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A fizika tantárgy célja és követelményrendszere 

9- 10-11. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A tananyag feldolgozása során szükséges figyelembe venni a tanulók többségére 

érvényes életkori sajátosságokat, a fejlődéslélektan kutatási eredményeit. A tanulók ebben a 

korban már egyre több területen képesek az elvont (absztrakt, formális) gondolkodásra is. A 

fizika oktatása során ezért segítenünk kell a tanulókat gondolkodásuk fejlődésében, amire a 

fizika különösen jó lehetőséget nyújt.  

Ezért a tananyag feldolgozása során célszerű elsődlegesen a konkrét tényekből, 

tapasztalatokból, kísérleti, mérési eredményekből kiindulva, fokozatosan haladni az 

általánosított, absztrakt fogalmak felé. E tevékenységek során szükséges a különböző típusú 

információforrások használatához, értelmezéséhez, az adatok, információk különböző 

szempontok szerint történő rendszerezéséhez, elemzéséhez szükséges képességek fejlesztése, 

az egyre nagyobb fokú önállóságra törekvés.  

Ezzel összhangban, a fizika tanítása-tanulása során a középiskolában is szükséges 

biztosítani a korábbi, konkrét, az iskolában és iskolán kívül szerzett tapasztalatok, 

előismeretek számbavételét, felfrissítését; a tapasztalatok kiegészítését kísérletekkel, 

mérésekkel. Célszerű minél több tanulói kísérletezést is beiktatni, a természettudományok 

vizsgálati és következtetési módszereinek további megismerését, gyakorlását. Ezért a tanári 

kísérletek, mérések eredményeinek elemzésébe is szükséges a tanulók bevonása.  

Fejlesztési feladatok és követelmények 

1. Tájékozódás a tudomány–technika–társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról, 

a tudomány és a tudományos megismerés természetéről. 

 A tanulók tudják összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott 

társadalmi kérdésekkel, legyenek képesek ismereteik alapján állást foglalni, ezt 

érvekkel alátámasztani, vitában képviselni. 

 Ismerjék meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, 

általános fogalmakat és törvényeket. 

 Tudják elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyenek 

ismereteik a világról alkotott tudományos és nem tudományos modellekről, és 

lássák a tudományos fejlődést, a tudományos vizsgálódások hatékonyságát, 

fontosságát. 

 Ismerjék meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és 

munkásságát. 
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2. Természettudományos megismerés 

 A tanulókban alakuljon ki a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjanak 

önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, 

kísérleteket tervezni és végezni, ezek eredményeit feldolgozni, 

következtetéseket levonni. Ismerjék és balesetmentesen tudják használni a 

mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket. 

 Tudják használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve 

multimédiás eszközöket, önállóan és csoportmunkában. Legyenek képesek 

adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint információkat 

kigyűjteni, megadott témához forrásokat keresni. 

 

 Kapcsolódjanak be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, 

tapasztalatok által megszerzett ismereteket tudják nyelvtanilag helyesen 

megfogalmazni szóban vagy írásban, vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, 

táblázatban rögzíteni. Legyenek képesek a különféle módon megszerzett 

ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, 

elemezni. Legyenek képesek az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a 

mért értékek közötti eltérések felismerésére és magyarázatára. 

3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről 

Anyag 

 A részecskeszemlélet továbbfejlesztése, a kettős természet megismerése. A szerkezet 

és tulajdonság között fennálló ok-okozati kapcsolat felfedezése. Az anyag különböző 

megjelenési formáinak, a tömeg és energia kapcsolatának ismerete. 

Energia 

 Ismerjék a természet energiaátalakító folyamatait, tudjanak értelmezni konkrét fizikai 

folyamatokat. Legyenek tisztában az ember által használt energiaforrásokkal, az 

alapvető energiagazdálkodási és ezekkel kapcsolatos környezeti problémákkal, a 

fenntartható fejlődés kérdéseivel. 

Információ 

 Tudják a kísérletek, mérések eredményeit különböző formákban (táblázatban, 

grafikonon, rajzon) rögzíteni. Tudják kész grafikonok, táblázatok, rajzok adatait 

leolvasni, értelmezni, ezekből következtetéseket levonni. 

 Ismerjék és tudatosan használják fel az internetes információáramlás lehetőségeit, 

tudjanak különböző forrásokból (lexikonok stb.) megadott témához információt 

keresni, a különböző forrásokból szerzett információkat összehasonlítani, értékelni.  

A tér 
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 Használják a különböző mérőeszközöket, tudjanak kiigazodni a folyamatok térbeli 

jellemzőiben, értsék a viszonyítási rendszer jelentőségét. Legyen szemléletes képük a 

nagyságrendi viszonyokról (az atomok méretétől az Univerzum léptékéig). 

Idő és a mozgás 

 Tudják leírni, összehasonlítani a tanult mozgásfajtákat. Ismerjék a Föld történetét és az 

Univerzum kialakulásáról alkotott elképzelést. Ismerjék fel a kapcsolatot a fizikai 

folyamatok iránya és az idő között. Legyen képük az anyag változásainak 

sokféleségéről. 

Rendszer 

 Tudják rendszerezni az anyagokra jellemző tulajdonságokat és a jelenségeket 

különböző szempontok szerint. Ismerjék fel a dolgok, jelenségek közötti 

kölcsönhatásokat. Legyenek képesek a tanultak alapján természetes és mesterséges 

rendszerek felismerésére, jellemzésére különböző szempontok szerint. 

A tanulók értékelése 

Formái: 

o szóbeli felelet, 

o feladatlapok értékelése, 

o tesztek, dolgozatok osztályozása, 

o rajzok készítése, 

o modellek összeállítása, 

o számítási feladatok megoldása, 

o kísérleti tevékenység minősítése, 

o kiselőadások tartása, 

o munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

o gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) 

jutalomponttal történő elismerése, 

o poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

o természetben tett megfigyelések jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási 

tapasztalatok előadása.  

 

Írásbeli munkák értékelése 

  

90 - 100%  jeles 

75 - 89%   jó 

60 - 74%  közepes 

40 - 59%  elégséges 

0 - 39%  elégtelen 
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Tankönyvek és taneszközök 

 Csajági Sándor- Dr. Fülöp Ferenc, Fizika 9. ( Nemzedékek tudása) 

Dégen Csaba - Póda László – Urbán János: Fizika 10. ( Nemzedékek tudása) 

Dégen Csaba – Elblinger Ferenc- Simon Péter: Fizika 11. ( Nemzedékek tudása) 

 


