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Fizika 

 

7-8. Évfolyam 

 

 A 7–8. évfolyamokon fizikai műveltségtartalmak feldolgozása keretében 

elsődlegesen azokkal a mechanikai, termodinamikai, elektromágneses, 

fénytani, anyagszerkezeti jelenségekkel és összefüggésekkel, törvényekkel 

ismerkednek meg a tanulók, amelyek megalapozzák a korszerű fizikai 

világképet, és segítik a többi természettudományi tantárgy tanítását, 

tanulását.  

 

Célok és feladatok 

 A diszciplínáktól független általános természettudományi fogalmak, 

eljárások és szemléletmódok kialakítása. 

 Készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív 

formálása.  

 A tudomány, a tudományos kutatás mint társadalmi tevékenység 

bemutatása.  

 A tanulók érdeklődésének felkeltése a természeti jelenségek, s ezen 

belül a fizikai ismeretek iránt. A természettudományos műveltség 

előkészítése és megalapozása. 

 Megfigyelésekre, jelenségbemutatásokra és konkrét kísérletekre 

alapozva a tanulók bevezetése a természeti környezet változásainak, 

kölcsönhatásainak és törvényszerűségeinek ismeretkörébe. 

 Korszerű fizikai szemléletmód megalapozása, a technikai eszközök 

gazdaságos és biztonságos működésének megértetése. 

 A tananyag feldolgozása során sok szemléltetésre, tanári és tanulói 

kísérletre kerüljön sor. A fogalmak bevezetését konkrét példák alapján 

dolgozzunk fel, szakszerűen, de a gyerek életkorának megfelelően 

fogalmazzuk. 
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 A tudomány és a technika, valamint a társadalom fejlődésének 

kapcsolatát érintő meggyőződések formálása. 

 Az életben nélkülözhetetlen s elsősorban a természettudományokban 

begyakorolható megismerési, tanulási, értelmezési technikák és 

módszerek azonosítása, fejlesztése (pl. megfigyelés, kísérletezés, mérés, 

következtetés, összehasonlítás). 

 A természettudomány szerepének megismertetése a társadalmi 

folyamatokban, a személyes sorsok alakulásában, arra nevelve, hogy 

az így szerzett tudás felelős cselekvésben nyilvánuljon meg. 

 A hétköznapi életben előforduló, a természettudományi 

alaptörvényeknek ellentmondó véleményekkel szembeni kritikus 

magatartás, reális természetkép kialakítása.  

 A tudomány természetére, történetére és a kiemelkedő alkotók 

munkásságára vonatkozó ismeretek alakítása (a magyar vonatkozások, 

s ezek európai kapcsolatainak kiemelésével).  

 A fizikai fogalmak és SI - n belüli mértékegységek megismertetése. 

 Életkoruknak megfelelő munkaformában képesek legyenek önálló 

ismeretszerzésre, csoportmunkára, kísérleti eszközök balesetmentes 

használatára. 

 Tapasztalataikat legyenek képesek rögzíteni szóban, írásban vagy 

rajzban. 

 Alapozza meg környezetbarát szemléletüket, járuljon hozzá 

környezettudatos magatartásuk kialakításához. 
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A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

 A fizika oktatása során elsősorban a tanulók természettudományos 

kompetenciájának fejlesztése történik.  

 A tanulók a természettudományok területén már rendelkeznek előzetes 

ismeretekkel, de ezek közül sok pontatlan, naiv elképzelés. A fizika 

tanítása során nem csak az új ismeretek elsajátítatása fontos, hanem 

az is lényeges, hogy a kezdeti naiv képzetek a természettudományos 

ismereteknek megfelelően átalakuljanak, s az új ismeretek beépüljenek 

a gyermekek természettudományos világképébe A 10-14 éves 

korosztálynak minél több olyan feladatra van szüksége, amely  

tartalmazza a jelenségek felismerésére vezető megfigyeléseket, 

kísérleteket, s az önálló jelenségértelmezés lehetőségét. 

 A tanterven belül fontos szerepet kap a környezettudatos nevelés. 

Megmutatja a tanulóknak azokat a folyamatokat, melyek során az 

emberi  tevékenység a környezet megváltoztatására vezetett, bemutatja 

a változások pozitív, vagy negatív  hatásait. 

 Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a szövegképzés, szövegértés 

fejlesztése az ismereteken és feladatokon keresztül történik.  

 A matematikai kompetencia fejlesztése elsősorban a számítási 

feladatokon keresztül történik. A számítások a 7-8-évfolyamon csak 

egyszerűbb arányosságokra korlátozódnak, 

 A jelenségek értelmezéséhez egyes mennyiségeket mérni tudunk, s 

ezek segítségével újabb származtatott mennyiségeket tudunk 

meghatározni. 

 A digitális kompetencia fejlesztése a digitális technika célirányos 

felhasználást jelenti, internetes keresés, szövegszerkesztés, vagy 

prezentáció készítés céljából. 

   A fizika története a fizika gyakorlati alkalmazásainak bemutatása 

mellett fejleszti a szociális és hazafias kompetenciát is azzal, hogy a 
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természettudósokat é s a természettudományok eredményeit  is 

megismerteti a tanulókkal. 

 A hagyományos munkamódszerek mellett új ismeretszerzési 

eljárásokat (projekt, kooperatív tanulás, önálló munka stb.) is 

alkalmazunk a tantárgy tanítása során.  

 

Fejlesztési követelmények: 

1. Ismeretszerzési – feldolgozási és alkalmazási képességek: 

- Legyen képes a fizikai folyamatok tudatos megfigyelésére megadott 

szempontok szerint. természettudományos kompetencia 

Legyen képes a lényeges és lényegtelen tényezők elkülönítésére.  

anyanyelvi, természettudományos kompetencia. 

- Tudjon egyszerű kísérleteket, méréseket balesetmentesen végrehajtani. 

- Tudja a kísérlet vagy más mérés eredményeit irányítással különböző 

formákban rögzíteni (táblázat, grafikon). Matematikai, 

természettudományos kompetencia 

- Legyen képes táblázatokat, grafikonokat, sematikus rajzok adatait 

leolvasni, értelmezni. 

- Szerezzen jártasságot az SI - mértékegységek illetve a gyakorlatban 

használt SI – n kívüli mértékegységek használatában és a 

mértékegységek átváltásában. természettudományos kompetencia 

- A tananyagban szereplő fizikai jelenségeket ismeretei szerint el tudja 

mondani, meg tudja magyarázni, s ismerje az ehhez kapcsolódó 

gyakorlati alkalmazásokat is. Anyanyelvi, természettudományos 

kompetencia 

- Értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű cikkek, rádió- és 

televízió-műsorok, ismeretterjesztő könyvek információit. 

- Legyen képes megadott szempontok szerint ismeretterjesztő anyagokat 

használni (lexikonok, táblázatok, multimédiás eszközök). Digitális, 

természettudományos kompetencia 
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- Ismerje a tananyag környezetvédelmi vonatkozásait és törekedjen 

alkalmazásukra. Esztétikai tudatosság 

2. Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben: 

- A környezetünkben előforduló anyagok tanult tulajdonságait ismerje 

fel, tudja őket tulajdonságaik alapján csoportosítani. 

- Tudja, hogy a természeti folyamatok térben és időben zajlanak le. 

- Legyen áttekintése a természetben levő méretek nagyságrendjéről. 

- Tudja összehasonlítani a mindennapi életben előforduló távolságokat 

és időtartamokat.  

3. Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a 

természettudományok fejlődéséről: 

- Ismerjék fel a tanulók, hogy a természettudományos megismerés 

hosszú folyamat eredménye, amely jelenleg is folytatódik. 

- Értse meg, hogy a fizika és a többi természettudomány szoros 

kapcsolatban van egymással, mindegyik ugyanazt az anyagi valóságot 

vizsgálja, bár a vizsgálat szempontjai és módszerei eltérőek. 

természettudományos kompetencia 

- Tudják a tanulók, hogy mely történelmi korokban, kiknek a nevéhez 

fűződnek a legfontosabb felfedezések. 

- Ismerje a kiemelkedő magyar természettudósaink, fizikusaink, 

mérnökeink tevékenységét, munkásságát. Szociális, állampolgári 

kompetencia 

 

A tanterv megvalósításához szükséges alapvető feltételek: 

- Főiskolát vagy egyetemet végzett fizika szakos tanár. 

- Kerettantervhez készült könyvek. 

- Tanári és tanulói kísérleti eszközök. 

 

Segédanyagok: 
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- Munkafüzetek, feladatlapok, feladatgyűjtemények. 

- Szakkönyvek, lexikonok, fizikai folyóiratok. 

- Fali táblázatok (fizikai mennyiségekről, a fizika történetéről). 

- Vizuális és audiovizuális eszközök. 

Ellenőrzés, értékelés: 

- A tanulók munka közbeni megfigyelése, értékelése (kísérletezés, 

jelenségek közös értelmezése). 

- Munkafüzetben, füzetben végzett munka esetenkénti ellenőrzése, 

szóbeli értékelése. 

- Rövid szóbeli feleltetés. 

- Témaközi és témazáró dolgozatok íratása. 

- A kísérlet eredmények önálló elemzésének megfigyelése, szóbeli 

értékelése.  

- Önálló kutatómunka, kiselőadás. 

- Projektmunka szóbeli, vagy írásbeli értékelése. 
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7. évfolyam 

 
Éves óraszám: 56  óra 

Heti óraszám: 1,5 óra 

 

 

Témakörök Új anyag 
feldolgozása 

Gyakorlás, 
kísérletezés, 

feladatmegoldás 

Összefoglalás, 
ellenőrzés, 

korrekció 

A testek haladó 

mozgása 

5 óra 3 óra 3 óra 

A dinamika 

alapjai 

7 óra 4 óra 3 óra 

A nyomás 6 óra 4 óra 3 óra 

Hőtan, energia 8 óra 4 óra 3 óra 

Év végi 

összefoglalás 

  3 óra 

 

 

Belépő tevékenységformák: 

- Egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok 

önálló összefoglalása. 

- Mindennapi eszközökkel elvégezhető egyszerű mechanikai és hőtani 

kísérletek összeállítása egyénileg vagy csoportmunkában. 

- Egyszerű mérések adatainak rögzítése táblázatban, grafikus ábrázolás. 

- Átlagsebesség meghatározása út és idő mérésével a környezetben. 

- Összefüggések felismerése a mechanikai és hőtani kísérletben. 

- Fizikai szakszavak, kifejezések szabatos használata. 

- Elemi számítások elvégzése lineáris fizikai összefüggések alapján. 

- Ismerkedés az iskolai könyvtár fizikával kapcsolatos anyagaival tanári 

irányítással (lexikonok, fogalomtárak stb.). 

- Tanári vezetéssel ismerkedés az interneten található 

természettudománnyal kapcsolatos válogatott anyagokkal. 



 8 

 

I. A testek mozgása 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési feladat Követelmény 

Az egyenes 
vonalú 

egyenletes 
mozgás 

A mozgás 
viszonylagossága. 

Út és időmérés, a 
mérési eredmények 
feljegyzése, 
értelmezése. Út-idő 
grafikonok 
elemzése. A 
sebesség fogalma, 
jele, mértékegysége. 
A sebesség 
kiszámítása. A 
megtett út és a 
menetidő 
kiszámítása. 

 
Tudatosítani és bővíteni 

a mozgás köznapi 
ismereteit, kialakítani a 
sebesség mennyiség 
fogalmát. Megmutatni a 
kapcsolatot és a 
különbséget a jelenség 
és annak mennyiségi 
jellemzése körött. A 
mennyiségek jelének 
használata. Az adatok 
ábrázolása grafikonon, 
diagrammon, 
táblázatok adatainak 
értelmezése, grafikonok 

leolvasása. Fejleszteni a 
kapcsolatok 
felismerését (út-idő) 
között, fejleszteni a 
következtetések 
önállóságát. Egyszerű 
mozgások leírása 
egyenes arányossággal. 
A megfigyelő, elemző, 
összehasonlító képesség 
erősítése. 

Értsék meg és 
alkalmazzák a 

viszonylagos 
fogalmát. 
Kísérletek alapján 
jellemezzék az 
egyenletesen 
haladó mozgást. 
Tudják 
meghatározni az 
egyenletes mozgás 
sebességét és 
átlagsebességét 
algebrai és grafikus 
úton. Legyenek 
képesek 

tudásukról 
egyszerűbb 
számítási feladatot 
megoldani a 
sebesség 
kiszámítására. 

Az egyenletesen 
változó mozgás 

Az egyenletesen 
változó mozgás 
kísérleti vizsgálata. 
Sebesség 
változásának 
felismerése, a 
gyorsulás fogalma. 
Átlag- és pillanatnyi 
sebesség fogalma és 

értelmezése konkrét 
feladatok kapcsán. 

A változó sebességű 
mozgásoknál a 
változások okának 
kvalitatív megadása. A 
„biológiai órával” 
kapcsolatos néhány 
érdekes jelenség 
tanulmányozása. 
Mozgásokat befolyásoló 

tényezők felderítése, 
leírása. Egyenletesen 
változó mozgás 
bemutatása, kísérleti 
vizsgálata. 
A fogalomalkotás 
gondolatmenetének 
tudatosítása. 
Feladatmegoldások 
gyakoroltatása. 
Egészségfejlesztés: moz-
gások, terhelhetőség. 
 
 

Tudják jellemezni 
az egyenletesen 
változó mozgást 
kísérletekre 
alapozva. Ismerjék 
és megfelelően 
használják a 
gyorsulás, 
pillanatnyi 

sebesség, 
átlagsebesség 
fogalmát. 
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II. A dinamika alapjai 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési feladat Követelmény 

A testek 
tehetetlensége 
és tömege 

A tehetetlenség 
fogalma. Egyszerű 
kísérletek a 
tehetetlenség 
megnyilvánulására. A 
tehetetlenség 
törvénye  

Mozgásállapot- 
változással járó 
kölcsönhatások 
vizsgálata kísérletek 
alapján. Mechanikai 
kölcsönhatások 
mélyítése, ok-okozati 
összefüggés. 
Fogyasztóvédelem: 
Bruttó és nettó tömeg 
meghatározása, mérése. 

Tudjanak 
különbséget tenni 
mozgás és 
mozgásállapot 
között. Egyszerű 
esetekben ismerjék 
fel a mechanikai 
kölcsönhatásokat, 
s a bennük 
szereplő két 
partnert. Ismerjék 
a tömeg fogalmát 
és mértékegységeit. 

Erő – és 
mozgásállapot 
változás 

 Az erő fogalma. 
Mozgásállapot – 
változás erőhatás 
következménye. 

Egyszerű kísérletek. 
Erő mérése rugalmas 
erőmérővel. Erő 
mértékegysége 

Mozgás és 
mozgásállapot 
különbözősége. 
Egyszerű köznapi 

jelenségek dinamikai 
értelmezése.(Gyorsulás, 
súrlódás, egyensúly). 
Absztrakciós képesség 
fejlesztése. Logikus 
gondolkodás 
gyakoroltatása. 
Különböző 
mérőeszközök 
használata, a pontosság 
kérdéseinek vizsgálata. 
A mérés gyakoroltatása. 
Rendszerben való 
gondolkodtatás. 

Tudják 
dinamikailag 
értelmezni az erő 
fogalmát. Értség, 

hogy az erő 
vektormennyiség 
és tudják 
ábrázolni. 

Erő fajták Gravitációs erő. Súly 
(és súlytalanság). 
Súrlódás és 
közegellenállás. 
(Gyakorlati 
jelentősége). 

Rugalmas erő 

Megkülönböztetés, 
rendszerezés  
képességének 
fejlesztése. A tömeg és a 
súly fogalmának 
megkülönböztetése. A 

gravitációs vonzással 
összefüggő jelenségek 
tanulmányozása. A 
Föld, a Naprendszer, a 
Világegyetem méretbeli 
arányainak 
érzékeltetése. 
Egészségfejlesztés: 
izomerő. 

Tudjanak 
különbséget tenni 
a gravitációs erő és 
a súly körött. 
Ismerjék a 
különböző 

erőhatásokat, 
legegyszerűbb 
következményeiket, 
közös jellegüket. 
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Témakör Tartalom Cél, fejlesztési feladat Követelmény 

Az egy testet 
érő 
erőhatások 
együttes 

hatása 

Egy egyenesbe eső 
erők összegzése. 
(Azonos illetve 
ellentétes irányú). Az 

egyensúly fogalma. A 
forgatónyomaték 
kísérleti vizsgálata.  

Megmutatni, hogy az 
egyensúly a 
mozgásállapot kivételes 
esete, a dinamika 

speciális része. 

A kölcsönhatások 
felismerése, 
következtetés a 
jellemző erőkre. 

 
Ismerjék Galilei, 
Newton és Eötvös 
Lóránd 
munkásságát. 

Erő - ellenerő Egyszerű 
kísérletekkel 
bemutatni két test 
közötti 
kölcsönhatásban az 
erőt. Newton III. 
törvénye 

Kísérletek elemzése, 
logikus gondolkodás 
fejlesztése.  

Ismerjék Galilei, 
Newton és Eötvös 
Lóránd 
munkásságát 

A mechanikai 

munka 

A munka fogalma, 
mértékegysége, 
kiszámítása. 
Egyszerű számítási 
feladatok a munka, 
az erő és az út 
kiszámítására. 
A mechanikai energia 
fogalma. 
 
 

A munka mint az 

energiaváltozás fizikai 
fogalmának 
értelmezése, 
kiszámítása egyszerűbb 
esetekben.  
Egészségfejlesztés: 
fizikai és szellemi 
munka 

Ismerjék a munka 

fogalmát, jelét, 
kiszámítási módját. 
Szerezzenek 
jártasságot a 
munka 
kiszámításában. 
Ismerjék Joule és 
Watt munkásságát. 

Az egyszerű 
gépek : emelő, 
lejtő 

Az emelő és lejtő 
típusú egyszerű 
gépek. Egyszerű 
gépek a 
gyakorlatban. 
A forgatónyomaték 
kísérleti vizsgálata,  
kiszámítása. 
Az egyensúly feltétele 
emelőkön (az 
egyensúly 
létesítéséhez 
szükséges erő, illetve 
erőkar kiszámítása). 
 

Az erőhatás forgás- és 
mozgásállapot – változó 
képességének 
felismertetése, 
mennyiségi jellemzése. 
Az egyensúly 
fogalmának bővítése az 
egyszerű gépeknél. Az 
energia 
megmaradásának 
bemutatása az egyszerű 
gépeknél. Az elmélet és 
a gyakorlat kapcsolata, 
tudatosítása. 

Tudják 
megfogalmazni az 
emelő típusú gépek 
egyensúlyának 
feltételét, s ezt 
legyenek képesek 
egyszerű 
feladatokban 
alkalmazni. 
Ismerjék fel a 
gyakorlatban 
használatos 
egyszerű gépeket. 
Tudják, hogy 
mennyiben 
könnyíti meg 
munkánkat az 
egyszerű gépek 
alkalmazása.  



 11 

 
III. A nyomás 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladat 

Követelmény 

A szilárd testek 

által kifejtett 
nyomás 

A nyomás 

értelmezése 
egyszerű kísérletek 
alapján, a nyomás 
kiszámítása. A 
nyomóerő és a 
nyomott felület 
számítása.  

Az erőfogalom 

bővítése (nyomóerő). 
Ok és okozati 
vizsgálatok a nyomás 
fogalmának 
kialakításakor. 
Feladatmegoldás 
gyakoroltatása. 

Ismerjék a nyomás 

fogalmát, 
kiszámítását, 
mértékegységét és 
gyakorlati 
alkalmazásait. 

Nyomás 
folyadékokban 
és gázokban 

A hidrosztatikai 
nyomás kísérleti 
vizsgálata, s a 
hidrosztatikai 
nyomást 
meghatározó 
paraméterek. A 

gázok nyomása. 
Közlekedőedények, 
hajszálcsövek.  
Egyszerű kísérletek, 
környezetvédelem.  

A folyadékokkal és 
gázokkal kapcsolatos 
jelenségek vizsgálata, 
anyagszerkezeti 
magyarázata. A 
gázoknak s köztük a 
levegőnek (pozitív) 

tömeg és súly 
tulajdonítása. A 
tömeg és a súly 
fogalmának 
elválasztása a 
szilárdság és 
keménység 
fogalmától.   A kétféle 
nyomás okának 
megkülönböztetése. 
Fizikai törvények 
érvényességének 
hatása a 
közlekedőedények és 
hajszálcsövek 
összehasonlításában. 
Kapcsolatok a 
földrajzban, 
biológiában 
tanultakkal, 

környezetvédelem. 

Ismerjék fel a 
közlekedőedényeket, 
hajszálcsöveket, 
tudják az ezekre 
vonatkozó 
törvényszerűségeket 
és környezetvédelmi 

vonatkozásokat.  
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Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 

feladat 
Követelmény 

Arkhimédész 
törvénye. A 
testek   

úszása, 
lebegése, 
merülése. 

A felhajtóerő 
kísérleti vizsgálata. 
Arkhimédész 

törvénye. Az úszás, 
lebegés, elmerülés 
feltételei. Feladatok 
Arkhimédész 
törvényére. 

Arkhimédész 
törvényének 
kísérletekre épülő 

megalapozása és 
logikai magyarázata a 
felhajtóerő különböző 
módon történő 
kiszámítása. A 
rendszerben való 
gondolkodás 
erősítése. Úszás, 
merülés, lebegés, a 
folyadék és a test 
sűrűségviszonyainak 
elemzése. 
Kísérletelemzés, 

lényegfelismerés és 
megfogalmazás. 
Egészségfejlesztés. 

Tudják a felhajtóerő 
okát és a nagyságát 
befolyásoló 

tényezőket. 
Kísérletek alapján 
ismerjék fel és 
fogalmazzák meg 
Arkhimédész 
törvényét, az úszás, 
lebegés, elmerülés 
feltételeit. Legyenek 
képesek ezeket 
egyszerű 
feladatokban 
alkalmazni. 
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IV. Energia, hőtan 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladat 

Követelmény 

Hőtani 
alapjelenségek 

Hőmérséklet mérése.  
A hőtágulás jelensége 
szilárd, cseppfolyós és 
légnemű 
halmazállapotú 
testeknél. A hőtágulás 
gyakorlati jelentősége.  

A hőjelenségek 
kísérleti vizsgálata, 
értelmezése. A 
kísérletező-, mérő-, 
megfigyelőképesség 
erősítése. Felhívni a 
figyelmet arra, hogy 
egy test állapota több 
szempontból is 
változhat. Kísérleti 
tapasztalatok 
elemzése. 

Ismerjék a 
hőtágulás 
fogalmát, s 
ismerjék fel a 
természetben 
lejátszódó hőtani 
folyamatokat. 
 

Hő és energia  A testek 
felmelegítésének 

kísérleti vizsgálata  

Energia-megmaradás a 
termikus 

kölcsönhatások során. 
A fajhő, a hőmennyiség 
és az égéshő fogalma és 
meghatározása.  

  

A belső energia 
fogalmának 
bevezetése. 

Ismerkedés konkrét, 

hétköznapi 

folyamatokban az 

energiafajtákkal, az 

energiahordozókkal, az 

energiaforrásokkal, az 

energia átalakulásaival.  
 

Tudják értelmezni 
és használni a 
belső energia 

fogalmát.  
 

Halmazállapo-
tok 
Halmazállapot 
változások 

Olvadás, fagyás, 
párolgás, forrás, 
lecsapódás jellemzése, 
hétköznapi példák.  
Olvadáspont, 
forráspont fogalma. 
Olvadáshő, forráshő 
értelmezése. 
Halmazállapot változás 
közben bekövetkező 
energiaváltozások 
értelmezése. 

A rendszerszemlélet 
erősítse. Felhívni a 
figyelmet néhány 
hőtani folyamat 
környezetkárosító 
hatására  
Egészségfejlesztés. 
Az oldódásnak, a 
halmazállapot-
változásoknak, a 
lassú és gyors égés 
folyamatainak, a 

hőtágulásnak, 
elkülönítése, a 
gyakorlati helyzetek 
elemzése során. E 
jelenségek, 
felismerése, 
kvalitatív leírása. 

A természettudo-
mányok művelése, 
valamint a 
technika 
alkalmazása, 
fejlesztése során 
leggyakrabban 
használt 
állapotleírások 
alkalmazása  
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Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladat 

Követelmény 

   A halmazállapot-
változások elemzése 

az anyagszerkezeti 
kép használatával, az 
energia és az 
anyagszerkezet 
szempontjából. A 
hőmérséklet és a 
halmazállapot-
változás közötti 
összefüggések 
tanulmányozása. 

. A változásokra, 
folyamatokra 

vonatkozó 
kvalitatív és 
kvantitatív 
összefüggések, 
törvényszerűségek 
alkalmazása 
problémamegoldás
ok során.  

Munka és 
energia 

.A belső energia 
fogalma és növelése 
termikus 
kölcsönhatással és 
súrlódási munkával. 
Energia-megmaradás a 
termikus 
kölcsönhatások során. 
Hőerőgépek működése. 
 

Alkalmazni képes 
tudássá formálni az 
energia és 
energiaváltozás 
fogalmát és szerepét 
az 
állapotváltozásokban.
Absztrakció. 

Tudják a testek 
állapotát, 
állapotváltozását 
az energiával, 
energiaváltozással 
jellemezni.  
Ismerjék a 
hőerőgépek 
működési 
alapelvét. 
 

Energia-
megmaradás 
 

Energia megmaradás 
tudatosítása egyszerű 
példákkal. 
Az energia terjedésének 
kvalitatív értelmezése. 
A különböző 
energiafajták 
bemutatása egyszerű 
példákon. 

. A mozgások, az 
elektromos, fény-, 
hang-, hőjelenségek, 
a fázisátalakulások, 
energiaváltozások 
fajtái. Egyszerű 
példák az energia 
megmaradásra.  
. Az egyensúly 
jelentőségének 
felismerése a 
rendszerállapot 
megőrzésében.  
A fogyasztás és a 
véges természeti 
erőforrások 
egyensúlyának 
bemutatása. 
Energiatakarékosság 
környezetvédelem. 

Ismerjék az 
energiaváltozás két 
alapvető módját 
(termikus 
kölcsönhatás, 
munkavégzés). 
Legyenek jártasak 
a munka és a hő 
kiszámításában. 

Teljesítmény és 
hatásfok   

A teljesítmény és 
hatásfok fogalma. 
 

 

 

Teljesítmény és 
hatásfok a 
mindennapi életben. 
A hatásfok növelése. 

Tudják értelmezni 
a hatásfokot, 
teljesítmény 
meghatározása 
egyszerű 
példáknál. 
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Továbbhaladás feltételei: 

– A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított 

megfigyelésére, a látottak elmondására. 

– Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek a 

mindennapi életben használt mértékegységeit. (út, idő, hőmérséklet, 

tömeg, erő, sebesség, munka, energia, hő, teljesítmény). 

– Ismerje a súly fogalmát, s azt, hogy a súlytalanság nem azt jelenti, 

hogy nincs gravitáció. 

– Ismerje föl környezetében a halmazállapot – változásokat (pl. szemüveg 

bepárásodása). 

– Legyen tisztában az energia – megmaradás törvényével, és az egyszerű 

gépek szerepével (Csak erőt takarítunk meg velük, nem munkát). 

– Legyen képes kisebb csoportokban társaival egyszerű kísérletek 

végrehajtására, mérésekre, s azok értelmezésére. 
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8. évfolyam 

 

Éves óraszám: 56 óra 

Heti óraszám: 1,5 óra 

Témakörök Új anyag 

feldolgozása 

Gyakorlás, 

kísérletezés, 

feladatmegoldás 

Összefoglalás, 

ellenőrzés, 

korrekció 

I. Elektromos 

alapjelenségek, 

egyenáram  

7 óra 4 óra 3 óra 

II. Elektromos 

áram hatásai 

Az elektromos 

munka és 
teljesítmény  

6 óra 5 óra 3 óra 

III. Váltakozó 

áram 
 Elektromágneses 

indukció  

5 óra 2 óra 3 óra 

IV. Fénytan  
7 óra 3 óra 3 óra 

Év végi 

összefoglalás 

  5 óra 

 

Belépő tevékenységformák: 

– Egyszerű elektromos és fénytani jelenségek megfigyelése, elemzése. → 

önálló tanulás, anyanyelvi és természettudományos kompetencia 

fejlesztése. 

– Ok – okozati összefüggések felismerése. természettudományos 

kompetencia 

– Szakkifejezések helyes használata, szakszókincs fejlesztése. Anyanyelvi 

kompetencia 

– Egyszerű elektrosztatikai, fénytani kísérletek összeállítása, 

bemutatása. 

– Kapcsolási rajzok olvasása, kapcsolás összeállítása a kapcsolási rajz 

alapján, áramerősség és feszültség mérése csoportmunkában. 

Kooperatív tanulás, természettudományos kompetencia 
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– A tanult elektromos ismeretek alapján a mindennapi egyszerű 

jelenségek, eszközök magyarázata. 

– A gyakran használt elektromos háztartási eszközök feltüntetett 

adatainak értelmezése, adott fogyasztó teljesítményének megállapítása. 

Anyanyelvi, gazdasági és természettudományos kompetencia 

– Az alapvető érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályok ismerete és 

betartása. 

– Balesetvédelem, áramütéses baleset esetén a teendők ismerete,. A 

villámcsapás elleni védekezés ismerete. 

– Megfigyelések nagyítóval, távcsővel, mikroszkóppal. 

természettudományos kompetencia 

– A tananyaghoz kapcsolódó tudománytörténeti érdekességek, fizikusok 

tevékenységéről tájékozódás ismeretterjesztő anyagok 

felhasználásával. Szociális és állampolgári kompetencia 

– Ismerkedés tanári irányítással az elektronikus információhordozókkal 

és oktató programokkal. Digitális és természettudományos 

kompetencia 
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I. Elektromos alapjelenségek, egyenáram 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladatok 

Követelmény 

Elektrosztatikai 
alapjelenségek 

Elektrosztatikai 
alapjelenségek. A 
testek elektromos 
állapota  
( vonzás ), taszítás ). 
Elektrosztatikai 
kísérletek elemzése. 
Elektromos töltés 
fogalma. 

Szemléletes kép 
kialakítása az atomok 
szerkezetéről, a 
kapcsolat a kémiában 
tanultakkal. 
Tudatosítása annak, 
hogy az elektromos 
mező kölcsönhatásra 
képes, anyag. 
Fogalomalkotás, 
absztrakció. 

Ismerjék az 
atomok 
szerkezetét. 
Tudják értelmezni 
a testek 
elektromos 
állapotát ( 
elektrontöbblet, 
elektronhiány ). 
Legyenek képesek 
egyszerű 
elektronikai 
kísérleteket 
elvégezni és 

magyarázni. 
Tudják, hogy az 
elektromos töltés 
az elektromos 
állapot mennyiségi 
jellemzője. 

Az elektromos 
áram 

Elektromos áram 
fogalma. 
Áramerősség. 
Elektromos áram 
érzékelése hatásai 
alapján 

Szükséges és elégséges 
feltételek tudatosítása ( 
pl.: elektromos áram 
létrejötte ). 
Kölcsönhatás 
fogalmának bővítése 
(Elektromos mező hozza 
létre az elektromos 
tulajdonságú részecskék 
egyirányú mozgását ). A 
tudomány elhelyezése a 
megismerési 
folyamatban, a 
tudományos fejlődés 

elméletirányítottságának 
érzékeltetése. 
( Galvani, Volta, Ampere 
munkássága ). 
 

Ismerjék az 
elektromos áram 
fogalmát. Ismerjék 
az 
elektromossággal 
kapcsolatos 
balesetvédelmi 
szabályokat és 
alkalmazzák 
azokat. Ismerjék a 
villám 
keletkezését, a 
villámhárító 
lényegét. 
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Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 

feladatok 
Követelmény 

Egyszerű 
elektromos  

áramkörök 
 

Az elektromos 
áramkör részei, 

egyszerű áramkörök 
összeállítása, az 
áramerősség és 
mérése.  
A feszültség és 
mérése. 

Elektromos áramkörök 
összeállítása, 

kapcsolási rajzok 
értelmezése.. Elmélet és 
gyakorlat kapcsolata. 

Tudjanak 
különböző 

áramköröket 
létrehozni, 
kapcsolási rajzot 
készíteni és azokat 
elemezni. 

Ohm törvénye, 
az ellenállás 
 

Elektromos ellenállás 
fogalma. Ohm 
törvénye. Elektromos 
ellenállás jele, 
kiszámítása, 
mértékegysége. 
Fogyasztók soros és 
párhuzamos 
kapcsolása. Ohm 
törvényével 
kapcsolatos 
kísérletek elvégzése. 
Feladatok 
megoldása. 
 

Megértetni a 
tanulókkal, hogy a 
fémes vezető helyhez 
kötött részecskéi 
akadályozzák az 
elektronok mozgását. 
Felismertetni, hogy az 
elektromos ellenállás 
több fogalmat is 
takarhat. Logikus 
gondolkodás fejlesztése, 
jártasság erősítése Ohm 
törvényének vizsgálata 
alapján. Kombinatív 
készség fejlesztése a 
fogyasztók 
kapcsolásának 
megvalósítása és 
elemzése által. Elmélet 
és gyakorlat kapcsolata 
Ohm munkásságán 
keresztül. 
 

Tudják értelmezni 
a fogyasztók 
elektromos 
ellenállását a 
részecskeszerkezet 
alapján. Ismerjék 
az elektromos 
ellenállás fogalmát, 
jelét, 
mértékegységét, 
kiszámítását. 
Legyenek jártasak 
az Ohm törvény 
alkalmazásában, 
egyszerű 
számításokban. 
Tudják értelmezni 
egy adott fogyasztó 
ellenállását. 
Ismerjék a 
helyettesítő 
ellenállás fogalmát.  
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II. Az elektromos áram hatásai Elektromos munka és teljesítmény 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladatok 

Követelmény 

Elektromos 
áram 
hőhatása 

Hőhatás kísérleti 
vizsgálata. 
Hőhatáson alapuló 
elektromos eszközök 
működése ( pl.: 
izzólámpa, olvadó 
biztosíték ). 
 

A kísérletező, a 
megfigyelő képesség 
fejlesztése az 
elektromos áram 
hatásainak felismerése, 
elemzése által. A 
közismert gyakorlati 
alkalmazások fizikai 
értelmezése. 
Balesetvédelmi 
szabályok értelmi 
alapon történő 
elfogadása. 
Környezetvédelem és 

energiatakarékosság 
megértése. 

Ismerjék fel a 
környezetükben az 
elektromos áram 
hatásait, 
következményeit, 
esetleges veszélyeit. 
Ismerjék és 
alkalmazzák a 
balesetvédelmi 
szabályokat. 

Az elektromos 
munka és 
teljesítmény 
 

Az elektromos 
munka fogalma, jele, 
mértékegysége, 
kiszámítása. Az 
elektromos 
teljesítmény fogalma, 
jele, mértékegysége, 
kiszámítása. 
Egyszerű számítási 
feladatok megoldása. 
Háztartási eszközök 
teljesítménye és 
fogyasztása. 
A háztartásban 
fellelhető elektromos 
berendezések 
biztonságos 
használata, 
érintésvédelem. 
 

Egyszerű számítási 
feladatok megoldása. A 
háztartási eszközök 
teljesítményének 
megfelelő értelmezése. 
Anyag- és 
energiatakarékos 
szemlélet kialakítása a 
hétköznapi életben az 
iskolai lét során.  
A fenntartható 
fogyasztás értelmezése. 
Fogyasztóvédelem: 
villany, vízfogyasztás 
mérése, mérőműszerek.  

Legyenek képesek 
egyszerű feladatok 
megoldására, 
munka és 
teljesítmény 
számítására. 
Tudják értelmezni 
a háztartási 
eszközökön 
feltüntetett 
teljesítményt, ki 
tudják számítani 
az eszközök 
fogyasztását. 
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II. Az elektromos áram hatásai Elektromos munka és teljesítmény 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladatok 

Követelmény 

Az elektromos 
áram 
vegyi és 
élettani hatása 

Az elektromos áram 
vegyi hatásának 
bemutatása. 
 
 

Az elektromos 
berendezések 
biztonságos használata, 
érintésvédelem. 
Balesetvédelem 

Ismerjék a 
balesetvédelmi 
szabályokat, s azt, 
hogy mi a teendő 
áramütés esetén. 
 

Az elektromos 
áram 
mágneses 
hatása 
 

Mágnese 
alapjelenségek 
bemutatása, 
vizsgálata. Az 
elektromos áram 
mágnese hatásának 
kísérleti vizsgálata. A 
mágnes hatás 
gyakorlati 
alkalmazása ( 
elektromágnes, 
elektromotor, 
mérőműszerek  stb. 
működése ). 

Az anyagmegmaradás 
törvényének 
alkalmazása a 
folyamatok elemzése 
során. 
 

Ismerjék az 
elektromágnes, 
elektromotor és a 
mérőműszerek 
működését. 
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III. Elektromágneses indukció. Váltakozó áram 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladatok 

Követelmény 

Az elektromágneses 
indukció 
 

Indukciós 
alapjelenségek  
( mozgási és 
nyugalmi indukció 
) bemutatása. Az 
indukált feszültség 
és áram  

Az anyag fogalmának 
bővítése a mágnese és 
elektromos mező 
kölcsönhatása 
kapcsán. Az energia 
megmaradás 
értelmezése az 
elektromos indukció 
kapcsán. 
Kísérletek közös 
elemzése, 
fogalombővítés. 

Ismerjék a 
különféle módon 
megvalósuló 
elektromágneses 
indukciót. 
Tudják, hogy 
indukált 
elektromos mező 
elektromos 
áramot hozhat 
létre. 
 

Váltakozó áram 
 

Váltakozó 
feszültség keltése 

indukcióval. 
Váltakozó áram 
jellemzése és 
hatásai. 
 

A váltakozó áram 
tulajdonságainak 

megismertetése, 
összehasonlítása az 
egyenárammal. 
Következtetés, 
jelenség értelmezés, 
rendszerezés. 
BALESETVÉDELEM. 
 

Tudják kvalitatív 
módon jellemezni 

az indukált 
feszültséget és a 
váltakozó áramot 
hozhat létre. 
 

Az elektromágneses 
indukció gyakorlati 
alkalmazásai, a 
transzformátor 
 

A transzformátor 
kísérleti vizsgálata 
(összefüggések a 
transzformátor 
tekercseinek 
menetszáma, a 
feszültség és az 
áramerősség 
között). A 
transzformátor 
gyakorlati 
alkalmazásai.  

Az elmélet és a 
gyakorlat kapcsolata. 
Farady, Bláthy, Déri, 
Zipernowski 
munkássága alapján. 
A magyar fizikusok és 
mérnökök 
munkásságának 
ismertetése. A fizikai 
felfedezések hatása az 
egyénre és a 
társadalomra. 

 

Ismerjék a 
transzformátor 
felépítését, 
működését, 
szerepét a 
távvezeték 
rendszerben. 
Tudják a 
transzformátor 
menetszámai, a 
feszültség, az 
áramerősség 

közti kapcsolatot, 
legyenek képesek 
ezek 
alkalmazására 
egyszerű 
feladatokban. 
Ismerjék a 
magyar 
mérnökök, 
fizikusok 
munkásságát. 
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Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 

feladatok 
Követelmény 

Az elektromos 
energiahálózat. Az 

energiatakarékosság 
 

Az elektromos 
hálózat, 

energiaellátás. 
Energiatakarékosság 
(energiatakarékos 
eszközök 
bemutatása). Az 
energiatakarékosság 
globális jelentősége, 
hétköznapi 
megvalósítása. 

Az ember által 
megvalósított 

energiaátalakítási 
folyamatok 
környezeti 
hatásainak 
elemzése, 
alternatív 
energiaátalakítási 
módok 
megismerése. Az 
elektromos 
áramforrások 
összehasonlítása 
környezetvédelmi 
és 
gazdaságossági 
szempontból. 
Az elmélet 
gyakorlati 
alkalmazása, 
rendszerben 
gondolkodás 
erősítése.  

Ismerjék az 
elektromos áram 

szerepét a 
környezetvédelemben. 
Ismerjék fel és 
tudatosan 
alkalmazzák a 
balesetmegelőzési 
szabályokat. 
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IV: fénytan 

Témakör Tartalom Cél, fejlesztési 
feladatok 

Követelmény 

Fényvisszaverődés 
 

A fényvisszaverődés 
jelenségének 
kísérleti vizsgálata 
sík-és 
gömbtükörről. 
Fényvisszaverődés 
törvénye. A sík-és 
gömbtükör 
képalkotása 
(kísérlettel). 
. Sík és gömbtükrök 
gyakorlati 
alkalmazásai. 

Kísérletek 
elemzése, 
megállapítások 
általánosítása, 
a fény szerepének 
megértése a 
növényi 
életműködésekben. 
Olyan tudást 
biztosítsunk, 
amelyet alkalmazni 
is tud a tanuló a 
fény különböző 
közeggel történő 

kölcsönhatásairól, 
terjedési 
irányainak 
változásairól.  

Egyszerű kísérletek 
alapján tudják 
alkalmazni a 
fényvisszaverődés 
törvényeit. 
Ismerjék a síktükör, 
domború és homorú 
tükör, gyújtópont, 
valódi és látszólagos 
kép fogalmát.  

A fénytörés, 
fénytani lencsék 
 

A fénytörés kísérleti 
vizsgálata. A 
fénytörés törvényei. 
A domború és 
homorú lencsék 
képalkotásának 
kísérleti vizsgálata, 
gyakorlati 
alkalmazásuk. 
Optikai eszközök 
működése. A látás 
fizikája. 

Alkalmazni kész 
tudás biztosítása 
az optikai eszközök 
működéséről. 
Egészségfejlesztés: 
a szem védelme.  
Modellalkotás. 
Kísérletek 
megfigyelése, 
elemzése. 
 

Ismerjék a 
legegyszerűbb optikai 
eszközök működését. 
Tudják a dioptria 
fogalmát, azt hogy 
hogyan kell és lehet 
védeni a szemet, a 
szemhibák 
korrigálását. 
Ismerjék a domború, 
homorú lencse, 
fogalmát.  
 

A fehér fény 
színekre bontása  
 

Kísérleti bemutatás, 
színbontás, újra 
egyesítés. 

 

Kísérletek 
megfigyelése, 
elemzése. A 

fantázia és a 
logikus 
gondolkodás 
erősítése. 

Legyenek elemi 
szinten tájékozottak 
a fehér fény 

összetettségéről. 
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A továbbhaladás feltételei: 

– A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket a 

tanórán és a tanórán kívül is a környezetében. 

– Ismerje az elektromos áram hatásait és gyakorlati alkalmazásukat. 

– Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset – megelőzési 

szabályokat. 

– Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

– Ismerje az elektromos energiatakarékosság jelentőségét és 

alkalmazását. 

– Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos áramkörök 

összeállítására, feszültség és áramerősség mérésére. 

– Tudja az anyagokat elektromos és optikai tulajdonságok alapján 

csoportosítani. 

– Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 

– Legyen tisztában a szem működésével, védelmével, ismerje a szemüveg 

szerepét. 

– Legyen képes alapvető tájékozódásra a könyvtár lexikonjai, 

ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 

 

 


