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NT-17115 Fizika 9. (A mi világunk) 

Tanmenetjavaslat  
 

A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja  

 

A MI VILÁGUNK című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának első 

köteteként készült a Fizika 9. tankönyv a középiskolás tanulók számára. 

Célunk az volt, hogy a 2012. évi kerettanterveknek megfelelően olyan taneszközt 

készítsünk, amely: 

• minden diák eredményes tanulásának érdekében a motiváció folyamatos 

fenntartása mellett a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek 

egyensúlyának megteremtésére törekszik,  

• tanítványainkat logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, 

felelős döntésekre kész felnőttekké formálja. 

Az új fizika tankönyvcsaládunkkal szeretnénk: 

• bebizonyítani” a tanulóknak, hogy a fizika érdekes, megérthető és megtanulható, 

• bemutatni a fizika és mindennapjaink szoros kapcsolatát, továbbá, hogy modern 

világunk megértéséhez, felfedezéséhez elengedhetetlen a fizikatudás, 

• megmutatni, hogy a fizika nem csak számpéldák megoldása,  

• nem utolsó sorban egy jól használható segédeszközt adni a szaktanárok kezébe a 

tanórai munkájukhoz. 

 

 

E célok elérésére egy színes, fotókkal, grafikonokkal és ábrákkal gazdagított fizika 

könyvet készítettünk, melyben a középiskolás tananyagot tömören, könnyen tanulható 

formában írtuk le. A tankönyv anyaga heti 2 órában (összesen 74 órában) feldolgozható. A 

tankönyvet a gimnáziumok és szakközépiskolák számára egyaránt ajánljuk. 

A Fizika 9. tankönyvhöz készült tanmenetek csak javaslatok, azokat a középiskola 

adottságaihoz, a helyi tantervben megfogalmazott célokhoz kell igazítani. Így a letölthető 

tanmenetek a szaktanári igényekhez igazíthatók, módosíthatók.  

 

A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 

3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 3.2.08.1 Fizika A 

változat; 

4. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára 4.2.09.1 Fizika A 

változat;  

5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára 5.2.13.1 Fizika A 

változat; 

6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 6.2.07 Fizika; 

6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 6.3.4.1 Emelt 

fizika - egy órával magasabb változatok - A 

megnevezésű kerettantervek előírásainak, valamint a fizika középszintű érettségi 

vizsgakövetelményeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
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A tankönyv legfontosabb jellemzői 

 

A tankönyv leckéi a megújuló szemléletnek és tartalomnak köszönhetően 11 kisebb 

témára tagolódnak. A témák nem a klasszikus felépítést követik, hanem elsősorban a 

mechanika és a hőtan témaköreiből választott fontosabb problémakörök, melyek 

körüljárásával dolgozhatjuk fel a tanév tananyagát. 

Az egyes leckék közel azonos felépítésűek. Minden lecke bevezető motivációs célú 

kérdésekkel kezdődik. E kérdéseket vagy a szaktanárok által feltett hasonló motivációs 

kérdéseket javasolunk az óra feldolgozásába beépíteni. A leckék nagy része kísérletre épül, 

melyek tanórai elvégzését kiemelten javasoljuk a szaktanároknak (a kísérletek a tankönyvben 

zöld alnyomatot kaptak). Ezek a kísérletek általában egyszerűek, az órából 5-10 percnél 

többet nem igényelnek, a tanulók érdeklődését felkeltik. 

A megtanulandó tananyagrész alcímekkel tagolt, amely a lecke otthoni feldolgozását 

könnyíti meg a tanulók számára. A megjegyzendő fogalmakat vastag kiemeléssel láttuk el a 

tankönyv könnyebb használata érdekében. A tananyagot kidolgozott feladatok követik, 

melyek címe Hogyan oldjuk meg?, és a tananyagban szereplő fontosabb összefüggések 

alkalmazását mutatják be.  

Az olvasmányokat kék alnyomattal láttuk el. Ezek az olvasmányok a tanulók 

érdeklődésének felkeltése céljából készültek, amelyek feldolgozását tanórára kiegészítésként 

vagy otthoni feldolgozásra javasoljuk. A leckéket Most Te jössz! rész zárja, amely a tananyag 

mélyebb elsajátításához szükséges kérdéseket és feladatokat tartalmazza.  

 

 

 

Tankönyv feldolgozása során használt módszerek 

 

Az iskolai oktatás céljai körül manapság nagy a zűrzavar. A tanítás szakmai célját az 

ismeretközpontúságtól a „szaktárgyi intelligencia” fejlesztéséig sokféleképpen próbálták 

meghatározni az elmúlt néhány évben. 

A fizika tanításának elsődleges célja, a természettudományok, ezen belül a fizika iránti 

érdeklődés felkeltése, a természeti jelenségek és törvények megértése. Tanítványainknak a 

fizika tanítása során a fizikai gondolkodás alapjait kell megismertetnünk és 

megtanítanunk. Ehhez az szükséges, hogy a tananyagban előforduló kulcsfogalmakat 

megismerjék, megértsék, és a későbbiekben akár alkalmazni is tudják. Ezt a célt jelenségek, 

kísérletek értelmezésével, gondolkodtató kérdések megválaszolásával és a problémákat 

megoldó számítások elvégzésével érhetjük el. Fontos, hogy a tanulók a tanítás-tanulás 

folyamatában aktív résztvevők és ne passzív befogadók legyenek, ezért fontos a tanórákat úgy 

alakítani, hogy fel tudjuk használni a tanulók előzetes tudását és ismereteit. A tevékeny 

tanulás céljából készült minden téma végén egy projektfeladat, melyet többféleképpen is fel 

lehet dolgozni. A projektfeladatban kért feladatokat a tanulók önállóan, akár otthon is el 

tudják végezni, ezért kiadható házi feladatként. Mivel kidolgozásához a témakör ismerete 

szükséges, ezért alkalmazható összefoglalás helyett a számonkérések előtt. Sőt a feladat 

komplexitása és elkészítésének nehézsége okán akár témazáró dolgozat helyett is 

használhatjuk. Ugyanakkor segítséget nyújthat a differenciált oktatáshoz, vagy diákjaink 

kiselőadás témáinak kiválasztásához is. 
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Segédanyagok a szaktanárok munkájához 

 

A tankönyvhöz az alábbi segédletek készültek el: tanmenetjavaslat, tankönyv 

feladatainak részletes megoldása. A segédletek letölthetőek a kiadó honlapjáról 

(http://www.ntk.hu).  

A szaktanárok munkájához sok sikert és kitartást kívánunk, és azt, hogy sok élvezetes 

fizika órát éljenek meg diákjaikkal együtt! 

 

A tankönyv szerzői 

 

Budapest, Győr, Paks, Pécs, Szekszárd, 2013. április 12. 

 

 
Javaslataikat, észrevételeiket és kérdéseiket az alábbi e-mailcímekre várjuk! 

Dégen Csaba (szerző): degencsaba@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntk.hu/
mailto:degencsaba@gmail.com


 4 

Tanmenetjavaslat 
(heti 2 óra, éves óraszám: 72 óra) 

 

Tájékozódás égen-földön (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

1. Bevezetés, mit tanulunk 

idén? 

Kísérlet, mérés, projekt Hogyan tanuljuk a fizikát? 

2. Tájékozódás térben és 

időben 

Távolság, idő Távolságmérések az ókorban 

3. Tájékozódás térben és 

időben 

világkép A két világkép 

összehasonlítása 

4. Tájékozódást segítő 

eszközök 

Méter, másodperc, SI Eszközhasználat, prefixumok 

5. Tájékozódást segítő 

eszközök 

GPS, CsE, 

vonatkoztatási rendszer 

Helymeghatározási technikák 

6. Projektfeladat értékelése   

 

 

Útra kelünk – a közlekedés kinematikai problémái (8 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

7. Járművek gyorsasága sebesség Mikola kísérlet, 

Sebességértékek körülöttünk 

8. Gyorsítás, fékezés gyorsulás Lejtőn legördülő golyó 

9. Gyorsítás, fékezés fékút Mozgások kezdősebességről 

10. Feladatok s-t és v-t grafikon  

11. Zuhanó tárgyak nehézségi gyorsulás Ejtőzsinór, ejtőcső 

g mint mértékegység 

12. Kanyarodás körpályán periódusidő, 

frekvencia, kerületi 

sebesség, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás 

alapfogalmak bemutatása 

szemléletes példákon 

13. Projektfeladat értékelése   

14. Számonkérés   

 

 

 

Közlekedj okosan! – a közlekedés dinamikai problémái (10 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

15. Tehetetlenség tehetetlenség, tömeg Egyszerű kísérletek a 

tehetetlenség törvényére 

16. A mozgás oka erő, erőmérő, Newton rugós erőmérő készítése 

Newton munkássága 

17. Kölcsönhatás hatás-ellenhatás, a példák a hatás-ellenhatás 
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dinamika alapegyenlete törvényére, egyszerű 

számítási feladatok 

18. Nehéz tárgyak nehézségi erő, súly, 

súlytalanság 

érdekes videók 

19. Erőfajták környezetünkben rugóerő, súrlódás és 

tapadás 

Hooke törvényének kísérlete 

súrlódás a hétköznapokban 

20. Erőfajták környezetünkben súrlódási erő, gördülés Kísérletek súrlódásra, 

egyszerű számítási feladatok 

21. Testek körpályán tartása centripetális erő a centripetális erő 

értelmezése kanyarodás 

közben és hullámvasúton 

22. Gyakorlás, összefoglalás   

23. Projektfeladat értékelése   

24. Számonkérés   

 

 

 

 

 

 

Egy ugrással a Holdra – a tömegvonzás (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

25. A Föld vonzásában gravitáció, 

közegellenállás 

a torzós inga szerepe a 

gravitáció kutatásában, 

Cavendish, Eötvös 

26. Rakétákkal az űrbe lendület Kísérltek a lendület 

fogalmának kialakításához 

27. Rakétákkal az űrbe lendületmegmaradás, 

rakéta-elv 

egyszerű számításos 

feladatok 

28. A bolygók keringése Kepler törvényei, 

perdület, műhold 

szemléletes példák ,videók a 

perdület fogalmának 

megértéséhez, érdekességek 

műholdakról 

29. Projektfeladat értékelése   

30. Számonkérés   

 

 

 

Dolgos kezek – a nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

31. Erőfeszítésünk gyümölcse munka egyszerű példák, feladatok a 

munkavégzés fogalmának 

megértésére 

32. Gyorsabban, magasabbra, 

erőssebben 

gyorsítási munka, 

feszítési munka, 

Mérések a különféle 

munkavégzések 
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emelési munka összefüggéseinek igazolására 

33. Bennünk rejlő lehetőség energiafajták  Energiaviszonyok 

értelmezése egyszerű 

példákon 

34. Bennünk rejlő lehetőség konzervatív erő, 

energiamegmaradás 

számítási feladatok 

35. A munkavégzés gyorsasága teljesítmény A teljesítmény fogalmának 

bevezetése az emberi 

tevékenység és a gépek 

működése kapcsán 

36. Projektfeladat értékelése 

és/vagy  

Számonkérés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Homo faber, az alkotó ember – egyszerű gépek a mindennapokban (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

37. Pengeélen forgatónyomaték, 

súlypont 

Kísérletek lyuksoros 

mérlegen 

38. Pengeélen egyensúly egyensúlyi feladatok 

megoldása 

39. Kéziszerszámok emelő, csiga, 

hengerkerék 

Szemléletes példák az ókortól 

napjainkig 

40. Kéziszerszámok lejtő, csavar, ék Szemléletes példák az ókortól 

napjainkig 

41. Kéziszerszámok fogaskerék az egyszerű gépek a 

természetben 

(mozgásszervek) 

feladatok megoldása 

42. Projektfeladat értékelése 

és/vagy  

Számonkérés 

  

 

 

Ide-oda cikkcakkban – rezgések, hullámok (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

43. Ütemes ismétlődés rezgőmozgás Kísérletek rezgések 

előállítására 

44. Ingaóra rezgésidő, lengésidő Mérési feladat a rezgésidő és 

a lengésidő 
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meghatározásához 

45. Lengetés és csillapítás rezgési energia, 

rezonancia 

Hétköznapi példák gyűjtése a 

rezgési energia és a 

rezonanciajelenségek 

bemutatásához 

46. Terjedő hullámok hullám, hullámfajták, 

hullámhossz, terjedési 

sebesség 

Kísérletek a hullámtani 

alapfogalmak bemutatására, 

földrengések és az árapály 

vizsgálata 

47. Projektfeladat értékelése   

48. Számonkérés   

 

 

Faljuk az energiát – energia nélkül nem megy (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

49. A tűz melege hőmennyiség, 

hőmérséklet 

Kísérlet: saját készítésű 

hőmérő, hőmérsékleti skálák 

50. A tűz melege hőkapacitás, fajhő Kísérletek kaloriméterrel, 

keverési feladatok 

51. Az ember energiaforrása kalória, égéshő élelmiszerek 

tápértéktáblázatának 

elemzése, számítási feladatok 

52. A járművek energiaforrása hajtóművek, hatásfok Gyűjtőmunka, számítási 

feladatok 

53. Projektfeladat értékelése   

54. Számonkérés   

 

 

Energiaforrásunk – a Nap (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

55. Az életet adó Nap Nap, napállandó A Nap vizsgálata a róla 

készült asztrofotók alaján 

56. Az életet adó Nap hősugárzás Példák gyűjtése a hősugárzás 

jelenségére, alkalmazására 

57. Öltözzünk rétegesen! hővezetés, hőáramlás Példák gyűjtése a hővezetés, 

hőáramlás jelenségére, 

alkalmazására 

58. Lakóházak hőháztartása hőterjedés, passzívház A hőterjedés bemutatása egy 

lakóépület esetében 

59. Projektfeladat értékelése   

60. Számonkérés   

 

 

A gépek forradalma – energiaátalakító gépek (6 óra) 
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Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

61. A munkára fogott gáz belső energia, hőtan I. 

főtétele 

Az energiatétel bemutatása 

egyszerű példákon 

62. A munkára fogott gáz állpotváltozások Kísérletek a gázok 

állapotváltozásaira 

63. Hajtóművek, hőerőgépek körfolyamatok Ismerkedés a hőerőgépek, 

hőszivattyúk működésével, 

számítási feladatok 

64. Munkára fogjuk a 

természetet 

energiaforrások A Föld  energiaforrás-

készletének bemutatása, 

elsősorban Magyarországra 

vonatkozóan 

65. Projektfeladat értékelése   

66. Számonkérés   

 

 

 

 

 

 

Gépek eredményessége – hasznosítható energia (6 óra) 

 

Óra-

szám 

Tananyag Fogalmak Szemléltetés, tanulói 

tevékenység, megjegyzések 

67. Energiaéhség energiafogyasztás Gyűjtőmunka (cikkek, 

adatok) a földi 

energiafogyasztásról 

68. Nincs visszaút! Hőtan II. főtétele, 

irreverzibilis folyamat 

Példák irreverzibilis 

folyamatokra 

69. Az atomenergia lehetőségei atommag, nukleáris 

energia, láncreakció 

A maghasadás és 

aláncreakció bemutatása 

számítógépes szimulációval 

70. Az atomenergia lehetőségei atomreaktor, 

atomerőmű, nukleáris 

fegyver 

az atomenergia 

lehetőségeinek bemutatása, 

érvek – ellenérvek ütközetése 

71. Projektfeladat értékelése 

és/vagy  

Számonkérés 

  

72. A tanév zárása, értékelés   

 


