
10. évfolyam 

Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi 

tapasztalatok összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismeretszerzés fő 

módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, 

igazolása, ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. 

A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése 

iránt. A kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a 

tananyagot a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai 

tudásszintjéhez igazítja. Ily módon az elektromágnesség témája nem zárul le a gimnáziumi 

képzés első ciklusában.  

 A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, 

kísérlet, mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása 

szóban és egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen 

segéd- és munkaeszköz a számítógép.  

 Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet 

szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, 

hogy a fizikában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban, energiatudato-

san, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni, az 

áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni.  

 

Az éves órakeret felosztása: 

A fejezetek címe Óraszámok 

1. Közel és távolhatás – Elektromos töltés, elektromos mező 10 

2. A mozgó töltések elektromos tulajdonságú részecskék – egyenáram – 

vezetési típusok  

22 

3. Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények 9 

4. Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – A molekuláris hőelmélet 

elemei 

4  

5. Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 10  

6. Hőfelvétel hőmérséklet-változás nélkül – halmazállapot-változások 7 

7. Mindennapok hőtana 4  

A tanév végi összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 6 

Az óraszámok összege 72 

 



1. Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és elektromos mező 

 

Célok és feladatok 

– A testek különféle elektromos állapotának (negatív vagy pozitív többlettöltés, megosztás, 

polarizáció) értelmezése kísérleti megfigyelések, valamint a tanulók általános iskolai és 

kémiai előismereteinek felhasználásával. 

– Annak tudatosítása, hogy az elektromos mező a részecskeszerkezetű anyaggal egyenrangú 

anyagfajta, amelynek alapvető szerepe van az elektromos jelenségekben, kölcsön-

hatásokban. Ezért fontos az elektromos mező mennyiségi jellemzése. 

– A már ismert elektromos mennyiségekről (töltésmennyiség, feszültség) tanultak feleleve-

nítése, pontosítása, bővítése, az energiafajták és megmaradási tételek (elektromos mező 

energiája, töltésmegmaradás) kiterjesztése. Az elektromos mező konzervatív voltának 

tudatosítása. 

– Az analógiák megmutatása (a gravitációs és az elektromos mező törvényei; egyenesen 

arányos fizikai mennyiségek hányadosával új fizikai mennyiségek értelmezése) a tanulók 

gondolkodásának és emlékezőképességének fejlesztése érdekében. 

– A kísérleti megfigyelésre épülő induktív és a meglévő ismeretekre alapozó deduktív 

módszerek témához és a tanulókhoz igazodó megválasztásával bemutatni az elektromos 

mező néhány speciális típusát (pontszerű töltés környezetében, elektromos vezető 

belsejében és környezetében, síkkondenzátornál). 

– Egyszerű számításokkal gyakoroltatni, elmélyíteni az elektromos tulajdonságú részecs-

kékre és mezőre vonatkozó ismereteket. 

– Minél több gyakorlati példával érzékeltetni az elektrosztatikában tanultak jelentőségét 

a természetben és a technikában (földelés, árnyékolás, villám, villámhárító, kondenzá-

torok, balesetvédelem stb.) 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
1. Közel- és távolhatás – Elektromos töltés, elektromos 

mező 

Órakeret 

 10 óra 

Előzetes tudás 
Erő, munka, energia, elektromos tulajdonság, elektromos állapot, elekt-

romos töltés, elektromos kölcsönhatások, a feszültség elemi fogalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

mező jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, 

mindennapi alkalmazások értelmezésével. 

 

 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás. 

Elektromos tulajdonságú 

részecskék, elektromos állapot. 

Elektromos töltés. 

Mindennapi tapasztalatok 

(vonzás, taszítás, pattogás, 

szikrázás öltözködésnél, 

fésülködésnél, fémek 

érintésénél). 

Vezetők, szigetelők, földelés. 

Miért vonzza az elektromos test 

a semleges testeket? 

A fénymásoló, lézernyomtató 

működése, Selényi Pál szerepe. 

Légköri elektromosság, a villám, 

védekezés a villámcsapás ellen.  

A tanuló ismerje az elektrosztati-

kus alapjelenségeket, pozitív és 

negatív elektromos tulajdonságú 

részecskéket, ezek szerepét az 

elektromos állapot létrejöttében, 

töltést, az elektromos megosztás 

jelenségét. Tudjon ezek alapján 

egyszerű kísérleteket, jelensége-

ket értelmezni. 

Kémia: elektron, 

proton, elektromos 

töltés, az atom 

felépítése, 

elektrosztatikus 

kölcsönhatások, 

kristályrácsok 

szerkezete. Kötés, 

polaritás, molekulák 

polaritása, fémes 

kötés, fémek 

elektromos vezetése. 

 

Matematika: egyenes 

és fordított 

arányosság, 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja, 

vektorok függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

balesetvédelem, 

földelés. 

Coulomb törvénye. 

(az első mennyiségi összefüggés 

az elektromosságtan 

történetében) 

Az elektromos és gravitációs 

kölcsönhatás összehasonlítása. 

A töltés mint az elektromos 

állapot mennyiségi jellemzője és 

mértékegysége. 

A töltésmegmaradás törvénye. 

Ismerje a Coulomb-féle erőtör-

vényt, értse a töltés mennyiségi 

fogalmát és a töltésmegmaradás 

törvényét.  

Az elektromos mező mint a 

kölcsönhatás közvetítője. 

Kieg.: A szuperpozíció elve. 

Az elektromos térerősség mint az 

elektromos mezőt jellemző 

vektormennyiség; a tér 

Ismerje a mező fogalmát, és 

létezését fogadja el anyagi 

objektumként. Tudja, hogy a 

sztatikus elektromos mező 

forrása/i az elektromos 

tulajdonságú részecskék.  

Ismerje a mezőt jellemző 

térerősséget, értse az erővonalak 



szerkezetének szemléltetése 

erővonalakkal. 

A homogén elektromos mező. 

Kieg.: Az elektromos fluxus. 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben. Az elektro-

mos feszültség fogalma. 

Feszültségértékek a 

gyakorlatban. 

Kieg.: A potenciál, 

ekvipotenciális felületek. 

jelentését. 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ az 

úttól, csak a kezdeti és 

végállapotok helyzetétől. 

Legyen képes homogén 

elektromos térrel kapcsolatos 

elemi feladatok megoldására. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: csúcshatás, 

villámhárító, elektromos 

koromleválasztó. Benjamin 

Franklin munkássága. Segner-

kerék, Segner János András. 

Faraday-kalitka, árnyékolás.  

Miért véd az autó karosszériája 

a villámtól? Vezetékek 

elektromos zavarvédelme.  

Az emberi test elektromos 

feltöltődésének következménye. 

Tudja, hogy a fémre felvitt 

töltések a felületen helyezkednek 

el. 

Ismerje az elektromos csúcshatás 

jelenségét, a Faraday-kalitka és 

a villámhárító működését, 

valamint gyakorlati jelentőségét.  

A kapacitás fogalma. 

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

Kondenzátorok gyakorlati 

alkalmazásai (vaku, 

defibrillátor).  

Ismerje a kapacitás fogalmát, 

a síkkondenzátor terét.  

Tudja értelmezni kondenzátorok 

soros és párhuzamos kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja 

értelmezni, hogy a feltöltött 

kondenzátornak, azaz a 

kondenzátor elektromos terének 

energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos tulajdonság, elektromos állapot. Töltés, elektromos mező, 

térerősség, erővonalrendszer, feszültség, potenciál, kondenzátor, az 

elektromos mező energiája. 

 



 

 

2. A mozgó töltések – egyenáram  

Célok és feladatok 

– Közelebb hozni a fizikát a tanulókhoz az elektromosság tanítása közben megvalósítható 

kísérletek bemutatásával, értelmezésével és tanulói kísérletek, mérések lehetőségének 

biztosításával. 

– Bővíteni a tanulóknak az anyag két fajtájával (a részecskeszerkezetű és mező) kapcsolatos 

tudását. 

– Annak tudatosítása, hogy az áramköri folyamatoknál is teljesül a töltés- és az energia-

megmaradás törvénye. 

– A klasszikus fizikai modellszerű gondolkodás gyakorlása a különböző vezetési típusok és 

a vezetők ellenállásának értelmezése kapcsán.  

– Konkrét esetekben megmutatni, és ezzel tudatosítani, hogy a modellek használatának, 

valamint a fizikai törvényeknek érvényességi határa van (pl. szupravezetés). 

– A jelenségek értelmezésével, azok érzékszerveinkkel közvetlenül fel nem ismerhető 

okokkal történő magyarázatával fejleszteni a tanulók absztrakciós képességét, fantáziáját; 

gondolkodtató kérdésekkel és számításos feladatokkal logikus gondolkodásra nevelni és 

elmélyíteni a tanultakat. 

– Történelmi korokhoz és társadalmi, gazdasági igényekhez kapcsolva bemutatni az 

elektromosságtani ismeretek fejlődését. 

– A mező fogalmának elmélyítése a mágneses mező vizsgálata, valamint a mágneses és 

elektromos mező kölcsönhatásának megismerése által.  

– Az elektromos és mágneses mező jellemzési módjainak összehasonlítása, az analógia 

lehetőségeinek kihasználása, az eltérések indoklása révén az összehasonlító, megkü-

lönböztető, rendszerező képességek fejlesztése. 

– A tanult ismeretek széles körű gyakorlati szerepének és használhatóságának bemu-

tatásával tudatosítani a fizika és általában a tudomány jelentőségét a társadalom, 

a gazdaság, az energiatakarékosság, a környezetvédelem területén és az egyén életében. 

– A kerettanterv az elektromosságtani fejezetekre  –  a hőtannal ellentétben – a korábbiaknál 

lényegesen  kevesebb óraszámot biztosít. Ezért a tananyag megnyugtató feldolgozásához 

ajánlott  a kerettantervi órakeretet kissé átcsoportosítani, esetleg a szabad órakeretből is a 

kötelező tananyag feldolgozására, elmélyítésére fordítani. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai 

egység 
2. A mozgó töltések – egyenáram – vezetési típusok 

Órakeret  

22 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint az elektromos tulajdonságú részecskék 

áramlása. Az elektromos áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, 

mágneses, vegyi és biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati 



ismeretek kialakítása (egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos 

egyszerű számítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, 

motorok). Az energiatudatos, egészségtudatos és környezettudatos 

magatartás fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló elektromos tulajdonságú 

részecskék rendezett  

mozgásával.  

A zárt áramkör. 

Jelenségek, alkalmazások: 

Volta-oszlop, laposelem, 

rúdelem. 

Volta és Ampère 

munkásságának jelentősége. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, az áramerősség 

mértékegységét, az áramerősség 

és feszültség mérését. Tudja, 

hogy az egyenáramú 

áramforrások feszültségét, 

pólusainak polaritását nem 

elektromos jellegű belső 

folyamatok (gyakran 

töltésátrendeződéssel járó kémiai 

vagy más folyamatok) biztosítják. 

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

Kémia: elektromos 

áram, elektromos veze-

tés, rácstípusok tulaj-

donságai és azok 

anyagszerkezeti 

magyarázata. 

Galvánelemek 

működése, 

elektromotoros erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése 

olvadékban és 

oldatban, elektrolízis. 

Vas mágneses 

tulajdonsága. 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja, 

egyenes arány. 

. 

Biológia- egészségtan: 

Az emberi test 

áramvezetése, 

áramütés hatása, 

hazugságvizsgáló, 

orvosi diagnosztika és 

Ohm törvénye, áram- és 

feszültségmérés.  Analóg és 

digitális mérőműszerek 

használata. 

 

Fogyasztók (vezetékek)  

ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség: szupravezetés. 

Az elektromos mező munkája 

az áramkörben. Az elektromos 

teljesítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, 

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes egyszerű számításokat 

végezni Ohm törvénye alapján. 

 

Ismerje az elektromos ellenállás 

mindhárom jelentését (test, annak 

egy tulajdonsága, és az azt 

jellemző mennyiség), fajlagos 

ellenállás fogalmát, 

mértékegységét és mérésének 

módját. 

Legyen kvalitatív képe a fémek 

elektromos ellenállásának 

klasszikus értelmezéséről. 

Tudja értelmezni az elektromos 



fogyasztásmérés, az 

energiatakarékosság lehetőségei. 

Költségtakarékos világítás   

(hagyományos izzó, 

halogénlámpa, kompakt 

fénycső, LED-lámpa 

összehasonlítása) 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon 

feltüntetett teljesítményadatokat. 

Az energiatakarékosság 

fontosságának bemutatása. 

terápiás kezelések. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: áram 

biológiai hatása, 

elektromos áram 

a háztartásban, 

biztosíték, 

fogyasztásmérők, 

balesetvédelem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási 

eszközök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Környezetvédelem. 

 

Informatika: 

mikroelektronikai 

áramkörök, mágneses 

információrögzítés. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, 

számítása. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő (üresjárási 

feszültség)  kapocsfeszültség, 

a belső ellenállás fogalma. 

Tudja a hálózatok törvényeit 

alkalmazni ellenállás-kapcsolások 

eredőjének számítása során.  

Ismerje a telepet jellemző elektro-

motoros erő (ürejárási feszültség) 

és a belső ellenállás fogalmát, 

Ohm törvényét teljes áramkörre. 

Az áram vegyi hatása. 

Kémiai áramforrások. 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektrolitokban 

mozgó ionok jelentik az áramot. 

Ismerje az elektrolízis fogalmát, 

néhány gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása 

és az élő szervezeteket gyógyító 

és károsító hatása között 

összefüggés van.  

Ismerje az alapvető elektromos 

érintésvédelmi szabályokat és 

azokat a gyakorlatban is tartsa be. 

Ismerje az elemek, 

akkumulátorok főbb jellemzőit és 

használatuk alapelveit. 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

Az egyenáram mágneses 

hatása. Áram és mágnes 

kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó 

egyenáram mágneses mezőjének 

vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor 

fogalma, mágneses 

indukcióvonalak, mágneses 

fluxus. 

A vasmag (ferromágneses 

közeg) szerepe a mágneses hatás 

szempontjából. Az áramjárta 

Permanens mágnesek 

kölcsönhatása, a mágnesek tere. 

Tudja bemutatni az áram 

mágneses terét egyszerű 

kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére 

alkalmas mágneses 

indukcióvektor fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a 

hasonlóságok és különbségek 

bemutatására. 

 



vezetőt érő erőhatás mágneses 

mezőben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai (elektromágneses 

daru, relé, hangszóró. 

Az elektromotor működése. 

 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér 

hatása mozgó szabad 

töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát és 

tudja alkalmazni néhány jelenség 

értelmezésére (katódsugárcső, 

ciklotron, sarki fény). 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az elektromos áram hatásai 

(hő, kémiai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, 

elektromotor. 

 

 

 

3. Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények 

 
Célok és feladatok 

– Hőtani alapjelenségek törvényszerűségeinek bemutatása és alkalmazása a gyakorlatban. A 

hőtani jelenségek hasznos és káros megjelenése környezetünkben, ezeknek praktikus 

alkalmazása, illetve ezekhez való alkalmazkodás a mindennapi gyakorlatunkban. 

– Az élőlények szubjektív hőérzete mint a hőmérséklet fogalmának előkészítése, majd az 

objektív fogalom egzakt bevezetése, mérésének hőtáguláson alapuló tárgyalása. 

– Megismertetni és definiálni a gázok állapothatározóit, mint a gáz adott állapotának 

egyértelmű jellemzőit. Törvényszerű összefüggések feltárása kísérleti úton a gázok 

állapothatározói között. A speciális állapotváltozások ábrázolása a p–V diagramon. Az 

állapotváltozások felismerése és megfigyeltetése a gyakorlati életben. 

– Az ideális gáz mint elméleti modell bevezetése, új (praktikus) hőmérsékleti skála (Kelvin-

skála) bevezetését teszi lehetővé.  

– A Kelvin-skála abszolút jellege, a Kelvin- és Celsius-skála közötti kapcsolat alkalmazása 

egyszerű feladatok megoldásánál. 

 

 

 



A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
3. Hőhatások és állapotváltozások – hőtani 

alapjelenségek, gáztörvények 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A hőérzet szubjektív és relatív jellege. Hőmérséklet, hőmérséklet 

mérése.  

 A gázokról kémiából tanult ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás tárgyalása, a jelenség mint a klasszikus hőmér-

sékletmérésnek alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független 

hőtágulásán alapuló Kelvin-féle „abszolút” hőmérsékleti skála 

bevezetése. Gázok állapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti 

és elméleti vizsgálata.  

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, 

hőmérsékleti skálák. 

Milyen a jó hőmérő, hogyan 

növelhető a pontossága? 

Hőtágulás. 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok térfogati hőtágulása. 

Csökken vagy növekszik a táguló 

fémlemezben vágott köralakú 

nyílás? Hogyan változik az 

edények űrtartalma a 

hőtáguláskor? 

 

Ismerje a tanuló a hőmérséklet-

mérésre leginkább elterjedt 

Celsius-skálát, néhány 

gyakorlatban használt hőmérő 

működési elvét. Legyen 

gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás 

jelentőségét a köznapi életben, 

ismerje a víz különleges 

hőtágulási sajátosságát, és 

szerepét az élővilágban. 

Kémia: a gáz fogalma 

és az állapothatározók 

közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, 

moláris térfogat. 

 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés, 

exponenciális 

függvény. Biológia–

egészségtan: 

Víziállatok élete télen 

a befagyott tavakban, 

folyókban. 

Testnevelés és sport: 

sport nagy 

magasságokban 

(hegymászás, 

ejtőernyőzés), 

sportolás a mélyben 

Gázok állapotjelzői, 

összefüggéseik 

Boyle–Mariotte-törvény, Gay–

Lussac-törvények. 

Ismerje a tanuló a gázok alapvető 

állapotjelzőit, az állapotjelzők 

közötti páronként kimérhető 

összefüggéseket. 

Ismerje a Kelvin-féle 

hőmérsékleti skálát, és legyen 

képes a két alapvető 



 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

hőmérsékleti skála közti 

átszámításokra. Tudja értelmezni 

az abszolút nulla fok jelentését. 

Tudja, hogy a gázok döntő 

többsége átlagos körülmények 

között (normál légnyomás, nem 

túl alacsony hőmérséklet) az 

anyagi minőségüktől függetlenül 

hasonló fizikai sajátságokat 

mutat. Ismerje az ideális gáz 

fogalmát, és az ideális gázok 

állapotjelzői között felírható 

speciális összefüggéseket, az 

egyesített gáztörvényt, és tudjon 

ennek segítségével egyszerű 

feladatokat megoldani. 

(búvárkodás). 

 

Biológia–egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak 

repülése. 

 

Földrajz: széltérképek, 

nyomástérképek, 

hőtérképek, áramlások. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. 

Lehetséges-e, hogy a gáznak 

csak egyetlen állapotjelzője 

változzon? 

Tudja a gázok állapotegyenletét, 

mint az állapotjelzők közt 

fennálló általános összefüggést. 

Ismerje az izoterm, izochor és 

izobár állapotváltozások 

összefüggéseit, mint az 

állapotegyenlet speciális eseteit. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, 

izochor, izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

4. Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – A molekuláris 

hőelmélet elemei 

Célok és feladatok 

– Az ideális gáz állapotváltozásai törvényszerűségeinek értelmezése a gázok golyómodellje 

alapján. 

– A gáztörvények univerzális jellegének értelmezése a gázrészecskék mint szerkezet nélküli 

golyók egyformasága alapján. 

– A gázok részecskemodelljének sikeres működése mint a 19. századi atomhipotézis egyik 

első megerősítésének bemutatása. 

– A gázok belső energiájának összekapcsolása a gázrészecskék rendezetlen mozgásával. A 

belső energia mint a kaotikus mozgás mérhető jellemzője. 

– A belső energia és a hőmérséklet, a hőközlés kapcsolata, az I. főtétel megértésének 

előkészítése. 

A témakör feldolgozása 



Tematikai egység 
4. Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása 

– A molekuláris hőelmélet elemei 

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecskék 

tömege. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus 

jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – 

átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellépő 

hőmérséklet növekedésének és a belső energia változásának a modellre 

alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételek megértésének 

előkészítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus 

modellje. 

A tanuló ismerje a gázok 

univerzális tulajdonságait 

magyarázó részecskemodellt. 

Kémia: gázok 

tulajdonságai, ideális 

gáz. 

A gáz nyomásának és 

hőmérsékletének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és 

hőmérsékletének a modellből 

kapott szemléletes magyarázatát.  

Az ekvipartíció tétele, a 

részecskék szabadsági fokának 

fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a 

gázrészecskék átlagos kinetikus 

energiája és a hőmérséklet közti 

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok 

melegítése során a gáz részecs-

kéinek összenergiája nő, a 

melegítés lényege energiaátadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, átlagos 

kinetikus energia, ekvipartíció. 

 

 

 

 

5. Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 

Célok és feladatok 

– Bemutatni a testek belső energiájának rendezetlen és rendezett megváltoztatási módjait. A 

külső mechanikai munkavégzés és a hőközlés egyenértékűségének szemléltetése 

gyakorlati példákon keresztül. 

– A hőtan I. főtételének szóbeli és mennyiségi megfogalmazása. 



– Az I. főtételnek mint az energiamegmaradás általánosításának bemutatása. 

– A gázok tárgyalt speciális állapotváltozásainak energetikai vizsgálata az I. főtétel alapján.  

– A hőtani folyamatok és a „súrlódásmentes” mechanikai jelenségek lefolyásának 

összehasonlítása. A reverzibilitás és az irreverzibilitás fogalmának gyakorlati példákon 

való szemléltetése.  A hőtan II. főtételének megfogalmazása.  

– A hőerőgépek hatásfoka, elvi korlátainak bemutatása. Az örökmozgók („tökéletes 

hőerőgépek”) elvi lehetetlenségének szemléltetése gyakorlati példákon.  

– Felhívni a figyelmet a gyakorlati életben gyakran tapasztalható áltudományos próbálkozá-

sokra. 

– A főtételek univerzális – a természettudományok mindegyikére érvényes – jellegének 

bemutatása konkrét eseteken keresztül. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 5. Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 

Órakeret  

10 óra 

 

Előzetes tudás Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegítés.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a 

természetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az 

energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének 

kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a 

termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak 

elfogadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen 

gép, berendezés sem, sem elsőfajú, sem pedig másodfajú örökmozgók 

nem léteznek. A hőtani főtételek univerzális (a természettudományokra 

általánosan érvényes) tartalmának bemutatása. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása, 

járművek fékberendezésének 

túlmelegedése, a világűrből 

érkező testek: űrhajók, 

meteoritok „hullócsillagok” 

felmelegedése stb. 

A belső energia fogalmának 

kialakítása. 

Tudja, hogy a melegítés lényege 

az állapotváltozás, energiaátadás, 

és hogy nincs „hőanyag”! 

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát mint a gázrészecskék 

mozgási energiájának összegét. 

Tudja, hogy a belső energia 

melegítéssel és/vagy 

munkavégzéssel változtatható 

meg. 

Kémia: exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- 

tétel, kötési energia, 

reakcióhő, égéshő, 

elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, 



A belső energia 

megváltoztatásának módjai.  

energiatartalom 

(ATP), a kémiai 

reakciók iránya, 

megfordítható 

folyamatok, kémiai 

egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszer-kémia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

Hőerőművek 

gazdaságos 

működtetése és 

környezetvédelme. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, 

a megújuló és nem 

megújuló energia 

fogalma. 

 

Biológia–egészségtan: 

az „éltető Nap”, élő 

szervezetek 

hőháztartása, 

öltözködés, állattartás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek: Madách 

Imre??, Tom 

Stoppard???. 

A termodinamika I. főtétele. 

Hogyan melegítheti fel a kovács 

a megmunkálandó vasdarabot, ha 

elfogyott a tüzelője? 

Hűlhet-e a gáz, ha melegítjük? 

Lásd szén-dioxid patron becsava-

rását! 

Alkalmazások konkrét fizikai, 

kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. 

főtételét mint az 

energiamegmaradás általánosított 

megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja 

energetikai szempontból 

értelmezni a gázok korábban 

tanult speciális állapotváltozásait. 

Kvalitatív példák alapján fogadja 

el, hogy az I. főtétel általános 

természeti törvény, amely fizikai, 

kémiai, biológiai, geológiai 

folyamatokra egyaránt érvényes. 

Hőerőgép. 

Ideális gázzal végzett 

körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Miért sokkal jobb hatásfokú egy 

elektromos autó, mint egy 

benzinnel működő? 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

A favágók sok zsíros ételt 

esznek, még sem híznak el, vajon 

miért? 

Gázok körfolyamatainak elméleti 

vizsgálata alapján értse meg 

a hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú 

működésének alapelvét. Tudja, 

hogy a hőerőgépek hatásfoka 

lényegesen kisebb mint 100%. 

Tudja kvalitatív szinten 

alkalmazni a főtételt a 

gyakorlatban használt 

hőerőgépek, működő modellek 

energetikai magyarázatára. 

Energetikai szempontból lássa 

a lényegi hasonlóságot 

a hőerőgépek és az élő 

szervezetek működése között. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. 

Higgyünk-e a vízzel működő 

autó létezésében? 

Tudja, hogy „örökmozgó” 

(„energiabetáplálás” nélküli 

hőerőgép) nem létezhet! 

Másodfokú sem: nincs 100%-os 

hatásfokú hőerőgép. 

A természeti folyamatok iránya. 

Lehetséges-e Balaton 

befagyásakor felszabaduló hővel 

lakást fűteni? 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok 

megfordításának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és 

irreverzibilis változások 

fogalmát. Tudja, hogy a 

természetben az irreverzibilitás a 

meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 

lássa, hogy különböző 

hőmérsékletű testek közti 



Felemelkedhet-e a földről egy 

kezdetben forró vasgolyó, hűlés 

közben? 

termikus kölcsönhatás iránya 

meghatározott: a magasabb 

hőmérsékletű test energiája 

csökken az alacsonyabb 

hőmérsékletűé pedig nő; a folya-

mat addig tart, amíg a 

hőmérsékletek ki nem 

egyenlítődnek. A spontán fo-

lyamat iránya csak 

„energiabefektetés” árán 

változtatható meg. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra: a Nap 

kitüntetett szerepe a 

mitológiában és a 

művészetekben. A 

beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő, 

takarékosság. 

 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája, eszkimó 

szín, a Nap kihűl, az 

élet elpusztul. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét, 

annak többféle megfogalmazását 

és tudja, hogy kimondása 

tapasztalati alapon történik. 

Tudja, hogy a hőtan II. főtétele 

általános természettörvény, a 

fizikán túl minden természet-

tudomány és a műszaki tudo-

mányok is alapvetőnek tekintik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, elsőfajú és 

másodfajú örökmozgó. 

 

 

6. Hőfelvétel hőmérséklet-változás nélkül – halmazállapot-változások 

Célok és feladatok 

– Halmazállapot-változások áttekintése. Anyagszerkezettel összefüggő energetikai 

elemzése. Halmazállapot-változások jelentőségének bemutatása a természetben, és a 

gyakorlati életben való alkalmazása (távfűtés stb.). 

– A víz fagyáskor bekövetkező térfogatváltozásának gyakorlati és élettani vonatkozásainak 

tárgyalása. Az emberi tevékenység alkalmazkodása a tapasztalt törvényszerűséghez. 

– A környezetünkben lévő anyagok megszokott, és szokatlan halmazállapot – formáinak 

bemutatása –  (gáz-halmazállapotú levegő, folyékony nitrogén, szilárd szén-dioxid stb.) 



 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
6. Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – 

halmazállapot-változások 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Halmazállapotok anyagszerkezeti jellemzői, a hőtan főtételei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A 

halmazállapot-változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek 

értelmezése a fizikában és a társ-természettudományok területén is.  

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A halmazállapotok 

makroszkopikus jellemzése, 

energetika és mikroszerkezeti 

értelmezése. 

Miért folyik ki a víz a felfordított 

pohárból, és miért marad pohár 

alakú a benne megfagyott, de 

már olvadó jéghenger, ha 

kiborítjuk?  

Melegít-e a jegesedő Balaton? 

Hova lesz a fagyáskor elvont hő? 

A tanuló tudja, hogy az anyag 

különböző halmazállapotait 

(szilárd, folyadék- és gázállapot) 

makroszkopikus fizikai 

tulajdonságaik alapján 

jellemezni. Lássa, hogy 

ugyanazon anyag különböző 

halmazállapotai esetén 

a belsőenergia-értékek 

különböznek, a halmazállapot 

megváltoztatása  mindig 

energianövekedéssel vagy 

energiacsökkenéssel járó 

folyamat.  

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

konstans függvény 

Egyenletrendezés. 

 

Kémia: 

halmazállapotok és 

halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, 

képződéshő, 

reakcióhő, 

üzemanyagok égése, 

elektrolízis. 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai, 

ökológia, az „éltető 

Nap”, hőháztartás, 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése.  

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és a hűtési 

sebesség meghatározza a 

megszilárduló anyag mikro-

szerkezetét és ezen keresztül sok 

tulajdonságát. Fontos a 

kohászatban, mirelitiparban. Ha a 

Ismerje az olvadás, fagyás 

fogalmát, jellemző mennyiségeit  

(olvadáspont, olvadáshő). 

Legyen képes egyszerű, 

halmazállapot-változással járó 

kalorikus feladatok megoldására. 

Ismerje a fagyás és olvadás 

szerepét a mindennapi életben. 



hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg, nincs 

sejtroncsolódás. 

öltözködés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, a 

megújuló és nem 

megújuló energia 

fogalma. 

Párolgás és lecsapódás (forrás). 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-

változások a természetben. A 

halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: 

a „kuktafazék” működése 

(a forráspont nyomásfüggése), 

a párolgás hűtő hatása, 

szublimáció, deszublimáció 

desztilláció, szárítás, kámfor, 

szilárd szagtalanítók, naftalin 

alkalmazása háztartásban, 

csapadékformák. 

Ismerje a párolgás, forrás, 

lecsapódás, szublimáció, 

deszublimáció jelenségét, 

mennyiségi jellemzőit. Legyen 

képes egyszerű számítások 

elvégzésére, a jelenségek 

felismerésére a hétköznapi 

életben (időjárás). Ismerje a 

forráspont nyomásfüggésének 

gyakorlati jelentőségét és annak 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű, 

halmazállapot-változással járó 

kalorikus numerikus feladatok 

megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, szublimáció, deszublimáció, forrás). 

 

 

7. Mindennapok hőtana 

Célok és feladatok 

– A fizika és a környezetünkben előforduló hőjelenségek kapcsolatának, az ezekre 

vonatkozó fizikai ismeretek hasznosságának tudatosítása. 

– Társadalmunkban előforduló aktuális eseményeknek (megújuló energia program, 

gázvezeték-építés stb), háztartási tevékenységünknek elemző vizsgálata a tanult hőtani 

ismeretek alapján.  

– Önálló  projektmunka tervezése, végzése és bemutatása a modern információforrások és 

segédeszközök (internet, számítógépes projektor stb.) felhasználásával. 

– A választott és kijelölt témák feldolgozásában az egyéni és csoportmunka vegyes 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 



A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 7. Mindennapok hőtana 
Órakeret 

4  óra  

Előzetes tudás Az eddig tanult hőtani ismeretek és tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kis csoportos projektmunka otthoni, 

internetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés 

tanári irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, közös 

tanórai megvitatása, értékelése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feldolgozásra ajánlott témák: 

 Halmazállapot-változások 

a természetben. 

 Korszerű fűtés, hőszigetelés 

a lakásban. 

 Hőkamerás felvételek. 

 Hogyan készít meleg vizet 

a napkollektor. 

 Hőtan a konyhában. 

 Naperőmű. 

 A vízerőmű és a hőerőmű 

összehasonlító vizsgálata. 

 Az élő szervezet mint 

termodinamikai gép. 

 Az UV és az IR sugárzás 

élettani hatása. 

 Látszólagos „örökmozgók” 

működésének vizsgálata. 

Kísérleti munka tervezése 

csoportmunkában, a feladatok 

felosztása. 

A kísérletek megtervezése, 

a mérések elvégzése, az 

eredmények rögzítése. 

Az eredmények nyilvános 

bemutatása kiselőadások, 

kísérleti bemutató formájában.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

takarékosság, az autók 

hűtési rendszerének 

téli védelme. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő. 

Biológia–egészségtan: 

táplálkozás, ökológiai 

problémák. A hajszál-

csövesség szerepe 

növényeknél, a levegő 

páratartalmának hatása 

az élőlényekre, 

fagykár 

a gyümölcsösökben, 

üvegházhatás, a 

vérnyomásra ható 

tényezők. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách Imre: Az 

ember tragédiája 



(eszkimó szín). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A 

newtoni mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a 

mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához 

szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek 

felismerése a gyakorlati életben. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a 

mágneses mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal 

kapcsolatos alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű 

feladatok megoldása. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz 

golyómodellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése 

golyómodellel. 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek elemi szintű, de 

alkalmazni képes ismerete. 

 Annak felismerése, hogy gépeink működtetése és az élő szervezetek 

működése is energiacsökkenéssel járó folyamat, ezért tartósan, csak 

energia „befektetése árán” valósíthatók meg. Mivel ezekben nem csak a 

cél szempontjából elengedhetetlen változások vannak, a befektetett 

energia jelentős része „elvész”, a működésben nem hasznosul, ezért a 

„tökéletes hőerőgép” és „örökmozgó” létezése elvileg kizárt. 

 

Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásainak ismerete.  

Az energiatudatosság fejlődése 

 


