
 
 
 
 

7. tanév 

A tematikai egységek címe 

Óraszámok: 

(Új anyag + gyakorlás + ismétlés + 

összefoglalás + ellenőrzés.) 

B változat: 
 

Természettudományos vizsgálati módszerek 6 

Mozgások    28 

Nyomás  17 

Energia, energiaváltozás 14 

Év végi összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 7 

Az óraszámok összege 72 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Természettudományos vizsgálati módszerek 
Órakeret: 

6 óra  

Előzetes tudás 

A tulajdonság és mennyiség kapcsolata. A mérés elemi fogalma. 

Hosszúság-, idő-, hőmérséklet-, tömegmérés gyakorlati ismerete. A 

megfigyelés és a kísérlet megkülönböztetése. A tömeg és térfogat elemi 

fogalma. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési 

módszerek bemutatása és gyakoroltatása.  

Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, 

hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, 

mérés végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések 

levonására és azok kommunikálására.  

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A természetismeretben tanultak 

felelevenítése. 
Ismeretek felidézése, 

Természetismeret 5. 

évfolyam: I. Az anyag 



 
 
 
 

Milyen kísérleteket láttatok és 

végeztetek az 5. osztályban 

természetismeret-órán? 

Ismeretek: 

A tanulói kísérleti munka 

szabályai. Veszélyforrások (hő, 

vegyi, elektromos, fény, hang 

stb.) az iskolai és otthoni 

tevékenységek során. 

rendszerezése. 

 

Fényképek, ábrák, saját 

tapasztalatok alapján a veszélyek 

megfogalmazása, megbeszélése. 

Csoportmunkában veszélyre 

figyelmeztető, helyes magatartásra 

ösztönző poszterek, táblák 

készítése. 

és néhány fontos 

tulajdonsága; IV. 

Állandóság és változás 

környezetünkben, köl-

csönhatások c. 

fejezetek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: baleset- és 

egészségvédelem. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció. 

Ismeretek:  

Megfigyelés. Leírás, 

összehasonlítás, csoportosítás. 

Céltudatos megfigyelés. 

A természet megfigyelésének 

fontossága a tudósok 

természettörvényeket feltáró 

munkájában.  

A megfigyelőképesség ellenőrzése 

egyszerű feladatokkal.  

Szempontok megfogalmazása je-

lenségek megfigyelésére, a 

megfigyelés végrehajtására és a 

megfigyelésről szóbeli 

beszámoló. 

Megfigyelések rögzítése, 

dokumentálása. 

Kémia: a kísérletek 

célja, tervezése, 

rögzítése, tapasztalatok 

és következtetések. 

Problémák, alkalmazások: 

Hogyan kell használni a 

különböző mérőeszközöket?  

Mire kell figyelni a 

leolvasásnál? 

Hogyan tervezzük meg a mérési 

folyamatot? 

Hogyan lehet megjeleníteni a 

mérési eredményeket?  

Mire következtethetünk a 

mérési eredményekből? 

Mérőeszközök a mindennapi 

életben. 

 

Ismeretek: 

Mérőeszközök használata.  

A mért mennyiségek mérték-

egységei és átváltásai. 

Hosszúság, terület, térfogat, 

tömeg, idő, hőmérséklet stb. 

mérése, meghatározása 

csoportmunkában, az eredmények 

egyéni feljegyzése. 

 

Mérési javaslat, tervezés és 

végrehajtása az iskolában és a 

tanuló otthoni környezetében. 

Hipotézisalkotás és értékelés a 

mérési eredmények rendszerbe 

szedett ábrázolásával. 

Előzetes elképzelések számbavé-

tele, a mérési eredmények elem-

zése (táblázat, grafikon). 

 

Egyszerű időmérő eszköz 

csoportos készítése.  

A tömeg és a térfogat 

nagyságának elkülönítése. 

(Jellegzetes tévképzet: a két 

mennyiség arányos kezelése.)  

Önálló munkával különféle 

Földrajz: időzónák a 

Földön.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az 

időszámítás kezdetei a 

különböző kultúrákban. 

 

Matematika: 

mértékegységek; 

megoldási tervek 

készítése.  



 
 
 
 

információhordozókról az 

élővilág, az épített környezet és az 

emberi tevékenység hosszúság- és 

időbeli méretadatainak 

összegyűjtése tanári és önálló 

feladatválasztással.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Test – tulajdonság – mennyiség. Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, 

becslés.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Mozgások 

Órakeret:  

28 óra 

Előzetes tudás 

A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). A 

sebességváltozást eredményező kölcsönhatások és a különféle 

erőhatások felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Az 

egyenletes mozgás vizsgálata és jellemzése. Lépések az 

átlagsebességtől a pillanatnyi sebesség felé. A mozgásállapot és a 

lendületfogalom előkészítése. 

A közlekedési, balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős 

magatartás erősítése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen mozgásokat ismersz? 

Miben különböznek és miben 

egyeznek meg ezek? 

Ismeretek:  

Hely- és helyzetváltozás. 

Mozgások a Naprendszerben 

(keringés, forgás, becsapódások).  

Körmozgás jellemzői (keringési 

idő, fordulatszám). 

A testek különböző alakú 

pályákon mozoghatnak (egyenes, 

kör, ellipszis= „elnyúlt kör” – a 

 Mozgással kapcsolatos 

tapasztalatok, élmények 

felidézése, elmondása 

(közlekedés, játékszerek, sport). 

Mozgásformák eljátszása (pl. 

rendezetlen részecskemozgás, 

keringés a Nap körül, égitestek 

forgása, a Föld–Hold rendszer 

kötött keringése). 

A mozgásokkal kapcsolatos 

megfigyelések, élmények 

szabatos elmondása. 

Testnevelés és sport: 

mozgások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Petőfi és a 

vasút; Arany: a 

levéltovábbítás 

sebessége Prága 

városába a 15. 

században. 

Matematika: a kör és 



 
 
 
 

bolygók pályája). részei. 

Problémák: 

Hogyan lehet összehasonlítani a 

mozgásokat? Milyen adatokat 

kell megadni a pontos 

összehasonlításhoz? 

Hogyan lehet eldönteni, hogy ki 

vagy mi mozog? 

 

Ismeretek: 

A mozgás viszonylagossága. 

A viszonyítási pont megegyezéses 

rögzítése, az irányok rögzítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: tájképek. 

Matematika: 

Descartes-féle 

koordináta-rendszer 

és elsőfokú 

függvények; 

vektorok. 

Problémák:  

Milyen sebességgel mozoghatnak 

a környezetünkben található 

élőlények, közlekedési eszközök? 

Mit mutat az autó, busz sebesség-

mérőjének pillanatnyi állása? 

Hogyan változik egy jármű 

sebességmérője a mozgása során? 

Hogyan változik egy futball-

labda sebessége a mérkőzés során 

(iránya, sebessége)? Miben más 

ez a teniszlabdáéhoz képest? 

Ismeretek:  

A sebesség.  

Mozgás grafikus ábrázolása. 

A sebesség SI-mértékegysége. 

Az egyenes vonalú mozgás 

gyorsulása/lassulása (kvalitatív 

fogalomként). 

Átlagos sebességváltozás 

közlekedési eszköz egyenes 

vonalú mozgásának különböző 

szakaszain. 

A sebességváltozás természete 

egyenletes körmozgás során. 

Az egyenletes mozgás sebes-

ségének meghatározása az út és 

idő hányadosaként, a fizikai 

meghatározás alkalmazása 

egyszerű esetekre. 

Egyszerű iskolai kísérletek, 

sportmozgások, közlekedési 

eszközök egyenes vonalú 

mozgásának megfigyelése, 

ábrázolása út-idő grafikonon, és a 

sebesség grafikus értelmezése.  

Az egyenes vonalú egyenletes 

mozgásra egyszerű számítások 

elvégzése (az út, az idő és a 

sebesség közti arányossági 

összefüggés alapján). 

Következtetések levonása a 

mozgásról. 

Az átlag- és a pillanatnyi sebesség 

fogalom értelmezése. 

Út-idő grafikonon a mozgás 

sebességének értelmezése, annak 

felismerése, hogy a sebességnek 

iránya van. 

A gyorsulás értelmezése kvalitatív 

szinten mint az aktuális 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési ismeretek 

(fékidő), 

sebességhatárok. 

Matematika: 

arányosság, fordított 

arányosság.  

Földrajz: folyók 

sebessége, 

szélsebesség. 

 

Kémia: 

reakciósebesség. 



 
 
 
 

Ha akár a sebesség nagysága, 

akár az iránya változik, változó 

mozgásról beszélünk. 

(pillanatnyi) sebesség változása. 

Egymás utáni különböző 

mozgásszakaszokból álló 

folyamat esetén a sebesség 

változásának értelmezése. 

 

A sebesség fogalmának 

alkalmazása különböző, nem 

mozgás jellegű folyamatokra is 

(pl. kémiai reakció, biológiai 

folyamatok). 

Jelenségek: 

 Az egyik szabadon mozgó 

testnek könnyebb, a másiknak 

nehezebb megváltoztatni a 

sebességét. 

Ismeretek: 

 A tömeg.  A tehetetlenség, mint 

tulajdonság, a tömeg mint 

mennyiség fogalma. 

Mértékegység. 

 

Problémák, jelenségek: 

Minek nagyobb a tömege 1 liter 

víznek, vagy 1dm
3 

vasnak? 

Minek nagyobb a térfogata 1kg 

víznek, vagy 1 kg vasnak? 

Azonos térfogatú, de különböző 

anyagból készült, illetve azonos 

anyagú, de különböző térfogatú 

tárgyak tömege. 

Ismeret: 

A sűrűség mint tulajdonság és 

mint az anyagot jellemző 

mennyiség. 

Jelenség: 

Nem mindegy, hogy egy 

kerékpár, vagy egy teherautó 

ütközik nekem azonos sebesség-

gel.  

A gyermeki tapasztalat a lendület 

fogalmáról. Felhasználása a test 

mozgásállapotának és 

mozgásállapot-változásának a 

A tulajdonság és - annak 

jellemzője- a mennyiség 

kapcsolatának és különbö-

zőségének felismerése. 

Az alap és a származtatott 

mennyiség megkülönböztetése. 

 

 

A testek tömegének 

összekapcsolása a 

részecskemodellel (a tömeget a 

testeket felépítő részecskék 

tömegének összege adja). 

 

 

 

Egyes anyagok sűrűségének 

kikeresése táblázatból, és a 

sűrűség értelmezése.  

 

Annak felismerése, hogy a test 

mozgásállapotának 

megváltoztatása szempontjából a 

test tömege és sebessége egyaránt 

fontos.  

A mozgás és a mozgásállapot 

megkülönböztetése. 

Konkrét példákon annak 

bemutatása, hogy egy test 

lendületének megváltozása 

mindig más testekkel való 

kölcsönhatás következménye.  

Testnevelés és sport: 

lendület a sportban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési 

szabályok, 

balesetvédelem. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvények, 

behelyettesítés, 

egyszerű egyenletek 

 Kémia: a sűrűség; 

részecskeszemlélet. 



 
 
 
 

jellemzésére: a nagy tömegű 

és/vagy sebességű testeket nehéz 

megállítani. 

Ismeretek:  

A test lendülete a sebességtől és a 

tömegtől függ. szorzata. 

A magára hagyott test 

fogalmához vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

 

Annak a kísérletsornak a 

gondolati elemzése és a 

gondolatmenet bemutatása, 

amiből leszűrhető, hogy annak a 

testnek, amely semmilyen másik 

testtel nem áll kölcsönhatásban, 

nem változik a mozgásállapota: 

vagy egyenes vonalú egyenletes 

mozgást végez, vagy áll. 

Jelenségek, kérdések:  

Milyen hatások következménye a 

mozgásállapot megváltozása. 

Az erő mérése rugó nyúlásával.  

 

Ismeretek:  

Az erőhatás, erő. 

Az erő mértékegysége: (1 N). 

Az erő mérése. 

A kifejtett erőhatás nagysága és 

az okozott változás mértéke 

között arányosság van. 

Az erőhatás, mint két test közötti 

kölcsönhatás, a testek 

mozgásállapotának változásában 

(és ezt követő alakváltozásában) 

nyilvánulhat meg. 

Rugós erőmérő skálázása. 

Különböző testek súlyának 

mérése a saját skálázású 

erőmérővel. 

 

Problémák:  

Hogyan működik a rakéta? Miért 

törik össze a szabályosan haladó 

kamionba hátulról beleszaladó 

sportkocsi? 

Ismeretek: 

A hatás-ellenhatás törvénye. 

Minden mechanikai 

kölcsönhatásnál egyidejűleg két 

erőhatás lép fel ezek egyenlő 

nagyságúak, ellentétes irányúak, 

két különböző testre hatnak, az 

erő és ellenerő jellemzi ezeket. 

Demonstrációs kísérlet: két, 

gördeszkán álló gyerek erőmérők 

közbeiktatásával, kötéllel húzza 

egymást – a kísérlet ismertetése, 

értelmezése. 

Kapcsolódó köznapi jelenségek 

magyarázata, pl. rakétaelven 

működő játékszerek mozgása 

(elengedett lufi, vízi rakéta). 

 



 
 
 
 

Ismeretek:  

Az erő mint vektormennyiség. 

Az erő vektormennyiség, 

nagysága és iránya jellemzi. 

Annak tudása, hogy valamely test 

mozgásállapot-változásának 

iránya (ha egy erőhatás éri) 

megegyezik a testet érő erőhatás 

irányával (rugós erőmérővel 

mérve a rugó megnyúlásának 

irányával). 

Matematika: a vektor 

fogalma. 

Problémák: 

Miért nehéz elcsúsztatni egy 

ládát? 

Miért könnyebb elszállítani ezt a 

ládát kiskocsival?  

Mitől függ a súrlódási erő 

nagysága? 

Hasznos vagy káros a súrlódás? 

 

 

Ismeretek: 

A súrlódás.  

A súrlódási erő az érintkező 

felületek egymáshoz képesti 

elmozdulását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket 

összenyomó erővel arányos, és 

függ a felületek minőségétől.  

Gördülési ellenállás.  

Közegellenállás jelenség szintű 

ismerete. 

A súrlódási erő mérése rugós 

erőmérővel, tapasztalatok 

rögzítése, következtetések 

levonása. 

Hétköznapi példák gyűjtése a 

súrlódás hasznos és káros eseteire.  

Kiskocsi és megegyező tömegű 

hasáb húzása rugós erőmérővel, 

következtetések levonása. 

Érvelés: miért volt korszakalkotó 

találmány a kerék. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési ismeretek 

(a súrlódás szerepe a 

mozgásban, a 

fékezésben). 

Testnevelés és sport: 

a súrlódás szerepe 

egyes sportágakban; 

speciális cipők 

salakra, fűre, terembe 

stb. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a kerék 

felfedezésének 

jelentősége. 

Problémák:  

Miért esnek le a tárgyak a 

Földön? Miért kering a Hold a 

Föld körül? 

 

Ismeret:  

A gravitációs kölcsönhatás, 

gravitációs mező. Gravitációs 

erő. 

A súly fogalma és a súlytalanság. 

1 kg tömegű nyugvó test súlya a 

Földön kb. 10 N. 

Egyszerű kísérletek végzése, 

következtetések levonása: 

– a testek a gravitációs mező 

hatására gyorsulva esnek; 

– a gravitációs erőhatás 

kiegyensúlyozásakor érez-

zük/mérjük a test súlyát, 

minthogy a súlyerővel a 

szabadesésében akadályo-

zott test az alátámasztást 

nyomja, vagy a 

felfüggesztést húzza; 

– ha ilyen erőhatás nincs, 

súlytalanságról beszélünk. 

Kísérleti igazolás: rugós 

Matematika: 

vektorok. 



 
 
 
 

erőmérőre függesztett test leejtése 

erőmérővel együtt, és a súlyerő 

leolvasása – csak a gravitációs 

hatásra mozgó test (szabadon eső 

test, az űrhajóban a Föld körül 

keringő test) van a súlytalanság 

állapotában. 

(Gyakori tévképzet: csak az 

űrben, az űrhajókban és az 

űrállomáson figyelhető meg 

súlytalanság, illetve súlytalanság 

csak légüres térben lehet.) 

Jelenségek:  

Asztalon, lejtőn álló test 

egyensúlya. Ismeretek: 

A kiterjedt testek egyensúlyának 

feltétele, hogy a testet érő 

erőhatások „kioltsák” egymás 

hatását. 

 

Jelenségek: 

A csigán, pallóhintás levő testek 

egyensúlya. 

Ismeretek:  

Az erőhatás forgásállapotot 

változtató képessége. A 

forgatónyomaték elemi szintű 

fogalma. 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 

Az egyensúlyi feltétel egyszerű 

esetekkel történő illusztrálása. 

 

 

 

 

 

Példák keresése az erőhatások 

forgásállapot-változtató 

képességének szemléltetésére. 
 

 

Alkalmazások:  

 

Egyszerű gépek. 

Emelő, csiga, lejtő. 

Ismeretek: 

Az egyszerű gépek alaptípusai és 

azok működési elve. 

Az egyszerű gépek esetén a 

szükséges erő nagysága 

csökkenthető, de akkor hosszabb 

úton kell azt kifejteni. 

 

 

Az egyszerű gépek működési 

elvének vizsgálata konkrét 

példákon. 

Példák gyűjtése az egyszerű 

gépek elvén működő eszközök 

használatára. 

Alkalmazás az emberi test 

(csontváz, izomzat) 

mozgásfolyamataira. 

Tanulói mérésként/kiselőadásként 

az alábbi feladatok egyikének 

elvégzése: 

– arkhimédészi csigasor 

összeállítása; 

– egyszerű gépek a 

háztartásban; 

– a kerékpár egyszerű gépként 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök, 

szerszámok, 

mindennapos 

eszközök (csavar, 

ajtótámasztó ék, 

rámpa, 

kéziszerszámok, 

kerékpár). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

arkhimédészi 



 
 
 
 

működő alkatrészei;  

– egyszerű gépek az 

építkezésen. 

csigasor, vízikerék a 

középkorban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonyítási pont, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, gyorsulás 

(kvalitatív), periódusidő, fordulatszám). A tehetetlenség és a tömeg, 

tömegmérés, sűrűség. 

Erőhatás, erő, gravitációs erő, a súly, súrlódási erő, hatás-ellenhatás,  

Egyensúly. Forgatónyomaték. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen mozgásokat ismersz? 

Miben különböznek és miben 

egyeznek meg ezek? 

Ismeretek:  

Hely- és helyzetváltozás. 

Mozgások a Naprendszerben 

(keringés, forgás, becsapódások).  

Körmozgás jellemzői (keringési 

idő, fordulatszám). 

A testek különböző alakú 

pályákon mozoghatnak (egyenes, 

kör, ellipszis= „elnyúlt kör” – a 

bolygók pályája). 

 Mozgással kapcsolatos 

tapasztalatok, élmények 

felidézése, elmondása 

(közlekedés, játékszerek, sport). 

Mozgásformák eljátszása (pl. 

rendezetlen részecskemozgás, 

keringés a Nap körül, égitestek 

forgása, a Föld–Hold rendszer 

kötött keringése). 

A mozgásokkal kapcsolatos 

megfigyelések, élmények 

szabatos elmondása. 

Testnevelés és sport: 

mozgások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Petőfi és a 

vasút; Arany: a 

levéltovábbítás 

sebessége Prága 

városába a 15. 

században. 

Matematika: a kör és 

részei. 

Problémák: 

Hogyan lehet összehasonlítani a 

mozgásokat? Milyen adatokat 

kell megadni a pontos 

összehasonlításhoz? 

Hogyan lehet eldönteni, hogy ki 

vagy mi mozog? 

 

Ismeretek: 

A mozgás viszonylagossága. 

A viszonyítási pont megegyezéses 

rögzítése, az irányok rögzítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: tájképek. 

Matematika: 

Descartes-féle 

koordináta-rendszer 

és elsőfokú 

függvények; 

vektorok. 



 
 
 
 

Problémák:  

Milyen sebességgel mozoghatnak 

a környezetünkben található 

élőlények, közlekedési eszközök? 

Mit mutat az autó, busz sebesség-

mérőjének pillanatnyi állása? 

Hogyan változik egy jármű 

sebességmérője a mozgása során? 

Hogyan változik egy futball-

labda sebessége a mérkőzés során 

(iránya, sebessége)? Miben más 

ez a teniszlabdáéhoz képest? 

Ismeretek:  

A sebesség.  

Mozgás grafikus ábrázolása. 

A sebesség SI-mértékegysége. 

Az egyenes vonalú mozgás 

gyorsulása/lassulása (kvalitatív 

fogalomként). 

Átlagos sebességváltozás 

közlekedési eszköz egyenes 

vonalú mozgásának különböző 

szakaszain. 

A sebességváltozás természete 

egyenletes körmozgás során. 

Ha akár a sebesség nagysága, 

akár az iránya változik, változó 

mozgásról beszélünk. 

Az egyenletes mozgás sebes-

ségének meghatározása az út és 

idő hányadosaként, a fizikai 

meghatározás alkalmazása 

egyszerű esetekre. 

Egyszerű iskolai kísérletek, 

sportmozgások, közlekedési 

eszközök egyenes vonalú 

mozgásának megfigyelése, 

ábrázolása út-idő grafikonon, és a 

sebesség grafikus értelmezése.  

Az egyenes vonalú egyenletes 

mozgásra egyszerű számítások 

elvégzése (az út, az idő és a 

sebesség közti arányossági 

összefüggés alapján). 

Következtetések levonása a 

mozgásról. 

Az átlag- és a pillanatnyi sebesség 

fogalom értelmezése. 

Út-idő grafikonon a mozgás 

sebességének értelmezése, annak 

felismerése, hogy a sebességnek 

iránya van. 

A gyorsulás értelmezése kvalitatív 

szinten mint az aktuális 

(pillanatnyi) sebesség változása. 

Egymás utáni különböző 

mozgásszakaszokból álló 

folyamat esetén a sebesség 

változásának értelmezése. 

 

A sebesség fogalmának 

alkalmazása különböző, nem 

mozgás jellegű folyamatokra is 

(pl. kémiai reakció, biológiai 

folyamatok). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési ismeretek 

(fékidő), 

sebességhatárok. 

Matematika: 

arányosság, fordított 

arányosság.  

Földrajz: folyók 

sebessége, 

szélsebesség. 

 

Kémia: 

reakciósebesség. 

Jelenségek: 

 Az egyik szabadon mozgó 

testnek könnyebb, a másiknak 

nehezebb megváltoztatni a 

sebességét. 

Ismeretek: 

 A tömeg.  A tehetetlenség, mint 

A tulajdonság és - annak 

jellemzője- a mennyiség 

kapcsolatának és különbö-

zőségének felismerése. 

Az alap és a származtatott 

mennyiség megkülönböztetése. 

 

 

Testnevelés és sport: 

lendület a sportban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési 



 
 
 
 

tulajdonság, a tömeg mint 

mennyiség fogalma. 

Mértékegység. 

 

Problémák, jelenségek: 

Minek nagyobb a tömege 1 liter 

víznek, vagy 1dm
3 

vasnak? 

Minek nagyobb a térfogata 1kg 

víznek, vagy 1 kg vasnak? 

Azonos térfogatú, de különböző 

anyagból készült, illetve azonos 

anyagú, de különböző térfogatú 

tárgyak tömege. 

Ismeret: 

A sűrűség mint tulajdonság és 

mint az anyagot jellemző 

mennyiség. 

Jelenség: 

Nem mindegy, hogy egy 

kerékpár, vagy egy teherautó 

ütközik nekem azonos sebesség-

gel.  

A gyermeki tapasztalat a lendület 

fogalmáról. Felhasználása a test 

mozgásállapotának és 

mozgásállapot-változásának a 

jellemzésére: a nagy tömegű 

és/vagy sebességű testeket nehéz 

megállítani. 

Ismeretek:  

A test lendülete a sebességtől és a 

tömegtől függ. 

A magára hagyott test 

fogalmához vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

A testek tömegének 

összekapcsolása a 

részecskemodellel (a tömeget a 

testeket felépítő részecskék 

tömegének összege adja). 

 

 

 

Egyes anyagok sűrűségének 

kikeresése táblázatból, és a 

sűrűség értelmezése.  

 

Annak felismerése, hogy a test 

mozgásállapotának 

megváltoztatása szempontjából a 

test tömege és sebessége egyaránt 

fontos.  

A mozgás és a mozgásállapot 

megkülönböztetése. 

Konkrét példákon annak 

bemutatása, hogy egy test 

lendületének megváltozása 

mindig más testekkel való 

kölcsönhatás következménye.  

 

Annak a kísérletsornak a 

gondolati elemzése és a 

gondolatmenet bemutatása, 

amiből leszűrhető, hogy annak a 

testnek, amely semmilyen másik 

testtel nem áll kölcsönhatásban, 

nem változik a mozgásállapota: 

vagy egyenes vonalú egyenletes 

mozgást végez, vagy áll. 

szabályok, 

balesetvédelem. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvények, 

behelyettesítés, 

egyszerű egyenletek 

 Kémia: a sűrűség; 

részecskeszemlélet. 

Jelenségek, kérdések:  

Milyen hatások következménye a 

mozgásállapot megváltozása. 

Az erő mérése rugó nyúlásával.  

 

Ismeretek:  

Az erőhatás, erő. 

Rugós erőmérő skálázása. 

Különböző testek súlyának 

mérése a saját skálázású 

erőmérővel. 

 



 
 
 
 

Az erő mértékegysége: (1 N). 

Az erő mérése. 

A kifejtett erőhatás nagysága és 

az okozott változás mértéke 

között arányosság van. 

Az erőhatás, mint két test közötti 

kölcsönhatás, a testek 

mozgásállapotának változásában 

(és ezt követő alakváltozásában) 

nyilvánulhat meg. 

Problémák:  

Hogyan működik a rakéta? Miért 

törik össze a szabályosan haladó 

kamionba hátulról beleszaladó 

sportkocsi? 

Ismeretek: 

A hatás-ellenhatás törvénye. 

Minden mechanikai 

kölcsönhatásnál egyidejűleg két 

erőhatás lép fel ezek egyenlő 

nagyságúak, ellentétes irányúak, 

két különböző testre hatnak, az 

erő és ellenerő jellemzi ezeket. 

Demonstrációs kísérlet: két, 

gördeszkán álló gyerek erőmérők 

közbeiktatásával, kötéllel húzza 

egymást – a kísérlet ismertetése, 

értelmezése. 

Kapcsolódó köznapi jelenségek 

magyarázata, pl. rakétaelven 

működő játékszerek mozgása 

(elengedett lufi, vízi rakéta). 

 

Ismeretek:  

Az erő mint vektormennyiség. 

Az erő vektormennyiség, 

nagysága és iránya jellemzi. 

Annak tudása, hogy valamely test 

mozgásállapot-változásának 

iránya (ha egy erőhatás éri) 

megegyezik a testet érő erőhatás 

irányával (rugós erőmérővel 

mérve a rugó megnyúlásának 

irányával). 

Matematika: a vektor 

fogalma. 

Problémák: 

Miért nehéz elcsúsztatni egy 

ládát? 

Miért könnyebb elszállítani ezt a 

ládát kiskocsival?  

Mitől függ a súrlódási erő 

nagysága? 

Hasznos vagy káros a súrlódás? 

 

 

Ismeretek: 

A súrlódás.  

A súrlódási erő mérése rugós 

erőmérővel, tapasztalatok 

rögzítése, következtetések 

levonása. 

Hétköznapi példák gyűjtése a 

súrlódás hasznos és káros eseteire.  

Kiskocsi és megegyező tömegű 

hasáb húzása rugós erőmérővel, 

következtetések levonása. 

Érvelés: miért volt korszakalkotó 

találmány a kerék. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési ismeretek 

(a súrlódás szerepe a 

mozgásban, a 

fékezésben). 

Testnevelés és sport: 

a súrlódás szerepe 

egyes sportágakban; 

speciális cipők 

salakra, fűre, terembe 



 
 
 
 

A súrlódási erő az érintkező 

felületek egymáshoz képesti 

elmozdulását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket 

összenyomó erővel arányos, és 

függ a felületek minőségétől.  

Gördülési ellenállás.  

Közegellenállás jelenség szintű 

ismerete. 

stb. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a kerék 

felfedezésének 

jelentősége. 

Problémák:  

Miért esnek le a tárgyak a 

Földön? Miért kering a Hold a 

Föld körül? 

 

Ismeret:  

A gravitációs kölcsönhatás, 

gravitációs mező. Gravitációs 

erő. 

A súly fogalma és a súlytalanság. 

1 kg tömegű nyugvó test súlya a 

Földön kb. 10 N. 

Egyszerű kísérletek végzése, 

következtetések levonása: 

– a testek a gravitációs mező 

hatására gyorsulva esnek; 

– a gravitációs erőhatás 

kiegyensúlyozásakor érez-

zük/mérjük a test súlyát, 

minthogy a súlyerővel a 

szabadesésében akadályo-

zott test az alátámasztást 

nyomja, vagy a 

felfüggesztést húzza; 

– ha ilyen erőhatás nincs, 

súlytalanságról beszélünk. 

Kísérleti igazolás: rugós 

erőmérőre függesztett test leejtése 

erőmérővel együtt, és a súlyerő 

leolvasása – csak a gravitációs 

hatásra mozgó test (szabadon eső 

test, az űrhajóban a Föld körül 

keringő test) van a súlytalanság 

állapotában. 

(Gyakori tévképzet: csak az 

űrben, az űrhajókban és az 

űrállomáson figyelhető meg 

súlytalanság, illetve súlytalanság 

csak légüres térben lehet.) 

Matematika: 

vektorok. 

Jelenségek:  

Asztalon, lejtőn álló test 

egyensúlya. Ismeretek: 

A kiterjedt testek egyensúlyának 

feltétele, hogy a testet érő 

erőhatások „kioltsák” egymás 

hatását. 

 

Jelenségek: 

A csigán, pallóhintás levő testek 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 

Az egyensúlyi feltétel egyszerű 

esetekkel történő illusztrálása. 

 

 

 

 

 

Példák keresése az erőhatások 

 



 
 
 
 

egyensúlya. 

Ismeretek:  

Az erőhatás forgásállapotot 

változtató képessége. A 

forgatónyomaték elemi szintű 

fogalma. 

forgásállapot-változtató 

képességének szemléltetésére. 
 

Alkalmazások:  

 

Egyszerű gépek. 

Emelő, csiga, lejtő. 

Ismeretek: 

Az egyszerű gépek alaptípusai és 

azok működési elve. 

Az egyszerű gépek esetén a 

szükséges erő nagysága 

csökkenthető, de akkor hosszabb 

úton kell azt kifejteni. 

 

 

Az egyszerű gépek működési 

elvének vizsgálata konkrét 

példákon. 

Példák gyűjtése az egyszerű 

gépek elvén működő eszközök 

használatára. 

Alkalmazás az emberi test 

(csontváz, izomzat) 

mozgásfolyamataira. 

Tanulói mérésként/kiselőadásként 

az alábbi feladatok egyikének 

elvégzése: 

– arkhimédészi csigasor 

összeállítása; 

– egyszerű gépek a 

háztartásban; 

– a kerékpár egyszerű gépként 

működő alkatrészei;  

– egyszerű gépek az 

építkezésen. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök, 

szerszámok, 

mindennapos 

eszközök (csavar, 

ajtótámasztó ék, 

rámpa, 

kéziszerszámok, 

kerékpár). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

arkhimédészi 

csigasor, vízikerék a 

középkorban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonyítási pont, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, gyorsulás 

(kvalitatív), periódusidő, fordulatszám). A tehetetlenség és a tömeg, 

tömegmérés, sűrűség. 

Erőhatás, erő, gravitációs erő, a súly, súrlódási erő, hatás-ellenhatás,  

Egyensúly. Forgatónyomaték. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Nyomás 
Órakeret: 

 17 óra  

Előzetes tudás Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása 

(földfelszín és éghajlat, lég- és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a 

mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, 

lehetséges fizikai okai). 



 
 
 
 

A testek súlya és a természetben előforduló, nyomással kapcsolatos 

jelenségek vizsgálata (víznyomás, légnyomás, a szilárd testek 

nyomása). 

A víz és a levegő mint fontos környezeti tényező bemutatása, a velük 

kapcsolatos takarékos és felelős magatartás erősítése.  

A hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának megértetése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért lehet a rajzszeget beszúrni 

a fába? 

Mi a különbség a síléc, tűsarkú 

cipő, úthenger, és a kés élének 

hatása között?  

Hol előnyös, fontos, hogy a 

nyomás nagy legyen? 

Hol előnyös a nyomás 

csökkentése? 

 

Ismeretek:  

A nyomás fogalma, 

mértékegysége. 

Szilárd testek, folyadékok és 

gázok által kifejtett nyomás.  

Különböző súlyú és felületű 

testek benyomódásának vizsgálata 

homokba, lisztbe. A benyomódás 

és a nyomás kapcsolatának 

felismerése, következtetések 

levonása. 

 

A nyomás fogalmának 

értelmezése és kiszámítása 

egyszerű esetekben az erő és a 

felület hányadosaként. 

 

Szilárd testekkel kifejtett 

nyomáson alapuló jelenségek és 

alkalmazások ismertetése. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A folyadékoszlop nyomása.  

Közlekedőedények, folyadékok 

sűrűsége. Környezetvédelmi 

vonatkozások: kutak, vizek 

szennyezettsége. 

 

Ismeretek:  

Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek 

fejtenek ki súlyukból 

származó nyomást; 

 a folyadékok nyomása a 

folyadékoszlop magasságától 

és a folyadék sűrűségétől 

Annak belátása, hogy, gravitációs 

mezőben levő folyadékoszlop 

nyomása – a rétegvastagságtól és 

a folyadék sűrűségétől függ.  

 

Közlekedőedények vizsgálata, 

folyadékok sűrűségének 

meghatározása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

ivóvízellátás, 

vízhálózat 

(víztornyok). 

Vízszennyezés 

 



 
 
 
 

függ. 

Gyakorlati alkalmazások: 

hidraulikus emelő, hidraulikus 

fék. 

Ismeretek: 

Dugattyúval nyomott folyadék 

nyomása. 

A nyomás terjedése folyadékban 

(vízibuzogány, dugattyú). 

Oldalnyomás. 

Pascal törvényének ismerete és 

demonstrálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

közlekedési eszközök. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

autógumi, játékléggömb. 

 

Ismeretek:  

Nyomás gázokban, légnyomás.  

Torricelli élete és munkássága. 

A gáznyomás kimutatása 

nyomásmérő műszerrel. 

A légnyomás létezésének 

belátása. Annak megértése, hogy 

a légnyomás csökken a 

tengerszint feletti magasság 

növekedésével. 

Kémia: a nyomás 

mint állapothatározó, 

gáztörvények.  

Földrajz: a 

légnyomás és az 

időjárás kapcsolata. 

Gyakorlati alkalmazások: 

Léghajó. 

 

Ismeretek:  

A folyadékban (gázban) a 

testekre felhajtóerő hat. 

Sztatikus felhajtóerő. 

Arkhimédész törvénye. 

Arkhimédész törvényének 

kísérleti igazolása. 

A sűrűség meghatározó 

szerepének megértése abban, 

hogy a vízbe helyezett test 

elmerül, úszik, vagy lebeg. 

Egyszerű számítások végzése 

Arkhimédész törvénye alapján. 

A következő kísérletek egyikének 

elvégzése: 

 Cartesius-búvár készítése;  

 kődarab sűrűségének 

meghatározása Arkhimédész 

módszerével. 

Jellemző történetek megismerése 

Cartesius (Descartes) és 

Arkhimédész tudományos 

munkásságáról. 

Biológia–

egészségtan: halak 

úszása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajózás. 

 

Testnevelés és sport: 

úszás. 

 

Földrajz: jéghegyek. 

Gyakorlati alkalmazások: 

Nyomáskülönbségen alapuló 

eszközök. 

Néhány, a nyomáskülönbség 

elvén működő eszköz 

megismerése, működésük 

bemutatása. 

(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, 

injekciós fecskendő. A gyökér 

tápanyagfelvételének 

Biológia–

egészségtan: 

tápanyagfelvétel, 

ozmózis. 

Kémia: cseppentő, 

pipetta, ozmózis. 



 
 
 
 

mechanizmusa.) 

A hanggal kapcsolatos 

problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a hang? 

Mitől kellemes és mitől 

kellemetlen a hang? 

Hangrobbanás. Miért halljuk a 

robbanást?  

Jerikó falainak leomlása. 

Mi a zajszennyezés, és hogyan 

védhető ki? 

Ultrahang (pl. denevérek, bálnák, 

vesekő-operáció). 

Ismeret:  

A hang keletkezése, terjedése, 

energiája. 

A terjedési sebesség gázokban a 

legkisebb és szilárd anyagokban 

a legnagyobb. 

Az emberi hallás első lépése: 

átalakulás a dobhártyán  

Zajszennyezés. 

Hangszigetelés. 

Hangforrások (madzagtelefon, 

üvegpohár-hangszer, zenei 

hangszerek) tulajdonságainak 

megállapítása eszközkészítéssel. 

 

Annak megértése, hogy a hang a 

levegőben periodikus 

sűrűségváltozásként terjed a 

nyomás periodikus változtatására, 

és hogy a hang terjedése 

energiaváltozással jár együtt. 

 

A zaj, zörej, dörej, másrészről a 

zenei hangskálák jellemzése. 

 

 

 

 

A hangok emberi tevékenységre 

gyakorolt gátló és motiváló 

hatásának megértése. 

Ének-zene: 

hangszerek, 

hangskálák. 

 

Biológia–

egészségtan: hallás, 

ultrahangok az 

állatvilágban; 

ultrahang az orvosi 

diagnosztikában. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvény és 

behelyettesítés. 

Ismeretek:  

Rengés terjedése a földkéregben 

és a tengerekben: a földrengések 

kis rezgésszámú hangrezgések 

formájában történő terjedése, a 

cunami kialakulásának 

leegyszerűsített modellje. 

Szemléltetés (pl. animációk) 

alapján a Föld belső szerkezete és 

a földrengések kapcsolatának, a 

cunami kialakulásának megértése. 

Földrajz: a Föld 

kérge, köpenye és 

mozgásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 

Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Energia, energiaváltozás 

Órakeret: 

 14 óra 

Előzetes tudás A különféle kölcsönhatások, állapotváltozások felismerése. Erő, 

elmozdulás mennyiségi fogalma. A mennyiség mint a tulajdonság 



 
 
 
 

jellemzője. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az energia fogalmának mélyítése. Az energiaváltozással járó 

folyamatok, termelési módok, kockázatainak bemutatásával az 

energiatakarékos szemlélet erősítése. Energiatakarékos eljárások. A 

természetkárosítás fajtái fizikai hátterének megértetése során a 

környezetvédelem iránti elkötelezettség, a felelős magatartás erősítése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Problémák, gondolatok az 

általános szemléletmód 

erősítésére: 

Keressünk különféle módokat:  

- egy test felmelegítésére! 

- egy vasgolyó 

felgyorsítására! 

- mi a közös ezekben a 

változásokban, és mi a 

különböző? 

Van-e valami közös a különféle 

változásokban, ami alapján 

mennyiségileg össze lehet -

hasonlítani azokat? 

Ismeretek: 

Az energia elemi, leíró jellegű 

fogalma. Az energia és 

megváltozásai. 

Az energia megmaradásának 

felismerése és értelmezése. 

Munkavégzés és a munka 

fogalma. A fizikai munkavégzés 

az erő és az irányába eső 

elmozdulás szorzataként 

határozható meg.  

A munka mint az energiaváltozás 

egyik fajtája. A munka és az 

energia mértékegysége. 

A testen végzett munka 

eredményeként változik a test 

energiája, az energia és a munka 

mértékegysége megegyezik: neve 

joule (ejtsd: dzsúl). A joule jele: 

Jelenségek vizsgálata, 

megfigyelése során energiafajták 

megkülönböztetése (pl. a 

súrlódva mozgó test felmelege-

désének megtapasztalása, a 

megfeszített rugó mozgásba hoz 

testeket, a rugónak energiája van; 

a magasról eső test felgyorsul, a 

testnek magasabb helyzetében a 

gravitációs mezőnek nagyobb 

energiája van stb.). 

Annak megértése, hogy minden 

olyan hatás, ami 

állapotváltozással jár, leg-

általánosabban energiaváltozással 

jellemezhető. 

 

Eseti különbségtétel a munka 

fizikai fogalma és köznapi 

fogalma között. 

A hétköznapi munkafogalomból 

indulva az erő és a munka, illetve 

az elmozdulás és a munka 

kapcsolatának belátása konkrét 

esetekben (pl. emelési munka). 

A munka fizikai fogalmának 

definíciója arányosságok 

felismerésével: az erő és az 

irányába eső elmozdulás szorzata. 

(1 J = 1N·1 m) 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az ősember 

tűzgyújtási eljárása 

(fadarab gyors oda-

vissza forgatása durva 

falú vályúban). 

Földrajz: 

energiahordozók, 

erőművek. 

Kémia: kötési 

energia. 



 
 
 
 

J. 

Jelenségek:  

Különféle munkavégzések 

vizsgálata, elemzése. Olyan 

esetek felismerése, amelyeknél az 

erőhatások ellenére nincs 

munkavégzés. 

 

Ismeretek:  

Az energia különféle fajtái: 

belső energia, „helyzeti” energia, 

mozgási energia, rugóenergia, 

kémiai energia, a „táplálék” 

energiája.  

A mozgó testnek, a megfeszített 

rugónak, a gravitációs mezőnek 

energiája van. 

Jelenségek, ismeretek:  

 

Energiaátalakulások, 

energiafajták: 

vízenergia, szélenergia, 

geotermikus energia, nukleáris 

energia, napenergia, fosszilis 

energiahordozók. 

Napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban. 

 Konkrét energiafajták felsorolása 

(napenergia, szélenergia, 

vízenergia, kémiai energia 

/égés/), és példák ismertetése 

egymásba alakulásukra. 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő kémiai 

reakciók, fosszilis, 

nukleáris és megújuló 

energiaforrások 

(exoterm és endoterm 

reakciók, reakcióhő, 

égéshő). 

Problémák, gyakorlati 

alkalmazások:  

Energia és társadalom. 

Az energiával kapcsolatos 

köznapi szóhasználatok 

értelmezése! 

Miért van szükségünk 

energiaváltozással járó 

folyamatok létrehozására? 

Milyen tevékenységhez, milyen 

energiaváltozással járó folyamat 

szükséges?  

Ismeretek: 

Energiamérleg a családi háztól a 

Földig. 

James Joule élete és jelentősége a 

tudomány történetében. 

Saját tevékenységekben 

végbemenő energiaváltozással 

járó folyamatok elemzése. 

A köznapi nyelvben használt 

energiával kapcsolatos 

kifejezések értelmezése (pl. 

energiaszállítás, energiaforrás, 

energiatakarékosság, energiahor-

dozó, energiaelőállítás??? stb.) 

és annak belátása, hogy ez 

egyszerűsíti ugyan a 

szóhasználatot, de mindig tudni 

kell, hogy mit fejez ki valójában.  

 

Az energiatakarékosság 

szükségszerűségének megértése, 

az alapvető energiaforrások 

megismerése. 

 



 
 
 
 

Gyakorlati alkalmazások:  

Egyszerű gépek működésének 

vizsgálata energiaváltozások 

szempontjából 

 

Jelenségek, problémák: 

 

A társdalom és a gazdaság 

fejlődése egyre kevesebb 

izomerőt igényel! 

A gépek működtetéséhez 

üzemanyag kell. Mi ennek a 

feltétele és mi a következménye? 

 

Ismeretek:  

 

Energiaforrások: 

 

Fosszilis energiahordozók és 

kitermelésük végessége.  

A vízenergia, szélenergia, megje-

lenése a földi 

energiahordozókban. 

 

A geotermikus energia, a 

nukleáris energia, haszna, kára és 

veszélye. 

A Föld alapvető energiaforrása a 

Nap. Az egyes energiahordozók 

felhasználásának módja, 

környezetterhelő hatásai. 

 

 
 

Annak felismerése, hogy egy 

jelenség több féle szempontból is 

vizsgálható, és – ha helyes a 

következtetés – ugyanazt az 

eredményt kapjuk. 

Annak elmagyarázása, hogy 

miként vezethető vissza a 

fosszilis energiahordozók (szén, 

olaj, gáz) és a megújuló 

energiaforrások (víz, szél, 

biomassza) léte a Nap 

sugárzására. 

 

Részvétel az egyes energiaválto-

zással járó folyamatok, 

lehetőségek előnyeinek, 

hátrányainak és alkalmazásuk 

kockázatainak megvitatásában, a 

tények és adatok összegyűjtése. A 

vita során elhangzó érvek és az 

ellenérvek csoportosítása, 

kiállítások, bemutatók készítése. 

 

Projektlehetőségek a földrajz és a 

kémia tantárgyakkal 

együttműködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-

szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-

előállítási módjai, azok 

részaránya. 

 Az energiahordozók 

beszerzésének módjai (vasúti 

szénszállítás, kőolajvezeték és 

tankerek, elektromos 

hálózatok). 

Kémia: kémia az 

iparban, erőművek, 

energiaforrások 

felosztása és 

jellemzése, környezeti 

hatások, 

(energiakészletek). 

 

Földrajz: az 

energiaforrások 

megoszlása a Földön, 

hazai energiaforrások. 

Energetikai önellátás 

és nemzetközi 

együttműködés. 

Jelenségek, problémák: 

Van, aki ugyanannyi idő alatt 

több munkát végez, mint mások. 

Hogyan jellemzik az ilyen 

szorgalmas és ügyes ember 

tevékenységét? 

Ismeret: 

A teljesítmény és a hatásfok 

Az energiaváltozással járó 

folyamatok jellemzése gyorsaság 

és hasznosság szempontjából.  

 



 
 
 
 

fogalma. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Energia, energiaváltozás, energiamegmaradás. 

Munkavégzés, munka. Energiafajták: mozgási, belső-, 

rugalmas „helyzeti” energia. A megújuló energia: vízi, 

szél-, geotermikus, napenergia; A nem megújuló energia: 

fosszilis;  

Teljesítmény, hatásfok. 

 

 


