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CÉLOK  ÉS FELADATOK 

 

 

 

 

 

 

 
 Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve 

természetismeret integrált tantárgyak anyagára épűl , azok szerves folytatása. 

 A fizikatanítás célja az általános iskolában a gyerekek érdeklődésének felkeltése a természet, ezen belül 

a fizikai jelenségek iránt. Ez az érdeklődés jelentheti a tanulók későbbi természettudományos 

műveltségének legfontosabb alapozását. 

 Egyszerű jelenségeken , alkalmazási példákon keresztül mutassuk meg, hogy a természet  jelenségei 

kísérletileg vizsgálhatók,megérthetők,és az így szerzett ismeretek a hétköznapi életben hasznosíthatók.  

 Fontos cél annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a technikai fejlődésen keresztül döntő hatással 

vannak az ember életminőségére. Ugyanakkor a fizikai ismereteket természeti környezetünk 

megóvásában is hasznosítani lehet. 

 A fizikaórák akkor válhatnak élményszerűvé és ezáltal hatékonnyá , ha a tananyag bőséges 

jelenségbemutatásra és sok kiválasztott kísérletre épül. 

 A fogalmak bevezetésénél , a törvények megfogalmazásánál a konkrét probléma szempontjából 

szakszerűen , de a lehető legegyszerűbben kell fogalmaznunk. Kerülni kell azokat az absztrakt 

gondolatmeneteket, amelyek inkább gátolják , mint segítik a megértést. A fizikai fogalmak közül az 

általános iskolában azokra helyezzük a hangsúlyt,amelyek konkrét kísérleti tapasztalatokkal 

kapcsolatosak, túlzott absztrakciót nem igényelnek. 

 A fizikai fogalmak bevezetését,a törvények megfogalmazását lehetőleg mindig 

megfigyelésre,jelenségek bemutatására,konkrét kísérletekre alapozzuk. Ennek során gondot kell 

fordítani arra, hogy a tanulók kellő gyakorlatot a látott jelenségek pontos megfigyelésében, és 

szabatosan el is tudják mondani azt. A kísérletek közül különösen érdekesek azok, amelyeket a tanulók 

maguk végeznek el. 

  A természettudományok közül a fizika már az alapképzést nyújtó iskolában is érzékeltetni tudja a 
gyerekekkel, hogy a természet jelenségei kvantitatív szinten , a matematika nyelvén  leírhatók. A 

matematikai formalizmus az általános iskolában csak a legegyszerűbb összefüggésekre – egyenes és 

fordított arányosság – szorítkozik. Ezek esetében azonban kiemelten fontos feladat a megismert 

törvények egyszerű számpéldákon történő alkalmazása. A feladatmegoldás a gyakorláson túl túl 

szemléletformáló hatású is lehet , ha a tanár olyan feladatokat is ad ( az adatokat előre célszerűen 

megválasztva) , amelyekben a kiszámított eredmény utólag kísérletileg is ellenőrízhető  legyen. Az 

ilyen feladatok tudatosítják a gye3rekben , hogy a fizikapélda nem csupán matematikai feladvány, 

hanem a természet leírása , amelynek eredménye valódi , mérhető adat . A fizikai gondolkodás 

fejlesztésében, a számítások mellett , a tanulók tudásszintjének megfelelő kvalitatív problémák 

megoldása is szükséges. Ezek a kérdések a hétköznapi életből ismert egy-egy jelenség magyarázatára 

vagy a helyszínen bemutatott kísérlet értelmezésére vonatkozhatnak. 
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A HELYI TANTERV ÉS A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 

 
 
A fizika tanterv alapvető céljának tekinti , hogy a tanulók a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt 

fontosságú kulcskompetenciákat elsajátítsák. Kiemelten kezeljük a kulcskompetenciák fejlesztését,az egész 

életen át tartó tanulásra való felkészítést , a személyiségközpontú ,tevékenykedtetésre alapozó tanulási eljárások 

és módszerek terjedésének elősegítését. A fizika oktatásának központi eleme a természettudományos 

kompetencia fejlesztése. Ennek révén a tanuló képessé válik arra, hogy a természet leírásának eszköztárát 

megismerve értelmezze, s bizonyos mértékig előre jelezze a környezetében lezajló kölcsönhatásokat,tudatosan 

irányítsa mindennapi cselekedeteit,elemző,objektív módon hozza meg döntéseit,s védetté váljon az 

áltudományokkal szemben .A tanulók természettudományos világképének fejlesztése elképzelhetetlen előzetes 

tudásuk,gyermeki elképzeléseik felmérése,felismerése nélkül. A tanulók a természettudományok majd minden 

területén rendelkeznek előzetes ismeretekkel, sokszor pontatlan, gyermekien naiv képzetekkel. A gyermeki 

világkép átalakítása csak ezen elképzelések tudatos „átépítése” révén lehetséges. Mindebből következik, hogy a 

fizika program ebben az életkorban hangsúlyosan kell, hogy tartalmazza a jelenségek felismerésére való 
megfigyeléseket, kísérleteket, s az önálló jelenségértelmezés lehetőségét. 

 

 A fizika tanterv lehetőséget teremt a környezettudatos nevelés megvalósítására. Megmutatja azokat a 

folyamatokat, melyek során az ember megismerő tevékenysége a természeti környezet 

megváltoztatására vezetett ,láttatja a változások okait,hatásait,bemutatja a cselekvés módozatait,a 

cselekvés társadalmi formáit,s ezeken belül az egyén lehetőségeit. 

 Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése (szövegképzés, szövegértés) a természettudományos tantervek 

fontos velejárója. E kompetencia fejlesztése gyakran a hagyományos munkamódszerek mellett 

megjelenő új ismeretszerzési eljárásokhoz (projekt,kooperatív tanulás,önálló munka stb.) kapcsolódik.  

 A matematikai kompetencia fejlesztésére a fizika elsődlegesen a számítási feladatok révén alkalmas. 

Ugyanakkor ebben az életkorban a számítások csak a legegyszerűbb arányosságokra korlátozódnak, s 
elsődleges céljuk annak megmutatása , hogy a jelenségek értelmezéséhez , előrejelzéséhez egyes mért 

(adatszerű) mennyiségek, s az azokkal végzett műveletek segítséget nyújtanak. 

 A gyerekek ebben az életkorban már sokoldalúan használják a számítógépet. A digitális kompetencia 

fejlesztése elsődlegesen a digitális technika célirányos felhasználását jelenti , legyen szó internetes 

keresésről, adatbázis kezelésről,szövegszerkesztők használatáról , vagy prezentációk készítéséről. 

 A természettudományok , ezen belül a fizika alapvető sajátsága a társadalmi beágyazottság. Ez azt 

jelenti , hogy a természettudósok s a természettudományok eredményei , azok létrejötte ,felhasználása 

egy meghatározott társadalmi közegben történik , egy társadalmi közeggel kölcsönhatásban 

értelmezhető. A tanulók motiválása szempontjából is érdemes a fizika történetével foglalkozni, mely 

nem csak a fizika gyakorlati alkalmazásainak bemutatásában segíthet , hanem a fizika művelőit is 

közelebb hozhatja a tanulókhoz. 
 

 

 

 

FEJLESZTÉSI   KÖVETELMÉNYEK 

 

 

 Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek 
  

A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek , folyamatok megadott szempont szerinti  tudatos megfigyelésére, 

igyekezzen a jelenségek megértésére. Legyen képes a lényeges és lényegtelen tényezők elkülönítésére – 

anyanyelvi- , természettudományos kompetencia. 

Tudja a kísérletek , mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban,grafikonon,sematikus rajzon) 

irányítással rögzíteni. Tudja kész grafikonok , táblázatok, sematikus rajzok adatait leolvasni,értelmezni,ezekből 

tudjon egyszerű következtetéseket levonni – matematikai - , természettudományos kompetencia. 

A tanuló tudja érthetően elmondani, ismereteinek mennyisége és mélysége szerint magyarázni a tananyagban 

szereplő fizikai jelenségeket, törvényeket , valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati alkalmazásokat. 

Tudjon egyszerű kísérleteket, méréseket végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti eszközök,anyagok 

balesetmentes használatában – anyanyelvi-,természettudományos kompetencia. 
Szerezzen jártasságot a tananyagban szereplő SI –n kivüli mértékegységek használatában , a mindennapi életben 

is alkalmazott mértékegységek átváltásában. – természettudományos kompetencia. 
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Legyen képes megadott szempontok szerint használni különböző lexikonokat, képlet-és táblázatgyüjteményeket, 

multimédiás oktatási anyagokat. Tudja , hogy a számítógépes világhálón a fizika tanulását, a fizikusok munkáját 

segítő adatok ,információk is megtalálhatók. Értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű ismeretterjesztő 

könyvek , cikkek, televízió – és rádióműsorok információit. Alakuljon ki benne a tudományosan nem 

alátámasztott .”szenzációs újdonságokkal”, elméletekkel szembeni kritikai érzék. - digitális- és 

természettudományos kompetencia. 

Értékelje a természet szépségeit , tudja , hogy a természetet,környezetünket védeni kell.Ismerje a tananyag 

természet- és környezetvédelmi vonatkozásait,törekedjék ezek alkalmazására. – esztétikai tudatosság.  

A felsorolt képességek fejlesztése révén kiemelt szerepet nyer ebben az életkorban az anyanyelvi kompetencia 

fejlesztése. 

 

 

 Tájékozottság az anyagról , tájékozódás térben és időben 
 

Ismerje fel a természetes és mesterséges környezetünkben előforduló anyagok tanult tulajdonságait. Tudja az 

anyagokat tanult tulajdonságaik alapján csoportosítani – természettudományos kompetencia. 

Tudja , hogy a természeti folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a nem látható 

mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magában foglalja,mint a csillagrendszerek évmilliók alatt 

bekövetkező változásait. – természettudományos kompetencia. 

Legyen gyakorlata a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésében,tudja ezeket 
összehasonlítani. Legyen áttekintése a természetben található méretek nagyságrendjéről. – matematikai és 

természettudományos kompetencia. 

 

 

 

 

 Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudományok 

fejlődéséről 
 

Tudatosuljon a diákokban, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, jelenleg jóval többet tudunk fizikai 

világunkról, mint a korábbi évszázadok emberei , de biztosan sokkal kevesebbet , mint az utánunk jövő 

nemzedékek. A tanult fizikai ismeretekhez kapcsolódva tudja, hogy mely történelmi korban történtek  és kiknek 

a nevéhez kötődnek a legfontosabb felfedezések. Ismerje a kiemelkedő magyar fizikusok,mérnökök, 
természettudósok munkásságát. – szociális és állampolgári- , természettudományos kompetencia. 

Értse, hogy a fizika és a többi természettudomány között szoros kapcsolat van , kutatóik különböző szempontból  

és eltérő módszerekkel , de ugyanazt az anyagi valóságot vizsgálják. – természettudományos kompetencia. 

 

 

 

 

 

 

A  KULCSKOMPETENCIÁK  RÉSZLETEZÉSE 

 

 

 1.) Anyanyelvi kommunikáció 
 

Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs ,valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók 

ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak,az irodalmi és nem irodalmi szövegek 

egész sorának,a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak,valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak 

ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs 

helyzetekben,szóban és írásban kommunikálni tud,kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek 

megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket,megkeresni , 
összegyűjteni és feldolgozni információkat,képes különböző segédeszközöket használni , saját szóbeli és írásbeli 

érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést,az esztétikai minőség 

tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását,a 

társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 
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 2.) Idegen nyelvi kommunikáció 
 

Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli 

interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint 

a nyelvek kulturális vonatkozásainak az ismerete is. 

Az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás 
részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a 

kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kulturák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és 

kíváncsiságot. 

 

 

 

 

 

 3.) Matematikai kompetencia 
 

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok,mértékek és struktúrák , az 

alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét,a matematikai fogalmak , összefüggések 

és koncepciók és azon kérdések megértését,amelyekre a matematika választ adhat. 

A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az 

alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában , a 

mindennapokban,otthon és a munkahelyeken. Követni és értékelni tudja az éevek láncolatát,matematikai úton  

képes indokolni az eredményeket,megérti a matematikai bizonyítást , a matematika nyelvén 

kommunikál,valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközökat. 
A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon törekvésen alapszik,hogy a dolgok logikus 

okát és érvényességét keressük. 

 

 

 4. Természettudományos kompetencia 
 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek,az alapvető tudományos 
fogalmaknak,módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során 

kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az 

egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok formálódásában,az alkalmazások és 

technológiák előnyeit,korlátait és kockázatait a társdalom egészében (a döntéshozatallal,értékekkel,erkölcsi 

kérdésekkel, kultúrával stb. kapcsolatosan). 

A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét,a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon 

tudja a tudását alkalmazni új technológiák , berendezések megismerésében és működtetésében , a tudományos 

eredmények alkalmazása során ,problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében , valamint a 

természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos , az 

egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyílvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a 
fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan , és globális vonatkozásokban egyaránt. 

A tudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti érdeklődést, valamint a 

biztonság és fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja- különösen a tudományos és technológiai 

fejlődés saját magunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatba. 

 

 

 5. Digitális kompetencia 
 

A digitális kompetencia a természetnek , az IST szerepének és lehetőségeinek  értését,alapos ismeretét jelenti a 

személyes és társadalmi életben,valamint a munkában. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés ,az internet által kínált lehetőségek 

és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( e-mail , hálózati eszközök)- a szabadidő , az információ 

megosztás,az együttműködő hálózatépítés,a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell , miként segíti az 

IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat,valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. 
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 6. Hatékony , önálló tanulás 
 

A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni 

egyénileg és csoportosan egyaránt, ideértve az idővel és információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri 

szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését és feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a 
tanulót , hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja , otthon,a munkában , a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e 

kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

A munka – vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő ismeretekkel kell 

rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony 

és önálló tanulás feltétele,hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit,készségeinek és szaktudásának 

erős és gyenge pontjait,valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési 

lehetőségeket,útmutatást, támogatást. A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli , 

mint az írás,olvasás, valamint az IST – eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítás,feldolgozása 

és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása , a motiváció 

folyamatos fenntartása,a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus 
mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját 

munkája értékelésére és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére. 

A pozitív attitűd, tanulás iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához elengedhetetlen ,hogy korábbi 

tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk , új tanulási lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet 

minden területén széles körben alkalmazzuk. 

 

 

 

 7. Szociális és állampolgári kompetencia 
 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére 

vonatkozó ismeretekkel,megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepét. A sikeres 

kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében  elengedhetetlen a normatudat , a viselkedési és általánosan 

elfogadott magatartási szabályok megértése. Fontos az egyénnel , a csoporttal , a munkaszervezettel , a nemek 

között egyenlőséggel, a megkölönböztetés-mentességgel , a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető 

koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági 

dimenzóiban, további a nemzeti kulturális identitás kapcsolatának a megértése. 

E kompetencia alapja az a képesség , hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk kommunikálni, 
figyelembevesszük és megértjük a különböző nézőpontokat,tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és 

empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a frusztáció kezelése , a változások iránti fogékonyság. Az 

attitűdok vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a 

társadalmi-gazdasági fejlődés,az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés,a sokféleség elismerése. Fontos 

része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdése és a kompromisszumra való törekvés.  

 

 

 

 

 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
 

A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek,kihívások felismerését,értelmezését,másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését , a pénz 

világában való tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és 

jogi feltételeivel is. Olyan készségek,képességek tartoznak ide , mint tervezés,szervezés,irányítás , vezetés,dele- 

gálás , az elemzés,a kommu-nikálás,a tapasztalatok értékelése,kockázatfelmérés és vállalás ,  egyéni és csapat -

munkában történő munkavégzés. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség,a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi 
életben,valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt és 

elhatározottságot,legyenek azok személyes,másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy 

törekvések. 

 

 

 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika 

 

Helyi tanterv 2015 

 

 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés , illetve 

elképzelések,élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek 

nyelvein,illetve a média segítségével,ideértve különösen az irodalmat,a zenét,a táncot,a drámát, a bábjátékot, a 

vizuális művészeteket,a tárgyak , épületek,terek kulturáját , a modern művészeti kifejezőeszközöket,a fotót s a 
mozgóképet. 

 

Olyan képességek tartoznak ide, minta művészeti önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját 

nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése 

és kiaknázása. A pozitív attitűdök alapján a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és esztétikai érzék 

fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság , az érdeklődés,a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra 

való készséget,hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk 

önismeretünket,emberi viszonyainkat,eligazodjunk a világban. 

 

 

KIEMELT  FEJLESZTÉSI  FELADATOK 

 

 

 1. Énkép, önismeret 
 

Az egyén önmagához való viszonya ,önmagáról alkotott képe , a személyiség belső diszpozíciói saját befogadó 

alkotó tevékenysége során alakulnak ki,csakúgy , mint a személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok.  Az 

egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az 

önmagáról, képességeiről,igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól. A NAT-

ban megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást 
irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, 

megértik következményeiket,és megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát 

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe ,önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást,készségeket , 

tanulást segítő beállítódásokat,motívumokat,a tanítás-tanulás egész folyamatában gondolkodni kell arról,hogy 

egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük , sorsuk és életpályájuk alakításában. 

Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és 

önkontroll;a felelősség önmagunkért; az önállóság ; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló 

tevékenységek,valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

 

 

 2.) Hon-és népismeret 
 

Elengedhetetlen,hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságai , nemzeti 

kulturánk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek  

tudósok,feltalálók művészek írók,költők, sportolok tevékenységét, munkásságát,ismerjék meg a haza földrajzát 

irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket,amelyek az otthon,a lakóhely , a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, 

megbecsüléséhez,az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hegyományait,   
,jellegzetességeit. 

Fontos feladat a harmónikus kapcsolat elősegítése a természeti és társadalmi környezettela nemzettudat 

megalapozása,a nemzeti önismeret,a hazaszeret elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és 

szomszédságunkban élő más népek,népcsoportok értékeinek,történelmének ,hagyományainak megbecsülése. A 

NAT a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási émlékeinek , hagyományain ak 

feltárása,ápolása,az ezekért végzett egyéni és közöségi tevékenységre ösztönzi. 

 

 

 3.) Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

 
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kiakakulásának 

történetéről, alkotmányáról,intézményrendszeréről,az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és 

felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrízve váljanak európai 

polgárokká.Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel kell gazdagítani,amelyek birtokában meg tudják 
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találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is,hogy európai identitásuk megerősödésével 

nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kivűli kulturák iránt is. 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. 

Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások , életmódok, kulturák, vallások és másság iránt. 

Szerezzenek információkat az emberiség közös , globális problémáiról,az ezek kezelése érdekében kialakuló 

nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege,okai az összefüggések és a 

megoldási lehetőségek keresése,feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is 

részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

 

 

 4. Aktív állampolgárságra,demokráciára nevelés 

 
A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének , boldogulásának s nem 
ritkán boldogságának is fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom,a lakóhelyi , szakmai,kulturális 

közösség életében és/vagy a politikai életben. 

Olyan részvétel,amelyet a megfelelő tudás,a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása,az 

erőszakmentesség jellemez, és az , a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság közoktatási 

rendszerének tehát egyik alapvető feladata olyan formális , nem formális és informális tanulási lehetőségek 

biztosítása,amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. 

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A 

megfelelő ismeretek az Ember és Társadalom műveltségi területre koncentrálódnak,a 

képességek,értékorientációk,beállítottságok fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai élet 

teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. társadalmi 

viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a 
konfliktuskezelés , a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés képessége),értékorientációk,beállítódások 

(pl.felelősség,autonóm cselekvés,megbízhatóság,tolerancia,társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását 

döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás-és tanulásszervezési eljárások minősége,illetve az iskolai élet 

demokratikus gyakorlata biztosíthatja. 

 

 5. Gazdasági nevelés 

 
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ 

számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság 

alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem 

működő demokrácia , sem életképes piacgazdaság. Minden olyan országnak,amely anyagi biztonságra törekszik 

és szeretne helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke,hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság 

világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen , hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő 

munka , a javakkal való  gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató 
szerepét,saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét ,felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van 

abban,hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak,mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a 

hasznot vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyén érdekeinek kapcsolatát. 

Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú 

előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, 

beleértve a pénzzel való bánni tudást. 

 

 

 6. Környezettudatosságra nevelés 

 
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának,életvitelének 

kialakulását,annak érdekében,hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvásra,elősegítve ezzel 

az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 
A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást,amelynek segítségével tájékozott és tevékeny 

állampolgárok nevelődnek,akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak a természet és környezet, a társadalom , a 

jog és a gazdaság területén,és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg, 

ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók 

érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak,minőségi 

változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek 

felismerésére és megőrzésére,a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik 
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gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkimélő magatartásnak a 

tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

A környezeti  nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti világjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a 

társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti körülmények 

tükrében. Értsék a fogyasztás és környezeti erőforrások kapcsolatát , a fenntartható fogyasztás elvét.  

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetünk értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet 

tisztelete , a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 

tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 

 

 7. A tanulás tanítása 

 
A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és a 

figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész 

személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. 

A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző 

szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával,annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban ,valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. Törekedjék arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra 

tegyenek szert a tanulás tervezésében,vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. 

A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket foglalja magában: 

alapkészségek kialakítása (értő olvasás,íráskészség,számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat 

mozgósítása az egyénre szabott tanulási módszerek,eljárások kiépítése;a csoportos tanulás módszerei,kooperatív 
munka;az emlékezet erősítése,célszerű rögzítési módszerek kialakítása;a gondolkodási kultúra fejlesztése; az 

önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek 

megismerése,módszereinek elsajátítása. 

A tanulás fontos színtere eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást 

az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás elérésére 

van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen elengedhetetlen. Az önálló ismeretszerzés 

érdekében a  tanulóknak el kell sajátítaniuk a könvvtári ismeretszerzés technikáját,módszereit mind a nyomtatott 

dokumentumok,mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés 

módját,a keresés eszközeit,a főbb dokumentumfajtákat,valamint azok tanulásban betöltött szerepét,információs 

értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyüjtés, témafeldogozás, forrásfelhasználás technikáját,az interneten való 

keresés stratégiáját. A tanulás megszervezhető az iskolán kívűl is. Tanulási szintér pl. a múzeum, a kiállítóterem,    

a művészeti előadás szintere , de akár a „szabadtér” is. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók 
sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát,szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni 

jellemzőit,és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-

cselekvéses, szemléletes-képi, és elvont-verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat. Törekednie 

kell  a gondolkodási képességek ,elsősorban a rendszerezés , a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló 

tapasztalás és kombináció ,a következtetés és problémamegoldás fejlesztésére,különös tekintettel az 

analízis,szintézis,összehasonlítás,általánosítás és konkretizálás erősítésére,mindennapokban történő 

felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani , amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új 

ötletek kitalálása,azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes hangsúlyt helyezni a 

tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására,a 

kockázatvállalásra,az értékelésre,az érvelésre. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok 

kezelése,az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi,érzelmi egyensúly megteremtése, 
a teljesebb élet megszervezése. 

 

 

 8. Testi és lelki egészség 

 
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében,minden 

tevékenységével szolgálni kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi 

feltételével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását,amelyek 

a gyerekek , a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Az egészséges 

életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli 

megélésere és a harmónikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket , 

fiatalokat arra,hogy önálló,életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges 

életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg , sérült és 
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fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet- elsősorban a 

háztartás , az iskola és a közlekedés,veszélyes anyagok-,egészséget ,testi épséget veszélyeztető leggyakoribb 

tényezőit. 

Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is 

, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre , a tömegközlekedési eszközök használatára, az utas 

balesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok , illetve készítmények helyes 

kezelésére,legfontosabb szabályaira (felismerésére,tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek , különösen 

a serdülőknek- a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás,alkohol- és drogfogyasztás,helytelen 

táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Az iskola elkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális 

kultúra és magatartás kérdéseivel,a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az 

egészséges, harmónikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók 
ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges test, lelki , szociális fejlődést. Ebben a 

pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van. 

 

 

 9. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció . Általános célja,hogy segítse a 
tanulók további iskola – és pályaválasztását. Összetevői : az egyéni adottságok,képességek megismerésén 

alapuló önismeret fejlesztése ; a legfontosabb pályák , foglalkozási ágak és hozzájuk vezető utaknak,  

lehetőségeknek , alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell  a 

tanulókban, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az iskolának – a tanulók 

életkorához és lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 

feltételeket , tevékenységeket kell biztosítani,amelyek elősegíthetik , hogy a tanulók kipróbálhassák 

képességeiket , elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken , ezzel is fejlesztve ön- és 

pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes , ha a 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. Kiemelt figyelmet 

igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi 

szinten egyaránt. 
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KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK  ÉS  KULCSKOMPETENCIÁK   

JELÖLÉSE 

 

 

 

 

 

KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

 

 énkép és  önismeret        ÉN) 

 hon- és népismeret      H) 

 európai azonosságtudat-egyetemes kultúra  E) 

 aktív állampolgárság,a demokráciára nevelés A) 

 gazdasági nevelés      G) 

 környezettudatosságra nevelés    K) 

 tanulás tanítása      T) 

 testi és lelki egészség      TE) 

 felkészülés a felnőtt lét szerepére   F) 

 

 

 

 

 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 
 

 anyanyelvi kommunikáció      ak) 

 idegennyelvi kommunikáció     ik) 

 matematikai kompetencia      m) 

 természettudományos kompetencia    tt) 

 digitális kompetencia      d) 

 hatékony,önálló tanulás      hö) 

 szociális és állampolgári kompetencia    szá) 

 kezdeményező képesség és vállakozói kompetencia kv) 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező készség  em) 
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7. évfolyam 

 
BELÉPŐ  TEVÉKENYSÉGFORMÁK 

 
 

Egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok önálló , szóbeli összefoglalása. önálló 

tanulás,anyanyelvi-és természettudományos kompetencia fejlesztése. 

 A hétköznapi életben is használt fizikai szakszavak tartalmi pontosítása,az új szakkifejezések szabatos 

használata . önálló tanulás,anyanyelvi kompetencia  fejlesztése. 
Mindennapi eszközökkel , házilag elvégezhető egyszerű mechanikai és hőtani kísérletek összeállítása diák-

kísérlet-gyüjtemények alapján , bemutatás és értelmezés egyéni vagy csoportmunkában. Összefüggések 

felismerése egyszerű mechanikai és hőtani kísérletekben.  természettudományos kompetencia fejlesztése. 

Egyszerű mérések adatainak felvétele, táblázatba foglalás és grafikus ábrázolása, az ábrázolt függvénykapcsolat 

kvalitatív értelmezése. matematiakai  kompetencia fejlesztése. 

Út- és időmérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzése az iskolán kívül (pl. gyaloglás,futás,kerékpár, 

tömegközlekedési eszközök). matematiakai  kompetencia fejlesztése. 

A tanult mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, egyszerű 

jelenségek magyarázata. Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján. Ismerkedés az iskolai könyvtár  

kísérletgyűjtemények, ifjusági anyagaival (természettudományi kislexikon,fizikai fogalomtár, 

kísérletgyüjtemények, ifjusági tudományos ismeretterjesztő kiadványok st.) tanári irányítással. Ismerkedés az 
iskolai számítógépes hálózat (sulinet) válogatott anyagaival kisebb csoportokban , tanári vezetéssel. önálló 

gigitáliskompetencia  fejlesztése. 

 

 

Célok,feladatok:  E,K,T,   ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Lényegkiemelés 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 

 

Óraszám Témakörök A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek 

 Tudományos  

megismerési  

módszerek 

fejlesztése 

Rendszeres megfigyelés,kísérletezés, 

mérés elvégzése vizsgálódásokhoz.mo- 

dellakotáshoz,problémamegoldáshoz 

kötötten ,önállóan és csoportmunkában. 

Az eszközök balesetmentes használata. 

 

Ismerethordozók(könyvek,lexikonok, 

enciklopédiák,térképek,táblázagyüjte – 

mények)használata  önállóan és cso-

portmunkában. 

A tapasztalatok eredményeinek  

elemzése,értékelése. 

  Az előzetes elképzelések,a megfigyelt 

jelenségek és a mért értékek közötti 

eltérések felismerése.Az eltérések 

magyarázata. 

 

   Kulcsfogalmak fejlesztése : 

    - megfigyelés, tapasztalat 

    - mérés 

 

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, 

Méréssel  , kísérletezéssel ,vizsgálódás- 

sal. Balesetvédelmi szabályok betar- 

tása.  

   A számítógép ,illetve multimédiás 

eszközök információforrásként való 

felhasználása. Az ismerethordozók 

használata tanórán és csoportmun – 

kában . Szemelvényekből meghatáro-  

zott szempontok szerint új ismeretek 
gyűjtése. 

   A tanár által irányított vagy önállóan 

végzett kísérletek, mérések, megfigye- 

lések eredményeinek értelmezése. 

   Oksági kapcsolatok feltárása  ta- 

nári segítséggel vagy önállóan. 

   A tapasztalatok megfogalmazása  

nyelvtanilag  helyesen szóban vagy 

rögzítése írásban,rajzban,táblázatban , 

grafikonon. 

    Vázlatkészítés a lényeg kiemelésé- 
vel. 
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 I. témakor AZ  ANYAG NÉHÁNY TULAJDONSÁGA,KÖLCSÖNHATÁSOK 

 

Célok,feladatok:  E,K,T,   ……….. m,tt,hö,ak,   

 

 

 Néhány egyszerű , hétköznapi változási folyamat megfigyelése,vizsgálata. 

 Felismertetni és tudatosítatni, hogy a változás csak kölcsönhatás közben jöhet 

létre. Különféle kölcsönhatások elemi szintű megismertetése. 

 Az anyag két fajtájának (a részecskeszerkezetű , ill. a mező típusú anyag) 

bemutatása,modellezése. Modellek jelentősége a megismerésben. 

 A mérés jelentőségének megmutatása, az anyagok különféle tulajdonságainak 

mennyiségi jellemzése mérések alapján.  

 

 
 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Szabálykövetés 

 Lényegkiemelés 

 Problémamegoldás 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Kritikai gondolkodás 

 

Óra Témakörök A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek 

7 1.A testek néhány 

tulajdonsága 

-az anyag belső szerke- 

zete 

- a testek néhány 

mérhető tulajdonsága és 

ezek jellemző mennyi - 

ségei 

-termikus és mechanikai 

kölcsönhatások  
-mágneses ,elekrtomos és 

gravitációs kölcsönhatá- 

sok 

A szilárd,folyékony és légnemű 

halmazállapot. 

A térfogat jele:V,mértékegységei:  m3
  

cm3; dm3; . A térfogat mérése. 

A tömeg jele : m , mértékegységei: kg 

g, t. A tömeg mérése. 

A hőmérséklet jele : T , mértékegysé- 

ge:    oC 

Mértékegységváltások. 

A kölcsönhatásra épülő szemléletmód 
alapozása. 

A mező, mint kölcsönhatásra képes 

anyag. 

  Kulcsfogalmak fejlesztése:  

   - anyag 

   - megfigyelés, tapasztalat 

   - változás, idő 

   - mérés 

   - hőmérséklet, 

   - térfogat , tömeg 

A folyékony és szilárd testek térfogatá- 

nak mérése.  

A szilárd, folyékony és légnemű hal -   

mazállapot megkülönböztetése alakjuk 

és térfogatuk állandósága , illetve 

változósága alapján. 

  A mágneses, elektromos és gravitáci-

ós mező létezésének megfigyelése – 

kölcsönhatásaik alapján értelmezése. 

A hőmérséklet mérése. A hőmérő 
használata. 
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 II. témakor A TESTEK MOZGÁSA 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, TE,F  ………..ak,i, m,tt,hö,em,  

 

 

 Megalapozni, értelmezni és alkalmazni a „viszonylagosság” fogalmát a 

különböző mozgások megfigyelésével. 

 Bemutatni és kísérletekkel vizsgálni a haladó mozgásokat, mérések 

alapján,algebrai és grafikus úton kialakítani a sebesség,átlagsebesség,gyorsulás 

fogalmakat.. 

 Egyszerű feladatok megoldása a sebességgel kapcsolatban. 

 
 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Szabálykövetés 

 Lényegkiemelés 

 Problémamegoldás 

 Együttműködési 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Kritikai gondolkodás 

 

 
Óra Témakörök A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek 

6 2. A hely – és a mozgád 

viszonylagos. 

Egyenes vonalú egyenle-

tes mozgás 

Változó mozgás. 

Az egyenletesen válzozó 

mozgás.A gyorsulás 

fogalma. 

A szabadon eső test 

mozgása. 

Az út jele : s ,mértékegységei:  m,cm, 

km. Az idő jele: t , mértékegységei: s, 

min,h.  

A mért mennyiségek rendezett feljegy- 

zése . 

  Egyenes vonalú egyenletes mozgás. 

 

A sebesség és kiszámítási módja. A 

sebesség jele : v  , mértékegységei: 

    
s

m
; 

h

km
, 

Az egyenes vonalú egyenletesen válto- 

zó mozgás. 

A gyorsulás kvalitatív szintű értelme -  

zése. 
A szabadesés értelmezése. 

Fizikatörténet. Galilei munkássága. 

 

     Kulcsfogalmak fejlesztése: 

      - megfigyelés, tapasztalat 

      - változás,idő , mérés 

     -  mozgás , út 

     - gravitáció 

     - sebesség 

     - gyorsulás 

Különböző testek által megtett utak és 

idők mérése . 

A sebesség értelmezése konkrét 

példákon.  

Út-idő grafikon készítés és elemzése. 

A sebesség , a megtett út és a 

megtételéhez szükséges idő 

kiszámítása. 

Az egyenletesen változó mozgás 

kísérleti vizsgálatának értelmezése. 

Az átlag-és pillanatnyi sebesség 
értelmezése konkrét példákon. 

Gyűjtőmunka. 

A szabadesés egyszerű kísérleti 

vizsgálatának értelmezése. 
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 III. témakor A DINAMIKA ALAPJAI 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, F, H……….. ak,m,tt,hö,ak,em,   

 

 

 A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatások kísérleti vizsgálata,a tömeg 

fogalmának dinamikai és sztatikai értelmezése,mértékegységének 

meghatározása. 

 A sűrűség fogalmának kialakítása mérések segítségével. 

 Az erőhatás, erő fogalmának kialakítás, az iránymennyiség értelmezése. Az erő 

mértékegysége, különféle erőhatások,erőábrázolások. Az erő forgató hatása. 

 A hatás-ellenhatás törvényének felismertetése , az erő-ellenerő fogalmának 

bevezetése. Az egy kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők 

megkülönböztetése néhány egyszerű köznapi jelenség alapján. Több erőhatás 

együttes hatásának eredménye. 

 A súrlódás és közegellenállás mint a mozgásokat befolyásoló tényezők. 

 Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű ,kvantitatív feladatok 

megoldása. 

 

 
Szaktárgyi kompetenciák :  

 

 Kommunikáció 

 Szabálykövetés 

 Lényegkiemelés 

 Problémamegoldás 

 Együttműködési 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Kritikai gondolkodás 

 

 
Óra Témakörök A tartalom kulcselemei Tanulói tevékenységek 

12 A tehetetlenség törvénye 

A testek tömege 
Tömeg-és térfogatmérés 

A sűrűség 

Az erő fogalma 

Legismertebb erőfaják 

Az erőmérés.Erő-

ellenerő. 

Több erő együttes hatása 

A surlódási és 

közegellenállási erő 

A forgatónyomaték 

 

A tehetetlenség törvénye. 

A tömeg a testek tehetetlenségének 
mértéke. A tömeg jele : m, mértékegy-

sége : kg , g , t. 

A mért mennyiségek rendezett 

feljegyzése. Arányosság. 

A sűrűség és kiszámítási módja. 

A sűrűség jele :  
A mozgásállapot-változás értelmezése. 

Az erő kvalitatív értelmezése. 

Összefüggés az erő és mozgásállapot – 

változás között. Az erő és ellenerő 

egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. 

Az erő jele :  F ,mértékegysége : N 

Newton és Eötvös Lóránd munkássága. 
Súrlódási erő,közegellenállási erő-  a 

két erő szerepe a közlekedésben. 

Tömegmérés. Térfogatmérés . 

Azonos térfogatú, különböző anyagú 
testek tömegének mérése. Azonos 

tömegű,különböző térfogatú anyagok 

térfogatának mérése. 

A sűrűség értelmezése konkrét példá-

kon. A sűrűség, a tömeg és a térfogat 

kiszámítása. 

Az erő és mozgásállapot-változás kö-

zötti összefüggés értelmezése konkrét 

példákon. 

Erőmérés. Az erő ábrázolása. 

A gravitációs erő és a súly ábrázolása. 

Az egy testre ható erők értelmezése. 
Az egyensúly felismerése konkrét 

esetekben. 

Gyakorlati példák a forgatónyomatékra 
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Balesetmegelőzés. Környezetvédelem. 

Erő iránya, nagysága . Több egy 

egyenesbe eső erő együttes hatása. 

A forgatónyomaték sztatikai 

értelmezése,kiszámítási módja.Jele : 

M,mértékegysége : N·m. Egyensúly az 

emelőn. 

  Kulcsfogalmak fejlesztése :  

    - megfigyelés, tapasztalat, 

    - változás,idő 

    - mérés 

    - tömeg,térfogat 
    - egyensúly 

    - erő,tömeg 

    - gravitáció,súly 

    - súlytalanság 

    - sebesség,gyorsulás 

A forgatónyomaték kiszámítása. Az erő 

és erőkar kiszámítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. témakor A  NYOMÁS 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, TE,F,  ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 

 A nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmának bevezetése kísérletek 

alapján. A nyomás mértékegysége. 

 Folyadékok és gázok nyomásának értelmezése, anyagszerkezeti alapokon 

történő magyarázata. 

 Arkhimédesz törvényének megismertetése kísérletek alapján,a felhajtóerő 

kvalitatív és kvantitatív értelmezése. 

 Az úszás, merülés,lebegés jelenségének sűrűségviszonyokkal történő elemzése. 

 Hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepe az élő- és élettelen világban, ill. a 

környezetvédelemben. 

 
 

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Szabálykövetés 

 Lényegkiemelés 

 Problémamegoldás 

 Együttműködési 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Kritikai gondolkodás 
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A folyadék nyomása 

A gázok nyomása 

Közlekedőedények , 

hajszálcsövek 

Felhajtóerő,Arkhimédesz 

törvénye. 

A testek úszása,lebegé- 

se és elmerülése 

 

A nyomás értelmezése,kiszámítási 

módja.A nyomás jele:p,mértékegysége: 

Pa,kPa,Mpa. Pascal munkássága. 

Nyomóerő, nyomás. 

A hidrosztatikai nyomás. A 

közlekedő- edények  gyakorlati 

alkalmazása. 

Folyadékoszlop, sűrűség. A levegő 

súlyából származó nyomás. Az átlagos 

nyomás nagysága. A légnyomást befo-

lyásoló tényezők. Torricelli. 

A nyomáskülönbségen alapuló 
eszközök. 

A felhajtóerő. Arkhimédesz törvénye.  

Arkhimédesz munkássága. 

Az úszás, lebegés, lemerülés feltételei. 

 

   Kulcsfogalmak fejlesztése: 

     - megfigyelés,tapasztalat 

     - változás,mérés,erő 

A nyomás hatásainak kísérleti vizsgála-

ta. A nyomás értelmezése konkrét 

gyakorlati példákon. A nyomás,a nyo- 

móerő és a nyomott felület kiszámí – 

tása. 
A hidrosztatikai nyomás összehasonlí – 

tása különböző feltételek mellett 

Torricelli kísérletének értelmezése. 

A nyomáskülönbségen alapuló eszkö – 

zök tanulmányozása. 

Egyszerű kísérletek Arkhimédesz 

törvényével kapcsolatban. 
Gyakorlati példák elemzése az úszás-

ra, lebegésre és elmerülésre a test és a 

folyadék sűrűségének összehasonlítá – 

sával . 

 

 

 

 

 V. témakor ENERGIA , ENERGIAVÁLTOZÁSOK 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, TE,F, G,A, ……….. ak,m,tt,hö,ak,d, szá,  

 

 A testek változtató-képességének jellemzése kísérletek alapján. Az energia 

fogalma, mértékegysége. Az energia-megmaradás törvényének érvényesűlése a 

hétköznapi élet különböző folyamataiban (például egyszerű gépek 

alkalmazásakor). 

 A munka, teljesítmény, hatásfok fogalma,mértékegysége és kiszámítási módja.. 

 Az energia  és energiaváltozás fogalmának kiterjesztése a hőjelenségekre, 

alkalmazása az állapot és állapotváltozás mennyiségi jellemzésére,a 

belsőenergia és a fajfő fogalmának bevezetése.. 

 A tanulók figyelmének felhívása a témakörrel kapcsolatos egészségvédelmi, 

környezetvédelmi és energiatakarékossági vonatkozásokra. 

 Hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepe az élő- és élettelen világban, ill. a 

környezetvédelemben. 
Kulcskompetenciák :   

 

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Szabálykövetés 

 Lényegkiemelés 

 Problémamegoldás 

 Együttműködési 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Kritikai gondolkodás 

 Döntési 
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11 Az energia fogalma 

A munkavégzés és a 

munka 

Egyszerű gépek 

A testek belső energiája. 

A fajhő  . Az égés 

A teljesítmény 

A hatásfok 

 

Az energia elemi fogalma. 

Változtatóképesség. Mechanikai 

energiák. Rugalmas energia. 

Az energia jele: E , mértékegysége : 

J,kJ, 

A mechanikai és termikus energiafaj 

– ták. 

Az energia csak kölcsönhatás közben 

változhat meg.  

A munka értelmezése és kiszámítási 

módja. A munka jele : W, mértékegy –
sége  : J,kJ . Joule munkássága. 

Az egyszerű gépek fogalma. 

A testek belső energiája. A hőmennyi- 

ség jele: Q , mértékegysége:J,kJ 

A hőmérséklet-csökkenés és emelke – 

dés  közben bekövetkező energiavál –

tozások. 

.A” leadott” és „ felvett” hő összeha -  

sonlí tása  Különféle anyagok  felmele- 

gedésének az összehasonlítása. 

A fajhő  értelmezése 
Az égés. Az égéshő értelmezése. Az 

égéskor fejlődő hőmennyiség. 

A teljesítmény értelmezése, 

kiszámítási módja. A teljesítmény jele: 

P, mérték – egysége : W ,kW, 

A hatásfok értelmezése,  kiszámítási 

módja. A  hatásfok jele  
Az energia-megmaradás és a hatásfok. 

 

A munka felismerése konkrét 

példákon. A munka, az erő és az el - 

mozdulás kiszámítása. Mechanikai 

energafajták felismerése  természeti és 

gyakorlati példákon. 

Konkrét példák elemzése az energia – 

átalakulásra és az energiamegmaradás-

ra.  

A hőmérséklet mérése. A hőmérséklet 

– változás ábrázolása grafikonon  . 

Olvasmányok az energiafajtákról. 
Megújúló energiafajták. 

A termikus kölcsönhatás kísérleti 

vizsgálata .A hőmérsékletváltozás  gra- 

fikus ábrázolása kölcsönhatás közben. 

Egyszerű kísérletek az anyagok 

részecskeszerkezetének a belátásához. 

A teljesítmény értelmezése konkrét 

példákon. A teljesítmény kiszámítása. 

A hatásfok értelmezése konkrét 

példákon . A hatásfok kíszámítása. 

 

 

 

 

 

 VI. témakor HŐJELENSÉGEK 

 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, TE,F,  ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 

 

 Hőjelenségek kísérleti vizsgálata és értelmezése különböző halmazállapot 

esetén az anyagszerkezeti ismeretek felhasználásával. 

 Különböző halmazállapot-változási folyamat megfigyelése, értelmezése és 

mennyiségi jellemzése a szükséges fizikai mennyiségek segítségével 

(olvadáspont,fagyaspont,forráspont,olvadáshő,fagyáshő,forráshő,párolgáshő). 

 A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások 

meghatározása algebrai és grafikai úton. 

 Különféle hőerőgépek működési alapelvének megismerése. 

 Természeti, technika jelenségeknél lejátszódó hőtani folyamatok elemzése 

környezetvédelmi szempontokból. 

 
Szaktárgyi kompetenciák :  

 



Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika 

 

Helyi tanterv 2015 

 

 Kommunikáció 

 Szabálykövetés 

 Lényegkiemelés 

 Problémamegoldás 

 Együttműködési 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Kritikai gondolkodás 

 Döntési 
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10 A hőterjedés 
A hőtágulás 

Halmazállapot-változá-

sok . olvadás,fagyás, pá – 

logás,forrás,lecsapódás. 

A víz sajátos viselkedése 

Hőerőgépek. 

 

 

A légnemű, folyékony és szilárd  hal –
mazállapotú anyagok. 

Anyagszerkezeti magyarázat a hő terje- 

désére a különböző  halmazállapotok –

ban. 

A hőtágulás anyagszerkezeti magyará- 

zata.  

A folyadékok tágulása. A hőmérő. 

A szilárd testek hőtágulása. Tágulások 

a gyakorlatban.  

A gázok hőtágulása. Gyakorlati példák. 

Kvalitatív értelmezései a tágulásnak. 
Az olvadás , fagyás jellemzése. 

Összefüggés a hőmérséklet és a 

halmazállapot között. Az olvadáspont  

 (fagyáspont) és az olvadáshő (fagyás- 

hő) magyarázata  részecskeszerkezet –

tel.  

A párolgás,forrás és lecsapódás jel-

lemzése. A forráspont és forráshő. 

Magyarázat a részecskeszerkezettel.  

A gőzgépek és belsőégésű motorok 

működésének fizikai alapjai. 

  
  

  

Konkrét példák elemzése a hő terjedé-
sével kapcsolatban. Gyüjtőmunka. 

Hőtágulás a mindennapi életünkben.  

Konkrét példák elemzése  mindennapi 

életünk jelenségeiből. 

A hőtágulás káros és hasznos következ-

ményei. A hőtágulás értelmezése a 

technikában. 

Az olvadás, fagyás jelenségeinek fel-

ismerése hétköznapi példákon.Olvadás,  

fagyás közben bekövetkező energia - 

változások kiszámítása.A grafikus  áb-
rázolás elemzése. 

A párolgás,forrás,lecsapódás jelensé-

gének felismerése hétköznapi példá –

kon.A bekövetkező energiaváltozás 

kiszámítása,grafikon elemzése. 

A hőerőgépek működésének értelme – 

zése. A régi és modern hőerőgépekkel 

kapcsolatos,megadott irodalom tanul-

mányozása. 

A teljesítmény értelmezése konkrét 

példákon. A teljesítmény kiszámítása.  

A hatásfok értelmezése konkrét 
példákon. A hatásfok kiszámítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   TOVÁBBHALADÁS     FELTÉTELEI 
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 A tanuló legyen képes  egyszerű jelenségek , kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak 

elmondására. 

 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, erő, 

hőmérséklet,energia,teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit. 

 Ismerje fel az erő és mozgásállapot-változás közötti kapcsolatot konkrét példákon. 
 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. a hó olvadása, 

vizes ruha száradása). 

 Legyen tisztában az energiamegmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Értse, hogy 

egyszerű gépekkel csak erőt takarítunk meg , munkát nem.  

 Ismerje és értse az úszás és lebegés jelenségét. 

 Legyen képes kisebb csoportban , társaival együttműködve egyszerű kísérletek , mérések 

elvégzésére , azok értelmezésére. 

 

 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK    7. OSZTÁLY     ÉV     VÉGÉN 
 

 

 A  tanuló ismerje a tehetetlenség törvényét , az energiamegmaradás törvényét, a Pascal 

törvényt  és Arkhimédesz törvényét ! 

 Ismerje fel az egyenletes és változó mozgást, a testek tehetetlenségét , az erőt és ellenerőt, a 

súrlódást és a közegellenállást , az energiamegmaradást , a hőtágulást, a halmazállapot-

változásokat, az egyszerű gépek, valamint a Pascal törvényének az alkalmazását,az úszás,    

       lebegés , elmerülés feltételét , a hajszálcsövességet a gyakorlatban konkrét példákon ! 

 Tudja megkülönböztetni az átlag- és pillanatnyi sebességet ! 

 Tudjon tömeget, térfogatot, sűrűséget , erőt és súlyt mérni tanári segítséggel ! 

 Tudjon sűrűséget, sebességet, munkavégzést, teljesítményt ,hatásfokot és erőhatást adott 
felületre kifejtett nyomását kiszámítani mértékegységváltás nélkül ! 

 Tudja megkülönböztetni a mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat és értelmezni a 

termikus kölcsönhatást ! 

 Legyen képes a Mikola-csővel elvégzett kísérlet során , valamint az adott tömegű víz 

melegítésekor mért adatok táblázatba rendezésére tanári segítséggel , az út-idő illetve a 

hőmérséklet-idő grafikon felvételére és értelmezésére,anyaghalmaz hőmérséklet-hőfelvétel 

grafikonjának a legfontosabb szakkifejezések használatával történő értelmezésére! 
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BELÉPŐ  TEVÉKENYSÉGFORMÁK 

 

 

Egyszerű elektromos és fénytani jelenségek megfigyelése, a látottak elemzése, szóbeli összefoglalása – önálló 
tanulás, anyanyelvi kompetencia, természettudományos kompetencia fejlesztése. 

 

Ok-okozati kapcsolatok felismerése egyszerű kísérletekben – a természettudományos kompetencia fejlesztése. 

 

A szókincs bővítése , a szakkifejezések helyes használata – anyanyelvi kompetencia fejlesztése. 

 

A kísérletezőkészség fejlesztése, diák-kísérletgyűjtemények (pl.Öveges-könyvek) tananyaghoz kapcsolódó 

egyszerű (elektrosztatikai,fénytani) kísérletek összeállítása és bemutatása csoportmunkában -önálló és 

kooperatív  tanulás,természettudományos kompetencia fejlesztése. 

 

Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása , áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján. Elektromos feszültség- és 

árammérés egyszerű áramkörökben. Az alapvető érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályok ismerete és 
betartása törpefeszűltség  és hálózati feszűltség esetén. Tudja , mi a teendő árámütéses baleset esetén. Ismerje a 

villámcsapás elleni védekezés módját. Egyszerű  kapcsolási rajzok olvasása , áramkörök összehasonlítása 

kapcsolási rajz alapján. A tanult elektromos alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek 

öszekapcsolása, a tanultak alkalmazása egyszerű jelenségek magyarázatára (pl. dörzselektromos szikra , olvadó 

biztosíték,visszapillantó tükör). – anyanyelvi kompetencia , természettudományos kompetencia fejlesztése. 

 

Célok, feladatok:  T, K,E  ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Lényegkiemelés 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 
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 Tudományos  

megismerési  

módszerek 

fejlesztése 

Rendszeres megfigyelés,kísérletezés, 

mérés elvégzése vizsgálódásokhoz.mo- 

dellakotáshoz,problémamegoldáshoz 

kötötten ,önállóan és csoportmunkában. 

Az eszközök balesetmentes használata. 

Ismerethordozók (könyvek,lexikonok, 

enciklopédiák,térképek,táblázagyüjte – 

mények)használata önállóan és 
csoportmunkában. 

A tapasztalatok eredményeinek  

elemzése, értékelése. 

  Az előzetes elképzelések,a megfigyelt 

jelenségek és a mért értékek közötti 

eltérések felismerése. Az eltérések 

magyarázata. 

   Kulcsfogalmak fejlesztése : 

    - megfigyelés, tapasztalat 

    - mérés 

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel, 

Méréssel, kisérletezéssel, vizsgálódás- 

sal . Balesetvédelmi szabályok betar- 

tása.  

   A számítógép  , illetve multimédiás 

eszközök információsforrásként való 

felhasználása. Az ismerethordozók 

használata tanórán és csoportmun – 
kában . Szemelvényekből meghatáro-  

zott szempontok szerint új ismeretek 

gyüjtése. 

   A tanár által irányított vagy önállóan 

végzett kísérletek, mérések,  megfigye- 

lések eredményeinek értelmezése. 

   Oksági kapcsolatok  feltárása  ta- 

nári segítséggel vagy önállóan. 

   A tapasztalatok megfogalmazása  

nyelvtanialag helyesen szóban vagy 

rögzítése írásban, rajzban,táblázatban , 
grafikonon. 

Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével. 
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 I. témakor ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK. ÁRAMERŐSSÉG,  

                                    FESZÜLTSÉG 

 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, TE,F,  ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 
 

 

 Kísérletek és közlés alapján elképzeltetni az atomok szerkezetét, megkezdeni az atommodellek 

bemutatását. 

 Tudatosítani  , hogy az elektromos mező kölcsönhatásra képes. 
 A tanulók tudjanak különbséget tenni a környezetben levő elektromosan vezető és szigetelő 

anyagok között. 

 Tudják, hogy az elektromos tulajdonságú részecskék rendezett mozgását az elektromos mező 

hozza létre, s ezt mennyiségileg az áramerősséggel jellemzzük. 

 Ismerjenek egyszerű kapcsolási jeleket , tudjanak kapcsolási rajzzal megadni áramköröket. 

 Ismerjék fel,hogy az elektromos mező képes munkát végezni,melyet feszültséggel jellemzünk. 

 Rendelkezzenek jártassággal az áramerősség-és feszültségmérés területén. 

 Tudjanak egyszerűbb feladatokat megoldani az áramerősség és feszültség témakörében. 

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Lényegkiemelés 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 
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15 Emlékeztető az  elektro-  

mos és mágneses  köl – 

csönhatásról  tanultakra. 

Az anyag részecskéinek 

szerkezete. 
A testek elektromos álla- 

pota. 

Elektromos áram. Áram– 

erősség. 

Elektromos áramkör. 

Fogyasztók soros és pár-

huzamos kapcsolása. 

Az elektromos 

feszültség. 

A pozitív és negatív töltés. Az 

elektron és proton. A semleges test. 

Az elektromos áram értelmezése 

fémekben. Szabad elektron , áramf - 

forrás . Az elektromos áramkör részei. 
A legfontosabb áramköri jelek 

ismerete. 

Áramforrás,fogyasztó,vezeték,kapcs

oló. 
 A feszültség mérésének a módja.: A 

feszültség jele:U,mértékegysége : V: A 

sorosan és párhuzamosan kapcsolt 

elemek feszültsége.Galvani és Volta 

munkassága. 

Az áramerősség mérésének a módja. 

Az áramerősség jele:I , mértékegysége: 

A,mA. Ampere munkásága. 

Az elektrosztatikai kísérletek elemzése. 

Az elektromos töltés felismerése. 

Az elektromos áram érzékelése , 

hatásainak felismerése. 

Egyszerű áramkörök összeállítása, kap- 
csolási rajzok elemzése.Táblázat 

készítése az áramkörök elemzése alap-

ján. A feszültség mérése. A telepek fe-

szültségének meghatározása. 

Olvasmányok tanulmányozása a 

napelemekről. Internetes keresés –

napelemek. 

Az áramerősség mérése. 
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 II. témakor AZ ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS. AZ EGYENÁRAM  

                                    HATÁSSAI 

 

 

Célok,feladatok:  E,K,T, TE, F , H,……….. ak,m,tt,hö,ak,d, szá,  

 
 Megértetni, hogy a vezetők helyhez kötött részecskéi akadályozzák a szabad 

elektronok egyirányú mozgását. 

 Ismerjék Ohm-törvényét, és legyenek jártasak annak alkalmazásában. 

 Szerezzenek jártasságot az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálatában, 

elemzésében. 

 Tudják értelmezni egyes , az elektromos áram hatásain alapuló gyakorlati eszközök 

működését. 

 A balaset- megelőzési szabályok értelmi alapon történő elfogadtatása. 

 Tudjanak elektromos munkát és teljesítményt számolni 

 Tudják ,hogyan lehet takarékoskodni az elektromos árammal. 

 

              

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Lényegkiemelés 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Döntési 

 Életvezetési 
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13 Az elektromos ellenállás. 
Ohm törvénye. 

A vezetékek elektromos 

ellenállása. 

Több fogyasztó az áram-

körben. 

Az egyenáram hatásai. 

Az elektromos munka és 

teljesítmény kiszámítása. 

 

Összefüggés a feszültség és áramerős-
ség között. Az ellenállás értelmezése, 

kiszámítási módja. Az ellenállás jele:R, 

mértékegysége : .Ohm munkássága. 
A vezeték ellenállását meghatározó té- 

nyezők. 

Áramkör összeállítás változtatható el – 

lenállással. Áramerősség- és 

feszültség- mérése az ellenállás 

változtatása közben. 

 

A fogyasztók áramkörbe iktatása a 

vezeték elágaztatása nélkül. Az eredő 

ellenállás . 
    Kulcsfogalmak fejlesztése : 

   - megfigyelés,tapasztalat 

   - változás 

   - energia 

   - mérés 

   - egyensúly 

   - elektromosság 

   -    erő 

   -   megmaradás 

   - modell,részecske 

Ohm törvényének értelmezése  gyakor- 
lati  példákon. Az ellenállás, az áram – 

erőség és a feszültség kiszámítása. 

Ohm törvényének alkalmazása a 

változtatható ellenállás alkalmazása 

esetén. 

Feszültség- és á ramerősség-mérés  az 

áramkörben. Az összekapcsolt ellen- 

állások és az eredő ellenállás 

megmérése . 

Feszültség, és áramerősség-mérés , az 

áramkörben. Az összekapcsolt 
ellenállások és az eredő ellenállás ki –

számítása. 
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A hőhatás értelmezése. Az izzólámpa. 

Edison és Bródy  Imre munkássága. 

A vegyi hatás értelmezése. Az 

áramvezetés értelmezés az 

elektrolitokban. 

Az élettani hatás értelmezése. Baleset- 

megelőzési szabályok. 

A mágneses vonzás és taszítás. Köl – 

csönhatás mágnes és lágyvas között. 

Az elektromágnes gyakorlati alakalma- 

zárai: csengő,motor,műszerek,telefon. 
Az elektromos motor működésének az 

elve. Energiaátalakulás a motorban. 

Jedlik Ányos munkásssága. 

Az elektromos munka értelmezése, 

kiszámítási módja. 

Az elektromos teljesítmény 

értelmezése, kiszámítása . 

Az elektromos fogyasztás értelmezése, 

kiszámítása a tényleges 

teljesítményből és az időből. A 

fogyasztás mértékegy – sége : kWh. 
 

    Kulcsfogalmak fejlesztés : 

       - megfigyelés, tapasztalat 

       - változás,mérés 

       - energia, hő, hőmérséklet 

       - elektromosság,erő 

 

Az elektromos áram hőhatásán alapuló 

eszközök  felismerése. 

 

A vegyi hatás gyakorlati alkalmazá-   

sainak ismerete,értelmezése. 

 

A legfontosabb érintésvédelmi 

előírások ismerete ,felidézése,betartása. 

Elsősegélynyújtás áramütés esetén. 

 

Az elektromágnes gyakorlati 
alkalmazásainak felismerése. A csengő, 

a motor , a műszerek és a telefon 

működésének értelmezése. 

 

Kisérletek az elektromotor –modellel. 

 

Az elektromos munka kiszámítása. 

 

Tájékozódás a háztartási készülékek 

teljesítményéről. Az elektromos telje- 

sítmény kiszámítása. 
 

Az elektromos fogyasztás kiszámítása. 

Energiatakarékossági lehetőségek az  

iskolában és otthon. 

 

 

 

 

 III. témakor AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ.A VÁLTAKOZÓ ÁRAM 

 

Célok,feladatok:  E,H,K,T, TE,F,  ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 
 

 

 Az elektromos és mágnese mező kölcsönhatásának vizsgálata. 

 Az elektromágnese indukció megvalósulásának feltételei. 

 Váltakozó áram létrehozásának gyakorlati , technikai megoldásai. 

 Tudják megnevezni a váltakozó áram hatásait  , előnyeit. 

 Ismerjék az elektromágneses indukció leggyakrabban használt alkalmazásait ,  a 

transzformátor felépítését , működését, a távvezetékrendszereket. 
 Ismerjék az elektromos szerepét a környezetben. 

 

 

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 

 Lényegkiemelés 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Életvezetési 
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11 Az elektromágneses 

indukció. 

A váltakozó áram 

A transzformátor 

Az elektromos távveze – 

tékrendszer. 

A váltakozó áram hatása- 

sainak néhány gyakorlati 

alkalmazása 

 

Az indukció jelensége. 

Az indukált feszültség nagyságát 

befolyásoló tényezők. Faraday mun – 

kássága. 

Ohm törvényének alkalmazása az 

indukcióra. 

A váltakozóáramú generátor működési 

elve.Energiaátalakulás a generátorok-

ban. 

Indukció,áramirány,váltakozó áram, 

frekvencia. 

A váltakozó áram hő-,vegyi, és 

mágneses  hatása. A váltakozó áram 

élettani hatása. Kandó Kálmán 

munkásssága.  

A transzformátor mint az indukció 

gyakorlati alkalmazása. Összefüggés a 

transzformátor tekercseinek menetszá-

ma , a feszültségek és az 

áramerősségek között. 

Összefüggés a primer és szekunder 
oldalon mért feszültség és áramerős- 

ség között.  

A nagyfeszültség alkalmazásának elő-

nye.Az energiatakarékosság lehetősé-

gei.Déri-Bláthy-Zipernowszky transz-

formátora. 

     Kulcsfogalmak fejlesztése: 

        - megfigyelés, tapasztalat 

        - változás, idő 

        - energia, hő 

        - mérés 

        - elektromosság 

A mozgási és nyugalmi indukció jelen-

ségének az értelmezése. Az indukált fe-

szültség összehasonlítása különböző 

feltételek mellett. 

Az indukált feszültség és áram 

megkülönböztetése konkrét esetekben. 

A generátor működési elvének értel –

mezése. A hálózati áram frekvenciájá-

nak  értelmezése. 

A váltakozó áram hatásainak összeha-
sonlítása az egyenáram hatásaival. 

Olvasmány a kétféle áramrendszerrel 

működő , a MÁV és a GYSEV vona-

lain alkalmazott modern mozdonyok-

ról. 

A primer és szekunder oldal felismeré-

se. A feszültség le-, és feltranszformá – 

sánának  előnyei .Feladatok a 

menetszám és feszültség kiszámítására.  

 

A teljesítmény összehasonlítása a 
primer és szekunder oldalon. 

A távvezetékkel kapcsolatos gyakorla-

ti tudnivalók. A energiatakarékosság 

hétköznapi , gyakorlati megvalósítása. 

Olvasmány tanulmányozása az energia-

takarékos kompakt-lámpákról. 

 

 

 

 

 

 

 IV. témakör       FÉNYTAN 

 

Célok,feladatok:  ÉN,E,H,K,T, TE,F,  ……….. ak,m,tt,hö,ak,d,   

 
 

 

 Annak tudatosítása , hogy a fény anyag,kölcsönhatásra képes,az élethez nélkülönözhetetlen. 

 A fény terjedési tulajdonságainak ismerete. 

 Árnyékjelenségek; a Nap- és Holdfogyatkozás értelmezése. 

 A fényvisszaverődés és fénytörés jelenségeinek és törvényeinek ismerete. 

 Egyszerű optikai eszközök működésének ismerete. 

 Az emberi szem képalkotása, szemhibák és korrigálásuk. 

 A folytonos színkép ismerete, a testek színének magyarázata. 

  

 

 

Szaktárgyi kompetenciák :  

 Kommunikáció 
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 Lényegkiemelés 

 Együttműködés 

 Rendszerezés 

 Tapasztalatszerzés 

 Komplex információk kezelése 

 Életvezetési 
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12 A fény tulajdonságai 

Fényvisszaverődés 
síktükörről 

Fényvisszaverődés 

gömbtükörről 

Fénytörés 

Fénytani lencsék 

Optikai eszközök 

A színek 

 

 

Fényforrások. A fény egyenes vonalú 

terjedése. A fény sebessége. 
 

A fényvisszaverődés törvényei. A fény 

visszaverődése sík- és gömbtükrökről. 

A fókuszpont és a görbületi 

középpont. 

A sík – és gömbtükör képalkotásai. 

A valódi és látszólagos kép. 

A fénytörés törvényei. A fény áthala - 

dása párhuzamos falú lemezen és a 

prizmán.  

A fény áthaladása a domború és a 

homorú lencséken. A fókuszpont. 
A lencsék képalkotása. 

 

A fényképezőgép és a vetítőgép. A 

fényképezőgép és a vetítőgép, mint a  

domború lencse alkalmazása. Az írás-

vetítő.  

A mikroszkóp és távcső szerkezete, a 

bennük látott kép jellemzése. 

 

Az emberi szem optikai „szerkezete”.A 

szemüveg alkalmazása.  

Valódi kép,homorú és domború 

lencse. 

A fehér fény színeire bontása és újra 

egyesítése.A testek színe. 

Prizma, fénytörés,szivárvány. 

 

     Kulcsfogalmak : 

        - megfigyelés, tapasztalat 

        - változás, idő 

        - mérés 

A fényforrás felismerése. 

A sík – és gömbtükrök gyakorlati al  -
kalmazásainak felismerése. 

A fényvisszaverődés ábrázolása 

vázlatrajzon. 

A tükrökben látható képek megfigyelé-

se,a képek tulajdonságainak felismeré –

se.  

A fénytörés jelenségeinek 

megfigyelése domború és homorú 

lencsén áthaladó fénysugarak megfi –

gyelése, ábrázolásuk vázlatrajzon. 

A lencsék képalkotásainak 

megfigyelése;a keletkező képek ábrá –
zolása vázlatrajzon. 

A fényképezőgépben keletkező kép és 

a vetítőgép által létrehozott kép megfi-

gyelése.Alapvető gyakorlati ismeretek 

a fényképezésről. 

 

A mikroszkópban és a távcsőben lát-

ható kép megfigyelése. 

 

Az emberi szem védelmével kapcsola-

tos ismeretek és azok betartása. 
 

A prizmán áthaladó fehér fény a 

szivárvány színeire bomlik. A legna –

gyobb és a legkisebb mértékben 

megtört fénysugarak ismerete. 

 

 

 

 

 

A   TOVÁBBHALADÁS     FELTÉTELEI 

 
 A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli 

életben egyaránt. 
 Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 
 Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési  szabályokat. Legyen képes 

tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására.Tudja 

értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 
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 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és 

megvalósításának lehetőségeit. 

 Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 

  

KÖVETELMÉNYEK    8. OSZTÁLY     ÉV     VÉGÉN 
 

 

 Ismerje a fényvisszaverődés -  és Ohm törvényét ! 

 Ismerje fel a legalapvetőbb elektromos, mágneses és fénytani jelenségeket,az 

elektromágneses indukciót , az elektromos áram hatásait és ezek alkalmazását , 

valamint a tükrök , lencsék alkalmazását a gyakorlatban konkrét példákon ! 

 Ismerje fel kapcsolási rajzokon a legfontosabb áramköri jeleket és a fogyasztók 

soros és párhuzamos kapcsolását ténylegesen összeállított áramkörben is! 

 Tudjon áramforrásból, fogyasztóból,kapcsolóból és vezetékből álló egyszerű 

elektromos áramkört összeállítani , áramerősséget és feszültséget mérni tanári 

segítséggel ! 

 Tudjon ellenállást, áramerősséget,feszültséget,elektromos munkát és 

teljesítményt kiszámítani mértékegységváltás nélkül ! 

 Tudja leolvasni és értelmezni a háztatásban előforduló elektromos 

berendezéseken feltüntetett adatokat, ismerje fel az energiatakarékosság 

szükségességét! 

 Ismerje a transzformátor működési elvét és a távvezetékrendszer lényegét ! 

 Ismerje a szem védelmével kapcsolatos tudnivalókat, a balesetmegelőzési 

szabályokat és tartsa be azokat ! 

 

A  TANULÓK  TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

 Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések , gondolkodtató kérdések 

formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán. 

 Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. 

 Kiselőadás,  írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szempontok , 

vagy önálló gyűjtés alapján,ennek értékelése. 
 Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör  feldolgozása 

(képi,írásbeli,szóbeli) és ennek értékelése. Önálló kísérlet, projekt bemutatása,témához 

csatlakozó újságcikk értelmezése,önálló kutatómunka eredményének bemutatása. 

 Vitaszituációkban való részvétel, vitakultura, argumentációs képesség szintjének 

írásbeli,szóbeli értékelése. 

 Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése. 

 

 

 

 

 
Diagnosztikus értékelés 

- írásban év elején a tanítási-tanulási folyamat megkezdése előtt különböző pedagógiai 

döntések (felzárkóztatás, módszer választása, folyamattervezés) meghozatalásához,      

(  A 7. évfolyam elején , a természetismeret tantárgy fizikai vonatkozásait mérjük.) . 

Érdemjeggyel nem minősítjük ! 

 

Formatív értékelés 

 

- Szóban , írásban az egyes témakörökön belül a tanítási-tanulási folyamat közben a 

tanulási hibák és nehézségek feltárásához , illetve a jól végzett munka  
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megerősítéséhez,az eredményes tanulás elősegítésére. Ebből következően itt sem az 

osztályozás az elsődleges cél, hanem az , hogy információhoz juttassuk és 

ösztönözzük a tanulót az önkorrekcióra, ami a tanár részéről a pótlási-javítási 

lehetőségek biztosítását követeli meg. 

- A tantárgy jellegzetességéből következően a szóbeli és írásbeli feleleteken kívűl 

szükséges a mérési jegyzőkönyvek vezetésének (egyáltalán a füzetvezetésnek ) és az 

egyszerűbb kísérletek kezdetben csoportos , később egyéni bemutatásának –

elemzésének  az értelmezése is. A tanulók ösztönzése céljából nem maradhat el  órai 

aktivitásuk ( pl. a bemutatott   kísérletek közös elemzésében való részvétel) és a 

tanulói kiselőadások megtartásának értékelése sem. 

 
 

Szummatív értékelés 

 

- írásban a tanítási-tanulási folyamat egyes szakaszainak a végén kifejezetten minősítő 

célzattal, mely egyúttal visszajelzés is a tanárnak a végzett munkáról. Az egyes téma -

makörök végén megíratott témazárók részletesebben is számonkérhetik a tananyagot , 

míg az év végi  felmérések összpontosítsanak inkább a tanulók rendszerező képessé -

re és lényeglátásra. 

- Ha a tanuló évközi mulasztásait korrigálja az év végi felmérésig, akkor az itt kapott 

érdemjegy befolyásolja pozitívan az év végi osztályzatot ! (Ez ugyanis nemcsak a 

magasabb évfolyamra lépés , de a továbbtanulás szempontjából is szűri,szelektálja a 
tanulókat.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


