadozó 

madarak stb.).                

Milyennek látják a 

világot? Adatgyűj-

tés, projektmunka 

 Adatgyűjtés a nagy 

csillagászati távcsö-

vekről, azok felépí-

tése, működése 

 Kepler- és Galilei-

féle távcsövek, a 

Tükrök használata optikai eszkö-

zökben: reflektor, kozmetikai tü-

kör, tükrök a közlekedésben 

A fény törésének megfigyelése 

és értelmezése a törésmutató se-

gítségével. A fehér fény felbon-

tása, a kialakult színkép magya-

rázata 

A fény fókuszálásának és a kézi 

nagyító képalkotásának kísérleti 

vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem 

felépítésének fizikája. A 

szemüveg szerepe a látás 

javításában 

Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, 

kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfi-

gyelései  



 

 

Néhány kiválasztott esetben (pl. 

naplemente, kék égbolt, 

színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának 

magyarázata, a szivárvány 

színei, a kiegészítő színek 

 ismeri az optikai leképezés fo-

galmát, a valódi és látszólagos 

kép közötti különbséget. Egy-

szerű kísérleteket tud végezni 

tükrökkel és lencsékkel.  

 

mikroszkóp modell-

jének bemutatása 

gyűjtő és szórólen-

csékkel, az elkészí-

tett modell nagyítá-

sának vizsgálata 

 Lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának 

meghatározása egy-

szerű kísérletekkel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, 

tárgy-, és képtávolság; valódi és látszólagos kép 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény Órakeret 23 óra 

Előzetes tudás Optikai alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény elektromágneses hullám, 

jellemzése fizikai 

mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) 

 tudja, hogy a fény elektromág-

neses hullám, és hogy terjedé-

séhez nem kell közeg; 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában: Hol 

van jelentősége a 



 

 

A fotocella és a fénymérő műkö-

désének magyarázata a fény-

elektromos jelenség segítségé-

vel, a megvilágító fény és a fo-

ton energiája közötti kapcsolat 

 megfigyeli a fényelektromos 

jelenséget, tisztában van annak 

Einstein által kidolgozott ma-

gyarázatával, a frekvencia 

(hullámhossz) és a foton ener-

giája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kí-

sérletét, mely az atommag fel-

fedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott el-

képzelések változásait, a 

Rutherford-modellt és a Bohr-

modellt, látja a modellek hiá-

nyosságait;  

 ismeri a digitális fényképező-

gép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektron-

mikroszkóp működését az 

elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a 

vonalas színképet az anyag-

vizsgálat során. 

 

fényelektromos je-

lenségnek, milyen 

eszközökben hasz-

nálják azt? (fény-

képezőgép, nap-

elem, fénymásoló, 

optoelektronika 

stb.) 

 Anyaggyűjtés 

Einstein életéről és 

legfontosabb ered-

ményeiről. Vita ar-

ról, hogy milyen 

hamis legendák és 

téves ismeretek 

lengik körül az 

életművet 

 Anyaggyűjtés és 

vita a kvantumme-

chanika néhány ne-

ves jelenségéről, és 

azok értelmezései-

ről (határozatlan-

sági reláció, alagút-

effektus, Schrödin-

germacskája)  

 A Rutherford-féle 

szórási kísérlet utó-

élete, a ma működő 

gyorsítóberendezé-

sek alapvető műkö-

Digitális fényképek készítése 

különböző távolságban elhelye-

zett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a 

képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és fény-

mikroszkóppal készült képek 

összevetése. Az elektronmikro-

szkóp nagyobb felbontásának és 

működésének értelmezése az 

elektron hullámtermészetével 

A vonalas színkép 

kialakulásának magyarázata az 

atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

A legfontosabb atommodellek 

(Thomson, Rutherford, Bohr, 

kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom 

körüli elektronok energiájának 

kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének 

szimulációja, anyaggyűjtés 

Rutherford és Bohr életével kap-

csolatban 

Jelenleg használt fényforrásaink 

számbavétele, működésük 



 

 

fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

dési elve és vizsgá-

lati módszerei. 

Anyaggyűjtés-Fel-

fedezték az elekt-

ront! - egy korabeli 

hír megírása a mai 

hírek, figyelemfel-

keltő internetes 

portálok stílusában 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése Órakeret 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának 

és az energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyei-

vel és környezeti kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a nap-

energia felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mi-

benlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai 

vonatkozásait; 



 

 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelen-

ségével a természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékeny-

ség kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevé-

kenységével, annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint em-

beri vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az ózonpajzs szerepe a Földet 

ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és 

azok sikere 

 ismeri a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

használatának és az energia 

szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasz-

nálásával kapcsolatos adatokat 

gyűjt, az információkat szem-

léletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző tí-

pusú erőművek használatának 

előnyeivel és környezeti koc-

kázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott 

orvosdiagnosztikai vizsgála-

tok, illetve egyes kezelések fi-

zikai megalapozottságát, felis-

meri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési mó-

dokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap. Ismeri a 

 A szén-dioxid üveg-

házhatásának kimu-

tatása egyszerű kí-

sérlettel 

 Saját ökológiai láb-

nyom csökkentését 

eredményező tevé-

kenységek tervezése 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy a különböző 

modellek szerint 

20-30 év múlva mi-

lyen klímája lesz 

hazánknak, az em-

beri cselekvés lehe-

tőségeinek megvita-

tása a veszélyek 

csökkentésére 

Az üvegházhatás fizikai magya-

rázata 

Az energiatermelés alternatívái, 

az üvegházhatású gázok kibo-

csátásának csökkentési lehető-

sége  

A periódusos rendszer alapján 

fontosabb elemek mag összetéte-

lének, kötési energiájának és sta-

bilitásának tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió 

lényegének megértése 

magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

Az atomerőművek, a 

hőerőművek és megújuló 

energiatermelés előnyeinek és 



 

 

hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  

napenergia felhasználási lehe-

tőségeit, a napkollektor és a 

napelem mibenlétét, a közöt-

tük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a 

Földet ért ultraibolya sugár-

zással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezé-

sének leggyakoribb forrásait, 

fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatválto-

zás kérdésével, az üvegházha-

tás jelenségével a természet-

ben, a jelenség erőssége és az 

emberi tevékenység kapcsola-

tával; 

 adatokat gyűjt és feldolgoz a 

legismertebb fizikusok életé-

vel, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásá-

val, valamint emberi vonatko-

zásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, 

Marie Curie, Ernest Ruther-

ford, Niels Bohr, Albert Eins-

tein, Szilárd Leó, Wigner 

Jenő, Teller Ede). 

 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában a ra-

dioaktivitás néhány 

különleges alkalma-

zásával kapcsolat-

ban: gammakés, ra-

dioaktív nyomjel-

zés, kormeghatáro-

zás 

 Anyaggyűjtés a leg-

híresebb nukleáris 

balesetekről és ezek 

következményeiről.       

Tudományos vita 

ezek környezetre 

gyakorolt hatásáról. 

(pl. a Csernobil c. 

film kapcsán) 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy mely orszá-

gokban milyen tí-

pusú atomerőművek 

működnek, és mek-

kora az ország villa-

mos-energiaterme-

lésében a nukleáris 

energia részese-

dése?  A jelentő-

sebb erőművek he-

lye, fényképe 

 Napilapok, külön-

böző folyóiratok, 

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller 

Ede és Szilárd Leó munkásságá-

val kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugár-

zások tulajdonságai, élettani ha-

tásaik, az egyes sugárfajták el-

leni védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a 

Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe 

került, vagy orvosi kezelés során 

alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

 



 

 

internetes híradások 

áttekintése.    Mi-

lyen a modern fizi-

kát érintő cikkek ta-

lálhatók bennük?         

 Mennyire megbíz-

ható információkat 

közvetítenek a kü-

lönböző cikkek a 

nagyközönség felé?       

Csoportosításuk 

aszerint, hogy me-

lyek tűnnek meg-

bízhatónak és me-

lyek nem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfú-

zió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 

 

Tematikai egység A Világegyetem megismerése Órakeret 9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetősé-

geit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt ha-

tásával, valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (ér-

telmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, me-

lyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események mi-

nőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, is-

meri a tudományosság kritériumait;  



 

 

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani 

tudja a tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tu-

dományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszer-

ben, a Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdé-

seit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönha-

tások és törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli 

változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A rakéták működési elve, a 

kozmikus sebességek jelentése 

 szabad szemmel vagy távcső-

vel megfigyeli a Holdat, a 

Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás 

jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök 

mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmi-

kus sebességek (körsebesség, 

szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános 

törvényét, és azt, hogy a gravi-

tációs erő bármely két test kö-

zött hat; 

 Ismerkedés a csilla-

gos éggel számító-

gépes planetárium-

programok segítség-

ével (pl. stellarium-

web.org) 

 A Galilei-élmények 

(a Hold hegyei, a 

Vénusz fázisai, a 

Jupiter nagy holdjai, 

a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) 

megfigyelése egy-

szerű távcsövekkel 

A súlytalanság jelensége, kiala-

kulásának körülményei, a súly és 

a tömeg közötti különbség 

A bolygók és üstökösök mozgá-

sának fizikai magyarázata, az ál-

talános tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értel-

mezése a gravitációs mező segít-

ségével 

A Naprendszer jellemzői, példák 

a Naprendszer bolygóin és 

holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek 

kialakulásának magyarázata 



 

 

A holdfogyatkozás és a 

napfogyatkozás fizikai 

magyarázata 

 érti a testek súlya és a tömege 

közötti különbséget, a súlyta-

lanság állapotát, a gravitációs 

mező szerepét a gravitációs 

erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer 

bolygóin és holdjain uralkodó, 

a Földétől eltérő fizikai kör-

nyezet legjellemzőbb példáit, 

azonosítja ezen eltérések okát. 

A legfontosabb esetekben 

megmutatja, hogyan érvénye-

sülnek a fizika törvényei a 

Föld és a Hold mozgása során; 

 átlátja és szemlélteti a termé-

szetre jellemző fizikai meny-

nyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Nap-

rendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag leg-

fontosabb fizikai tulajdonsá-

gait, a Nap várható jövőjét, a 

csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatait. 

 

(pl. osztálykirándu-

lás, csillagászati be-

mutatók, Kutatók 

éjszakája rendez-

vény során) 

 Egy űrkutatással 

kapcsolatos játék-

film (részleteinek) 

megtekintése (pl. 

Gravitáció, Apollo 

13), vita a filmjele-

net hitelességéről 

 Adatgyűjtés az ak-

tuálisan zajló csilla-

gászati, űrkutatási 

projektekről például 

a NASA honlapján 

 Exobolygók adatai-

nak áttekintése, ösz-

szehasonlítása 

 Az űrtávcsövek fel-

vételeinek böngé-

szése, a látottak ér-

telmezése 

A legfontosabb ismeretek az 

űrrepülőgépekről, a 

Holdraszállásról és a tervezett 

Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban el-

terjedt és először az űrkutatásban 

használt technológia, eszköz is-

mertetése 

A gravitáció szerepe a Világmin-

denségben 

A csillagok és a Nap működése 

és változásai: fekete lyuk, neut-

roncsillag, szupernóva  

A galaxisok, galaxishalmazok. A 

Tejútrendszer legfontosabb jel-

lemzői. Távolságok az univer-

zumban 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív 

leírása, a táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének szü-

letése, tudományos megalapo-

zottsága, a tudományosság krité-

riumai  

Tudományos vita a Földön kí-

vüli élet kutatásáról, annak gya-

korlati és filozófiai lehetőségei-

ről, az emberiség előtt álló kihí-

vásokról  

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvé-

nyei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, tá-

guló univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

Tematikai egység Témahetek 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztás motivációinak elemzése; munkahelyi lehetőségek fel-

térképezése; financiális tervek megfogalmazása;  

a gazdaság fejlődési irányainak azonosítása, az egyén szerepe és lehe-

tőségei ebben; önálló véleményalkotásra való képesség fejlesztése a 

kutatásokról, ipari trendekről a fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

globális kérdések és problémák 

felvetése és megvitatása az ener-

giatermelés, ipari felhasználás te-

rületéről; 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gya-

korlati működtetése;  

11-12. évfolyam 

A fizika tantárgyat tagozatos keretekben tanulók számára a tizenegyedik évfolyamon 

kezdődik az a tanulási szakasz, mely az általános műveltség elmélyítése mellett a korábban 

már körvonalazott pályaválasztási szándék megerősítését és az arra való felkészülést 

speciálisan szolgálja. A tizenkettedik évfolyam végéig tartó szakasz szerves folytatása a 

kilencedik évfolyamon elkezdett munkának, annak csoportkeretei is azonosak. 

Alapvető feladata - a tanulók érdeklődésének, adottságának megfelelően - a Nemzeti 

Alaptanterv fejlesztési feladatainak és az érettségi követelményeinek az összehangolása. A 

vonatkozó csoport tagjai a műszaki felsőoktatásban és a fizikára alapozott szakmákban 

kívánnak helytállni, ezért ebben a szakaszban a felsőoktatás és a munkaerőpiac 

kompetenciaelvárásainak a tudatosítására kell elsősorban törekedni. Ebben a speciális 

csoportban a megelőző két középiskolai évben is cél a fizika tudomány ismereteinek 

diszciplináris felépítése, de a korábbi nevelési szakaszokra vonatkozó elvárások további 

erősítése mellett a fogalomrendszer absztrakciós szintjének növelése és a 



 

 

problémamegoldásban való jártasság magasabb szintre való emelése kap hangsúlyt. A 

várhatóan emelt szintű érettségi tantárgyként való választás miatt cél a vizsgára való 

eredményes felkészítés is. 

A tagozatos csoport tanterve abból indul ki. hogy a Nemzeti alaptantervben leírtaknak 

megfelelően a tanuló  

13. azonosítani tudja a fizika körébe tartozó problémákat, a természeti és technikai környezet 

leírására a megfelelő fizikai mennyiségeket használ, a jelenségek értelmezése során a 

megismert fizikai elveket alkalmazza;   

14. a megismert jelenségek kapcsán egyszerű számolásokat végez, grafikus formában 

megfogalmazott feladatokat old meg, egyszerű méréseket, megfigyeléseket tervez, 

végrehajt, kiértékel, ábrákat készít;  

15. tud információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a rendelkezésre 

álló információforrásokban, elektronikus adathordozókon, nyitottan közelít az 

újdonságokhoz folyamatos érdeklődés mellett;  

16. ismeri a fenntartható fejlődés fogalmát és fizikai vonatkozásait, elősegítve ezzel a 

természet és környezet, illetve a fenntartható fejlődést segítő életmód iránti 

felelősségteljes elköteleződés kialakulását;   

17. felismeri és megérti a természettudományok különböző területei között fennálló 

kapcsolatokat konkrét jelenségek kapcsán 

18. eligazodik a közvetlen természeti és technikai környezetben, illetve a tanultakat 

alkalmazni tudja a mindennapokban használt eszközök működési elvének megértésére, 

a biztonságos eszközhasználat elsajátítására;   

19. felismeri az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, 

tudatosítja az emberiség felelősségét a környezet megóvásában;   

20. fel tudja tárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét;  

21. képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásában szemlélni, az emberiség 

fejlődéstörténetét, jelenét és jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni;  

22. tisztában van azzal, hogy a tudomány művelése alapvetően társadalmi jelenség;   

23. különbséget tud tenni a valóság és az azt leképező természettudományos modellek, 

leírások és világról alkotott képek között;  

24. felismeri, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a 

jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja, a fizika törvényei általánosak, amelyek a 

kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is 

érvényesek. 



 

 

 

Ezen túlmenően jelen tanterv feltételezi, hogy az előző évek eredményeképpen a tanuló olyan 

tudáshálóval rendelkezik, mely 

 tapasztalatokon, kisérleteken, demonstrációkon alapul vagy azokhoz kötődik 

 fogalomrendszere kompakt és koherens 

 kvalitatív leírást képes adni jelenségekről 

 biztonsággal alkalmazni képes alapvető összefüggéseket  

 összetettebb kvantitatív leírásokat is ismer, illetve értelmezni képes 

 mennyiségi kapcsolatokat képes megállapítani grafikonok vagy táblázatok alapján, azokat 

matematikailag alá tudja támasztani 

 Ismeri és alkalmazni tudja a megmaradási törvényeket 

 tanult összefüggésekre vonatkozó számítási feladatokat képes megoldani 

 ismeri a tanult modelleket, képes azokban gondolkodni 

 matematikai eszköztára a tagozatos szintnek megfelelő és készségei numerikus feladatok 

rutinszerű megoldását teszik lehetővé a megelőző ismereti szinten 

 rendelkezik alapvető méréstechnikai ismeretekkel 

 használni tud digitális alkalmazásokat mérésre, kiértékelésre 

 

Általános célok és követelmények 

Az alapszinten megfogalmazott követelményeken túl elvárjuk 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, a témakörök közötti kapcsolatoknak a felismerését 

 a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazását 

 egy témakörön belül a tények, alapvető törvények, következtetések szabatos kifejtését szó-

ban és írásban 

 az alapfogalmak matematikai szintű megfogalmazását 

 a törvények matematikai egyenlet formájában történő megfogalmazását, azok oksági logi-

kájának ismeretét 

 az alaptörvények kísérleti igazolását 

 az alapvető mérési eszközök és azok alkalmazhatósági területének ismeretét 

 egyszerű mérések elvégzését adott mérési terv alapján 

 ellenőrző vagy érték-meghatározó mérés elvégzését önálló terv alapján 

 részletes mérési jegyzőkönyv készítését 



 

 

 mérési grafikon készítését, az értelmezés matematikai megfogalmazását 

 a mérési hibák felismerését, végeredményt befolyásoló szerepük értékelését 

 mérési hibaszámítást 

 a mértékegységek jelentőségének ismeretét, használatát 

 az elterjedten használt, SI-n kívüli mértékegységek ismeretét 

 a hétköznapi jelenségek magyarázatát 

 a természeti törvények új szituációban való alkalmazását 

 törvények alkalmazását összetett feladatok megoldásában 

 a természeti törvények érvényességi körének ismeretét 

 időbeli tájékozottságot a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban 

 a környezetvédelem fontosságának, az ez irányú tevékenység lehetőségének felismerését 

 

A fizikából középszinten érettségizőnek az alábbi kompetenciák meglétét kell 

bizonyítania: 

 Ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai esz-

közök működésével; 

 A természettudományos gondolkodás, megismerési módszerek alapvető sajátosságai-

nak felismerése; 

 Alapmennyiségek mérése; 

 Egyszerű számítások elvégzése; 

 Egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése; 

 Szöveges vagy ábraiforrás alapján jelenség értelmezése 

 Grafikonok, táblázatok, ábrák értékelése, elemzése, 

 Mértékegységek, mértékrendszerek használata; 

 A tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 A napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megér-

tése, a természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése, 

 Időbeli tájékozódás a fizikatörténet legnagyobb alakjairól és legfontosabb eseményeiről 

 Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 

Joule, Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Thomson, Rutherford, 

Curie-család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő. 



 

 

 Geo-és heliocentrikus világkép, a fény természetének problémája, távcső és mik-

roszkóp, a gőzgép és alkalmazásai, dinamó, generátor, elektromotor, az elektro-

mágnesség egységes elmélete, az elektron felfedezésének története, a röntgensu-

gárzás, a radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása, a kvantummechanika, az 

űrhajózás történetének legfontosabb eseményei, a félvezetők. 

A fizikából emelt szinten érettségizőnek az alábbi kompetenciák meglétét kell 

bizonyítania: 

 Fizikai ismereteivel értelmezi és magyarázza a mindennapokban tapasztalt jelenségeket, 

a technikai eszközök működését; 

 Ismeri és alkalmazza a természettudományos gondolkodást, a megismerési módszere-

ket; 

 Alapmennyiségek mérése, azokból származtatott mennyiségek meghatározása mérési 

eljárással; 

 Mennyiségi kapcsolatok feltárása méréssel; 

 Számítások elvégzése a tanult összefüggésekkel, összetett esetben is; 

 Egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése; 

 Grafikonok, ábrák, táblázatok értékelése, elemzése, következtetések levonása; 

 Tapasztalatok (megfigyelés, mérés, kísérlet) alapján grafikonok, ábrák, táblázatok lét-

rehozása; 

 Mértékegységek, mértékrendszerek pontos használata (SI és a technikában, hétközna-

pokban és a tudományos életben használt egyéb mértékegységek); 

 A tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 Korrekt szöveges témakifejtés; 

 A napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák fizikai tartalmú 

elemzése, a természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák vitaképes isme-

rete; 

 Időbeli tájékozódás a fizikatörténet legnagyobb alakjairól és legfontosabb eseményeiről 

 Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 

Joule, Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Thomson, Rutherford, 

Curie-család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő. 

 Geo-és heliocentrikus világkép, determinizmus, a fény természetének problé-

mája, távcső és mikroszkóp, a gőzgép és alkalmazásai, dinamó, generátor, elekt-



 

 

romotor, az elektromágnesség egységes elmélete, az elektron felfedezésének tör-

ténete, a röntgensugárzás, a radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása, a kvan-

tummechanika, az űrhajózás történetének legfontosabb eseményei, a félvezetők. 

11. évfolyam 

11. évfolyam  

Heti óraszám: 5 

Éves óraszám: 180 

11. évfolyam tananyaga Óraszám 

1. Kinematika 20 

2. Dinamika 20 

3. Munka, energia 20 

4. Merev test rögzített tengely körüli forgása 10 

5. Gravitáció 8 

6. Kinetikus gázmodell 12 

7. Hő. Termikus és mechanikai kölcsönhatások 18 

8. II. főtétel 6 

9. Hőtágulás 10 

10. Halmazállapotváltozás 12 

11. Elektrosztatika 20 

12. Témahetek (fenntarthatóság, pénzügy) 10 

13. Rendszerezés  6 

14. Projektek, mérési gyakorlatok, iskolán kívüli tanóra 8 

Összesen 180 

Tematikai egység 1. KINEMATIKA Órakeret 20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mérési eredmények grafikus ábrázolása, a fizikai összefüggések meg-

jelenítése grafikonon, grafikus módszerek alkalmazása probléma- meg-

oldásban → matematikai, gondolkodási kompetenciák fejlesztése  

Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika kínálta korszerű 

módszerekkel (saját készítésű videofelvételek értékelése, mobiltelefon 

vagy szenzorok alkalmazása mérőeszközként, stb.) → a tanulás kom-

petenciái, digitális, kompetencia fejlesztése; matematikai, gondolko-

dási kompetenciák fejlesztése 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A kinematika témakörre 

vonatkozó ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

fogalmi rendszerének 

kiegészítése, matematikai 

kapcsolataik vektori szintű 

megfogalmazása 

Alapfogalmak (Vonatkoztatási 

rendszer, helyvektor, pálya, út, 

elmozdulás-vektor) 

Sebességvektor fogalma 

Az út meghatározása a 

sebességnagyság-idő függvény 

alapján 

Gyorsulásvektor fogalma 

Tangenciális és centripetális 

gyorsuláskomponens 

A sebességnagyság 

meghatározása a tangenciális 

gyorsulás-idő függvény 

alapján 

Speciális mozgások: 

egyenletes mozgás, 

egyenletesen változó mozgás 

Hajítások (függőleges, 

vízszintes) 

Szögsebesség. Szögsebesség és 

kerületi sebesség 

 A tanulótól elvárjuk, hogy 

a környezetünkben zajló folya-

matok leírásánál megértse, hogy 

az anyag állandó mozgásban, 

változásban van;  

rendezze és elmélyítse az eddigi 

tanult fogalmakat; 

hangsúlyozza a leíró mennyisé-

gek vektor jellegét, begyako-

rolja annak használatát; 

pontosítsa a pillanatnyi és átlag-

értékek fogalmát; 

tegye természetessé a tömeg-

pontra értelmezett mennyiségek 

tömegpontrendszerre történő ki-

terjesztésének módját; 

megismerje, és részben begya-

korolja az alapvető mérési, érté-

kelési eljárásokat; ismerje a fo-

lyamatok időbeli változását le-

író változási gyorsaság fogal-

mát; annak geometriai interpre-

tációját; 

ismerje a sebesség és gyorsulás 

általános fogalmát egyenes vo-

nalú és körmozgásra vonatko-

zóan, valamint ezek kiszámítási 

módjait; 

A matematikával való 

szoros szinkronitás már 

több mint koncentráció. 

A matematikai ismere-

tek eszközül szolgál-

nak: egyenletek, függ-

vények, paraméteres 

problémák. Fontos a 

jártasság az egyenlet-

rendezésben, a fejlett 

számolási készség, a 

komoly, elvont gondol-

kodás. A rezgések és 

hullámok kinematikai 

jellemzőinek időbeni 

(és térbeli) változása 

szorosan kapcsolódik a 

trigonometrikus függ-

vények és transzformá-

cióik témaköréhez. A 

függvényszemlélet al-

kalmazása szükséges az 

állapotsíkon. 

 



 

 

A szögelfordulás 

meghatározása a szögsebesség-

idő függvény alapján 

A szöggyorsulás. A 

tangenciális gyorsulás 

meghatározása a 

szöggyorsulásból 

A szögsebesség meghatározása 

a szöggyorsulás-idő függvény 

alapján 

Egyenletes körmozgás 

ismerje a mozgások szuperpozí-

ciójának elvét, tudja alkalmazni 

vízszintes hajítás esetére 

ismerje a mozgások vizsgálatá-

nak módjait, az idő és hosszú-

ságmérés eszközeit, tudjon stro-

boszkópos vagy video felvételt 

elemezni megfelelő szoftverek 

segítségével; 

 

Tematikai egység 
 2. DINAMIKA 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mechanikai kísérletek értelmezése, elvégzése: ok-okozati kapcsolat 

felismerése, egyszerű mechanikai mérőeszközök használata, a mérési 

hiba számolása, a tapasztalatok önálló összefoglalása. → A tanulás 

kompetenciái; a matematikai, gondolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A dinamika témakörre 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, pontosítása és 

kiegészítése 

Tehetetlenség törvénye. 

Inerciarendszer, Galilei-féle 

relativitási elv 

Tömegközéppont fogalma és 

meghatározása 

Lendület fogalma. Lendület-

megmaradás törvénye, 

ütközések 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

rendszerezze és mélyítse az ed-

digi ismereteket; 

hangsúlyozza az előforduló 

mennyiségek vektorjellegét, gya-

korolja azok használatát; 

gyökereztesse meg az ok-okozati 

összefüggések felismerésének 

igényét; 

erősítse a fizika egyes területei-

nek kapcsolatát az egységes erő-

tani tárgyalás révén; 

A geometriával a raj-

zolás, szerkesztés, ha-

sonlóság alkalmazása 

teremt kapcsolatot. 

Csillagászattal, föld-

rajzzal, űrkutatással a 

bolygómozgás, Kepler 

törvényei, az mester-

séges holdak, kozmi-

kus sebességek révén. 



 

 

Az erő fogalma. Erőlökés. 

Tehetetlen tömeg 

Erőtörvények: rugóerő, 

gravitációs erő, közegellenállási 

erő, Coulomb erő, mágneses 

Lorentz erő, nukleáris erő 

Kényszererők. Nyomóerő, 

kötélerő, tapadási és csúszási 

súrlódási erő 

A lejtő 

Külső és belső erők, zárt 

rendszer 

A dinamika alaptörvénye, az 

erőhatások függetlenségének 

elve 

A hatás-ellenhatás törvénye 

A mozgásegyenlet és 

algoritmikus megoldása 

Néhány speciális mozgás 

dinamikai jellemzése: egyenes 

vonalú egyenletes, egyenes 

vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikai feltétele 

Pontszerű test egyensúlya 

Tömegközépponti tétel 

felvillantsa a determinizmus és a 

jósolhatóság fogalmának kapcso-

latát, korlátait; 

A tanulótól elvárjuk, hogy  

ismerje a newtoni dinamika alap-

törvényeit; 

tudja alkalmazni az egyes törvé-

nyeket pontszerű testek mozgá-

sánál, tömegpontrendszerek vizs-

gálatánál; 

ismerje a tömegközéppont fogal-

mát, tegyen különbséget a tö-

megpontrendszer globális és 

részletes leírása között; 

tudja alkalmazni a lendület-meg-

maradás törvényét síkbeli prob-

lémák esetén is; 

a leggyakrabban előforduló erő-

fajták ismerete mellett adjon szá-

mot a környezetünkben legáltalá-

nosabban megnyilvánuló köl-

csönhatásokról; 

tudja használni a tapadási és súr-

lódási erőről tanultakat konkrét 

problémák tárgyalásakor; 

ismerje a mozgásegyenlet algo-

ritmikus megoldását; 

tudja elvégezni az alapvető dina-

mikai méréseket; 

ismerjen mérési elveket 

Történelemmel, filozó-

fiával, vallással, mű-

vészetekkel a nyuga-

lom, a mozgás vi-

szonylagossága kap-

csán, (Arisztotelész, 

Ptolemaiosz, Kepler, 

Kopernikusz, Galilei, 

Newton stb., és hatá-

suk a társadalomra, a 

tudományra, a kultú-

rára, a tudományok 

fejlődésére) 

 

Tematikai egység 3. MUNKA, ENERGIA 20 óra 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A 

tanult fizikai törvények kísérleti tapasztalatokra alapozott, szabatos, 

esszé-szerű szóbeli és írásbeli kifejtése. A tanult általános fizikai 

törvények alkalmazása hétköznapi jelenségek magyarázatára (pl. 

közlekedésben, sportban,).→ A tanulás kompetenciái; a matematikai, 

gondolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A munka, energia témakörre 

vonatkozó ismeretek 

kiegészítése 

A munka fogalma. Teljesítmény 

Változó erő munkája. A munka 

kiszámítása az útirányú 

erőkomponens-út függvény 

ismeretében 

Néhány erő munkájának 

kiszámítása: gravitációs erőé 

(homogén, inhomogén tér), 

rugóerőé, súrlódási erőé, 

Coulomb erőé 

Konzervatív erő fogalma, 

disszipatív erő 

Mozgási energia fogalma, 

A mozgási energia kiszámítása 

haladó- és forgómozgás esetén 

Rugalmas ütközés 

Munkatétel haladó mozgásnál 

Magassági, gravitációs, 

rugalmas, Coulomb energia 

A potenciális energia fogalma 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

rendszerezze az eddigi ismerete-

ket; 

a már meglévő matematikai is-

meretekre alapozva szélesítse a 

munka kiszámolási módjának 

skáláját; 

erősítse azt az ismeretet, hogy a 

munka és energia az anyag visel-

kedésének egyik legfőbb meg-

nyilvánulási formája; 

 A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a változó erő munkája 

kiszámításának grafikus lehető-

ségét; 

tudja kvantitatívan is jellemezni 

a mechanikai energiafajtákat 

ismerje a konzervatív és disszi-

patív kölcsönhatásokat, a poten-

ciális energia fogalmát; 

feladatok és problémák megol-

dása során tudja alkalmazni az 

energia-megmaradás általános 

Környezettudatosság, 

munka és energia kap-

csolata, gazdaságos-

ság vizsgálata a föld-

raj és a történelemmel 

teremt kapcsolatot. Az 

utóbbihoz a tudo-

mánytörténeti ismere-

tek is kötődnek. 

Energiafajták, átalaku-

lásuk a biológia téma-

körein belül a szerve-

zet energiafelhaszná-

lásához köthetők. 



 

 

Mechanikai energiatétel. Mecha-

nikai energia-megmaradás 

törvényét, a munkavégzési folya-

matok jellemzőjeként a teljesít-

mény és a hatásfok fogalmát; 

tudja alkalmazni a munkatételt 

tömegpontok esetére és egyszerű 

tömegpontrendszerekre. 

 

Tematikai egység 

4. MEREV TEST RÖRZÍTETT TENGELY KÖRÜLI 

FORGÓMOZGÁSA 
10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Analógia felfedeztetése a haladó és forgómozgás között. A valós 

tárgyak mozgásának leíró és elemző megismerése → a matematikai, 

gondolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A forgómozgás témakörére 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

A tehetetlenségi nyomaték 

fogalma, meghatározása 

A perdület fogalma 

A perdület-megmaradás 

törvénye 

A forgatónyomaték fogalma 

A perdülettétel 

Erőrendszer ekvivalens eredője. 

Erőpár 

A súlypont 

Merev test egyensúlyának 

általános feltételei 

Egyensúlyi helyzetek, stabilitás 

Egyszerű gépek 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

a tömegpontokra értelmezett 

alapfogalmak, valamint a mozgá-

sok szuperpozíciója elvének al-

kalmazásával kinematikailag, di-

namikailag és energetikailag tár-

gyalja a merev test rögzített ten-

gely körüli forgását; 

általánosítsa a mechanikai 

egyensúly fogalmát; 

tisztázza az erőrendszert helyet-

tesítő koncentrált eredő fiktív 

voltát. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a merev test rögzített 

tengely körüli forgását, tudjon 

Technikával: egyszerű 

gépek szerepe a min-

dennapi gyakorlatban. 

Biológiai vonatkozá-

sok az izmok, végta-

gok mozgásában 



 

 

számításos feladatokat is megol-

dani e témakörben; 

ismerje a forgatónyomaték fogal-

mát, koncentrált erők esetében 

tudja is kiszámolni; 

a merev test egyensúlyának felté-

tétele alapján tudja magyarázni a 

lejtők, emelők, csigák működé-

sét. 

 

Tematikai egység 5. GRAVITÁCIÓ 8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult kinematikai, dinamikai és energetikai ismeretek értő 

alkalmazása a gravitációs térben; a bolygómozgások és a műholdas 

rendszerek működtetésének megértése → a digitális kompetenciák; a 

kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kepler törvényei, bolygómozgás 

Az általános tömegvonzás 

törvénye 

Kepler 3. törvénye a dinamika 

alaptörvénye alapján 

Cavendish kísérlete 

A súlytalanság 

A súlyos és tehetetlen tömeg. 

Eötvös kísérlete 

A gravitációs tér 

Mesterséges égitestek, 

távközlési műholdak 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

elkülönítve tárgyalja a homogén 

és inhomogén gravitációs teret, 

de világítsa meg a kettő kapcso-

latát 

hangsúlyozza a tömegvonzási 

törvény univerzalitását; 

tisztázza a hétköznapi szóhasz-

nálatban is előforduló fogalmak 

fizikai tartalmát, pontos értelme-

zését; 

A csillagászati vonat-

kozások a földrajzhoz, 

történelemhez kap-

csolják. A technikához 

a kommunikáció terü-

letén való felhaszná-

lás. 



 

 

Első és második kozmikus sebes-

ség 

felvillantsa a műholdas informá-

ció közvetítés és az űrhajózás le-

hetőségeit, nehézségeit. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje Kepler és elődeinek 

munkásságát, Kepler törvényeit, 

azok tapasztalati jellegét, s elmé-

leti magyarázatát; 

tudja összekapcsolni Kepler és 

Newton eredményeit 

ismerje Cavendish kísérletét; 

legyen tisztában a súlytalanság 

fogalmával; 

tudja megkülönböztetni a súlyos 

és tehetetlen tömeg fogalmát; 

értse a műholdak mozgását, is-

merje az első és második kozmi-

kus sebesség fogalmát. 

 

Tematikai egység 6. KINETIKUS GÁZMODELL 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elméleti modellek alkalmazása. Az “ideális” gáz absztrakt 

fogalmának használata, a makro és mikro leírás kapcsolatának 

ismerete. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek 

értelmezése részecskemodell segítségével Az általános érvényű fizikai 

fogalmak mélyítése, a törvények matematikai megfogalmazása. Az 

állapotjelzők, állapotváltozások megértése, szemléltetése bármely 

állapot-diagramon. → A tanulás kompetenciái; a digitális 

kompetenciák; a matematikai, gondolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A gázok tulajdonságai 

Brown-mozgás, diffúzió 

Az ideális gáz kinetikus 

modellje 

A hőmozgás és az állapotjelzők 

kvantitatív értelmezése 

Hőérzet, empirikus hőmérsékleti 

skálák, hőmérők, Kelvin-skála 

Az ideális gázok 

állapotegyenlete, több formában 

Avogadro törvénye. 

Anyagmennyiség 

Állapotegyenletek 

Boyle- Mariotte törvény 

Gay-Lussac törvényei 

Állapotdiagrammok 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

a gázok konkrét példája kapcsán 

megmutassa a modellezés lénye-

gét, alkalmazásának előnyeit, 

hátrányait; 

a Kelvin-skála kiépítésével 

szemléltesse a tapasztalaton ala-

puló gondolkodás logikáját; 

ismerje a termikus egyensúly fo-

galmát 

különbséget tegyen az állapotjel-

zők fajtái között; 

összekapcsolja a mikroszkopikus 

és makroszkopikus leírást. 

A tanulótól elvárjuk, hogy  

értse a sokrészecske-rendszerek 

makro- és mikroállapotának kap-

csolatát; 

ismerje a termodinamikai rend-

szerek jellemzésére szolgáló ál-

lapotjelzőket, azok szerepét; 

értse a gázhőmérő alkalmazásá-

nak előnyeit, ismerje a skála ki-

építésének lépéseit; 

ismerje az extenzív és intenzív 

állapotjelzőket, tudja használni 

az állapotjelzők kapcsolatát kife-

jező törvényeket (Boyle-Mari-

otte, Gay-Lussac, Avogadro) 

számításos feladatokban is; 

tájékozódni tudjon az állapotdi-

agramokon 

A gáztörvények, az 

anyaghalmaz belső 

energiája központi fo-

galom a kémiában is. 

A részecskék hőmoz-

gásának vizsgálata 

egyben a kémiai reak-

ciók előfeltételének, 

illetve azok sebesség-

ének elemzése is. 

Földrajzzal, meteoro-

lógiával: légköri nyo-

más, barométer. 

 

 



 

 

Tematikai egység 
7.  HŐ. TERMIKUS ÉS MECHANIKAI 

KÖLCSÖNHATÁSOK 
18 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hőmérséklet és hőmennyiség fogalmának értő szétválasztása; energia-

változtató folyamatok megkülönböztetése; speciális folyamatok hőtani 

elemzése; erő és hótőgépek működési elvei, jellemző paraméterei;  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmennyiség 

Az ideális gáz energiája 

Az I. főtétel 

A gázon végzett munka 

kiszámítása 

A hőközlés kvalitatív 

értelmezése 

A hő és a munka egyenértéke 

Hőkapacitás, mólhő és fajhő 

állandó térfogaton és állandó 

nyomáson 

Speciális folyamatok termodina-

mikai elemzése (állandó térfo-

gatú, állandó nyomású, állandó 

hőmérsékletű, adiabatikus, 

egyenletesen változó nyomású 

folyamatok) 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a termodinamikai rend-

szer belső energiája megváltozta-

tásának módozatait, értse azok 

mértékének leírására szolgáló fi-

zikai mennyiségek (Q, W) szere-

pét, a munka hőegyenértékét; 

tudjon különbséget tenni állapot-

jelzők és folyamatleíró mennyi-

ségek között 

tudja megfogalmazni és alkal-

mazni a termodinamika I. főtéte-

lét, felhasználva a hőkapacitás és 

fajhő fogalmával kapcsolatos is-

mereteket. 

ismerje az elsőfajú perpetuum 

mobile kifejezést, értse a megva-

lósítás lehetetlenségét 

tudjon egyszerű kalorimetrikus 

méréseket elvégezni 

Történelemmel, filozó-

fiával, vallással a 

technikai eszközök, 

felfedezések, találmá-

nyok (gőzgép, gőz-

mozdony, stb.) alkal-

mazásának a társada-

lom fejlődésére gya-

korolt hatása kapcsán 

(piramisok építése, 

ókori hajítógépek). 

Milyen korban éltek? ( 

Pascal, Arkhimédész, 

stb.)  

 

 

Tematikai egység 8. II. FŐTÉTEL 6 óra  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejezet célja, hogy a folyamatok irányát meghatározó törvényszerű-

ség általánosságát tudatosítsa; 

képessé tegye a tanulót a hőhalál kérdésében állást foglalni; 

ismertesse a legalapvetőbb körfolyamatokat; 

igazolja a perpetuum mobile lehetetlenségét. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A II. főtétel 

Ekvipartíció tétele 

Reverzibilis és irreverzibilis 

folyamatok 

Rend és rendezetlenség 

Munkavégző körfolyamatok gáz 

munkaközeggel 

Hőerőgépek, hűtőgépek 

Termodinamikai folyamatok 

hatásfoka 

Perpetuum mobile 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

tudja megfogalmazni a folyama-

tok irányát megszabó törvényt 

zárt rendszerre; 

ismerje néhány megnyilvánulá-

sát;  

ismerje a reverzibilitás és irrever-

zibilitás fogalmát; 

nyílt folyamatokból kiindulva, a 

körfolyamatok alapján értse a hő-

erőgépek működésének elvét; 

ismerje a hatásfok meghatározá-

sának módját; 

ismerje a hőszivattyút. 

ismerje a másodfajú perpetuum 

mobile fogalmát, létezésének le-

hetetlenségét, a periodikus hőerő-

gép működési elvét 

 

 

Tematikai egység 9. HŐTÁGULÁS 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás gyakorlati szerepének hangsúlyozása; a hőtágulási jelen-

ség halmazállapotok szerinti különbözőségének megértése; vonal-



 

 

menti, felületi és térfogati hőtágulás modellszerű értelmezése és kvan-

titatív leírása; a hőtágulás mértékének érzékelése; hőtáguláson alapuló 

eszközök megismerése;  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szilárd testek vonalmenti, felületi 

és köbös hőtágulása 

Folyadékok térfogati hőtágulása 

Hőtágulási együtthatók vizsgá-

lata (gáz, folyadék, szilárdtest) 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a folyadékok és szilárd 

testek jellemző tulajdonságait; 

ismerje a hőtágulás jelenségét, 

mennyiségi törvényeit vonalas, 

felületi és térfogati esetre is; 

tudja vizsgálni a hőtágulási 

együtthatókat; 

tudja ismereteit alkalmazni szá-

mításos feladatokban is; 

tudja szemléltetni a hőtágulást 

egyszerű kísérlettel 

Ismerje fel a jelenséget a gyakor-

lati életben is. 

A hőtágulás jelenségé-

nek számtalan vetülete 

van a gyakorlati-, 

technikai életben, 

ahogy a szigetelésnek 

és a földelésnek is. 

Ugyanitt kap szerepet 

a nyomásmérés, hő-

erőgép is. 

 

 

Tematikai egység 10. HALMAZÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

az ismert halmazállapotok és halmazállapotváltozások modellező értel-

mezése, az energia viszonyok kvantitatív leírása; alapmérések elvég-

zése; az anyag újabb állapotainak megismerése 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szilárd testek fajhője, 

mikroszkopikus értelmezés 

Folyadékok fajhője. Kalorimetria 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

a különböző fázisátalakulásokat 

tudja jellemezni hőmérséklet, 

A halmazállapot vál-

tozások elemzése fon-

tos információkat ad 



 

 

Párolgás, lecsapódás. 

Telített és telítetlen gőz. Forrás 

Fagyás, olvadás 

Kritikus állapot. Gáz-, 

gőzállapot. Cseppfolyósítás. 

Páratartalom, csapadék. 

Égéshők, fűtőértékek 

A víz 

nyomás, térfogat és energia szem-

pontjából; 

tudja ezt alkalmazni fázisátalaku-

lással kapcsolatos feladatokban 

is; 

ismerje az égéshők, fűtőértékek 

gyakorlati jelentőségét; 

képes legyen mérés útján fémek 

fajhőjének, a jég olvadáshőjének 

meghatározására. 

egyrészt a kémiai és 

biológiai folyamatok 

jellemzéséhez, más-

részt a geológiai és a 

meteorológiai vizsgá-

latokhoz és a minden-

napi jelenségek kö-

zötti eligazodáshoz.  

 

  

Tematikai egység 11. Elektrosztatika 20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzékeinkkel közvetlenül nem megtapasztalható erőtér (elektromos, 

mágneses) fizikai fogalmának kialakítása, az erőtér jellemzése fizikai 

mennyiségekkel. Analógia felismerése eltérő tartalmú, de hasonló alakú 

törvények között (pl. tömegvonzási törvény és Coulomb-törvény). Az 

anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük alapján (vezetők, 

félvezetők, szigetelők). → A tanulás kompetenciái; a matematikai, gon-

dolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapjelenségek. 

Töltésmegmaradás 

Az elektromos térerősség. 

Szuperpozíció 

Coulomb törvénye 

Erővonalak. Erővonalfluxus 

Munkavégzés elektrosztatikus 

mezőben 

Feszültség, potenciál 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje az elektromos tér leírá-

sára, jellemzésére használt fizikai 

mennyiségeket, azok jelölését, 

mértékegységeit; 

Ismerje a töltések közötti erőha-

tás leírására vonatkozó Coulomb 

törvényt, tudjon erre vonatkozó 

feladatot megoldani; tudjon meg-

Technikai eszközök 

működésének alapja 

az elektrosztatikus 

kölcsönhatás.  

Érintésvédelmi isme-

retek a biológiához 

kapcsolják. 



 

 

Feszültségösszeg zárt görbe 

mentén 

Az elektrosztatikus mező 

forrásos, örvénymentes, 

konzervatív 

Térerősség, feszültség, potenciál, 

potenciális energia ponttöltés 

terében, homogén mezőben 

Ekvipotenciális felületek 

Fémek elektromos mezőben. 

Alkalmazások, földelés 

Vezetők és szigetelők 

Kapacitás. Kondenzátorok 

Dielektrikumok, dielektromos 

állandók 

Kondenzátor energiája 

magyarázni a témakörhöz kap-

csolódó természeti és fizikai je-

lenségeket; 

ismerje fel az elektrosztatikus tér 

konzervatív voltát, alkalmazza a 

megfelelő mechanikai ismereteit 

töltés mező béli mozgása során; 

Alkalmazza elektrosztatikai is-

mereteit fémekre általában és 

kondenzátorra, ismerje azok tech-

nikai vonatkozásait; 

ismerje a dielektrikumok szere-

pét. 

 

 

Tematikai egység 12.  TÉMAHETEK 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejleszté-

sekről a fenntarthatóság szempontjából 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, villamosener-

gia-hálózat, gépek alkalmazása, 

motorok működése; csapadék-

képződés, járművek fejlesztése; 

félvezetők alkalmazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gyakor-

lati működtetése;  



 

 

Tematikai egység 13. RENDSZEREZÉS 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

analógiák, tartalmi és formai kapcsolatok felismerése; szintetizálás; 

bevésés 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes és összetett feladatok 

formájában a tanév során érintett 

témakörök gyakorlása. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

az érintett témákban érettségi 

szintű feladatokat képes legyen 

megoldani 

A matematika fakultá-

ciós tagok számára a 

differenciálszámítás és 

a változási gyorsaság 

jellegű mennyiségek 

összekapcsolása, a 

grafikus számolási 

módok és az integrál-

számítás kapcsolata 

felismerhe. 

 

12. évfolyam 

12. évfolyam  

Heti óraszám: 5  

Éves óraszám: 160 

Témakör Óraszám 

1. Egyenáram 20 

2. Mágnességtan 22 

3. Mechanikai rezgések és hullámok 15 

4. Elektromágneses rezgések és hullámok 8 

5. Optika 15 

6. Atomfizika 15 

7. Magfizika 15 

8. Csillagászat 10 



 

 

9. Relativitáselmélet 4 

10. Témahetek 10 

11. Rendszerező ismétlés, gyakorlás  16 

12. Projektek, mérési gyakorlatok, iskolán kívüli tanóra 10 

Összesen 160 

 

Tematikai egység 1. EGYENÁRAM 20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromosságtani fizikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati 

életben (érintésvédelem, baleset-megelőzés, energiatakarékosság). 

Elektromos technikai eszközök működésének fizikai magyarázata 

modellek, sematikus szerkezeti rajzok alapján. Az elektromos energia-

ellátás összetett technikai rendszerének elemzése fizikai szempontok 

szerint. → a tanulás kompetenciái; a digitális kompetenciák; a 

matematikai, gondolkodási kompetenciák;   

Gyakorlati tevékenység egyszerű áramkörök összeállításában, mérő-

műszerek használatában. A fizika és a kémia kapcsolatának kiemelése 

(pl. az elektromos kölcsönhatás és az ionos kémiai kötés, a termokémiai 

alapfogalmak és a termodinamika I. főtételének kapcsolódása, a reak-

ciókinetikai alapfogalmak és a kinetikus gázmodell összekapcsolása, a 

tiszta és szennyezett félvezetők kémiai kötéseinek és elektromos veze-

tésének kapcsolata). 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenáramok témakörére 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

Az áramkör részei,  

Az áramerősség fogalma. Ohm 

törvénye. Az ohmikus ellenállás 

fogalma 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

tudja, hogyan alakul ki az áram 

fémekben, folyadékokban; 

legyen tisztába az áramköri ele-

mek és az azokat jellemző meny-

nyiségek fogalmával 

tegyen különbséget a különböző 

típusú áramforrások között 

A technikával, háztar-

tással, a mindennapi 

gyakorlattal: szigete-

lés, földelés, háztartási 

elektromos eszközök, 

energiaháztartás, kép-

alkotás,  



 

 

Az ellenállás 

hőmérsékletfüggése, 

vezetődarabok ellenállása 

Az áram munkája, Joule 

törvénye 

Elemek, galvánelem, 

akkumulátor 

Ohm törvénye teljes áramkörre, 

kapocs-, belsőfeszültség, 

elektromotoros erő, belső és 

külső ellenállás 

Kirchhoff törvényei 

Fogyasztók soros és párhuzamos 

kapcsolása 

Telepek soros és párhuzamos 

kapcsolása 

Mérőműszerek. Méréshatár 

kiterjesztése. Mérésre alkalmas 

kapcsolások 

Áramvezetés gázokban, 

vákuumban  

Félvezetők fogalma, félvezető 

eszközök, alkalmazások 

A szupravezetés jelensége 

legyen képes áramköri számításo-

kat elvégezni, és értse azok tech-

nikai vonatkozásait; 

ismerje azon fizikusok tevékeny-

ségét, kiknek neve mértékegység-

ként él tovább; 

tudjon egyszerű áramköröket ösz-

szeállítani, azokban feszültséget 

és áramerősséget mérni, hídkap-

csolást ellenállás meghatározásra 

használni; 

ismerje a félvezetők szerepét, al-

kalmazási területüket 

legyen tisztába az érintésvédelmi 

alapismeretekkel 

ismerje a szupravezetés jelensé-

gét, jelentőségét. 

 

Kémiával: az atomok 

vonalas színképe, a 

periódusos rendszer 

felépülése, az elemek 

közötti reakciók, 

elektrolízis, galván-

elem, akkumulátor, 

rozsdásodás. 

Környezetvédelemmel: 

galvánelemek, akku-

mulátorok, rozsdáso-

dás. 

Biológiával: az áram 

hatása az élő szerve-

zetre, áramvezetés fo-

lyadékokban, távveze-

tékrendszer és a kör-

nyezet, 

 

Tematikai egység 2. MÁGNESSÉGTAN 22 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világosabbá tegye az elektromos és mágneses tér kapcsolatát; 

megvilágítsa a témakörben előforduló törvények szimmetriáját, ezzel 

erősítve a fizika jelenségkörének egységességét; 

felismertesse a váltakozó áram létének lehetőségeit és ennek hétköznap-

jainkban természetes alkalmazását. 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A mágneses mezőre vonatkozó 

ismeretek szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Alapjelenségek, dipólus, 

mágnesezhetőség 

A Föld mágnesessége, iránytű, 

állandó mágnesek 

A mágneses indukcióvektor 

fogalma 

Indukcióvonalak. Indukciófluxus 

Különböző áramelrendezések 

által keltett mágneses tér 

jellemzése: egyenes vezető, 

körvezető, szolenoid, toroid 

Ampere féle gerjesztési törvény 

Para-, dia- és ferromágneses 

anyagok, permeabilitás 

A Lorentz erő 

Áramjárta vezetők egymásra 

hatása 

Részecskegyorsítók 

A mozgatási indukció. Lenz 

törvénye 

Váltakozó feszültség keltése. 

Pillanatnyi és effektív érték 

Harmonikusan változó áram 

A váltakozó áram munkája, 

teljesítménye ohmikus fogyasztó 

esetében 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje az mágneses tér leírására, 

jellemzésére használt fizikai 

mennyiségeket, azok jelölését, 

mértékegységeit; 

ismerje az egyes áramelrendezé-

sek által keltett mágneses mező 

szerkezetét és leírását; 

ismerje a dia-, para- és ferromág-

neses anyagok tulajdonságait; 

ismerje a mágneses és elektromos 

tér kapcsolatát; 

ismerje a Maxwell törvények 

kvalitatív megfogalmazását, azok 

fizika jelentését; 

értse a váltakozó áram előállításá-

nak fizikai alapjait, az effektív 

mennyiségek jelentését, tudjon 

feladatokat megoldani ebben a té-

makörben. 

lássa miért nagyobb jelentőségű a 

váltakozó áram, mint az egyen-

áram; 

ismerje a váltakozó áram széles 

körű felhasználási lehetőségét; 

tudja magyarázni a ki és bekap-

csolási jelenséget; 

ismerje a váltóáramú ellenálláso-

kat, azok fázisviszonyát,  

A Föld mágneses tere 

a földrajzi és a csilla-

gászati ismeretekhez 

köti a témakört, az ál-

latok mágnességre ér-

zékeny csoportja a bi-

ológiához. 



 

 

Mozgások mágneses mezőben. 

Töltött részecske 

elektromágneses mezőben 

Nyugalmi elektromágneses 

indukció, Faraday-törvény 

Kölcsönös indukció 

Önindukció 

Induktív és kapacitív ellenállás. 

Fázisviszonyok 

Teljesítmény váltakozó áramú 

körben, hatásos-, látszólagos 

teljesítmény 

A mágneses mező energiája. 

Energiasűrűség 

Gyakorlati alkalmazások: gene-

rátor, motor, transzformátor, ház-

tartási fogyasztók, szállítási 

veszteség, környezetvédelem 

értse a rezgőkör működését, le-

gyen tisztába a felhasználási lehe-

tőségekkel; 

ismerje az elektromágneses mező 

energiájának meghatározási mód-

ját; 

ismerje fel a jelenségeket a hét-

köznapokban is.  

Képes legyen a témakörhöz kap-

csolódó számítási feladatok meg-

oldására. 

 

 

Tematikai egység 3. MECHANIKAI REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK 15 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A harmonikus rezgőmozgás mint speciális egyenesvonalú mozgás tár-

gyalása; a hullámtani fogalmak kiegészítése, mélyítése; 

az ismert és tárgyalt hullámtani jelenségek körének bővítése, ezzel az 

anyag kettős természete majdani tárgyalásának előkészítése; 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rezgőmozgás és a 

hullámmozgás témakörére 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

különbséget tegyen rezgés, rez-

gőmozgás és harmonikus rezgő-

mozgás között; 

A transzverzális és 

longitudinális hullá-

mok terjedési tulaj-

donságai jelentik az 

alapját a geológiában 



 

 

A harmonikus rezgőmozgás 

fogalma, kinematikai jellemzői, 

leírása 

A harmonikus rezgőmozgás 

dinamikai feltétele. A rezgésidő 

A matematikai inga 

A fizikai inga 

Kényszerrezgés. Rezonancia 

Csatolt rezgések 

Rezgések összetétele 

Hullámterjedés. 

Hullámforrás, frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség 

fogalma 

Hullámjelenségek rugalmas 

pontsoron: szuperpozíció, 

visszaverődés 

Longitudinális és transzverzális 

hullámok. Polarizáció 

Felületi hullámok. Interferencia. 

Koherencia 

Elhajlás. Huygens elv. Huygens-

Fresnel elv 

Visszaverődés, törés több 

dimenzióban 

Lebegés 

Hangtan: hangforrás, hangma-

gasság, hangerő, hangszín, vissz-

hang, hangszerek, ultra- és infra-

hang 

tudjon bánni a harmonikus rezgő-

mozgást leíró függvényekkel; 

ismerje a harmonikus rezgésre 

képes egyszerűbb rendszereket: 

rugóhoz kapcsolt test, matemati-

kai inga, fizikai inga; 

különböztesse meg a saját és 

kényszerrezgést; 

ismerje fel a rezonancia jelensé-

geket, ismerje a jelenség kvalita-

tív magyarázatát; 

tudja alkalmazni a szuperpozíció 

elvét rezgések összetételére 

ismerje a mechanikai hullámok 

fajtáit, jellemzőit, terjedési tulaj-

donságait; 

a Huygens-Fresnel elv alkalma-

zásával meg tudja magyarázni a 

terjedési tulajdonságokat; 

tudja megnevezni a hang jellem-

zőiért felelős fizikai mennyisége-

ket. Ismerje a hang tulajdonsága-

inak fizikai hátterét. 

 

a földrengés-hullámok 

tanulmányozásának. 

A hang, a hangképzés, 

hangérzékelés elvá-

laszthatatlanul kapcso-

lódik a biológiához és 

a zenéhez.   

 

 

Tematikai egység 
4. ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK ÉS 

HULLÁMOK 
8 óra 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses jelenségekre és a mechanikai hullámokra vonat-

kozó ismeretekre támaszkodva az elektromágneses hullámok tulajdon-

ságainak tárgyalása; 

az élet szempontjából döntő jelentőségű hatásokkal való ismerkedés; 

a hullámtermészet felismerésének képességének erősítése.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses hullámokra 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

Gyorsuló töltés és az 

elektromágneses mező 

Az elektromágneses hullámok 

létezése 

Az elektromágneses rezgőkör. 

Zárt és nyitott rezgőkör. Csatolás 

Az elektromágneses hullámok 

kisugárzása, az antenna 

Az elektromágneses hullámok 

alapvető tulajdonságai. Az 

elektromos és mágneses 

térerősség az elektromágneses 

hullámban 

Az elektromágneses spektrum, 

biológiai hatások 

A rádiózás alapjai 

Alkalmazások 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a gyorsuló töltés és mág-

neses tér kapcsolatát; 

a tanult összefüggések alapján 

értse az elektromágneses hullá-

mok keletkezését; 

ismerje tovaterjedésük elméleti 

magyarázatát, az ezzel kapcsola-

tos jelenségeket; 

ismerje fel a tipikus hullámtulaj-

donságokat; 

tudjon tájékozódni az elektro-

mágneses spektrumban, ismerje 

az egyes sugárzások biológiai ha-

tását, felhasználási területeiket; 

értse a rádiózással kapcsolatos, a 

hétköznapokban is előforduló fo-

galmak fizikai hátterét; 

ismerje a fény hullámtermészeté-

nek igazolására szolgáló jelensé-

geket: elhajlás, interferencia. 

 

Belső koncentráció: a 

természet jelenségei-

nek, törvényeinek a ta-

pasztalatokon, kísérle-

teken alapuló megis-

merése a természettu-

dományos megközelí-

tés útja, s mint ilyen a 

gondolkodás általános 

munkamódszerévé 

válva, a szélesebb érte-

lemben vett megisme-

rés alapját képezheti. 

A mechanikai és elekt-

romágneses hullámok 

között vont párhuzam, 

a makro- és mikrovilág 

összekapcsolódása az 

elemi részek világán 

keresztül, a kölcsönha-

tások komplex megje-

lenése az egységes 

szemléletmódot erősíti 

 



 

 

Tematikai egység 5. OPTIKA 15 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű konkrét esetekre. 

Kapcsolatteremtés a hullámjelenségek - hang, fény - érzékileg 

tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői között. A fizikai 

tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a 

modell és a valóság kapcsolatának megértése. → A tanulás 

kompetenciái; a digitális kompetenciák 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az optikai ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

Jellegzetes hullámtulajdonságok 

a fénynél, a terjedési 

tulajdonságok kvalitatív 

értelmezése 

Polarizáció, poláros fény, 

polárszűrő 

Interferencia. Michelson féle 

interferométer 

Fényelhajlás résen, rácson 

A geometriai optikai közelítés. 

Fényforrások, fénynyaláb, sugár, 

árnyékjelenségek, terjedési 

sebesség 

A törés, Snellius-Descartes 

törvénye, törésmutató, teljes 

visszaverődés, határszög 

A visszaverődés törvénye, szórt 

visszaverődés, 

Planparalel lemez, prizma 

Képalkotás. Ideális és közelítő 

leképezés. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a törés fogalmát, a polari-

záció jelenségét,  

ismerje a geometriai optika alap-

fogalmait, alapfeltevéseit; 

tudja igazolni, hogy a fény elekt-

romágneses hullám; 

ismerje a fény terjedésével kap-

csolatos törvényeket, tudja ma-

gyarázni az ezzel kapcsolatos je-

lenségeket; 

ismerje az alapvető, a hétközna-

pokban használt optikai eszközök 

működését; 

tudjon szerkesztési és számítási 

feladatokat megoldani; 

képes legyen lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának meghatározá-

sára mérés útján 

 

A technikával, háztar-

tással, a mindennapi 

gyakorlattal: optikai 

eszközök, fényképe-

zés, fényvezető kábel, 

száloptika, informá-

cióátvitel, mikrohul-

lámú sütő, infravörös 

távcső, hőfényképek. 

A geometriával az 

egyenesek, szögek, a 

rajzolás, szerkesztés, 

hasonlóság alkalma-

zása teremt kapcsola-

tot. 

Biológiával a szem, 

látáshibák, a mikro-

szkóp, mint biológiai 

vizsgálati eszköz, ult-

raibolya sugárzás (D-

vitaminképzés, napo-

zás, ózonréteg), 



 

 

Lencsék, tükrök, leképezési 

törvény, dioptria 

Optikai eszközök: lupe, 

mikroszkóp, távcső, 

fényképezőgép, szem, szemüveg 

Diszperzió, színkeverés 

 

Tematikai egység 6. ATOMFIZIKA 15 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak a tudománytörténeti folyamatnak a felvázolása, mely a kvantu-

mosság fogalmához vezet; ezen folyamat állomásainak ismertetése; a 

XX. század felfedezéseiben szerepet játszó tudósok élete és munkássá-

gának megismerése; fizikatörténeti kísérletek szerepének elemzése az 

atommodellek fejlődésében; a fizikai valóság különböző szempontú 

megközelítése – az anyag részecske- és hullámtulajdonsága; az anyag 

kettős természetének felismertetése, a gondolat elfogadtatása; 

a kémia és fizika határterületén mozogva az egységes természettudo-

mányos világkép erősítése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atomfizikai ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az elektrolízis, Faraday 

törvényei 

Színképek 

Katódsugárzás, röntgensugárzás, 

karakterisztikus és fékezési 

sugárzás 

Termikus elektronemisszió 

Az elektron, Millikan kísérlet 

A fotoeffektus 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a XIX-XX. század nagy 

felfedezéseit, a tudósok, nevét te-

vékenységét; 

ismerje Faraday törvényeit, a gá-

zok áramvezetési mechanizmu-

sát, a kisülések fajtáit, a röntgen-

sugárzást; 

ismerje a természettudományos 

gondolkodás során kialakult ré-

szecske és hullám modell jellem-

zőit; 

A foton fogalmát a bi-

ológia és a kémia is 

használja. 

A hőmérsékleti sugár-

zás, és az ide kapcso-

lódó üvegházhatás 

alapvető fontosságú a 

környezetvédelem és a 

biológia szempontjá-

ból is. 

A mikrorészecskék 

kettős természete és 



 

 

A fény kettős természete 

Elektroninterferencia. Broglie-

törvény 

Részecske-hullám kettősség 

Atommodellek. A hidrogén 

vonalas színképének értelmezése 

a Bohr féle atommodell alapján 

Az elektronburok szerkezete 

Frank-Hertz kísérlete, Pauli elv, 

kvantumszámok 

Kvantumechanikai atommodell 

ismerje az anyag kettős termé-

szetét igazoló tapasztalatokat; 

ismerje az atommodellek törté-

netét, azok érvényességét, hiá-

nyosságait; 

legyen képe az elektronhéj szer-

kezetről, az ezt alátámasztó kí-

sérletekről; 

 

ennek kvantumfizikai 

megragadása a XX. 

század egyik legna-

gyobb természettudo-

mányos eredménye. 

Minden korszerű ter-

mészettudomány 

alapja és kikerülhetet-

len ismeretelméleti és 

filozófiai kérdéseket 

vet fel.  

 

Tematikai egység 7. MAGFIZIKA 15 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör napjainkban fennálló aktualitásának, jelentőségének 

megvilágítása; a tudósoknak a szemléletváltást követelő elméletek 

elfogadásáért vívott harcának érzékeltetése; szóljon az antianyag 

létéről; az elemi részecskék alapvető fajtáinak ismertetése; képessé 

tenni a tanulókat a környezeti hatások felmérésére →a tanulás 

kompetenciái; a kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen 

nyelvi); a digitális kompetenciák; munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciák 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A magfizikai ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az atommag felfedezése. 

Rutherford 

Az atommag összetétele 

A nukleáris kölcsönhatás. Erős 

kölcsönhatás 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje az atommag felfedezésé-

nek történetét; 

ismerje a századforduló környé-

kén született korszakalkotó felfe-

dezéseket; 

ismerje a felfedezések hatását a 

történelmi eseményekre; 

Az elemi magfizikai 

ismeretek és ezen be-

lül különösen a termé-

szetes és mesterséges 

eredetű radioaktív su-

gárzások, a maghasa-

dás, a magfúzió isme-

rete alapvető része az 



 

 

Kötési energia, tömeghiány 

Magmodellek, izotópok 

Elemi részek, antirészek. 

Gyorsítók, detektorok 

Atommag átalakulások 

Természetes és mesterséges 

radioaktivitás: alfa-, béta-, 

gammabomlás, bomlástörvény 

Maghasadás, láncreakció 

Atomreaktor, atomerőmű 

Atombomba, hidrogénbomba 

Magfúzió 

Energiatermelő folyamatok a 

csillagokban 

tudja, miből áll az atommag; 

ismerje a nukleáris erőket, mint 

alapvető kölcsönhatást; 

a tömeg-energia ekvivalencia 

alapján tudja magyarázni a tö-

megdefektus jelenségét; 

ismerje az atom és atommagkuta-

tás eszközeit, módszereit; 

ismerje a radioaktív sugárzások 

hatásait, 

ismerje az atomreaktor és atom-

erőmű működését 

legyen tisztában az atomenergia 

felhasználási kockázatának nagy-

ságrendjével; 

tudja rangsorolni az egyes techni-

kai tevékenységekből származó 

környezeti hatásokat. 

ismerje a Nap és a csillagok ener-

giatermelő folyamatát, legyen át-

fogó képe a jövő energiaforrásai-

ról.   

általános műveltség-

nek. Hatásai átszövik 

a mindennapi életet, a 

tudományokat, a mű-

vészeteket, a politikát. 

 

 

Tematikai egység 8. CSILLAGÁSZAT 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberiség Univerzumban elfoglalt helyéről képet adni; az Univer-

zum szerkezetének és történetének ismertetése az elfogadott modell 

alapján; a Naprendszer szerkezetének, jellemzőinek tárgyalása; a csil-

lagfejlődés állomásainak ismertetése; Az űrkutatás meghatározó ese-

ményeinek bemutatása; 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A csillagászati ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az Univerzum mérete, 

szerkezete, tágulása, 

elemösszetétele, vöröseltolódás, 

háttérsugárzás 

A csillagok kialakulása, 

fejlődése, csillagrendszerek 

A Naprendszer, a Föld 

Az űrkutatás eszközei, 

módszerei, története 

A tanulótól elvárjuk, hogy  

ismerje az Univerzum és a Nap-

rendszer kialakulásának elméle-

tét; 

ismerje az ezt alátámasztó tapasz-

talatokat; 

ismerje az Univerzum és a Nap-

rendszer felépítését; 

ismerje a csillagfejlődés állomá-

sait. 

ismerje az űrkutatás legfontosabb 

állomásait, jelenlegi terveit 

Az asztrofizika és 

anyagfejlődés rész 

kapcsán talán még 

hangsúlyozottabban 

igaz, hogy alapvető ré-

sze az általános mű-

veltségnek, közvetlen 

filozófiai, művészeti 

kapcsolódása vannak. 

 

 

Tematikai egység 9. RELATIVÍTÁSELMÉLET 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A speciális relativitáselmélet alapgondolatának, filozófiai 

jelentőségének, a természettudományos gondolkodásra gyakorolt 

szerepének ismertetése; az általános relativitáselmélet néhány fő 

gondolatának megismertetése. →A tanulás kompetenciái; a 

kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi); a 

kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A relativitáselmélet tudományos, 

filozófiai hatása 

Hosszúságkontrakció, 

idődilatáció  

Az inerciarendszerek 

egyenértékűsége, a fénysebesség 

állandósága 

Relativisztikus tömegnövekedés 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a hosszúságkontrakció és 

idődilatáció fogalmát; 

legyen tisztába a fénysebesség ér-

tékének szerepével. 

Ismerje a tömeg és energia ekvi-

valenciáját; 

Filozófiai és tudo-

mánytörténeti és isme-

retelméleti kérdések 

megvitatására alkal-

mas témakör 



 

 

ismerje fel azokat az eseteket, 

amikor relativisztikus közelítése-

ket kell alkalmazni; 

 

Tematikai egység 10.  TÉMAHETEK 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztás motivációinak elemzése; munkahelyi lehetőségek fel-

térképezése; financiális tervek megfogalmazása;  

a gazdaság fejlődési irányainak azonosítása, az egyén szerepe és lehe-

tőségei ebben; önálló véleményalkotásra való képesség fejlesztése a ku-

tatásokról, ipari trendekről a fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

globális kérdések és problémák 

felvetése és megvitatása az ener-

giatermelés, ipari felhasználás te-

rületéről; 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gyakor-

lati működtetése;  

 

Tematikai egység 11.  RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS 16 óra 

A tematikai egység 

célja, feladata 

szintetizálja a fizikai, illetve más természettudományos tárgyakból ta-

nult ismereteket; a közös elvi és szemléleti alapokra támaszkodva te-

kintse át az egyes témaköröket; komplex problémákat felvetve fejlessze 

az ismeretek alkalmazásának képességét; gyakoroltassa az egyes téma-

körök tipikus számításos feladatainak megoldását; szöveges témakidol-

gozásokkal és vegyes feladatok megoldásával a sikeres érettségi vizsga 

letételére készítsen fel. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Vegyes és összetett feladatok 

formájában a tanulmányok során 

érintett témakörök gyakorlása. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

az érintett témákban érettségi 

szintű feladatokat képes legyen 

megoldani 

 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

 

Tanári ismeretközlés. 

Előzetes felkészülés alapján tanulói ismeretközlés. 

Közvetlen tapasztalatokra alapozott felfedeztetés. 

Jelenségek bemutatása. 

Tanulói csoportok kooperatív munkája. 

Kutatás alapú tananyagfeldolgozás 

Valós folyamatok, eszközök csoportos vagy egyéni megfigyelése 

Háztartási eszközök működésének vizsgálata, alkalmazások, veszélyforrások felkutatása. 

Mindennapi jelenségek elemzése. 

Kvalitatív és kvantitatív kísérletek, tanári demonstráció 

Tanulókísérlet keretében mérőkísérletek elvégzése:  

Egyszerű mérések otthoni feldolgozásra.  

Táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

Animációk elemzése. 

Videofilmek, modellek felhasználása. 

Szerkesztések, rajzolás. 

Geometriai analógiák, eszközök felhasználása.  

Tapasztalat és ismeretgyűjtés filmekből, regényekből, híradásokból, és ezek megvitatása. 

Tanulói beszámolók, előadások, kérdésfelvetések. 

Feladatok problémák matematikai megoldása, elemzése. 

Csoportos vagy egyéni iskolai kisprojektek. 

Csoportos vagy egyéni otthoni kisprojektek. 

Témafeldolgozás vita formájában. 

Érdekes kiegészítő témák feldolgozása tanulói beszámolók és házi dolgozatok formájában. 

(Forrás: könyvtár, Internet)  



 

 

ALKALMAZOTT SZEMLÉLTETÉSI TECHNIKÁK 

 Jelenségbemutatás, tanári demonstrációs kísérletek  

 Tanulói kísérletek, mérések 

 Áttekintő, összehasonlító táblázatok, rajzok, grafikonok, ábrák 

 Animációk 

 Oktatófilmek, számítógépes szimulációk 

 Modellek bemutatása, működtetése, készítése 

 Tanulói beszámolók, kiselőadások a fizika érdekes területeiről, tudósok életéről, fizikai 

munkásságáról és más kiegészítő témákról (Forrás: könyvtár, Internet). 

 Fizikatörténeti vonatkozások feldolgozása 

 Ismeretterjesztő, önéletrajzi dokumentumok felhasználása 

 Dokumentumfilmek 

  



 

 

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, NYELVIELŐKÉSZÍTŐ 

Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf  

Az új NAT szerinti tankönyvek 9. osztályban heti 2, 10. osztályban heti 3 órára készülnek, 

iskolánkban is ezt az óraelosztást követjük.  

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

A tantárgy heti óraszáma: 2 + 3 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására ajánlott 

óraszám 

Év eleji tudnivalók 1 

Egyszerű mozgások (1, 2)  9 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 11 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 13 

Energia 12 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 14 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 8 

Témahetek 4 

Összesen 72 

 

Tematikai egység Egyszerű mozgások Órakeret 9+1 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés alap-

vető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, egyenletren-

dezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mér-

tékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása so-

rán; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógé-

pes eszközöket, programokat; 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf


 

 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeret-

ében következtet a mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, 

ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfi-

gyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek 

összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggés-

sel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

A környezetben megfigyelt 

mozgások (közlekedés, sportolás) 

jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a 

pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által 

mutatott értékek értelmezése: 

állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és 

pillanatnyi sebesség jelentése 

 helyesen használja az út, a 

pálya és a hely fogalmát, va-

lamint a sebesség, átlagse-

besség, pillanatnyi sebesség, 

gyorsulás, elmozdulás fizikai 

mennyiségeket a mozgás le-

írására; 

 tud számításokat végezni az 

egyenes vonalú egyenletes 

mozgás esetében: állandó se-

bességű mozgások esetén a 

sebesség ismeretében megha-

tározza az elmozdulást, a se-

besség nagyságának ismeret-

ében a megtett utat, a céltól 

való távolság ismeretében a 

megérkezéshez szükséges 

időt; 

 Videó készítése néhány, a 

környezetben megfigyel-

hető mozgásról. Egy 

megfelelően kiválasztott 

pont koordinátáinak meg-

határozása az egymást kö-

vető képkockákon videó-

analízis segítségével 

 Egy kút mélységének 

vagy erkély magasságá-

nak meghatározása az el-

ejtett test zuhanási idejé-

nek mérésével, a mérés 

pontosságának becslése 

 Közel állandó sebességű 

mozgás megvalósítása 

önálló kísérletezés során. 

A súrlódás csökkentése 

különböző módon, lég-

párnás eszközök, jégen 

csúszó eszközök 

Egyszerű számítások az egyenes 

pályán, állandó sebességgel ha-

ladó gépjármű mozgásával kap-

csolatban: Az elmozdulás, megtett 

út és a megérkezéshez szükséges 

idő kiszámolása  

 

A közel állandó sebességű, egye-

nes vonalú mozgások (buborék a 

Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, ki-

alakulásának magyarázata 



 

 

Az elejtett test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata.  A se-

besség változásának jellemzése a 

gyorsulás fogalmának segítségé-

vel, a gyorsulás értelmezése a 

testre ható nehézségi erő vizsgála-

tával  

 ismeri a szabadesés jelensé-

gét, annak leírását, tud esés-

időt számolni, mérni, becsa-

pódási sebességet számolni; 

 egyszerű számításokat végez 

az állandó gyorsulással 

mozgó testek esetében. 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó 

testek mozgásának megfi-

gyelése, a mozgás jellegé-

nek kvantitatív megállapí-

tása 

 Galilei munkásságának 

megismerése a mozgások 

és a tudományos módszer 

kialakulásának témaköré-

ben 

 Kísérlet tervezése annak 

belátására, hogy a szabad-

esés egyenes vonalú 

egyenletesen változó 

mozgás 

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és 

az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének 

mérése és számolása, a 

becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfi-

gyelése, kísérleti vizsgálata, értel-

mezése a rá ható erők segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló 

autó mozgásának leírása és 

magyarázata 

Az elmozdulás, a sebesség és a 

gyorsulás használata egyenes 

mentén zajló mozgások leírására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

 

Tematikai egység Ismétlődő mozgások Órakeret 11 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából 

releváns gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen hasz-

nálja a mértékegységeket számításokban, illetve az eredmények 

összehasonlítása során; 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 



 

 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló 

számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményei-

nek ismeretében következtet a mérés eredményét befolyásoló té-

nyezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táb-

lázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, 

összehasonlít. 

Fejlesztési feladatok és isme-

retek 
Követelmények 

Javasolt  

tevékenységek 

Egyszerű körmozgás létreho-

zása, megfigyelése, kialakulá-

sának értelmezése a centripetá-

lis erő és gyorsulás fogalmának 

segítségével 

 ismeri az egyenletes 

körmozgást leíró fizikai 

mennyiségeket 

(pályasugár, kerületi 

sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, 

centripetális gyorsulás), 

azok jelentését, 

egymással való 

kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus 

mozgásokat 

(ingamozgás, 

rezgőmozgás) jellemző 

fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben 

tudja mérni a 

periódusidőt, 

megállapítani az azt 

befolyásoló tényezőket. 

 

 Beszámoló készítése a fordulat-

szám jelentőségéről ruhák centri-

fugálása vagy fúrás esetén, a jel-

lemző fordulatszám adatainak 

megkeresése 

 Az ingaóra felépítését, az alkatré-

szek feladatát, az óra működését 

bemutató kiselőadás készítése 

 Olyan inga készítése, melynek pe-

riódusideje 1 másodperc, ennek 

ellenőrzése 

 

A periódusidő mérése, a fordu-

latszám és a kerületi sebesség 

meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszá-

molása 

A mindennapokban gyakori 

körmozgások (például: ruha a 

centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének 

pontjai) fizikai hátterének 

elemzése  

Különböző lengések 

felismerése a környezetben: 

hintázó gyerekek, artisták a 

trapézon 

A környezetben lezajló csilla-

podó rezgések és lengések 

megfigyelése, jellemzése az 



 

 

amplitúdó, a frekvencia, illetve 

a csillapodás mértéke szem-

pontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgés-

ének megfigyelése, kvalitatív 

leírása, a kitérés-idő és a sebes-

ség-idő függvény elemzése.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódus-

idő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő 

 

Tematikai egység A közlekedés és sportolás fizikája Órakeret 13 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tu-

dományosság kritériumait; 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkal-

mazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyi-

ségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns 

gyakorlati ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudo-

mányos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapo-

zottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

Fejlesztési feladatok és is-

meretek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Rugalmatlan ütközések 

megfigyelése, a közös se-

besség számítása egyszerű 

esetekben a lendület meg-

maradásának segítségével.  

 egyszerű esetekben kiszá-

molja a testek lendületé-

nek nagyságát, meghatá-

rozza irányát; 

 Egy vagy több kiválasztott sportesz-

köz (pl. síléc, labda) kialakításának 

és fizikai hátterének feltárása, az 

eredmények megosztása a tanulótár-

sakkal 



 

 

A gyűrődési zóna szerepe 

ütközéskor 

 egyszerűbb esetekben al-

kalmazza a lendületmeg-

maradás törvényét, ismeri 

ennek általános érvényes-

ségét; 

 tisztában van az erő mint 

fizikai mennyiség jelenté-

sével, mértékegységével, 

ismeri a newtoni dinamika 

alaptörvényeit, egysze-

rűbb esetekben alkal-

mazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a koráb-

ban megismert mozgások 

értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben ki-

számolja a mechanikai 

kölcsönhatásokban fellépő 

erőket (nehézségi erő, 

nyomóerő, fonálerő, súly-

erő, súrlódási erők, rugó-

erő), meghatározza az 

erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közle-

kedési eszközök – gépjár-

művek, légi és vízi jármű-

vek – működésének fizi-

kai elveit; 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata 

annak, hogy az érintkező felületek 

közötti súrlódást hogyan lehet kis 

mennyiségű szennyező anyaggal 

(por, olaj) befolyásolni. 

 Alkalmas kísérleti eszköz (pl. vál-

toztatható hajlásszögű lejtő) megépí-

tése 

 Adott teher szállítására alkalmas ha-

jómodell elkészítése a rendelkezésre 

álló eszközök felhasználásával. Az 

eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkené-

sének bemutatása egyszerű  de-

monstrációs eszközökkel 

 Nagysebességű képrögzítésre alkal-

mas kamerával rögzített lassított fel-

vételek tanulmányozása ütközések-

ről, labdák deformációjáról 

 Különböző zöldségek és gyümöl-

csök vízben való elmerülésének 

vizsgálata a vízben feloldott cukor 

vagy só mennyiségének változtatása 

mellett 

Labdák rugalmasságának 

vizsgálata a visszapattanás 

magasságának megfigyelé-

sével 

A lendület szerepe fékezés 

és gyorsítás során. A fékút 

és a fékezési idő 

Az autó gyorsulásának, il-

letve a fékezés folyamatá-

nak magyarázata az autóra 

ható erők és Newton törvé-

nyei segítségével 

A kanyarodás fizikája, a ki-

csúszás megfigyelése (ka-

nyarodó autó, motor, kor-

csolya) és okainak (súrló-

dási erő) vizsgálata 

A testek úszásának és el-

merülésének kísérleti vizs-

gálata, a tapasztaltak fizi-

kai magyarázata a hidro-

sztatikai nyomás és a fel-

hajtó erő segítségével 

A hajók (vitorlás, illetve ha-

jócsavaros) és tengeralattjá-

rók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvona-

las test fontossága a vízben 

való haladás során 



 

 

A repülőgépek fizikája, a 

szárnyra ható felhajtó erő 

magyarázata, az áramvona-

las forma fontossága 

 

 tisztában van a repülés el-

vével, a légellenállás je-

lenségével; 

 ismeri a hidrosztatika 

alapjait, a felhajtóerő fo-

galmát, hétköznapi példá-

kon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, 

úszás, lebegés jelenségét, 

tudja az ezt meghatározó 

tényezőket, ismeri a jelen-

ségkörre épülő gyakorlati 

eszközöket. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, 

hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

 

Tematikai egység Az energia Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális erő, 

centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő, a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtó erő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az 

energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az informá-

ciókat szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia fel-

használási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük 

lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmisze-

rek energiatartalmának szerepét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 



 

 

Adatgyűjtés az emberiség 

energiafelhasználásáról  

 ismeri a mechanikai munka 

fogalmát, kiszámításának 

módját, mértékegységét, a 

helyzeti energia, a mozgási 

energia, a rugalmas energia, 

a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkal-

mazza a munkatételt, a 

mechanikai energia megma-

radásának elvét a mozgás 

értelmezésére, a sebesség 

kiszámolására. 

 

 Beszámoló készítése az örökmoz-

gókról és arról, miért nem lehetsé-

ges ilyen gépet építeni 

 Beszámoló készítése a napállandó-

ról 

 Egyszerű eszköz készítésével an-

nak kimutatása, hogy a felület nap-

sugárzás hatására történő felmele-

gedése hogyan függ a felület és a 

napsugarak irányától 

 Az emberiség energiafelhasználá-

sát és energiatermelését jellemző 

adatok gyűjtése, rendszerezése, 

szemléletes ábrázolása, területi 

változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energia-

változások összegyűjtése, szemlé-

lete bemutatása 

 A teavíz melegítése hatásfokának 

kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a 

hatásfok a gázláng méretétől, mi-

lyen más tényezők befolyásolják? 

 

A testek emelését és gyorsítását 

kísérő energiaváltozások vizsgá-

lata: a helyzeti és mozgási ener-

gia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási 

sebességének meghatározása a 

munkatétel és az energiamegma-

radás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának ener-

getikai elemzése  

Az energia megmaradása a 

súrlódás és közegellenállás 

hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz 

kapcsolt test mozgásának 

energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 

Energia átalakulások a háztartás-

ban, a környezetben, az emberi 

szervezetben és az erőművekben 

(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, 

atomerőmű, napkollektor), a ha-

tásfok  

Az energia szállításának 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

 

Tematikai egység A melegítés és hűtés következményei Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
Munka, energia 



 

 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fű-

tés, hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vo-

natkozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mér-

tékegységeket számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása so-

rán; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, 

ábrákat, grafikonokat értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfi-

gyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek 

összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai összefüggés-

sel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A hőtágulás jelenségének 

megfigyelése, értelmezése 

 ismeri a hőtágulás jelensé-

gét, jellemző nagyságrend-

jét; 

 ismeri a Celsius- és az ab-

szolút hőmérsékleti skálát, a 

gyakorlat szempontjából ne-

vezetes néhány hőmérsékle-

tet, a termikus kölcsönhatás 

jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselke-

dését hőközlés során, tudja, 

mit jelent az égéshő, a fűtő-

érték és a fajhő;  

 A különböző hőmérsékletű fo-

lyadékok keveredésekor kiala-

kuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a 

megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp me-

leg és hideg vízben való elkeve-

redésének megfigyelése csoport-

ban történő kísérletezés során, a 

tapasztalatok megfogalmazása, 

hipotézis alkotása az elkeveredés 

gyorsaságával kapcsolatban, a 

hipotézis megvitatása, ellenőr-

zése újabb kísérletekkel 

Az anyagok hőmérsékletének mé-

rése, a hőmérséklet kiegyenlítődé-

sének kísérleti vizsgálata és értel-

mezése 

Anyagok melegítésének és hűtésé-

nek megfigyelése például konyhai 

tevékenység során: a folyamat 

gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és 

a felület nagyságnak szerepe 

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a 

lassú és gyors égés felismerése a 

mindennapokban 



 

 

Halmazállapotváltozások (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, a for-

rás és szublimáció) megfigyelése 

például konyhai tevékenység során. 

A fázisátmenetek vizsgálata a hő-

mérséklet változásának szempontjá-

ból 

 tudja a halmazállapot-válto-

zások típusait (párolgás, for-

rás, lecsapódás, olvadás, fa-

gyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazálla-

pot-változások energetikai 

viszonyaival, anyagszerke-

zeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, for-

ráshő, párolgáshő. Egyszerű 

számításokat végez a hal-

mazállapot-változásokat kí-

sérő hőközlés meghatározá-

sára; 

 ismeri a hőtan első főtételét, 

és tudja alkalmazni néhány 

egyszerűbb gyakorlati szitu-

ációban (palackba zárt le-

vegő, illetve állandó nyo-

mású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordít-

ható és nem megfordítható 

folyamatok közötti különb-

séggel. 

 Tea készítése hidegvízbe tett fil-

ter segítségével 

 A főzésre használt edények 

használat közbeni felmelegedé-

sének vizsgálata. Milyen megol-

dásokat alkalmaznak annak ér-

dekében, hogy a lábas füle vagy 

a merőkanál, palacsintasütő 

nyele kevésbé melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenség-

ének megvalósítására, például 

lassan lehűtött palackos ásvány-

víz segítségével, tanári útmuta-

tás alapján. A sikeres, illetve si-

kertelen próbálkozások doku-

mentálása, a tapasztalatok meg-

beszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Mi-

ért alkalmazható egymás mellett 

éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyá-

soló tényezők megfigyelése cso-

portos tanulókísérlet végzése 

közben 

A halmazállapot-változások értel-

mezése és energetikai leírása, egy-

szerű számítások a mindennapi gya-

korlatból, az olvadáshő a párol-

gáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai 

magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelme-

zése a hőtan első főtételének segít-

ségével 

A megfordítható és nem megfordít-

ható folyamatok közötti különbség 

felismerése 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

 

Tematikai egység Víz és levegő a környezetünkben Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a 

természetben, halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 



 

 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az 

égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egysze-

rűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás je-

lenségét, a hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek Követelmények Javasolt tevékenységek 

A légnyomás kísérleti kimutatása, 

a légritkított tér néhány gyakorlati 

alkalmazása 

 ismeri a víz különleges tulaj-

donságait (rendhagyó hőtágu-

lás, nagy olvadáshő, forráshő, 

fajhő), ezek hatását a termé-

szetben, illetve mesterséges 

környezetünkben; 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom fogalmát, a le-

vegő, mint ideális gáz viselke-

désének legfontosabb jellem-

zőit. Egyszerű számításokat 

végez az állapothatározók 

megváltozásával kapcsolat-

ban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a 

csapadékformákat, a csapadé-

kok kialakulásának fizikai le-

írását. 

 

A hőszigetelt edény (termosz) és az 

egyszerű üvegedény tulajdonságai-

nak összehasonlítása önálló kísérle-

tezés segítségével 

Hőszigetelt edény készítése a kör-

nyezetben található egyszerű eszkö-

zök felhasználásával, a hőszigetelő 

tulajdonság kimutatása és magyará-

zata 

Az iskola fűtési rendszerének meg-

tekintése, a rendszer elemeinek el-

különítése, azok szerepének felis-

merése. A rendszer egyszerűsített 

változatának lerajzolása, felépítése 

Anyaggyűjtés, beszámoló készítése 

és beszélgetés a jéghegy tulajdonsá-

gairól és szerepéről a Titanic el-

süllyedésében 

A szoba hőmérsékletének mérése 

felfűtés és szellőztetés közben hő-

mérő ismételt leolvasásával vagy 

automatikus adatgyűjtő rendszer 

felhasználásával. Az adatok megje-

lenítése és megosztása 

A légnyomás és az időjárás kap-

csolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. 

A relatív páratartalom és a hőmér-

séklet kapcsolata, páraképződés a 

természetben: harmatképződés, 

dér, zúzmara  

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. Fűtési rendszerek 

a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példákon 

keresztül (hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakás-

ban. A hőszigetelő ablak működés-

ének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek 

következményei a természetben. 

Jégképződés a tavakon, jéghegyek  

Egyszerű számítások végzése a le-

vegő állapothatározóinak megvál-

tozásával kapcsolatban  



 

 

A száraz meleg és a nedves meleg 

megtapasztalása (nyári szárazság-

ban, szaunában), a testérzet össze-

hasonlítása 

A tanteremben található levegő tö-

megének becslés 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

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

 

Tematikai egység Témahetek 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejlesztésekről a 

fenntarthatóság szempontjából 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, villamosenergia-

hálózat, gépek alkalmazása, moto-

rok működése; csapadékképződés, 

járművek fejlesztése; félvezetők 

alkalmazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vállalkozói 

digitális és kreatív tevékeny-

ségi kompetenciák gyakorlati 

működtetése;  

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyam javasolt anyaga Új anyag feldolgozására 

ajánlott óraszám 

Gépek (1, 4, 5) 8 

Szikrák, villámok (1, 5) 9 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 10 

Generátorok és motorok (1, 5) 9 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 12 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 23 

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



 

 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 9 

Témahetek 6 

Összesen 108 

 

Tematikai egység Gépek Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 
A mechanika és a hőtan alapfogalmai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges ele-

meket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenységek 

A libikóka és a mérleg 

egyensúlyának kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

 ismeri az egyszerű gépek el-

vének megjelenését a hétköz-

napokban, mindennapi eszkö-

zeinkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét 

esetben (mérleg, libikóka) a 

forgatónyomatékok meghatá-

rozásának segítségével vizs-

gálja a testek egyensúlyi álla-

potának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigye-

lések és kísérletek tapasztala-

taival. 

 

 Egy a diákok szá-

mára elérhető gép 

(ceruzahegyező, 

konzervnyitó, zár-

szerkezet, mechani-

kus óra, zenegép, 

...) szétszedése, a 

főbb alkotórészek 

azonosítása, szere-

pük felismerése, a 

működés fizikai 

alapjainak leírása. 

A tevékenység do-

kumentálása 

 A felfújt léggömb-

ben levő levegő sú-

lyának kimutatása 

Szerszámkulcsok és fogók műkö-

désének magyarázata az erőkar 

segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesít-

mény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és mű-

ködésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó 

technológia fizikai lényegének 

ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának 

bemutatása (Ilyen lehet: 

hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Anyaggyűjtés James Wattról és 

gőzgépéről 



 

 

Beszélgetés a robotokról: elterje-

désük, jövőbeli szerepük, mester-

séges intelligencia, gépi tanulás, 

önvezérelt működés 

egyszerű mérleg se-

gítségével 

 Egyszerű kísérletek 

elvégzése a súly-

pont egyensúlyo-

zásban betöltött sze-

repének bemutatá-

sára 

 Különböző csava-

rok beszerzése, 

vizsgálata, jellem-

zőinek (menetemel-

kedés, menetsűrű-

ség) megfigyelése 

és működésének 

magyarázata 

 Az egyes történelmi 

korokra jellemző 

gépek összegyűj-

tése, alkalmazásuk 

bemutatása 

 Kedvelt gépek mo-

delljeinek megfi-

gyelése, illetve el-

készítése, működé-

sük megismerése, 

megértése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, 

hatásfok 

 

Tematikai egység Szikrák, villámok Órakeret 9 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Az anyag felépítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes 

magatartást zivataros, villámcsapás-veszélyes időben. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az elektromos állapot 

kialakulásának magyarázata az 

atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) 

segítségével  

 ismeri az elektrosztatikus 

alapjelenségeket (dörzselekt-

romosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek 

gyakorlati alkalmazásait; 

 átlátja, hogy az elektromos ál-

lapot kialakulása a töltések 

egyenletes eloszlásának meg-

változásával van kapcsolatban; 

 érti Coulomb törvényét, egy-

szerű esetekben alkalmazza 

elektromos töltéssel rendel-

kező testek közötti erő megha-

tározására; 

 tudja, hogy az elektromos köl-

csönhatást az elektromos 

mező közvetíti. 

 Egyszerű elektro-

szkóp készítése (pl. 

Öveges-féle töltés-

számlálós konzerv-

doboz-elektro-

szkóp), ezzel kísér-

letek elvégzése: a 

csúcshatás, az meg-

osztás megfigye-

lése, a Coulomb-

törvény érzékelte-

tése 

 Az elektromos ár-

nyékolás (Faraday-

kalitka) vizsgálata 

mobiltelefonnal (pl. 

hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütő-

ben, sztaniolpapíros 

csomagolásban stb., 

felhívható-e a ké-

szülék?) 

A két fajta elektromos állapot, az 

elektromos vonzás és taszítás, az 

elektromos árnyékolás, a csúcs-

hatás, az elektromos megosztás 

és a földelés megfigyelése kísér-

letezés közben, a tapasztaltak 

magyarázata 

Coulomb törvénye, az elektro-

mosan töltött testek között fel-

lépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemlélte-

tése (pl. búzadarás kísérlettel), 

ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, 

megfigyelése (pl. megosztó 

géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok 

kialakulásának alapvető 

magyarázata 



 

 

A tanultak alkalmazása a 

villámok elleni védekezésben, 

illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes 

magatartás kialakításában 

 

 Különböző épületek 

villámvédelmi rend-

szerének megfigye-

lése 

 A fénymásoló, lé-

zernyomtató műkö-

désének tanulmá-

nyozása, anyag-

gyűjtés projektmun-

kában 

 Villámokról készült 

felvételek gyűjtése 

és tanulmányozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, 

Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, 

elektron, Coulomb-törvény, elektromos árnyékolás, csúcshatás, 

földelés 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csök-

kentő legfontosabb megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, bizto-

síték, földvezeték szerepe); 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 



 

 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: 

megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rend-

szerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy ma-

tematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenységek 

Az elektromos áram 

fogalmának kialakítása 

egyszerű kísérletekkel (pl. víz 

elektromos vezetésének 

változása, konyhasó vagy sav 

hatására), az áramerősség 

mérése 

 tudja, hogy az áram a töltött 

részecskék rendezett moz-

gása, és ez alapján szemléle-

tes elképzelést alakít ki az 

elektromos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az 

egyenáramok jellemzőit, a 

feszültség, áramerősség és 

ellenállás fogalmát; 

 ismeri a mindennapi életben 

használt legfontosabb elekt-

romos energiaforrásokat, a 

gépkocsi-, mobiltelefon-ak-

kumulátorok legfontosabb 

jellemzőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű 

esetekben alkalmazza a fe-

szültség, áramerősség, ellen-

állás meghatározására. 

Tudja, hogy az ellenállás 

függ a hőmérséklettől; 

 Gyümölcsből vagy 

zöldségből elektromos 

telepek készítése és fe-

szültségeinek vizsgá-

lata (pl. burgonya, ece-

tes uborka, citrom, 

hagyma, vas és réz 

szegekkel, vagy más 

fémekkel)  

 Fényforrások teljesít-

ményének és fényere-

jének vizsgálata (telje-

sítmény számolása a 

feszültség és áramerős-

ség mérésével, fényerő 

mérése pl. mobilappli-

kációval)  

 Testünk különböző 

pontok közti ellenállá-

sának mérése ellenál-

lásmérő-műszerrel, az 

A legfontosabb egyenáramú 

áramforrások (galvánelem, 

gépkocsi- mobiltelefon-akku-

mulátorok, napelemek), adatai-

nak összegyűjtése és értelme-

zése 

Ohm törvényének vizsgálata 

méréssel egyszerű áramkörben 

ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség, és mint 

áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése 

Ohm törvényének felhasználá-

sával: a feszültség, az áram-

erősség és az ellenállás megha-

tározására  



 

 

Egyszerű, fényforrást és 

termisztort tartalmazó áramkör 

vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének 

felismerése 

 ki tudja számolni egyen-

áramú fogyasztók teljesítmé-

nyét, az általuk felhasznált 

energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör 

és egyszerűbb hálózatok al-

kotórészeit, felépítését; 

 értelmezni tud egyszerűbb 

kapcsolási rajzokat, ismeri 

kísérleti vizsgálatok alapján 

a soros és a párhuzamos kap-

csolások legfontosabb jel-

lemzőit; 

 ismeri az elektromos hálóza-

tok kialakítását a lakások-

ban, épületekben, az elektro-

mos kapcsolási rajzok hasz-

nálatát; 

 tisztában van az elektromos 

áram élettani hatásaival, az 

emberi test áramvezetési tu-

lajdonságaival, az idegi 

áramvezetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fo-

gyasztók használatára vonat-

kozó balesetvédelmi szabá-

lyokat. 

emberi szervezet ellen-

állását befolyásoló té-

nyezők vizsgálata 

 Szénrúd, grafitbél vagy 

ellenálláshuzal ellenál-

lásának vizsgálata 

 Gyűjtőmunka orvosi 

diagnosztikai eszkö-

zökről 

 Egy kiválasztott fo-

gyasztó teljesítményé-

nek meghatározása. A 

mérés megtervezése, 

kivitelezése, az ered-

mények értékelése és 

bemutatása 

 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján 

A legfontosabb hőhatáson ala-

puló háztartási eszközök jel-

lemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a 

háztartási áramfogyasztás 

költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

Az elektromos áramütés 

élettani hatása, érintésvédelmi, 

balesetvédelmi ismeretek 

Lakás villamos hálózata és biz-

tonsági berendezései (a biztosí-

ték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

Az EKG, EEG felvételek 

kapcsán az emberi idegvezetés 

egyes diagnosztikai 

alkalmazásainak bemutatása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, so-

ros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

 

Tematikai egység Generátorok és motorok Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel 

és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az 

elektromosság szerepét azok működésében. Szemléletes képe van a 

váltakozó áramról. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások,  
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Elektromágnes készítése 

egyszerű eszközökkel (pl. 

vasszegre tekert szigetelt drót), 

az előállított mágneses mező 

vizsgálata pl. iránytűvel) 

 elektromágnes készítése köz-

ben megfigyeli és alkalmazza, 

hogy az elektromos áram mág-

neses mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan mű-

ködnek az általa megfigyelt 

egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező 

erőt fejt ki az árammal átjárt 

vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses in-

dukció jelenségének lényegét, 

fontosabb gyakorlati vonatko-

zásait, a váltakozó áram fogal-

mát; 

 érti a generátor, a motor és a 

transzformátor működési el-

vét, gyakorlati hasznát. 

 

 Adatgyűjtés pro-

jektmunkában Jed-

lik Ányos villany-

motorjáról, villamos 

motorkocsijáról, és 

a dinamójáról 

 A Föld és más 

gyenge mágneses 

terek vizsgálata mo-

bilapplikáció segít-

ségével 

 Mágneses mezőben 

fellépő erőhatások 

egyszerű kísérleti 

vizsgálata (pl. Oers-

ted-kísérlete, párhu-

zamos vezetők kö-

zötti erők)  

 Transzformátor mo-

dell készítése és 

Az elektromotor működési elvé-

nek megértése egyszerű modell 

vagy animáció tanulmányozása 

révén  

Az elektromágneses indukció 

alapeseteinek megismerése, ez 

alapján egyszerű generátor mo-

dell készítése, vagy tanulmányo-

zása  

Adatgyűjtés Michael Faraday 

életéről, a felfedezések jelentő-

ségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, 

és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének 

megfigyelése és magyarázata, az 

elektromos energia szállításában 

betöltött szerepének 

megismerése 



 

 

A környezetünkben illetve tech-

nika eszközökben található 

transzformátorok felismerése 

vizsgálata vaskari-

kára tekert szigetelt 

drótok segítségével 

 A transzformátor és 

a villamos energia 

elterjedésében  sze-

repet vállaló ma-

gyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Ziper-

nowsky, Mechwart) 

találmányainak je-

lentősége.                    

Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában 

 Egyszerű egyen-

áramú motorok ké-

szítése rézdrót, 

elem és mágnes fel-

használásával az in-

terneten található 

videók segítségével 

 Az elektromágneses 

emelő megismerése, 

erős elektromágnes 

készítése a rendel-

kezésre álló eszkö-

zök felhasználásá-

val 

 Folyamatábra készí-

tése az elektromos 

energia útjáról az 

Generátorok és motorok 

működésének megfigyelése, 

fizikai magyarázata  



 

 

erőműtől a lakásig.  

Az ehhez használt 

eszközök megfigye-

lése a környezetben 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromág-

neses indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

 

Tematikai egység A hullámok szerepe a kommunikációban Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, 

soros és a párhuzamos kapcsolás, biztosíték, földvezeték, mágneses 

mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses 

indukció, generátor, elektromotor, transzformátor 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományai-

val, a rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös hullámok, a lát-

ható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-su-

gárzás gyakorlati felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A környezetben előforduló 

mechanikai haladó hullámok 

megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 érti, hogyan alakulnak ki és 

terjednek a mechanikai hullá-

mok, ismeri a hullámhossz és 

a terjedési sebesség fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzéke-

lés fizikai alapjait, a hang, 

mint hullám jellemzőit, kelté-

sének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a 

sípok működésének elvét, az 

ultrahang szerepét a gyógy-

ászatban, ismeri a zajszennye-

zés fogalmát; 

 Környezetünkben 

előforduló külön-

böző jellegzetes 

hangok erősségének 

mérése (suttogás, 

normál beszéd, kia-

bálás, utcai zaj stb.) 

mobilapplikációval 

vagy más műszer-

rel, anyaggyűjtés a 

zajártalomról 

 Sípok, húrok hossz 

és hangmagasság 

A megfigyelt mechanikai hullá-

mok jellemzése a megfelelő fizi-

kai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, ampli-

túdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának 

megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hang-

keltő eszközök megfigyelése, a 

keletkező hanghullámok jellem-

zése 



 

 

Környezetünk hangterhelése, 

javaslatok a zajszennyezés 

csökkentésére 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok szerepét az informá-

ció- (hang-, kép-) átvitelben, 

ismeri a mobiltelefon legfon-

tosabb tartozékait (SIM kár-

tya, akkumulátor stb.), azok 

kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses 

hullámok jellemzőit (frekven-

cia, hullámhossz, terjedési se-

besség), azt, hogy milyen kö-

rülmények határozzák meg 

ezeket. A mennyiségek kap-

csolatára vonatkozó egyszerű 

számításokat végez. 

 

kapcsolatának vizs-

gálata. (A sípokat 

helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípok-

kal”, a hangmagas-

ságot mobilalkal-

mazással vagy gi-

tárhangolóval mér-

hetjük) 

 Mi a legmagasabb 

hang, amit még hal-

lasz? -Az egyéni 

hangmagassági kü-

szöb vizsgálata 

hanggenerátorral, 

vagy azt helyette-

sítő mobilapplikáci-

óval 

 Különböző hangok 

“képének” vizsgá-

lata oszcilloszkóp-

pal, vagy megfelelő 

mobilalkalmazással 

 Mikrohullámú sütő 

belsejébe kialakuló 

állóhullámok meg-

figyelése reszelt sajt 

vagy csokoládé el-

térő melegedése 

alapján, ez alapján a 

Az elektromágneses hullámok 

kialakulása és terjedése, a 

hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési se-

besség és a frekvencia kapcso-

lata 

A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok 

alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi 

eszközeink használata során: 

tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, 

anyagvizsgálat 

A képek és hangok továbbításá-

nak alapelvei (rádió, televízió), a 

mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

Interferencia képek létrehozása 

lézerrel, lefényképezése, egy-

szerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, 

Gábor Dénesről, a talált infor-

mációk megosztása, megbeszé-

lése 

Tudományos vita a mobiltelefon 

használatának lehetséges 

ártalmairól 

 



 

 

mikrohullám terje-

dési sebességének 

megállapítása 

 Egy digitális audió-

szerkesztő program 

megismerése, a 

megismert hullám-

tani jellemzők al-

kalmazásával alap-

fokú használata (pl. 

Audacity) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési 

sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

 

Tematikai egység Képek és látás Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, 

terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, holográfia 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri je-

lenségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), 

azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvé-

nyeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A síktükörben látott kép 

megfigyelése, jellemzése, 

kialakulásának magyarázata 

 tudja, hogyan jönnek létre a 

természet színei, és hogyan 

észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frek-

venciája közötti kapcsolatot, a 

 A fehér fény felbon-

tása különböző 

módszerekkel cso-

portmunkában 

(prizma, vizes tálba 

Tükrök használata optikai eszkö-

zökben: reflektor, kozmetikai tü-

kör, tükrök a közlekedésben 



 

 

A fény törésének megfigyelése 

és értelmezése a törésmutató se-

gítségével. A fehér fény felbon-

tása, a kialakult színkép magya-

rázata 

fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a 

szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint 

képalkotó eszközt, a látás 

mechanizmusát, a gyakori lá-

táshibák (rövid- és távollátás) 

okát, a szemüveg és a kontakt-

lencse jellemzőit, a dioptria 

fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszave-

rődés törvényét, megmagya-

rázza, hogyan alkot képet a 

síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának fel-

használásával értelmezi, ho-

gyan térítik el a fényt a dom-

ború és homorú tükrök, a 

domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fo-

galmát, a valódi és látszólagos 

kép közötti különbséget. Egy-

szerű kísérleteket tud végezni 

tükrökkel és lencsékkel.  

 

tett síktükör, optikai 

rács, szappanhártya 

stb.) 

 Különböző állatok 

színlátása (pl. ku-

tya, tehén, ragadozó 

madarak stb.).                

Milyennek látják a 

világot? Adatgyűj-

tés, projektmunka 

 Adatgyűjtés a nagy 

csillagászati távcsö-

vekről, azok felépí-

tése, működése 

 Kepler- és Galilei-

féle távcsövek, a 

mikroszkóp modell-

jének bemutatása 

gyűjtő és szórólen-

csékkel, az elkészí-

tett modell nagyítá-

sának vizsgálata 

 Lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának 

meghatározása egy-

szerű kísérletekkel 

A fény fókuszálásának és a kézi 

nagyító képalkotásának kísérleti 

vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem 

felépítésének fizikája. A 

szemüveg szerepe a látás 

javításában 

Néhány további optikai eszköz 

kipróbálása, a működés lényegi, 

kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfi-

gyelései  

Néhány kiválasztott esetben (pl. 

naplemente, kék égbolt, 

színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának 

magyarázata, a szivárvány 

színei, a kiegészítő színek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, 

tárgy-, és képtávolság; valódi és látszólagos kép 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény Órakeret 23 óra 

Előzetes tudás Optikai alapfogalmak.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelen-

ségek, az égbolt változásai, a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok 

megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken 

alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési 

elvével, energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkal-

mazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének 

fejlődése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi esemé-

nyek közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

A fény elektromágneses hullám, 

jellemzése fizikai 

mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) 

 tudja, hogy a fény elektromág-

neses hullám, és hogy terjedé-

séhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos 

jelenséget, tisztában van annak 

Einstein által kidolgozott ma-

gyarázatával, a frekvencia 

(hullámhossz) és a foton ener-

giája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kí-

sérletét, mely az atommag fel-

fedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott el-

képzelések változásait, a 

Rutherford-modellt és a Bohr-

modellt, látja a modellek hiá-

nyosságait;  

 ismeri a digitális fényképező-

gép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektron-

mikroszkóp működését az 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában: Hol 

van jelentősége a 

fényelektromos je-

lenségnek, milyen 

eszközökben hasz-

nálják azt? (fényké-

pezőgép, napelem, 

fénymásoló, opto-

elektronika stb.) 

 Anyaggyűjtés Eins-

tein életéről és leg-

fontosabb eredmé-

nyeiről. Vita arról, 

hogy milyen hamis 

legendák és téves is-

meretek lengik körül 

az életművet 

A fotocella és a fénymérő műkö-

désének magyarázata a fény-

elektromos jelenség segítségé-

vel, a megvilágító fény és a fo-

ton energiája közötti kapcsolat 

Digitális fényképek készítése 

különböző távolságban elhelye-

zett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a 

képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és fény-

mikroszkóppal készült képek 

összevetése. Az elektronmikro-

szkóp nagyobb felbontásának és 

működésének értelmezése az 

elektron hullámtermészetével 



 

 

A vonalas színkép 

kialakulásának magyarázata az 

atomok által elnyelt illetve 

kibocsátott fény frekvenciájának 

segítségével 

elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a 

vonalas színképet az anyag-

vizsgálat során. 

 

 Anyaggyűjtés és vita 

a kvantummecha-

nika néhány neves 

jelenségéről, és azok 

értelmezéseiről (ha-

tározatlansági relá-

ció, alagúteffektus, 

Schrödingermacs-

kája)  

 A Rutherford-féle 

szórási kísérlet utó-

élete, a ma működő 

gyorsítóberendezé-

sek alapvető műkö-

dési elve és vizsgá-

lati módszerei. 

Anyaggyűjtés-Felfe-

dezték az elektront! 

- egy korabeli hír 

megírása a mai hí-

rek, figyelemfelkeltő 

internetes portálok 

stílusában 

A legfontosabb atommodellek 

(Thomson, Rutherford, Bohr, 

kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom 

körüli elektronok energiájának 

kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének 

szimulációja, anyaggyűjtés 

Rutherford és Bohr életével kap-

csolatban 

Jelenleg használt fényforrásaink 

számbavétele, működésük 

fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése Órakeret 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának 

és az energia szállításának legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az 

információkat szemléletesen mutatja be; 



 

 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyei-

vel és környezeti kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve 

egyes kezelések fizikai megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tu-

dományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a nap-

energia felhasználási lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mi-

benlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai 

vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelen-

ségével a természetben, a jelenség erőssége és az emberi tevékeny-

ség kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevé-

kenységével, annak gazdasági, társadalmi hatásával, valamint em-

beri vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények Javasolt tevékenysé-

gek 

Az ózonpajzs szerepe a Földet 

ért ultraibolya sugárzással 

kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és 

azok sikere 

 ismeri a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrások 

használatának és az energia 

szállításának legfontosabb 

gyakorlati kérdéseit; 

 A szén-dioxid üveg-

házhatásának kimu-

tatása egyszerű kí-

sérlettel 

 Saját ökológiai láb-

nyom csökkentését 
Az üvegházhatás fizikai magya-

rázata 



 

 

Az energiatermelés alternatívái, 

az üvegházhatású gázok kibo-

csátásának csökkentési lehető-

sége  

 az emberiség energiafelhasz-

nálásával kapcsolatos adatokat 

gyűjt, az információkat szem-

léletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző tí-

pusú erőművek használatának 

előnyeivel és környezeti koc-

kázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott 

orvosdiagnosztikai vizsgála-

tok, illetve egyes kezelések fi-

zikai megalapozottságát, felis-

meri a sarlatán, tudományosan 

megalapozatlan kezelési mó-

dokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges 

energiaforrása a Nap. Ismeri a 

napenergia felhasználási lehe-

tőségeit, a napkollektor és a 

napelem mibenlétét, a közöt-

tük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a 

Földet ért ultraibolya sugár-

zással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezé-

sének leggyakoribb forrásait, 

fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatválto-

zás kérdésével, az üvegházha-

tás jelenségével a természet-

ben, a jelenség erőssége és az 

emberi tevékenység kapcsola-

tával; 

eredményező tevé-

kenységek tervezése 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy a különböző 

modellek szerint 

20-30 év múlva mi-

lyen klímája lesz 

hazánknak, az em-

beri cselekvés lehe-

tőségeinek megvita-

tása a veszélyek 

csökkentésére 

 Anyaggyűjtés pro-

jektmunkában a ra-

dioaktivitás néhány 

különleges alkalma-

zásával kapcsolat-

ban: gammakés, ra-

dioaktív nyomjel-

zés, kormeghatáro-

zás 

 Anyaggyűjtés a leg-

híresebb nukleáris 

balesetekről és ezek 

következményeiről.       

Tudományos vita 

ezek környezetre 

gyakorolt hatásáról. 

(pl. a Csernobil c. 

film kapcsán) 

A periódusos rendszer alapján 

fontosabb elemek mag összetéte-

lének, kötési energiájának és sta-

bilitásának tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió 

lényegének megértése 

magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

Az atomerőművek, a 

hőerőművek és megújuló 

energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes 

adatgyűjtést követő összevetése  

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller 

Ede és Szilárd Leó munkásságá-

val kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugár-

zások tulajdonságai, élettani ha-

tásaik, az egyes sugárfajták el-

leni védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a 

Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe 

került, vagy orvosi kezelés során 

alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

 



 

 

 adatokat gyűjt és feldolgoz a 

legismertebb fizikusok életé-

vel, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásá-

val, valamint emberi vonatko-

zásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, 

Marie Curie, Ernest Ruther-

ford, Niels Bohr, Albert Eins-

tein, Szilárd Leó, Wigner 

Jenő, Teller Ede). 

 

 Anyaggyűjtés arról, 

hogy mely orszá-

gokban milyen tí-

pusú atomerőművek 

működnek, és mek-

kora az ország villa-

mos-energiaterme-

lésében a nukleáris 

energia részese-

dése?  A jelentő-

sebb erőművek he-

lye, fényképe 

 Napilapok, külön-

böző folyóiratok, 

internetes híradások 

áttekintése.    Mi-

lyen a modern fizi-

kát érintő cikkek ta-

lálhatók bennük?         

 Mennyire megbíz-

ható információkat 

közvetítenek a kü-

lönböző cikkek a 

nagyközönség felé?       

Csoportosításuk 

aszerint, hogy me-

lyek tűnnek meg-

bízhatónak és me-

lyek nem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfú-

zió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, 

üvegházhatás 



 

 

 

Tematikai egység A Világegyetem megismerése Órakeret 9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetősé-

geit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt ha-

tásával, valamint az űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (ér-

telmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, me-

lyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események mi-

nőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, is-

meri a tudományosság kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani 

tudja a tudományos érvelést, kritikusan vizsgálja egy elképzelés tu-

dományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszer-

ben, a Naprendszer helyét a galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdé-

seit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönha-

tások és törvények szerepét a Világegyetem felépítésében és időbeli 

változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

Fejlesztési feladatok és ismere-

tek 
Követelmények 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A rakéták működési elve, a 

kozmikus sebességek jelentése 



 

 

A súlytalanság jelensége, kiala-

kulásának körülményei, a súly és 

a tömeg közötti különbség 

 szabad szemmel vagy távcső-

vel megfigyeli a Holdat, a 

Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás 

jelenségét.  A látottakat fizikai 

ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök 

mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmi-

kus sebességek (körsebesség, 

szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános 

törvényét, és azt, hogy a gravi-

tációs erő bármely két test kö-

zött hat; 

 érti a testek súlya és a tömege 

közötti különbséget, a súlyta-

lanság állapotát, a gravitációs 

mező szerepét a gravitációs 

erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer 

bolygóin és holdjain uralkodó, 

a Földétől eltérő fizikai kör-

nyezet legjellemzőbb példáit, 

azonosítja ezen eltérések okát. 

A legfontosabb esetekben 

megmutatja, hogyan érvénye-

sülnek a fizika törvényei a 

Föld és a Hold mozgása során; 

 Ismerkedés a csilla-

gos éggel számító-

gépes planetárium-

programok segítség-

ével (pl. stellarium-

web.org) 

 A Galilei-élmények 

(a Hold hegyei, a 

Vénusz fázisai, a 

Jupiter nagy holdjai, 

a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) 

megfigyelése egy-

szerű távcsövekkel 

(pl. osztálykirándu-

lás, csillagászati be-

mutatók, Kutatók 

éjszakája rendez-

vény során) 

 Egy űrkutatással 

kapcsolatos játék-

film (részleteinek) 

megtekintése (pl. 

Gravitáció, Apollo 

13), vita a filmjele-

net hitelességéről 

A bolygók és üstökösök mozgá-

sának fizikai magyarázata, az ál-

talános tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értel-

mezése a gravitációs mező segít-

ségével 

A Naprendszer jellemzői, példák 

a Naprendszer bolygóin és 

holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek 

kialakulásának magyarázata 

A holdfogyatkozás és a 

napfogyatkozás fizikai 

magyarázata 

A legfontosabb ismeretek az 

űrrepülőgépekről, a 

Holdraszállásról és a tervezett 

Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban el-

terjedt és először az űrkutatásban 

használt technológia, eszköz is-

mertetése 

A gravitáció szerepe a Világmin-

denségben 

A csillagok és a Nap működése 

és változásai: fekete lyuk, neut-

roncsillag, szupernóva  



 

 

A galaxisok, galaxishalmazok. A 

Tejútrendszer legfontosabb jel-

lemzői. Távolságok az univer-

zumban 

 átlátja és szemlélteti a termé-

szetre jellemző fizikai meny-

nyiségek nagyságrendjeit 

(atommag, élőlények, Nap-

rendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag leg-

fontosabb fizikai tulajdonsá-

gait, a Nap várható jövőjét, a 

csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatait. 

 

 Adatgyűjtés az ak-

tuálisan zajló csilla-

gászati, űrkutatási 

projektekről például 

a NASA honlapján 

 Exobolygók adatai-

nak áttekintése, ösz-

szehasonlítása 

 Az űrtávcsövek fel-

vételeinek böngé-

szése, a látottak ér-

telmezése 

 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív 

leírása, a táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének szü-

letése, tudományos megalapo-

zottsága, a tudományosság krité-

riumai  

Tudományos vita a Földön kí-

vüli élet kutatásáról, annak gya-

korlati és filozófiai lehetőségei-

ről, az emberiség előtt álló kihí-

vásokról  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvé-

nyei, bolygók, üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, tá-

guló univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

Tematikai egység Témahetek 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztás motivációinak elemzése; munkahelyi lehetőségek fel-

térképezése; financiális tervek megfogalmazása;  

a gazdaság fejlődési irányainak azonosítása, az egyén szerepe és lehe-

tőségei ebben; önálló véleményalkotásra való képesség fejlesztése a 

kutatásokról, ipari trendekről a fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

globális kérdések és problémák 

felvetése és megvitatása az ener-

giatermelés, ipari felhasználás te-

rületéről; 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

 

kommunikációs, vál-

lalkozói digitális és 

kreatív tevékenységi 

kompetenciák gya-

korlati működtetése;  

 



 

 

  



 

 

FAKULTÁCIÓ 

11-12. évfolyam 

A fizika tantárgyat fakultációs keretekben választók számára az általános műveltséget 

elmélyítő, pályaválasztási szakasz a tizenegyedik évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik 

évfolyam végéig tart, önálló, osztálykerettől független csoportban.  

Alapvető feladata - a tanulók érdeklődésének, adottságának megfelelően - a Nemzeti 

Alaptanterv fejlesztési feladatainak és az érettségi követelményeinek az összehangolása. Ebben 

a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv 

kulcskompetenciáinak a tudatosítására kell elsősorban törekedni. A korábbi nevelési 

szakaszokra vonatkozó elvárások további erősitése mellett a fizika tudomány diszciplináris 

felépítésének megismerése, a fogalomrendszer absztrakciós szintjének növelése és a 

problémamegoldásban való jártasság magasabb szintre való emelése azért cél, mert a vonatkozó 

csoport tagjai a műszaki felsőoktatásban és a fizikára alapozott szakmákban kívánnak 

helytállni. A várhatóan emelt szintű érettségi tantárgyként való választás miatt cél a vizsgára 

való eredményes felkészítés is. 

A fakultációs csoport tanterve abból indul ki, hogy a Nemzeti alaptantervben leírtaknak 

megfelelően a tanuló  

1. azonosítani tudja a fizika körébe tartozó problémákat, a természeti és technikai környezet 

leírására a megfelelő fizikai mennyiségeket használ, a jelenségek értelmezése során a 

megismert fizikai elveket alkalmazza;   

2. a megismert jelenségek kapcsán egyszerű számolásokat végez, grafikus formában 

megfogalmazott feladatokat old meg, egyszerű méréseket, megfigyeléseket tervez, 

végrehajt, kiértékel, ábrákat készít;  

3. tud információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a rendelkezésre 

álló információforrásokban, elektronikus adathordozókon, nyitottan közelít az 

újdonságokhoz folyamatos érdeklődés mellett;  

4. ismeri a fenntartható fejlődés fogalmát és fizikai vonatkozásait, elősegítve ezzel a 

természet és környezet, illetve a fenntartható fejlődést segítő életmód iránti 

felelősségteljes elköteleződés kialakulását;   



 

 

5. felismeri és megérti a természettudományok különböző területei között fennálló 

kapcsolatokat konkrét jelenségek kapcsán 

6. eligazodik a közvetlen természeti és technikai környezetben, illetve a tanultakat 

alkalmazni tudja a mindennapokban használt eszközök működési elvének megértésére, 

a biztonságos eszközhasználat elsajátítására;   

7. felismeri az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, 

tudatosítja az emberiség felelősségét a környezet megóvásában;   

8. fel tudja tárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét;  

9. képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásában szemlélni, az emberiség 

fejlődéstörténetét, jelenét és jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni;  

10. tisztában van azzal, hogy a tudomány művelése alapvetően társadalmi jelenség;   

11. különbséget tud tenni a valóság és az azt leképező természettudományos modellek, 

leírások és világról alkotott képek között;  

12. felismeri, hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a 

jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja, a fizika törvényei általánosak, amelyek a 

kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is 

érvényesek. 

Ezen túlmenően jelen tanterv feltételezi, hogy az előző négy év eredményeképpen a tanuló 

olyan tudáshálóval rendelkezik, mely 

 tapasztalatokon, kisérleteken, demonstrációkon alapul vagy azokhoz kötődik 

 fogalomrendszere nem feltétlenül teljes, de koherens 

 kvalitatív leírást képes adni jelenségekről 

 alapvető összefüggéseket ismer és alkalmazni tud 

 Az összetettebb kvantitatív leírást értelmezni képes 

 mennyiségi kapcsolatokat képes megállapítani grafikonok vagy táblázatok alapján. 

 Ismeri és egyszerű esetekben alkalmazni tudja a megmaradási törvényeket 

 tanult összefüggésekre vonatkozó alapfeladatokat képes megoldani 

 képes modellekben gondolkodni 

 matematikai eszköztára és készségei numerikus feladatok rutinszerű megoldását teszik 

lehetővé a megelőző ismereti szinten 



 

 

 rendelkezik alapvető méréstechnikai ismeretekkel 

 használni tud digitális alkalmazásokat mérésre, kiértékelésre 

Általános célok és követelmények 

Az alapszinten megfogalmazott követelményeken túl elvárjuk 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, a témakörök közötti kapcsolatoknak a felismerését 

 a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazását 

 egy témakörön belül a tények, alapvető törvények, következtetések szabatos kifejtését szó-

ban és írásban 

 az alapfogalmak matematikai szintű megfogalmazását 

 a törvények matematikai egyenlet formájában történő megfogalmazását, azok oksági logi-

kájának ismeretét 

 az alaptörvények kísérleti igazolását 

 az alapvető mérési eszközök és azok alkalmazhatósági területének ismeretét 

 egyszerű mérések elvégzését adott mérési terv alapján 

 ellenőrző vagy érték-meghatározó mérés elvégzését önálló terv alapján 

 részletes mérési jegyzőkönyv készítését 

 mérési grafikon készítését, az értelmezés matematikai megfogalmazását 

 a mérési hibák felismerését, végeredményt befolyásoló szerepük értékelését 

 mérési hibaszámítást 

 a mértékegységek jelentőségének ismeretét, használatát 

 az elterjedten használt, SI-n kívüli mértékegységek ismeretét 

 a hétköznapi jelenségek magyarázatát 

 a természeti törvények új szituációban való alkalmazását 

 törvények alkalmazását összetett feladatok megoldásában 

 a természeti törvények érvényességi körének ismeretét 

 időbeli tájékozottságot a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban 

 a környezetvédelem fontosságának, az ez irányú tevékenység lehetőségének felismerését 

 

A fizikából középszinten érettségizőnek az alábbi kompetenciák meglétét kell 

bizonyítania: 



 

 

 Ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai esz-

közök működésével; 

 A természettudományos gondolkodás, megismerési módszerek alapvető sajátosságai-

nak felismerése; 

 Alapmennyiségek mérése; 

 Egyszerű számítások elvégzése; 

 Egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése; 

 Grafikonok, ábrák értékelése, elemzése, 

 Mértékegységek, mértékrendszerek használata; 

 A tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 A napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megér-

tése, a természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése, 

 Időbeli tájékozódás a fizikatörténet legnagyobb alakjairól és legfontosabb eseményeiről 

 Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, 

Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Thomson, Rutherford, Curie-csa-

lád, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő. 

 Geo-és heliocentrikus világkép, a fény természetének problémája, távcső és mik-

roszkóp, a gőzgép és alkalmazásai, dinamó, generátor, elektromotor, az elektro-

mágnesség egységes elmélete, az elektron felfedezésének története, a röntgensu-

gárzás, a radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása, a kvantummechanika, az űr-

hajózás történetének legfontosabb eseményei, a félvezetők. 

A fizikából emelt szinten érettségizőnek az alábbi kompetenciák meglétét kell 

bizonyítania: 

 Fizikai ismereteivel értelmezi és magyarázza a mindennapokban tapasztalt jelenségeket, 

a technikai eszközök működését; 

 Ismeri és alkalmazza a természettudományos gondolkodást, a megismerési módszere-

ket; 

 Alapmennyiségek mérése, azokból származtatott mennyiségek meghatározása mérési 

eljárással; 

 Mennyiségi kapcsolatok feltárása méréssel; 

 Számítások elvégzése a tanult összefüggésekkel, összetett esetben is; 

 Egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése; 

 Grafikonok, ábrák, táblázatok értékelése, elemzése, következtetések levonása; 



 

 

 Tapasztalatok (megfigyelés, mérés, kísérlet) alapján grafikonok, ábrák, táblázatok lét-

rehozása; 

 Mértékegységek, mértékrendszerek pontos használata (SI és a technikában, hétközna-

pokban és a tudományos életben használt egyéb mértékegységek); 

 A tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 Korrekt szöveges témakifejtés; 

 A napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák fizikai tartalmú 

elemzése, a természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák vitaképes isme-

rete; 

 Időbeli tájékozódás a fizikatörténet legnagyobb alakjairól és legfontosabb eseményeiről 

 Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 

Joule, Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Thomson, Rutherford, 

Curie-család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő. 

 Geo-és heliocentrikus világkép, determinizmus, a fény természetének problé-

mája, távcső és mikroszkóp, a gőzgép és alkalmazásai, dinamó, generátor, elekt-

romotor, az elektromágnesség egységes elmélete, az elektron felfedezésének tör-

ténete, a röntgensugárzás, a radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása, a kvan-

tummechanika, az űrhajózás történetének legfontosabb eseményei, a félvezetők. 

11. Évfolyam 

 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 108 

11. évfolyam tananyaga Óraszám 

15. Kinematika 14 

16. Dinamika 15 

17. Munka, energia 12 

18. Merev test rögzített tengely körüli forgása 8 

19. Gravitáció 6 

20. Kinetikus gázmodell 8 

21. Hő. Termikus és mechanikai kölcsönhatások 12 

22. II. főtétel 6 

23. Hőtágulás 6 



 

 

24. Halmazállapotváltozás 9 

25. Témahetek (fenntarthatóság, pénzügy) 6 

26. Rendszerezés 6 

Összesen 108 

Tematikai egység 1. KINEMATIKA Órakeret 14 

óra 

A tematikai egység nevelési-fej-

lesztési céljai 

A mérési eredmények grafikus ábrázolása, a fizikai 

összefüggések megjelenítése grafikonon, grafikus 

módszerek alkalmazása probléma- megoldásban → 

matematikai, gondolkodási kompetenciák fejlesztése  

Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika 

kínálta korszerű módszerekkel (saját készítésű video-

felvételek értékelése, mobiltelefon vagy szenzorok 

alkalmazása mérőeszközként, stb.) → a tanulás kom-

petenciái, digitális, kompetencia fejlesztése; matema-

tikai, gondolkodási kompetenciák fejlesztése 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A kinematika témakörre 

vonatkozó ismeretek 

szintetizáló áttekintése, fogalmi 

rendszerének kiegészítése, 

matematikai kapcsolataik 

vektori szintű megfogalmazása 

Alapfogalmak (Vonatkoztatási 

rendszer, helyvektor, pálya, út, 

elmozdulás-vektor) 

Sebességvektor fogalma 

Az út meghatározása a 

sebességnagyság-idő függvény 

alapján 

Gyorsulásvektor fogalma 

 A tanulótól elvárjuk, hogy 

a környezetünkben zajló fo-

lyamatok leírásánál megértse, 

hogy az anyag állandó moz-

gásban, változásban van;  

rendezze és elmélyítse az ed-

digi tanult fogalmakat; 

hangsúlyozza a leíró mennyi-

ségek vektor jellegét, begya-

korolja annak használatát; 

pontosítsa a pillanatnyi és át-

lagértékek fogalmát; 

A matematikával való 

szoros szinkronitás már 

több mint koncentráció. 

A matematikai ismere-

tek eszközül szolgál-

nak: egyenletek, függ-

vények, paraméteres 

problémák. Fontos a 

jártasság az egyenlet-

rendezésben, a fejlett 

számolási készség, a 

komoly, elvont gondol-

kodás. A rezgések és 

hullámok kinematikai 



 

 

Tangenciális és centripetális 

gyorsuláskomponens 

A sebességnagyság 

meghatározása a tangenciális 

gyorsulás-idő függvény alapján 

Speciális mozgások: egyenletes 

mozgás, egyenletesen változó 

mozgás 

Hajítások (függőleges, 

vízszintes) 

Szögsebesség. Szögsebesség és 

kerületi sebesség 

A szögelfordulás 

meghatározása a szögsebesség-

idő függvény alapján 

A szöggyorsulás. A 

tangenciális gyorsulás 

meghatározása a 

szöggyorsulásból 

A szögsebesség meghatározása 

a szöggyorsulás-idő függvény 

alapján 

Egyenletes körmozgás 

tegye természetessé a tömeg-

pontra értelmezett mennyisé-

gek tömegpontrendszerre tör-

ténő kiterjesztésének módját; 

megismerje, és részben be-

gyakorolja az alapvető mé-

rési, értékelési eljárásokat; is-

merje a folyamatok időbeli 

változását leíró változási 

gyorsaság fogalmát; annak 

geometriai interpretációját; 

ismerje a sebesség és gyorsu-

lás általános fogalmát egye-

nes vonalú és körmozgásra 

vonatkozóan, valamint ezek 

kiszámítási módjait; 

ismerje a mozgások szuperpo-

zíciójának elvét, tudja alkal-

mazni vízszintes hajítás ese-

tére 

ismerje a mozgások vizsgála-

tának módjait, az idő és hosz-

szúságmérés eszközeit, tudjon 

stroboszkópos vagy video fel-

vételt elemezni megfelelő 

szoftverek segítségével; 

jellemzőinek időbeni 

(és térbeli) változása 

szorosan kapcsolódik a 

trigonometrikus függ-

vények és transzformá-

cióik témaköréhez. A 

függvényszemlélet al-

kalmazása szükséges az 

állapotsíkon. 

 

 

Tematikai egység 
 2. DINAMIKA 

15 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mechanikai kísérletek értelmezése, elvégzése: ok-okozati kapcsolat 

felismerése, egyszerű mechanikai mérőeszközök használata, a mérési 

hiba számolása, a tapasztalatok önálló összefoglalása. → A tanulás 

kompetenciái; a matematikai, gondolkodási kompetenciák  



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A dinamika témakörre 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, pontosítása és 

kiegészítése 

Tehetetlenség törvénye. 

Inerciarendszer, Galilei-féle 

relativitási elv 

Tömegközéppont fogalma és 

meghatározása 

Lendület fogalma. Lendület-

megmaradás törvénye, 

ütközések 

Az erő fogalma. Erőlökés. 

Tehetetlen tömeg 

Erőtörvények: rugóerő, 

gravitációs erő, közegellenállási 

erő, Coulomb erő, mágneses 

Lorentz erő, nukleáris erő 

Kényszererők. Nyomóerő, 

kötélerő, tapadási és csúszási 

súrlódási erő 

A lejtő 

Külső és belső erők, zárt 

rendszer 

A dinamika alaptörvénye, az 

erőhatások függetlenségének 

elve 

A hatás-ellenhatás törvénye 

A mozgásegyenlet és 

algoritmikus megoldása 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

rendszerezze és mélyítse az 

eddigi ismereteket; 

hangsúlyozza az előforduló 

mennyiségek vektorjellegét, 

gyakorolja azok használatát; 

gyökereztesse meg az ok-

okozati összefüggések felis-

merésének igényét; 

erősítse a fizika egyes terüle-

teinek kapcsolatát az egysé-

ges erőtani tárgyalás révén; 

felvillantsa a determinizmus 

és a jósolhatóság fogalmának 

kapcsolatát, korlátait; 

A tanulótól elvárjuk, hogy  

ismerje a newtoni dinamika 

alaptörvényeit; 

tudja alkalmazni az egyes 

törvényeket pontszerű testek 

mozgásánál, tömegpontrend-

szerek vizsgálatánál; 

ismerje a tömegközéppont fo-

galmát, tegyen különbséget a 

tömegpontrendszer globális 

és részletes leírása között; 

tudja alkalmazni a lendület-

megmaradás törvényét sík-

beli problémák esetén is; 

A geometriával a rajzolás, 

szerkesztés, hasonlóság 

alkalmazása teremt kap-

csolatot. 

Csillagászattal, földrajz-

zal, űrkutatással a boly-

gómozgás, Kepler törvé-

nyei, az mesterséges hol-

dak, kozmikus sebességek 

révén. 

Történelemmel, filozófiá-

val, vallással, művésze-

tekkel a nyugalom, a moz-

gás viszonylagossága 

kapcsán, (Arisztotelész, 

Ptolemaiosz, Kepler, Ko-

pernikusz, Galilei, New-

ton stb., és hatásuk a tár-

sadalomra, a tudományra, 

a kultúrára, a tudományok 

fejlődésére) 



 

 

Néhány speciális mozgás 

dinamikai jellemzése: egyenes 

vonalú egyenletes, egyenes 

vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikai feltétele 

Pontszerű test egyensúlya 

Tömegközépponti tétel 

a leggyakrabban előforduló 

erőfajták ismerete mellett ad-

jon számot a környezetünk-

ben legáltalánosabban meg-

nyilvánuló kölcsönhatások-

ról; 

tudja használni a tapadási és 

súrlódási erőről tanultakat 

konkrét problémák tárgyalá-

sakor; 

ismerje a mozgásegyenlet al-

goritmikus megoldását; 

tudja elvégezni az alapvető 

dinamikai méréseket; 

ismerjen mérési elveket 

 

Tematikai egység 3. MUNKA, ENERGIA 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A 

tanult fizikai törvények kísérleti tapasztalatokra alapozott, szabatos, 

esszé-szerű szóbeli és írásbeli kifejtése. A tanult általános fizikai 

törvények alkalmazása hétköznapi jelenségek magyarázatára (pl. 

közlekedésben, sportban,).→ A tanulás kompetenciái; a matematikai, 

gondolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A munka, energia témakörre 

vonatkozó ismeretek 

kiegészítése 

A munka fogalma. Teljesítmény 

Változó erő munkája. A munka 

kiszámítása az útirányú 

erőkomponens-út függvény 

ismeretében 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

rendszerezze az eddigi is-

mereteket; 

a már meglévő matematikai 

ismeretekre alapozva széle-

sítse a munka kiszámolási 

módjának skáláját; 

Környezettudatosság, 

munka és energia kapcso-

lata, gazdaságosság vizs-

gálata a földraj és a törté-

nelemmel teremt kapcsola-

tot. Az utóbbihoz a tudo-

mánytörténeti ismeretek is 

kötődnek. 



 

 

Néhány erő munkájának 

kiszámítása: gravitációs erőé 

(homogén, inhomogén tér), 

rugóerőé, súrlódási erőé, 

Coulomb erőé 

Konzervatív erő fogalma, 

disszipatív erő 

Mozgási energia fogalma, 

A mozgási energia kiszámítása 

haladó- és forgómozgás esetén 

Rugalmas ütközés 

Munkatétel haladó mozgásnál 

Magassági, gravitációs, 

rugalmas, Coulomb energia 

A potenciális energia fogalma 

Mechanikai energiatétel. Mecha-

nikai energia-megmaradás 

erősítse azt az ismeretet, 

hogy a munka és energia az 

anyag viselkedésének egyik 

legfőbb megnyilvánulási 

formája; 

 A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a változó erő mun-

kája kiszámításának grafi-

kus lehetőségét; 

tudja kvantitatívan is jelle-

mezni a mechanikai energi-

afajtákat 

ismerje a konzervatív és 

disszipatív kölcsönhatáso-

kat, a potenciális energia fo-

galmát; 

feladatok és problémák 

megoldása során tudja al-

kalmazni az energia-meg-

maradás általános törvé-

nyét, a munkavégzési folya-

matok jellemzőjeként a tel-

jesítmény és a hatásfok fo-

galmát; 

tudja alkalmazni a munkaté-

telt tömegpontok esetére és 

egyszerű tömegpontrend-

szerekre. 

Energiafajták, átalakulásuk 

a biológia témakörein be-

lül a szervezet energiafel-

használásához köthetők. 

 

Tematikai egység 
4. MEREV TEST RÖRZÍTETT TENGELY 

KÖRÜLI FORGÓMOZGÁSA 8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Analógia felfedeztetése a haladó és forgómozgás között. A valós 

tárgyak mozgásának leíró és elemző megismerése → a matematikai, 

gondolkodási kompetenciák  



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, isme-

retek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A forgómozgás témakörére 

vonatkozó ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

A tehetetlenségi nyomaték 

fogalma, meghatározása 

A perdület fogalma 

A perdület-megmaradás 

törvénye 

A forgatónyomaték fogalma 

A perdülettétel 

Erőrendszer ekvivalens 

eredője. Erőpár 

A súlypont 

Merev test egyensúlyának 

általános feltételei 

Egyensúlyi helyzetek, 

stabilitás 

Egyszerű gépek 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

a tömegpontokra értelmezett 

alapfogalmak, valamint a moz-

gások szuperpozíciója elvének 

alkalmazásával kinematikailag, 

dinamikailag és energetikailag 

tárgyalja a merev test rögzített 

tengely körüli forgását; 

általánosítsa a mechanikai 

egyensúly fogalmát; 

tisztázza az erőrendszert he-

lyettesítő koncentrált eredő 

fiktív voltát. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a merev test rögzített 

tengely körüli forgását, tudjon 

számításos feladatokat is meg-

oldani e témakörben; 

ismerje a forgatónyomaték fo-

galmát, koncentrált erők eseté-

ben tudja is kiszámolni; 

a merev test egyensúlyának 

feltététele alapján tudja ma-

gyarázni a lejtők, emelők, csi-

gák működését. 

Technikával: egyszerű gé-

pek szerepe a mindennapi 

gyakorlatban. 

Biológiai vonatkozások az 

izmok, végtagok mozgásá-

ban 

 

Tematikai egység 5. GRAVITÁCIÓ 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult kinematikai, dinamikai és energetikai ismeretek értő 

alkalmazása a gravitációs térben; a bolygómozgások és a műholdas 

rendszerek működtetésének megértése → a digitális kompetenciák; a 



 

 

kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, isme-

retek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kepler törvényei, 

bolygómozgás 

Az általános tömegvonzás 

törvénye 

Kepler 3. törvénye a 

dinamika alaptörvénye 

alapján 

Cavendish kísérlete 

A súlytalanság 

A súlyos és tehetetlen tömeg. 

Eötvös kísérlete 

A gravitációs tér 

Mesterséges égitestek, 

távközlési műholdak 

Első és második kozmikus se-

besség 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

elkülönítve tárgyalja a homogén 

és inhomogén gravitációs teret, 

de világítsa meg a kettő kapcso-

latát 

hangsúlyozza a tömegvonzási 

törvény univerzalitását; 

tisztázza a hétköznapi szóhasz-

nálatban is előforduló fogalmak 

fizikai tartalmát, pontos értelme-

zését; 

felvillantsa a műholdas informá-

ció közvetítés és az űrhajózás le-

hetőségeit, nehézségeit. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje Kepler és elődeinek 

munkásságát, Kepler törvényeit, 

azok tapasztalati jellegét, s elmé-

leti magyarázatát; 

tudja összekapcsolni Kepler és 

Newton eredményeit 

ismerje Cavendish kísérletét; 

legyen tisztában a súlytalanság 

fogalmával; 

tudja megkülönböztetni a súlyos 

és tehetetlen tömeg fogalmát; 

értse a műholdak mozgását, is-

merje az első és második kozmi-

kus sebesség fogalmát. 

A csillagászati vonatkozá-

sok a földrajzhoz, történe-

lemhez kapcsolják. A 

technikához a kommuni-

káció területén való fel-

használás. 



 

 

 

Tematikai egység 6. KINETIKUS GÁZMODELL 8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elméleti modellek alkalmazása. Az “ideális” gáz absztrakt fogalmának 

használata, a makro és mikro leírás kapcsolatának ismerete. 

Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése 

részecskemodell segítségével Az általános érvényű fizikai fogalmak 

mélyítése, a törvények matematikai megfogalmazása. Az állapotjelzők, 

állapotváltozások megértése, szemléltetése bármely állapot-diagramon. 

→ A tanulás kompetenciái; a digitális kompetenciák; a matematikai, 

gondolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A gázok tulajdonságai 

Brown-mozgás, diffúzió 

Az ideális gáz kinetikus 

modellje 

A hőmozgás és az 

állapotjelzők kvantitatív 

értelmezése 

Hőérzet, empirikus 

hőmérsékleti skálák, hőmérők, 

Kelvin-skála 

Az ideális gázok 

állapotegyenlete, több 

formában 

Avogadro törvénye. 

Anyagmennyiség 

Állapotegyenletek 

Boyle- Mariotte törvény 

Gay-Lussac törvényei 

Állapotdiagrammok 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

a gázok konkrét példája kapcsán 

megmutassa a modellezés lénye-

gét, alkalmazásának előnyeit, 

hátrányait; 

a Kelvin-skála kiépítésével 

szemléltesse a tapasztalaton ala-

puló gondolkodás logikáját; 

ismerje a termikus egyensúly fo-

galmát 

különbséget tegyen az állapotjel-

zők fajtái között; 

összekapcsolja a mikroszkopikus 

és makroszkopikus leírást. 

A tanulótól elvárjuk, hogy  

értse a sokrészecske-rendszerek 

makro- és mikroállapotának kap-

csolatát; 

ismerje a termodinamikai rend-

szerek jellemzésére szolgáló ál-

lapotjelzőket, azok szerepét; 

A gáztörvények, az anyag-

halmaz belső energiája 

központi fogalom a kémiá-

ban is. A részecskék hő-

mozgásának vizsgálata 

egyben a kémiai reakciók 

előfeltételének, illetve 

azok sebességének elem-

zése is. 

Földrajzzal, meteorológiá-

val: légköri nyomás, baro-

méter. 

 



 

 

értse a gázhőmérő alkalmazásá-

nak előnyeit, ismerje a skála ki-

építésének lépéseit; 

ismerje az extenzív és intenzív 

állapotjelzőket, tudja használni 

az állapotjelzők kapcsolatát kife-

jező törvényeket (Boyle-Mari-

otte, Gay-Lussac, Avogadro) 

számításos feladatokban is; 

tájékozódni tudjon az állapotdi-

agramokon 

 

Tematikai egység 
7.  HŐ. TERMIKUS ÉS MECHANIKAI 

KÖLCSÖNHATÁSOK 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hőmérséklet és hőmennyiség fogalmának értő szétválasztása; energia-

változtató folyamatok megkülönböztetése; speciális folyamatok hőtani 

elemzése; erő és hótőgépek működési elvei, jellemző paraméterei;  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, isme-

retek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmennyiség 

Az ideális gáz energiája 

Az I. főtétel 

A gázon végzett munka 

kiszámítása 

A hőközlés kvalitatív 

értelmezése 

A hő és a munka egyenértéke 

Hőkapacitás, mólhő és fajhő 

állandó térfogaton és állandó 

nyomáson 

Speciális folyamatok termo-

dinamikai elemzése (állandó 

térfogatú, állandó nyomású, 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a termodinamikai rend-

szer belső energiája megváltoz-

tatásának módozatait, értse 

azok mértékének leírására szol-

gáló fizikai mennyiségek (Q, 

W) szerepét, a munka hő-

egyenértékét; 

tudjon különbséget tenni álla-

potjelzők és folyamatleíró 

mennyiségek között 

tudja megfogalmazni és alkal-

mazni a termodinamika I. főté-

Történelemmel, filozófiá-

val, vallással a technikai 

eszközök, felfedezések, ta-

lálmányok (gőzgép, gőz-

mozdony, stb.) alkalmazá-

sának a társadalom fejlődé-

sére gyakorolt hatása kap-

csán (piramisok építése, 

ókori hajítógépek). Milyen 

korban éltek? ( Pascal, Ar-

khimédész, stb.)  

 



 

 

állandó hőmérsékletű, adiaba-

tikus, egyenletesen változó 

nyomású folyamatok) 

telét, felhasználva a hőkapaci-

tás és fajhő fogalmával kapcso-

latos ismereteket. 

ismerje az elsőfajú perpetuum 

mobile kifejezést, értse a meg-

valósítás lehetetlenségét 

tudjon egyszerű kalorimetrikus 

méréseket elvégezni 

 

Tematikai egység 8. II. FŐTÉTEL 6 óra  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejezet célja, hogy a folyamatok irányát meghatározó törvényszerű-

ség általánosságát tudatosítsa; 

képessé tegye a tanulót a hőhalál kérdésében állást foglalni; 

ismertesse a legalapvetőbb körfolyamatokat; 

igazolja a perpetuum mobile lehetetlenségét. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A II. főtétel 

Ekvipartíció tétele 

Reverzibilis és irreverzibilis 

folyamatok 

Rend és rendezetlenség 

Munkavégző körfolyamatok gáz 

munkaközeggel 

Hőerőgépek, hűtőgépek 

Termodinamikai folyamatok 

hatásfoka 

Perpetuum mobile 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

tudja megfogalmazni a folyama-

tok irányát megszabó törvényt 

zárt rendszerre; 

ismerje néhány megnyilvánulá-

sát;  

ismerje a reverzibilitás és irrever-

zibilitás fogalmát; 

nyílt folyamatokból kiindulva, a 

körfolyamatok alapján értse a hő-

erőgépek működésének elvét; 

ismerje a hatásfok meghatározá-

sának módját; 

ismerje a hőszivattyút. 

 



 

 

ismerje a másodfajú perpetuum 

mobile fogalmát, létezésének le-

hetetlenségét, a periodikus hőerő-

gép működési elvét 

 

Tematikai egység 9. HŐTÁGULÁS 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás gyakorlati szerepének hangsúlyozása; a hőtágulási jelen-

ség halmazállapotok szerinti különbözőségének megértése; vonal-

menti, felületi és térfogati hőtágulás modellszerű értelmezése és kvan-

titatív leírása; a hőtágulás mértékének érzékelése; hőtáguláson alapuló 

eszközök megismerése;  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szilárd testek vonalmenti, felületi 

és köbös hőtágulása 

Folyadékok térfogati hőtágulása 

Hőtágulási együtthatók vizsgá-

lata (gáz, folyadék, szilárdtest) 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a folyadékok és szilárd 

testek jellemző tulajdonságait; 

ismerje a hőtágulás jelenségét, 

mennyiségi törvényeit vonalas, 

felületi és térfogati esetre is; 

tudja vizsgálni a hőtágulási 

együtthatókat; 

tudja ismereteit alkalmazni szá-

mításos feladatokban is; 

tudja szemléltetni a hőtágulást 

egyszerű kísérlettel 

Ismerje fel a jelenséget a gyakor-

lati életben is. 

A hőtágulás jelenségé-

nek számtalan vetülete 

van a gyakorlati-, 

technikai életben, 

ahogy a szigetelésnek 

és a földelésnek is. 

Ugyanitt kap szerepet 

a nyomásmérés, hő-

erőgép is. 

 

 

Tematikai egység 10. HALMAZÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK 9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

az ismert halmazállapotok és halmazállapotváltozások modellező 

értelmezése, az energia viszonyok kvantitatív leírása; alapmérések 

elvégzése; az anyag újabb állapotainak megismerése 



 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Szilárd testek fajhője, 

mikroszkopikus értelmezés 

Folyadékok fajhője. 

Kalorimetria 

Párolgás, lecsapódás. 

Telített és telítetlen gőz. Forrás 

Fagyás, olvadás 

Kritikus állapot. Gáz-, 

gőzállapot. Cseppfolyósítás. 

Páratartalom, csapadék. 

Égéshők, fűtőértékek 

A víz 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

a különböző fázisátalakuláso-

kat tudja jellemezni hőmér-

séklet, nyomás, térfogat és 

energia szempontjából; 

tudja ezt alkalmazni fázisát-

alakulással kapcsolatos fel-

adatokban is; 

ismerje az égéshők, fűtőérté-

kek gyakorlati jelentőségét; 

képes legyen mérés útján fé-

mek fajhőjének, a jég olvadás-

hőjének meghatározására. 

A halmazállapot vál-

tozások elemzése fon-

tos információkat ad 

egyrészt a kémiai és 

biológiai folyamatok 

jellemzéséhez, más-

részt a geológiai és a 

meteorológiai vizsgá-

latokhoz és a minden-

napi jelenségek kö-

zötti eligazodáshoz.  

 

 

Tematikai egység 11.  TÉMAHETEK 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gazdaságosság szerepének tudatosítása a fizikai folyamatokban; 

energiatakarékosság lehetőségeinek azonosítása; 

a klímaváltozás fizikai vonatkozásainak ismeretekbe illesztése; 

önálló véleményalkotásra való képesség a kutatásokról, ipari fejleszté-

sekről a fenntarthatóság szempontjából 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

energiahordozók, villamosener-

gia-hálózat, gépek alkalmazása, 

motorok működése; csapadék-

képződés, járművek fejlesztése; 

félvezetők alkalmazása;  

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megter-

vezésében és megvalósításában 

kommunikációs, vállal-

kozói digitális és kreatív 

tevékenységi kompeten-

ciák gyakorlati működte-

tése;  

 

Tematikai egység 12. RENDSZEREZÉS 6 óra 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

analógiák, tartalmi és formai kapcsolatok felismerése; szintetizá-

lás; 

bevésés 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes és összetett feladatok 

formájában a tanév során érin-

tett témakörök gyakorlása. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

az érintett témákban érettségi 

szintű feladatokat képes le-

gyen megoldani 

A matematika fakultá-

ciós tagok számára a 

differenciálszámítás és 

a változási gyorsaság 

jellegű mennyiségek 

összekapcsolása, a 

grafikus számolási 

módok és az integrál-

számítás kapcsolata 

felismerhető. 

 

12. évfolyam 

 

Heti óraszám: 4  

Éves óraszám: 128 

Témakör Óraszám 

13. Elektrosztatika 16 

14. Egyenáram 16 

15. Mágnességtan 20 

16. Mechanikai rezgések és hullámok 10 

17. Elektromágneses rezgések és hullámok 8 

18. Optika 12 

19. Atomfizika 10 

20. Magfizika 10 

21. Csillagászat 6 

22. Relativitáselmélet 4 

23. Témahetek 8 



 

 

24. Rendszerező ismétlés, gyakorlás 8 

Összesen 128 

 

Tematikai egység 1. Elektrosztatika 16 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzékeinkkel közvetlenül nem megtapasztalható erőtér (elektromos, 

mágneses) fizikai fogalmának kialakítása, az erőtér jellemzése fizikai 

mennyiségekkel. Analógia felismerése eltérő tartalmú, de hasonló alakú 

törvények között (pl. tömegvonzási törvény és Coulomb-törvény). Az 

anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük alapján (vezetők, 

félvezetők, szigetelők). → A tanulás kompetenciái; a matematikai, gon-

dolkodási kompetenciák  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapjelenségek. 

Töltésmegmaradás 

Az elektromos térerősség. 

Szuperpozíció 

Coulomb törvénye 

Erővonalak. Erővonalfluxus 

Munkavégzés elektrosztatikus 

mezőben 

Feszültség, potenciál 

Feszültségösszeg zárt görbe 

mentén 

Az elektrosztatikus mező 

forrásos, örvénymentes, 

konzervatív 

Térerősség, feszültség, potenciál, 

potenciális energia ponttöltés 

terében, homogén mezőben 

Ekvipotenciális felületek 

Fémek elektromos mezőben. 

Alkalmazások, földelés 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje az elektromos tér leírá-

sára, jellemzésére használt fizikai 

mennyiségeket, azok jelölését, 

mértékegységeit; 

Ismerje a töltések közötti erőha-

tás leírására vonatkozó Coulomb 

törvényt, tudjon erre vonatkozó 

feladatot megoldani; tudjon meg-

magyarázni a témakörhöz kap-

csolódó természeti és fizikai je-

lenségeket; 

ismerje fel az elektrosztatikus tér 

konzervatív voltát, alkalmazza a 

megfelelő mechanikai ismereteit 

töltés mező béli mozgása során; 

Alkalmazza elektrosztatikai is-

mereteit fémekre általában és 

kondenzátorra, ismerje azok tech-

nikai vonatkozásait; 

Technikai eszközök 

működésének alapja 

az elektrosztatikus 

kölcsönhatás.  

Érintésvédelmi isme-

retek a biológiához 

kapcsolják. 



 

 

Vezetők és szigetelők 

Kapacitás. Kondenzátorok 

Dielektrikumok, dielektromos 

állandók 

Kondenzátor energiája 

ismerje a dielektrikumok szere-

pét. 

 

 

Tematikai egység 2. EGYENÁRAM 16 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromosságtani fizikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati 

életben (érintésvédelem, baleset-megelőzés, 

energiatakarékosság). Elektromos technikai eszközök 

működésének fizikai magyarázata modellek, sematikus szerkezeti 

rajzok alapján. Az elektromos energia-ellátás összetett technikai 

rendszerének elemzése fizikai szempontok szerint. → a tanulás 

kompetenciái; a digitális kompetenciák; a matematikai, 

gondolkodási kompetenciák;   

Gyakorlati tevékenység egyszerű áramkörök összeállításában, mé-

rőműszerek használatában. A fizika és a kémia kapcsolatának ki-

emelése (pl. az elektromos kölcsönhatás és az ionos kémiai kötés, 

a termokémiai alapfogalmak és a termodinamika I. főtételének 

kapcsolódása, a reakciókinetikai alapfogalmak és a kinetikus gáz-

modell összekapcsolása, a tiszta és szennyezett félvezetők kémiai 

kötéseinek és elektromos vezetésének kapcsolata). 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenáramok témakörére 

vonatkozó ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az áramkör részei,  

Az áramerősség fogalma. Ohm 

törvénye. Az ohmikus 

ellenállás fogalma 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

tudja, hogyan alakul ki az 

áram fémekben, folyadékok-

ban; 

legyen tisztába az áramköri 

elemek és az azokat jellemző 

mennyiségek fogalmával 

A technikával, háztar-

tással, a mindennapi 

gyakorlattal: szigete-

lés, földelés, háztartási 

elektromos eszközök, 

energiaháztartás, kép-

alkotás,  

Kémiával: az atomok 

vonalas színképe, a 



 

 

Az ellenállás 

hőmérsékletfüggése, 

vezetődarabok ellenállása 

Az áram munkája, Joule 

törvénye 

Elemek, galvánelem, 

akkumulátor 

Ohm törvénye teljes 

áramkörre, kapocs-, 

belsőfeszültség, elektromotoros 

erő, belső és külső ellenállás 

Kirchhoff törvényei 

Fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása 

Telepek soros és párhuzamos 

kapcsolása 

Mérőműszerek. Méréshatár 

kiterjesztése. Mérésre alkalmas 

kapcsolások 

Áramvezetés gázokban, 

vákuumban  

Félvezetők fogalma, félvezető 

eszközök, alkalmazások 

A szupravezetés jelensége 

tegyen különbséget a külön-

böző típusú áramforrások kö-

zött 

legyen képes áramköri számí-

tásokat elvégezni, és értse 

azok technikai vonatkozásait; 

ismerje azon fizikusok tevé-

kenységét, kiknek neve mér-

tékegységként él tovább; 

tudjon egyszerű áramköröket 

összeállítani, azokban feszült-

séget és áramerősséget mérni, 

hídkapcsolást ellenállás meg-

határozásra használni; 

ismerje a félvezetők szerepét, 

alkalmazási területüket 

legyen tisztába az érintésvé-

delmi alapismeretekkel 

ismerje a szupravezetés jelen-

ségét, jelentőségét. 

 

periódusos rendszer 

felépülése, az elemek 

közötti reakciók, 

elektrolízis, galván-

elem, akkumulátor, 

rozsdásodás. 

Környezetvédelemmel: 

galvánelemek, akku-

mulátorok, rozsdáso-

dás. 

Biológiával: az áram 

hatása az élő szerve-

zetre, áramvezetés fo-

lyadékokban, távveze-

tékrendszer és a kör-

nyezet, 

 

Tematikai egység 3. MÁGNESSÉGTAN 20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világosabbá tegye az elektromos és mágneses tér kapcsolatát; 

megvilágítsa a témakörben előforduló törvények szimmetriáját, ezzel 

erősítve a fizika jelenségkörének egységességét; 

felismertesse a váltakozó áram létének lehetőségeit és ennek hétköznap-

jainkban természetes alkalmazását. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, isme-

retek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A mágneses mezőre 

vonatkozó ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Alapjelenségek, dipólus, 

mágnesezhetőség 

A Föld mágnesessége, 

iránytű, állandó mágnesek 

A mágneses indukcióvektor 

fogalma 

Indukcióvonalak. 

Indukciófluxus 

Különböző áramelrendezések 

által keltett mágneses tér 

jellemzése: egyenes vezető, 

körvezető, szolenoid, toroid 

Ampere féle gerjesztési 

törvény 

Para-, dia- és ferromágneses 

anyagok, permeabilitás 

A Lorentz erő 

Áramjárta vezetők egymásra 

hatása 

Részecskegyorsítók 

A mozgatási indukció. Lenz 

törvénye 

Váltakozó feszültség keltése. 

Pillanatnyi és effektív érték 

Harmonikusan változó áram 

A váltakozó áram munkája, 

teljesítménye ohmikus 

fogyasztó esetében 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje az mágneses tér leírására, 

jellemzésére használt fizikai 

mennyiségeket, azok jelölését, 

mértékegységeit; 

ismerje az egyes áramelrendezések 

által keltett mágneses mező szer-

kezetét és leírását; 

ismerje a dia-, para- és ferromág-

neses anyagok tulajdonságait; 

ismerje a mágneses és elektromos 

tér kapcsolatát; 

ismerje a Maxwell törvények kva-

litatív megfogalmazását, azok fi-

zika jelentését; 

értse a váltakozó áram előállításá-

nak fizikai alapjait, az effektív 

mennyiségek jelentését, tudjon fel-

adatokat megoldani ebben a téma-

körben. 

lássa miért nagyobb jelentőségű a 

váltakozó áram, mint az egyen-

áram; 

ismerje a váltakozó áram széles 

körű felhasználási lehetőségét; 

tudja magyarázni a ki és bekapcso-

lási jelenséget; 

ismerje a váltóáramú ellenálláso-

kat, azok fázisviszonyát,  

értse a rezgőkör működését, le-

gyen tisztába a felhasználási lehe-

tőségekkel; 

A Föld mágneses tere a 

földrajzi és a csillagá-

szati ismeretekhez köti a 

témakört, az állatok 

mágnességre érzékeny 

csoportja a biológiához. 



 

 

Mozgások mágneses 

mezőben. Töltött részecske 

elektromágneses mezőben 

Nyugalmi elektromágneses 

indukció, Faraday-törvény 

Kölcsönös indukció 

Önindukció 

Induktív és kapacitív 

ellenállás. Fázisviszonyok 

Teljesítmény váltakozó áramú 

körben, hatásos-, látszólagos 

teljesítmény 

A mágneses mező energiája. 

Energiasűrűség 

Gyakorlati alkalmazások: ge-

nerátor, motor, transzformá-

tor, háztartási fogyasztók, 

szállítási veszteség, környe-

zetvédelem 

ismerje az elektromágneses mező 

energiájának meghatározási mód-

ját; 

ismerje fel a jelenségeket a hétköz-

napokban is.  

Képes legyen a témakörhöz kap-

csolódó számítási feladatok meg-

oldására. 

 

 

Tematikai egység 4. MECHANIKAI REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A harmonikus rezgőmozgás mint speciális egyenesvonalú mozgás tár-

gyalása; a hullámtani fogalmak kiegészítése, mélyítése; 

az ismert és tárgyalt hullámtani jelenségek körének bővítése, ezzel az 

anyag kettős természete majdani tárgyalásának előkészítése; 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rezgőmozgás és a 

hullámmozgás témakörére 

vonatkozó ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

különbséget tegyen rezgés, rez-

gőmozgás és harmonikus rezgő-

mozgás között; 

tudjon bánni a harmonikus rezgő-

mozgást leíró függvényekkel; 

A transzverzális és 

longitudinális hullá-

mok terjedési tulaj-

donságai jelentik az 

alapját a geológiában 



 

 

A harmonikus rezgőmozgás 

fogalma, kinematikai jellemzői, 

leírása 

A harmonikus rezgőmozgás 

dinamikai feltétele. A rezgésidő 

A matematikai inga 

A fizikai inga 

Kényszerrezgés. Rezonancia 

Csatolt rezgések 

Rezgések összetétele 

Hullámterjedés. 

Hullámforrás, frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség 

fogalma 

Hullámjelenségek rugalmas 

pontsoron: szuperpozíció, 

visszaverődés 

Longitudinális és transzverzális 

hullámok. Polarizáció 

Felületi hullámok. Interferencia. 

Koherencia 

Elhajlás. Huygens elv. Huygens-

Fresnel elv 

Visszaverődés, törés több 

dimenzióban 

Lebegés 

Hangtan: hangforrás, hangma-

gasság, hangerő, hangszín, vissz-

hang, hangszerek, ultra- és infra-

hang 

ismerje a harmonikus rezgésre 

képes egyszerűbb rendszereket: 

rugóhoz kapcsolt test, matemati-

kai inga, fizikai inga; 

különböztesse meg a saját és 

kényszerrezgést; 

ismerje fel a rezonancia jelensé-

geket, ismerje a jelenség kvalita-

tív magyarázatát; 

tudja alkalmazni a szuperpozíció 

elvét rezgések összetételére 

ismerje a mechanikai hullámok 

fajtáit, jellemzőit, terjedési tulaj-

donságait; 

a Huygens-Fresnel elv alkalma-

zásával meg tudja magyarázni a 

terjedési tulajdonságokat; 

tudja megnevezni a hang jellem-

zőiért felelős fizikai mennyisége-

ket. Ismerje a hang tulajdonsága-

inak fizikai hátterét. 

 

a földrengés-hullámok 

tanulmányozásának. 

A hang, a hangképzés, 

hangérzékelés elvá-

laszthatatlanul kapcso-

lódik a biológiához és 

a zenéhez.   

 

 

Tematikai egység 
5. ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK ÉS 

HULLÁMOK 8 óra 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses jelenségekre és a mechanikai hullámokra vo-

natkozó ismeretekre támaszkodva az elektromágneses hullámok 

tulajdonságainak tárgyalása; 

az élet szempontjából döntő jelentőségű hatásokkal való ismerke-

dés; 

a hullámtermészet felismerésének képességének erősítése.  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses 

hullámokra vonatkozó 

ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

Gyorsuló töltés és az 

elektromágneses mező 

Az elektromágneses hullámok 

létezése 

Az elektromágneses rezgőkör. 

Zárt és nyitott rezgőkör. 

Csatolás 

Az elektromágneses hullámok 

kisugárzása, az antenna 

Az elektromágneses hullámok 

alapvető tulajdonságai. Az 

elektromos és mágneses 

térerősség az elektromágneses 

hullámban 

Az elektromágneses spektrum, 

biológiai hatások 

A rádiózás alapjai 

Alkalmazások 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a gyorsuló töltés és 

mágneses tér kapcsolatát; 

a tanult összefüggések alapján 

értse az elektromágneses hul-

lámok keletkezését; 

ismerje tovaterjedésük elmé-

leti magyarázatát, az ezzel 

kapcsolatos jelenségeket; 

ismerje fel a tipikus hullámtu-

lajdonságokat; 

tudjon tájékozódni az elektro-

mágneses spektrumban, is-

merje az egyes sugárzások bi-

ológiai hatását, felhasználási 

területeiket; 

értse a rádiózással kapcsola-

tos, a hétköznapokban is elő-

forduló fogalmak fizikai hát-

terét; 

ismerje a fény hullámtermé-

szetének igazolására szolgáló 

jelenségeket: elhajlás, interfe-

rencia. 

Belső koncentráció: a 

természet jelenségei-

nek, törvényeinek a ta-

pasztalatokon, kísérle-

teken alapuló megis-

merése a természettu-

dományos megközelí-

tés útja, s mint ilyen a 

gondolkodás általános 

munkamódszerévé 

válva, a szélesebb érte-

lemben vett megisme-

rés alapját képezheti. 

A mechanikai és elekt-

romágneses hullámok 

között vont párhuzam, 

a makro- és mikrovilág 

összekapcsolódása az 

elemi részek világán 

keresztül, a kölcsönha-

tások komplex megje-

lenése az egységes 

szemléletmódot erősíti 

 



 

 

Tematikai egység 6. OPTIKA 12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű konkrét esetekre. 

Kapcsolatteremtés a hullámjelenségek - hang, fény - érzékileg 

tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői között. A fizikai 

tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a 

modell és a valóság kapcsolatának megértése. → A tanulás 

kompetenciái; a digitális kompetenciák 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az optikai ismeretek szintetizáló 

áttekintése, kiegészítése 

Jellegzetes hullámtulajdonságok 

a fénynél, a terjedési 

tulajdonságok kvalitatív 

értelmezése 

Polarizáció, poláros fény, 

polárszűrő 

Interferencia. Michelson féle 

interferométer 

Fényelhajlás résen, rácson 

A geometriai optikai közelítés. 

Fényforrások, fénynyaláb, sugár, 

árnyékjelenségek, terjedési 

sebesség 

A törés, Snellius-Descartes 

törvénye, törésmutató, teljes 

visszaverődés, határszög 

A visszaverődés törvénye, szórt 

visszaverődés, 

Planparalel lemez, prizma 

Képalkotás. Ideális és közelítő 

leképezés. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a törés fogalmát, a polari-

záció jelenségét,  

ismerje a geometriai optika alap-

fogalmait, alapfeltevéseit; 

tudja igazolni, hogy a fény elekt-

romágneses hullám; 

ismerje a fény terjedésével kap-

csolatos törvényeket, tudja ma-

gyarázni az ezzel kapcsolatos je-

lenségeket; 

ismerje az alapvető, a hétközna-

pokban használt optikai eszközök 

működését; 

tudjon szerkesztési és számítási 

feladatokat megoldani; 

képes legyen lencsék, tükrök fó-

kusztávolságának meghatározá-

sára mérés útján 

 

A technikával, háztar-

tással, a mindennapi 

gyakorlattal: optikai 

eszközök, fényképe-

zés, fényvezető kábel, 

száloptika, informá-

cióátvitel, mikrohul-

lámú sütő, infravörös 

távcső, hőfényképek. 

A geometriával az 

egyenesek, szögek, a 

rajzolás, szerkesztés, 

hasonlóság alkalma-

zása teremt kapcsola-

tot. 

Biológiával a szem, 

látáshibák, a mikro-

szkóp, mint biológiai 

vizsgálati eszköz, ult-

raibolya sugárzás (D-

vitaminképzés, napo-

zás, ózonréteg), 



 

 

Lencsék, tükrök, leképezési 

törvény, dioptria 

Optikai eszközök: lupe, 

mikroszkóp, távcső, 

fényképezőgép, szem, szemüveg 

Diszperzió, színkeverés 

 

Tematikai egység 7. ATOMFIZIKA 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak a tudománytörténeti folyamatnak a felvázolása, mely a 

kvantumosság fogalmához vezet; ezen folyamat állomásainak is-

mertetése; a XX. század felfedezéseiben szerepet játszó tudósok 

élete és munkásságának megismerése; fizikatörténeti kísérletek 

szerepének elemzése az atommodellek fejlődésében; a fizikai va-

lóság különböző szempontú megközelítése – az anyag részecske- 

és hullámtulajdonsága; az anyag kettős természetének felismerte-

tése, a gondolat elfogadtatása; 

a kémia és fizika határterületén mozogva az egységes természettu-

dományos világkép erősítése. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atomfizikai ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az elektrolízis, Faraday 

törvényei 

Színképek 

Katódsugárzás, 

röntgensugárzás, 

karakterisztikus és fékezési 

sugárzás 

Termikus elektronemisszió 

Az elektron, Millikan kísérlet 

A fotoeffektus 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a XIX-XX. század 

nagy felfedezéseit, a tudósok, 

nevét tevékenységét; 

ismerje Faraday törvényeit, a 

gázok áramvezetési mecha-

nizmusát, a kisülések fajtáit, a 

röntgensugárzást; 

ismerje a természettudomá-

nyos gondolkodás során ki-

alakult részecske és hullám 

modell jellemzőit; 

A foton fogalmát a bi-

ológia és a kémia is 

használja. 

A hőmérsékleti sugár-

zás, és az ide kapcso-

lódó üvegházhatás 

alapvető fontosságú a 

környezetvédelem és a 

biológia szempontjá-

ból is. 

A mikrorészecskék 

kettős természete és 

ennek kvantumfizikai 



 

 

A fény kettős természete 

Elektroninterferencia. Broglie-

törvény 

Részecske-hullám kettősség 

Atommodellek. A hidrogén 

vonalas színképének 

értelmezése a Bohr féle 

atommodell alapján 

Az elektronburok szerkezete 

Frank-Hertz kísérlete, Pauli 

elv, kvantumszámok 

Kvantumechanikai atommodell 

ismerje az anyag kettős ter-

mészetét igazoló tapasztalato-

kat; 

ismerje az atommodellek tör-

ténetét, azok érvényességét, 

hiányosságait; 

legyen képe az elektronhéj 

szerkezetről, az ezt alátá-

masztó kísérletekről; 

megragadása a XX. 

század egyik legna-

gyobb természettudo-

mányos eredménye. 

Minden korszerű ter-

mészettudomány 

alapja és kikerülhetet-

len ismeretelméleti és 

filozófiai kérdéseket 

vet fel.  

 

 

Tematikai egység 8. MAGFIZIKA 10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A témakör napjainkban fennálló aktualitásának, jelentőségének 

megvilágítása; a tudósoknak a szemléletváltást követelő elméletek 

elfogadásáért vívott harcának érzékeltetése; szóljon az antianyag 

létéről; az elemi részecskék alapvető fajtáinak ismertetése; képessé 

tenni a tanulókat a környezeti hatások felmérésére →a tanulás 

kompetenciái; a kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen 

nyelvi); a digitális kompetenciák; munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciák 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A magfizikai ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az atommag felfedezése. 

Rutherford 

Az atommag összetétele 

A nukleáris kölcsönhatás. Erős 

kölcsönhatás 

Kötési energia, tömeghiány 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje az atommag felfedezésé-

nek történetét; 

ismerje a századforduló környé-

kén született korszakalkotó felfe-

dezéseket; 

ismerje a felfedezések hatását a 

történelmi eseményekre; 

tudja, miből áll az atommag; 

Az elemi magfizikai 

ismeretek és ezen be-

lül különösen a termé-

szetes és mesterséges 

eredetű radioaktív su-

gárzások, a maghasa-

dás, a magfúzió isme-

rete alapvető része az 



 

 

Magmodellek, izotópok 

Elemi részek, antirészek. 

Gyorsítók, detektorok 

Atommag átalakulások 

Természetes és mesterséges 

radioaktivitás: alfa-, béta-, 

gammabomlás, bomlástörvény 

Maghasadás, láncreakció 

Atomreaktor, atomerőmű 

Atombomba, hidrogénbomba 

Magfúzió 

Energiatermelő folyamatok a 

csillagokban 

ismerje a nukleáris erőket, mint 

alapvető kölcsönhatást; 

a tömeg-energia ekvivalencia 

alapján tudja magyarázni a tö-

megdefektus jelenségét; 

ismerje az atom és atommagkuta-

tás eszközeit, módszereit; 

ismerje a radioaktív sugárzások 

hatásait, 

ismerje az atomreaktor és atom-

erőmű működését 

legyen tisztában az atomenergia 

felhasználási kockázatának nagy-

ságrendjével; 

tudja rangsorolni az egyes techni-

kai tevékenységekből származó 

környezeti hatásokat. 

ismerje a Nap és a csillagok ener-

giatermelő folyamatát, legyen át-

fogó képe a jövő energiaforrásai-

ról.   

általános műveltség-

nek. Hatásai átszövik 

a mindennapi életet, a 

tudományokat, a mű-

vészeteket, a politikát. 

 

 

Tematikai egység 9. CSILLAGÁSZAT 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberiség Univerzumban elfoglalt helyéről képet adni; az Univer-

zum szerkezetének és történetének ismertetése az elfogadott modell 

alapján; a Naprendszer szerkezetének, jellemzőinek tárgyalása; a csil-

lagfejlődés állomásainak ismertetése; Az űrkutatás meghatározó ese-

ményeinek bemutatása; 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A csillagászati ismeretek 

szintetizáló áttekintése, 

kiegészítése 

Az Univerzum mérete, 

szerkezete, tágulása, 

elemösszetétele, vöröseltolódás, 

háttérsugárzás 

A csillagok kialakulása, 

fejlődése, csillagrendszerek 

A Naprendszer, a Föld 

Az űrkutatás eszközei, 

módszerei, története 

A tanulótól elvárjuk, hogy  

ismerje az Univerzum és a Nap-

rendszer kialakulásának elméle-

tét; 

ismerje az ezt alátámasztó tapasz-

talatokat; 

ismerje az Univerzum és a Nap-

rendszer felépítését; 

ismerje a csillagfejlődés állomá-

sait. 

ismerje az űrkutatás legfontosabb 

állomásait, jelenlegi terveit 

Az asztrofizika és 

anyagfejlődés rész 

kapcsán talán még 

hangsúlyozottabban 

igaz, hogy alapvető ré-

sze az általános mű-

veltségnek, közvetlen 

filozófiai, művészeti 

kapcsolódása vannak. 

 

 

Tematikai egység 10. RELATIVÍTÁSELMÉLET 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A speciális relativitáselmélet alapgondolatának, filozófiai 

jelentőségének, a természettudományos gondolkodásra gyakorolt 

szerepének ismertetése; az általános relativitáselmélet néhány fő 

gondolatának megismertetése. →A tanulás kompetenciái; a 

kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi); a 

kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái  

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A relativitáselmélet 

tudományos, filozófiai hatása 

Hosszúságkontrakció, 

idődilatáció  

Az inerciarendszerek 

egyenértékűsége, a 

fénysebesség állandósága 

Relativisztikus tömegnöveke-

dés 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

ismerje a hosszúságkontrakció és 

idődilatáció fogalmát; 

legyen tisztába a fénysebesség ér-

tékének szerepével. 

Ismerje a tömeg és energia ekviva-

lenciáját; 

ismerje fel azokat az eseteket, ami-

kor relativisztikus közelítéseket 

kell alkalmazni; 

Filozófiai és tudo-

mánytörténeti és isme-

retelméleti kérdések 

megvitatására alkal-

mas témakör 



 

 

 

Tematikai egység 11.  TÉMAHETEK 8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztás motivációinak elemzése; munkahelyi lehetőségek fel-

térképezése; financiális tervek megfogalmazása;  

a gazdaság fejlődési irányainak azonosítása, az egyén szerepe és lehető-

ségei ebben; önálló véleményalkotásra való képesség fejlesztése a kuta-

tásokról, ipari trendekről a fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

globális kérdések és problémák 

felvetése és megvitatása az 

energiatermelés, ipari felhasz-

nálás területéről; 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

aktívan vegyen részt a témahét 

aktuális projektjének megterve-

zésében és megvalósításában 

kommunikációs, vállalko-

zói digitális és kreatív te-

vékenységi kompetenciák 

gyakorlati működtetése;  

 

Tematikai egység 12.  RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS 8 óra 

A tematikai egység 

célja, feladata 

szintetizálja a fizikai, illetve más természettudományos tárgyakból ta-

nult ismereteket; a közös elvi és szemléleti alapokra támaszkodva te-

kintse át az egyes témaköröket; komplex problémákat felvetve fejlessze 

az ismeretek alkalmazásának képességét; gyakoroltassa az egyes téma-

körök tipikus számításos feladatainak megoldását; szöveges témakidol-

gozásokkal és vegyes feladatok megoldásával a sikeres érettségi vizsga 

letételére készítsen fel. 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes és összetett feladatok 

formájában a tanulmányok során 

érintett témakörök gyakorlása. 

A tanulótól elvárjuk, hogy 

az érintett témákban érettségi 

szintű feladatokat képes legyen 

megoldani 

 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

Tanári ismeretközlés. 

Jelenségek bemutatása. 

Valós folyamatok, eszközök csoportos vagy egyéni megfigyelése 



 

 

Háztartási eszközök működésének vizsgálata, alkalmazások, veszélyforrások felkutatása. 

Mindennapi jelenségek elemzése. 

Kvalitatív és kvantitatív kísérletek, tanári demonstráció 

Tanulókísérlet keretében mérőkísérletek elvégzése:  

Egyszerű mérések otthoni feldolgozásra.  

Táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

Animációk elemzése. 

Videofilmek, modellek felhasználása. 

Szerkesztések, rajzolás. 

Geometriai analógiák, eszközök felhasználása.  

Tapasztalat és ismeretgyűjtés filmekből, regényekből, híradásokból, és ezek megvitatása. 

Tanulói beszámolók, előadások, kérdésfelvetések. 

Feladatok problémák matematikai megoldása, elemzése. 

Csoportos vagy egyéni iskolai kisprojektek. 

Csoportos vagy egyéni otthoni kisprojektek. 

Témafeldolgozás vita formájában. 

Érdekes kiegészítő témák feldolgozása tanulói beszámolók és házi dolgozatok formájában. 

(Forrás: könyvtár, Internet)  

ALKALMAZOTT SZEMLÉLTETÉSI TECHNIKÁK 

 Jelenségbemutatás, tanári demonstrációs kísérletek  

 Tanulói kísérletek, mérések 

 Áttekintő, összehasonlító táblázatok, rajzok, grafikonok, ábrák 

 Animációk 

 Oktatófilmek, számítógépes szimulációk 

 Modellek bemutatása, működtetése, készítése 

 Tanulói beszámolók, kiselőadások a fizika érdekes területeiről, tudósok életéről, fizikai 

munkásságáról és más kiegészítő témákról (Forrás: könyvtár, Internet). 

 Fizikatörténeti vonatkozások feldolgozása 

 Ismeretterjesztő, önéletrajzi dokumentumok felhasználása 

 Dokumentumfilmek 


