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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint
várhatóan valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek
rendszerének összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok
kijelölése. Ezt követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes
fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai
kompetencia fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történő fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő
gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon
át, lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk,
amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képesség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése
további kutatásokat igényelne.
Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy
az egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál
lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban
(L) fejlődők fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő,
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínűségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban
kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi
következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematikaspecifikusak. Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a
pedagógusok és a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják
a tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára
is szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés
lehetőségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk ilyen jellegű feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerEző és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem
a megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését,
a variálás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a
kombinálás pedig adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok
kiválasztását jelenti. Az összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz
elemeiből kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy...,
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja,
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja,
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabályalkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethetők,
tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő,
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen
az erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes
témakörei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínűségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak,
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.
A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
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szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütemben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési
feladatok.
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Tisztelt Kolléga!
A 8. osztályos fizika tananyaghoz készített matematikai kompetenciafejlesztő feladatokat tartalmazó
munkatankönyv moduláris felépítésű, modulonként 5 feladatsort tartalmaz, és a 8. osztályos fizika
tananyagra épül. Elsősorban a matematikai kompetenciák fejlesztése a cél, de a feladatokon keresztül
a tanulók fizikai szemléletének megerősítése is fontos szempont volt a tananyag felépítésénél. A feladatsorok feldolgozását az adott tananyag elsajátítása után, a megfelelő ismeretek birtokában, csoportvagy egyéni munkában ajánljuk.
Egy-egy feladatsoron belül törekedtünk arra, hogy lehetőleg minden fejlesztendő matematikai kompetencia terület legalább egy feladattal képviseltesse magát minden feladatsorban. Ez természetesen
azzal jár, hogy egy-egy feladatsor feldolgozásához szükséges idő a kompetenciafejlesztésre fordítható
időkeretet meghaladja, amely lehetőséget teremt a differenciált fejlesztésre, azaz megoldható, hogy a
diákjainknál differenciáltan azt a kompetenciaterületet fejlesszük, amelyre leginkább szükségük van.
A fejlesztés hatékonysága miatt egy tanórán egy egységnél több anyagrész feldolgozása nem ajánlott,
de arra van lehetőség, hogy egy egységgel több tanórán is foglalkozzunk.
A feladatok csak az egyébként is elvégzett kísérletekre építenek. Ez abból a meggondolásból született,
hogy az iskolák eszközellátottsága rendkívül sokféle lehet, egységes eszközparkra nem lehet építeni.
Ugyanakkor ezeknek a feladatoknak a megoldását is nagymértékben segítik az elvégzett tanulói és
demonstrációs kísérletek.
Az egyes modulok a 8. osztályos fizika tananyag alábbi részei köré szerveződnek:
1. Elektromos alapjelenségek
2. Az egyenáram
3. Az elektromos munka és teljesítmény, az elektromos áram hatásai
4. Az elektromágneses indukció, a váltakozó áram
5. Fénytan
A tanári kézikönyvben minden feladatnál először a feladat által fejlesztendő kompetenciaterület megnevezése áll. Ezt követi sárga háttérben a feladathoz tartozó fizikai tartalom, amely a feladat feldolgozásához szükséges, illetve a feldolgozás során felhasználható didaktikai javaslatok fordulnak elő
ebben a részben. Ezt követi a feladat, megoldással. A feladatokon belül szürke háttérben jelenik meg
a feladat megoldása.
Az egyes modulok előtti táblázat áttekintést ad arról, hogy a modulokon belüli feladatok melyik képességeket fejlesztik.
a szerzők

1. MODUL

elektromos
alapjelenségek
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+
+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás
Kombinálás

+
+

+

Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

+

+

+

+

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+
+
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1. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: elektromosan töltött testek közti erőhatások ismerete.
A feladat feldolgozása önálló vagy csoportmunkában javasolt.
Ezen feladat a 2. egység 2. feladatával és a 3. egység 1. feladatával együtt egy állítás és megfordítása
során a gyakorlatban előforduló minden fontos esetet feldolgoz.
Fogalmazd meg az alábbi kijelentés megfordítását, és írd a megadott helyre!
Kijelentés:
HA MINDKÉT TÖLTÉSSEL RENDELKEZŐ TESTNEK A TÖLTÉSE POZITÍV, AKKOR AZOK
TASZÍTJÁK EGYMÁST.
A kijelentés megfordítása:
Ha két töltéssel rendelkező test taszítja egymást, akkor azok töltése pozitív.
Az eredeti állításról és a megfordításáról is döntsd el, hogy igaz vagy hamis, és húzd alá a megfelelő
szót!
A kijelentés:

igaz

hamis

A kijelentés megfordítása:

igaz

hamis

tanári útmutató
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2.	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: töltött test fogalma.
A feladat a definíció megalkotásával mélyíti el a töltött test fogalmát.
Ha szükséges, jelezzük a tanulóknak, hogy a magadott szavak közül egy-egy definícióhoz nem kell
minden szót felhasználni, illetve vannak olyan szavak is, amelyeket mindkét definíciónál fel kell használni.
Fogalmazd meg, hogy mikor negatív, illetve mikor pozitív töltésű egy test! Az alábbi szavak és kifejezések közül válogass!

test

töltés

negatív töltésű
részecskék

kisebb

pozitív töltésű részecskék

negatív

szám

pozitív
nagyobb

A pozitív töltésű test olyan test, amelyben a pozitív töltésű részecskék száma nagyobb, mint a negatív
töltésű részecskéké.
A negatív töltésű test olyan test, amelyben a pozitív töltésű részecskék száma kisebb, mint a negatív
töltésű részecskéké.

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a töltések fajtái.
A feladat a kizáró vagy, valamint az és műveletet gyakoroltatja.
Az alábbi állítás alapján fejezd be a kijelentést úgy, hogy igaz legyen!
A töltéssel rendelkező testek vagy pozitív, vagy negatív töltésűek.
A szőrmével megdörzsölt üvegrúd töltéssel rendelkezik és nem negatív töltésű, tehát pozitív töltésű.
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4.	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a töltött testek közti erőhatás ismerete.
Szükség esetén beszéljük meg a tanulókkal, hogy ez esetben a sorrendnek miért nincs szerepe a kiválasztásnál.
A feladat önálló vagy csoportmunkában történő megoldása javasolt.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra is, hogy több hely van, mint amennyi a lehetőségek száma!

szőrme

Egy kísérlet során egy üvegrudat bőrrel, egy
műanyag rudat szőrmével alaposan megdörzsöltünk. Ekkor mind a négy anyag elektromos
állapotba került. Az azonos elektromos állapotú
anyagok kiválasztása érdekében a felfüggesztett,
elektromos állapotú testeket páronként minden
lehetséges módon közelítettük egymáshoz.
Sorold fel az egymáshoz közelített két test összes
lehetséges kiválasztását! Az üvegrudat Ü, a
műanyag rudat M, a szőrmét Sz, a bőrt B betűvel
jelöld az ábrán látható felfüggesztett testpárokon!

bőr

üvegrúd

műanyag rúd

Sz

Ü

Sz

M

Sz

B

M

Ü

M

B

Ü

B

Karikázd be pirossal azon testpárokat, amelyek taszítják egymást!
Legfeljebb hány darab közelítés kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni a testekről, hogy melyek azonos
töltésűek?
Elég egy, mert az egymáshoz dörzsöltekről tudjuk, hogy azok ellenkező előjelűek. A két egymáshoz
nem dörzsölt test közelítésekor a vonzás, illetve a taszítás meghatározza, hogy azok ellenkező vagy
azonos töltésűek-e, és ezt a másik két test esetén is egyértelművé teszi.
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5. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd meg az alábbi feladatban a téglalapba leginkább illő szót! A választásod szóban indokold!

favágás

::

tűzifa

=

dörzsölés

::

elektromos
állapot

elektromos állapot
fizikai változás
kémiai reakció
tevékenység
Indoklás: a favágás eredménye lehet a tűzifa, a dörzsölés eredménye lehet elektromos állapot.
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2. egység
Az alábbi feladatsor megoldására akkor kerüljön sor, amikor az osztályban tanulói vagy demonstrációs
kísérletben elektroszkóppal bemutatott kísérlet zajlik. A kísérletek közé iktassuk be a feladatsor 3. fel
adatához szükséges kísérlet elvégzését (a kísérlet időigénye kb. 2 perc).

1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: dörzsöléssel melyik anyag hozható elektromosan töltött
állapotba. (A kezünkban tartva az anyagokat kizárható azaz eset, amikor jól szigetelt körülmények
között fémeket elektromos állapotba hozunk. Áttételesen az anyagok szigetelőnek vagy vezetőnek való
besorolását is elvégzik a tanulók.)
Szükség esetén segítsünk az egyes tárgyak anyagát meghatározni (éttermi evőkanál fém; CD lemez
műanyag, a fémréteg belül van).
Az alábbi anyagokat csoportosítsd aszerint, hogy a kezünkben tartva dörzsöléssel elektromos állapotba hozható-e, vagy nem lehet elektromos állapotba hozni!
vasrúd

műanyag fésű
üvegpohár

üvegrúd
haj

CD lemez

éttermi evőkanál

csavarkulcs

Kezünkben tartva elektromos
állapotba hozható anyagok

Kezünkben tartva elektromos
állapotba nem hozható anyagok

műanyag fésű
üvegrúd
CD lemez
üvegpohár
haj

vasrúd
éttermi evőkanál
csavarkulcs

tanári útmutató
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2.	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a töltött testek közti erőhatások ismerete.
A gyorsabban haladó tanulók fogalmazzák meg a két állítást egyetlen állításban (ekvivalenciaként) is.
Ezen feladat az 1. egység 1. feladatával és a 3. egység 1. feladatával együtt egy állítás és megfordítása
során a gyakorlatban előforduló minden fontos esetet feldolgoz.
Fogalmazd meg az alábbi kijelentés megfordítását, és írd a megadott helyre!
Kijelentés:
Ha két töltéssel rendelkező test vonzza egymást, akkor a töltésük ellentétes előjelű.
A kijelentés megfordítása:
Ha két töltéssel rendelkező test töltése ellentétes előjelű, akkor vonzzák egymást.
Az eredeti állításról és a megfordításáról is döntsd el, hogy igaz vagy hamis, és húzd alá a megfelelő
szót!
A kijelentés:

igaz

hamis

A kijelentés megfordítása:

igaz

hamis

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: dörzsölési elektromosság ismerete.
A feladat gyakoroltatja a lánckövetkeztetést. Feldolgozása önálló munkával javasolt.
A következő kijelentés alapján fejezd be a mondatot úgy, hogy igaz állítást kapjunk!
Ha egy műanyag rudat szőrmével megdörzsölve elektromos állapotba hozunk, akkor elektronfelesleg
alakul ki a rúdon. De azt is tudjuk, hogy ha egy testen elektronfelesleg alakul ki, akkor a test negatív
elektromos állapotúvá válik.
Ha egy műanyag rudat szőrmével megdörzsölve elektromos állapotba hoztunk, akkor a műanyag rúd
negatív elektromos állapotúvá válik.
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a töltéskiegyenlítődés jelensége.
A feladat tanulókísérlet keretében, házilag elkészített elektroszkópokkal is feldolgozható.
A tapasztalatok közös megbeszélésénél a tanulói tevékenységeket helyezzük az előtérbe, majd a közös
megbeszélés eredményét diktáljuk le. Az önálló munkavégzés során javaslom a tanulók csoportos
munkavégzését és az egyes csoportok megfogalmazásainak összevetését.
a) Két elektroszkópot azonos előjelű, de különböző nagyságú töltéssel töltünk fel. Ezt követően összeérintjük a két elektroszkóp fejét egy vezetékkel. Közösen beszéljük meg, hogy mit tapasztalunk és
miért!
A nagyobb töltésű elektroszkóp esetén a töltéskiegyenlítődés miatt az elektroszkóp töltése csökken
(a mutató nyílásszöge kisebb lesz).
A kisebb töltésű elektroszkóp esetén a töltéskiegyenlítődés miatt az elektroszkóp töltése növekszik
(a mutató nyílásszöge nagyobb lesz). A nyílásszög értelmezéséhez a jobb oldali ábrán lásd a fekete
ív által jelölt szöget.
b) Végezd el ugyanezt a kísérletet két, ellenkező előjelű, különböző nagyságú töltéssel feltöltött elektroszkóppal is! Írd le önállóan, hogy mit tapasztalsz és miért!
A nagyobb töltésű elektroszkóp esetén a töltéskiegyenlítődés miatt az elektroszkóp töltése csökken
(a mutató nyílásszöge kisebb lesz).
A kisebb töltésű elektroszkóp esetén az elektroszkóp elveszíti a töltését (a mutató összezárul egy
pillanatra), majd a másik elektroszkóppal azonos mértékben töltődik fel (a mutatók azonos szögben
állnak).

5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: az elektroszkóp működési elvének ismerete.
A feladat a visszalépő következtetést gyakoroltatja. A gyorsabban haladó tanulóknak adjuk feladatnak,
hogy az állítás megfordításáról (azaz ha egy elektroszkóp mutatója nagyobb szöget zár be, mint korábban, akkor az elektroszkópra a jelenlegi töltésével egyező töltést juttattunk), döntsék el, igaz-e vagy
sem. A tanulók fizikai szemléletét próbára teszi, hogy a mutató szöge úgy is lehet nagyobb a korábbihoz
képest, hogy ellenkező előjelű töltésből juttatunk rá sokat.
A következő kijelentés alapján fejezd be a következtetést!
Ha egy elektroszkópra jelenlegi töltésével egyező előjelű töltést juttatunk, akkor az elektroszkóp
mutatója nagyobb szöget zár be a függőlegessel, mint korábban.
Az előző feladathoz használt kísérlet esetén az elektroszkóp mutatója nem zár be nagyobb szöget a
függőlegessel, mint korábban, tehát az elektroszkópra nem juttattunk a jelenlegi töltésével egyező
előjelű töltést.

tanári útmutató
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6. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: dörzsölési elektromosság ismerete.
A bekarikázandó tevékenységsornál fontos megjegyzés a „biztosan” szó, mert ha a két töltött testet
érintjük hozzá egymás után, akkor lehet, hogy nem jelez a műszer (kicsi az esélye, de lehetséges, hogy
azonos töltésmennyiséget juttatunk rá).
Az elektromossággal való ismerkedés során egy tanár az alábbi tevékenységeket minden lehetséges
sorrendben elvégezte egy üvegrúd, egy darab szőrme és egy elektroszkóp segítségével.
Tevékenységek:
A)

Az üvegrudat az elektroszkóphoz érintem.

B)

A szőrmét az elektroszkóphoz érintem.

C)

Az üvegrudat a szőrmével dörzsölöm.

Add meg az összes különböző tevékenységsort a tevékenységeket jelölő három betű felhasználásával!

A

B

C

A

C

B

B

A

C

B

C

A

C

A

B

C

B

A

Karikázd be azt az esetet vagy eseteket, amikor a tevékenységsor végén az elektroszkóp biztosan jelez
töltést!
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3. egység
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: töltött testek közti erőhatások ismerete.
A feladat felidézi a töltött testek közti erőhatásról tanultakat, és gyakoroltatja a feltételképzést.
Ezen feladat az 1. egység 1. feladatával és a 2. egység 2. feladatával együtt egy állítás és megfordítása
során a gyakorlatban előforduló minden fontos esetet feldolgoz.
Fogalmazd meg az alábbi kijelentés megfordítását, és írd a megadott helyre!
Kijelentés:
Ha két töltéssel rendelkező test taszítja egymást, akkor mindkét test negatív töltésű.
A kijelentés megfordítása:
Ha két test töltése negatív, akkor a két test taszítja egymást.
Az eredeti állításról és a megfordításáról is döntsd el, hogy igaz vagy hamis, és húzd alá a megfelelő
szót!
A kijelentés:

igaz

hamis

A kijelentés megfordítása:

igaz

hamis

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a töltött test fogalma.
Szükség esetén beszéljük meg a kijelentés szerkezetét (kettős lánc) a tanulókkal. Lassabban haladó
tanulók esetén lehetséges, hogy a feladat megoldása előtt egy hétköznapi életből vett példa megoldásával is segítenünk kell.
A következő állítás alapján fejezd be a kijelentést úgy, hogy igaz legyen!
Ha egy testet megdörzsölve elektromos állapotba hozunk, akkor a test vagy negatív elektromos állapotú, vagy pozitív elektromos állapotú lesz. Ha pozitív elektromos állapotú egy test, akkor az elektronok száma kevesebb benne, mint a protonoké. Ha negatív elektromos állapotú egy test, akkor az
elektronok száma több benne, mint a protonoké.
Egy testet megdörzsölve elektromos állapotba hoztunk, tehát a benne lévő elektronok száma vagy
több, vagy kevesebb, mint a protonoké.

tanári útmutató
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV KÖVETKEZTETÉS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: töltött testek közti erőhatás ismerete.
A feladat a visszalépő következtetést gyakoroltatja, a feladat önálló feldolgozása javasolt.
Az alábbi kijelentés alapján fejezd be a következtetést!
Ha két töltött test töltése ellenkező előjelű, akkor a két test vonzza egymást.
Tudom, hogy két töltött test nem vonzza egymást, tehát a két töltött test töltése nem ellenkező előjelű.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: töltéssel rendelkező és töltés nélküli részecskék ismerete.
Más választás is elfogadható megfelelő indoklással.
Húzd át azt a részecskét, amelyik nem illik a többi közé!
egy elektron

egy neutron

egy proton

egy negatív töltésű ion

egy pozitív töltésű ion

Indokold meg választásodat!
Indoklás: a neutronnak nincs töltése, a többi töltéssel rendelkezik.
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5. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: dörzsölési elektromosság, jelenségek dörzsölési elektromosság körében..
A feladat a kombinálást és a felosztást gyakoroltatja. A feladat második része a kombinálás eredményére épít. Ha ennek eredményére nem építhetünk biztosan, akkor az első rész ellenőrzésére időt kell
szánni. A halmazok megnevezésében szükségük lehet a tanulóknak segítségre.
Ha szükséges, beszéljük meg az egyes eseteket a tanulókkal a dörzsölési elektromosság szempontjából.
Egy osztály az egyik órán dörzsölési elektromossággal kapcsolatos kísérleteket végzett. Ezt követően
az volt a házi feladatuk, hogy gyűjtsenek két példát, amikor dörzsölés hatására a testeknek töltésük
lesz. A házi feladat ellenőrzésekor kiderült, hogy az alábbi négy tevékenység közül minden lehetséges
pár előfordul valakinél az osztályban.
A)

haj, fésülés közben (halljuk a halk „pattogást”)

B)

nyári vihar során a levegő „dörzsölődése” (villámlás és mennydörgés kíséri a vihart)

C)

gumilabda, amelyik éppen ázik kinn az esőben

D)

kezünkben tartott vasrúd smirglizés után

Írd be az osztályban előforduló párokat a betűjelek segítségével az alábbi ábrákba! Természetesen az
elemek felcserélése egy páron belül nem számít új esetnek.

A

B

A

C

A

D

B

C

B

D

C

D

Sorold be a párokat két halmazba, és nevezd meg a halmazokat!
Töltéssel rendelkező
anyagok alkotják

A B

Töltéssel nem rendelkező
anyagok alkotják

A
B
A
B

C
C
D
D

C D
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4. egység
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a szigetelő és a vezető anyagok ismerete.
A tanulók önálló vagy csoportmunkája javasolt, azonban lassabb haladású tanulók esetén szükség lehet
közös munkára (különösen a halmazképző tulajdonság és a két halmaz nevének megtalálásában).
Képezz két csoportot az alábbi anyagokból! Nevezd meg a csoportokat!
száraz papír

réz

száraz ruha

műanyag palack
vizes papír

bőr

grafit

acél

műanyag tányér

vezetők

csavarkulcs
vizes ruha

szigetelők
száraz papír
műanyag palack
száraz ruha
bőr
műanyag tányér

réz
grafit
acél csavarkulcs
vizes papír
vizes ruha

2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd meg az alábbi feladatban a téglalapba leginkább illő szót! A választásod szóban indokold!

autó

::

kerék

=

atom

::

oszthatalan
anyag
proton
részecske
Indoklás: a műanyagok a szigetelő anyagok része, az atomnak a proton része.

proton
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: anyagok osztályozása az elektromos áram vezetése szempontjából.
Azoknál a szövegrészeknél, amelyek új információt hordozhatnak a diákok részére, ellenőrizzük, hogy
megfelelően értik-e a tanulók a tartalmat (pl. hallottak-e félvezetőkről?).
Az eddigi tanulmányaink során az anyagokat az elektromos áram vezetése szempontjából két csoportra osztottuk. Egyik csoportba a szigetelőket soroltuk, amelyekben nincsenek elmozdulni képes
töltéssel rendelkező részecskék. Ilyen anyagok például a műanyagok és a porcelán. A másik csoportba
a vezetők kerültek, amelyekben vagy a könnyen elmozdulni képes elektronok (pl. vas, alumínium),
vagy a könnyen elmozdulni képes ionok vezetik az elektromos áramot (pl. sós víz, hígított kénsav).
Biztosan hallottál azonban olyan anyagokról, amelyek a szigetelőknél sokkal jobban, de a vezetőknél sokkal rosszabbul vezetik az elektromos áramot. Az ilyen anyagokat félvezetőknek nevezzük, és
nélkülük az elektronikai, számítástechnikai eszközök mai formájukban nem léteznének. Ilyen anyag
például a szilícium és a germánium.
A szöveg felhasználásával egészítsd ki az alábbi ábrát! Néhány cellát segítségül kitöltöttünk.

pl. vas
könnyen mozgó
elektronok
pl. alumínium
vezetők
pl. sós víz
könnyen mozgó
ionok
pl. olvadt timföld
anyagok
pl. műanyagok
szigetelők
pl. porcelán

pl. szilícium
félvezetők
pl. germánium
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: anyagok osztályozása az elektromos áram vezetése szempontjából.
A tanulók figyelmét fel kell hívni arra, hogy több hely van, mint amennyi lehetőség!
A tanulócsoporttól függően a feladat előtt vagy után térjünk ki arra, hogy az üres halmazra miért igaz
az állítás (ha előtte térünk ki rá, akkor más példával vezessük be a feladatot). Közösen beszéljük meg,
hogy az üres halmaz esetén igaz az, hogy minden eleme szigetelő anyag, vagyis ez a csoport csak szigetelő anyagfajtákból álló hulladékot gyűjt.
Beszéljük meg, hogy miért van az, hogy bár vezető csak egy van a szemétfajták között, mégis a csoportok fele gyűjt vezető anyagot is tartalmazó szemétfajtát.
Az osztály a Föld napja alkalmából egy területen összeszedte a szemetet. A környezet megóvása és a
hulladék újrahasznosíthatósága érdekében szelektíven gyűjtötték össze a hulladékot. Így gyűjthettek papírt, üveget, fémet és műanyagot. Egy-egy csoport többféle szemetet gyűjthetett, illetve olyan
csoport is lehetett, amely nem gyűjtött szemetet, hanem a társaknak készített teát. Sorold fel, hogy
milyen csoportok lehettek, ha a csoportok az összes lehetséges kiválasztási módon gyűjtöttek hulladékfajtákat! A felsoroláshoz használd a hulladékfajták kezdőbetűit!
P – papír
a gyűjtött hulladékfajta
szerinti csoport

Ü – üveg
szigetelő
anyagokból álló
csoport

F – fém

M – műanyag

a gyűjtött hulladékfajta
szerinti csoport

P, Ü, F, M

Ü, F

P, Ü, F

Ü, M

P, Ü, M

*

szigetelő
anyagokból
álló csoport

*

F, M

P, F, M

P

*

Ü, F, M

Ü

*

P, Ü

*

F

P, M

*

M

*

–

*

P, F

Jelöld csillaggal azokat a csoportokat, amelyek csak szigetelő anyagokból álló szemétfajtákat gyűjtenek!
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5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: vezető és szigetelő anyagok.
Ha ez a feladat ismerős a tanulók számára, akkor önállóan is feldolgozható, de lassabban haladó tanulók esetén szükséges lehet az állításból következő kijelentés és az önmagában igaz kijelentés közti
különbség megbeszélése.
Olvasd el a mondatot!
AZ ÜVEG SZIGETEL.
Karikázd be az alábbi kijelentések közül azoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azokét,
amelyek nem következnek a fenti állításból!
A)

Minden anyag szigetel.

B)

Van olyan anyag, ami szigetel.

C)

Egyetlen anyag sem szigetel.

D)

Van olyan anyag, ami nem szigetel.

E)

Nincs olyan anyag, ami szigetel.

F)

Nincs olyan anyag, ami nem szigetel.

Húzd alá azokat a kijelentéseket, amelyek nem következnek az állításból, de önmagukban igazak!
Mondj példát ezekre az esetekre!
Példa lehet a D) esetre bármelyik fém.

tanári útmutató
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5. egység
1. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: a teljesítményről tanultak felismerése, az áramerősség, a
töltésmennyiség és az idő közti kapcsolat felfedezése.
Szükség esetén segíteni kell a tanulóknak a definícióval, a fizikai jelekkel és a fizikai mértékegységekkel megadott összefüggések közti kapcsolat felfedezésében. Amennyiben az órán a töltésmennyiség és
mértékegysége nem kerül elő, a feladatot csak a gyorsabban haladó tanulóknak ajánlott elvégezni.
Egészítsd ki a táblázatot!
1J

1C

1s

1s

1W

1A

W
P= t
1W=

I=

1J
1s

1A=

Q
t
1C
1s

2. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: az áramerősség, a töltésmennyiség és az idő közti kapcsolat.
A feladaton belül a sorozat képzése a fizikai ismeretektől függetlenül is megoldható, de ennek ellenére
csak azoknak a tanulóknak ajánlott ezzel a feladattal foglalkozni, akik ugyanennek az egységnek az első
feladatát megoldották.
Folytasd az alábbi fizikai mennyiség-párokból álló sort!
1s

2C

3s

6C

5s

10 C

7s

14 C

8s

18 C

Mi a szabály? Írd le a párokban lévő fizikai mennyiségeket összekötő kapcsolatot!
Az idő két másodperccel növekszik minden esetben, a töltésmennyiség pedig 2 A áramerősség esetén
átáramló töltés mennyisége. (Helyes a válasz természetesen, ha a töltésmennyiség esetén a négyesével
való növekedést említi a tanuló, és leírja, hogy a két mennyiség között a kapcsolat: a hányadosuk
állandó, 2 A.)
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3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: az A és a mA közti átváltás ismerete.
A feladat megoldása önálló munkában javasolt.
A tanárod kis táblácskákat emel fel, amelyeken áramerősség-értékek vannak felírva. A bal kezében
lévő táblán a bal oldali halmazban található értékek lehetnek, a jobb kezében a jobb oldali halmazban
található értékek lehetnek! A tanulóknak dönteni kell, hogy az egyszerre felemelt bal oldali és jobb
oldali táblán látható két áramerősség-érték egyenlő-e. Sorold fel az összes lehetőséget, ahogyan felemelheti a tanár a táblákat!
0,25 A
1,3 A
0,13 A

130 mA
250 mA
1300 mA

130 mA

0,25 A

250 mA

0,25 A

1300 mA

0,25 A

130 mA

1,3 A

250 mA

1,3 A

1300 mA

1,3 A

130 mA

0,13 A

250 mA

0,13 A

1300 mA

0,13 A

Karikázd be azokat a párokat, amelyeken szereplő mennyiségek egyenlők!
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4. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: az egyenes arányosság ismerete és a töltések közötti erőhatás létének ismerete.
A variálás a töltésmennyiség ismerete nélkül is megoldható, de ennek ellenére csak azoknak a tanulóknak ajánlott ezzel a feladattal foglalkozni, akik ugyanennek az egységnek az első feladatát megoldották.
Adott két test, amelyeknek a töltése egymástól függetlenül 1 mC, 2 mC és 3 mC lehet.
Sorold fel az összes lehetséges töltéselrendezést!
Egyik test

Másik test

1 mC

1 mC

9000 N

1 mC

2 mC

18000 N

1 mC

3 mC

27000 N

2 mC

1 mC

18000 N

2 mC

2 mC

36000 N

2 mC

3 mC

54000 N

3 mC

1 mC

27000 N

3 mC

2 mC

54000 N

3 mC

3 mC

81000 N

Azt is tudjuk, hogy ha két 1 mC töltésű testet 1 m távolságra helyezünk egymástól, akkor a köztük fellépő erőhatás nagysága 9000 N lesz. Ha bármelyik test töltését kétszer, háromszor akkorára növeljük,
akkor az erőhatás kétszer, háromszor akkorára növekszik.
Írd a mellettük lévő téglalapokba a köztük fellépő erőhatás nagyságát!
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5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeret: anyagok osztályozása vezetőképesség szerint. Szükség esetén segítsünk a tanulóknak a sorképző tulajdonság megtalálásában. Minden bővebb halmaznál kerestessünk a tanulókkal olyan elemet, amely a szűkebb halmazban nincs benne.
Írd be az ábra megfelelő helyére az alábbi fogalmakat!
fémek

vezetők

alumínium

anyagok

anyagok
vezetők
fémek

alumínium

6. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Csak gyorsabban haladó tanulóknak ajánlott. A példák keresésekor kerestethetünk olyan példákat is,
amelyek nem folyékonyak, de vezetők, vagy folyékonyak, de nem vezetők, illetve sem folyékonyak,
sem vezetők.
Olvasd el a mondatot!
A HIGANY FOLYÉKONY ÉS VEZETŐ.
Karikázd be az alábbi kijelentések közül azoknak a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azokét,
amelyek nem következnek az állításból!
A)

Minden anyag folyékony és vezető.

B)

Egyetlen anyag sincs, ami folyékony is és vezető is.

C)

Van olyan anyag, ami folyékony és vezető.

D)

Van olyan anyag, ami nem folyékony és vezető.

E)

Nincs olyan anyag, ami folyékony és vezető.

F)

Nincs olyan anyag, ami nem folyékony és vezető.

Húzd alá azokat a kijelentéseket, amelyek nem következnek az állításból, de önmagukban igazak!
Mondj példát az aláhúzott eset(ek)re!
Példák:
• nem folyékony, de vezető: vas,
• folyékony, de nem vezető: olaj,
• sem folyékony, sem vezető: PVC (poli-vinil-klorid)

2. MODUL

az egyenáram
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

Felosztás

+

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+

+

+

Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás

+

Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+
+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
+

+
+
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1. EGYSÉG
1. 	feladat
	Rendszerező képesség – felosztás
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: fogyasztók és áramforrások ismerete.
Szükség esetén segítsünk a tanulóknak a felosztásban szereplő halmazok megnevezésében (áramforrások, fogyasztók).
Írd be az alábbi ábrákba a képeken látható elektromos eszközök nevét, és nevezd meg az egyes hal
mazokat!

fogyasztók

áramforrások

vasaló

akkumulátor

asztali lámpa

zsebtelep

tanári útmutató
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2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: soros és párhuzamos kapcsolás, áramköri jelek ismerete,
kísérleti eszközök felismerése.
Segíti a tanulókat az átkódolásban, ha az áramköröket a valóságban is láthatják.
A minta alapján készítsd el a hiányzó rajzot!

párhuzamos
kapcsolás

soros
kapcsolás

Nevezd meg, milyen kapcsolást látsz az ábrákon!
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3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: soros kapcsolás ismerete.
Ha szükséges, ismételjük át a leíró és bennfoglaló definícióról korábban megtanult ismereteket.
Határozd meg kétféle módon is, hogy mit nevezünk a fogyasztók soros kapcsolásának! Használd a
megadott fogalmakat!

fogyasztó

áramlás

átmegy

kapcsolás

átmegy

elektronok

minden elektron

egy út

egy fogyasztó

többi fogyasztó

A fogyasztók soros kapcsolása olyan kapcsolás, amelyben az elektronok áramlásának csak egy útja
van, azaz minden elektron, amely átmegy egy fogyasztón, az átmegy a többi fogyasztón is.
Fogyasztók kapcsolása akkor és csak akkor soros kapcsolás, ha az elektronok áramlásának csak egy
útja van, azaz minden elektron, amely átmegy egy fogyasztón, az átmegy a többi fogyasztón is.

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: soros kapcsolás tulajdonságai.
Amikor soros kapcsolást vizsgálunk, akkor érdemes egy kis időt rászánni és bemutatni a tanulóknak
(vagy tanulókísérletben elvégeztetni velük), hogy a kapcsolás sorrendje nem befolyásolja az áramerősséget!
Segíti a tanulókat a feladatmegoldásban, ha az áramköröket a valóságban is láthatják.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy több hely van, mint szükséges!
Soros kapcsolást vizsgálunk, amely során el kívánjuk
dönteni, hogy befolyásolja-e a fogyasztók sorrendje a
kialakuló áramerősséget. Az áramkörbe két 5 Ω-os ellenállást és két 10 Ω-os ellenállást kapcsolunk mindig más
és más helyre. Először kiválasztjuk, hogy a két 5 Ω-os
ellenállást a négy hely közül hová kapcsoljuk, és a megmaradó helyre kapcsoljuk a két 10 Ω-os ellenállást.
Sorold fel az összes lehetséges kiválasztási módját a két 5
Ω-os ellenállás bekötési helyének! Színezd ki a kiválasztott helyeket! Ezt követően írd be az egyes esetekhez az
áramkörbe kapcsolt fogyasztó ellenállását!
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5Ω

5Ω

10 Ω

10 Ω

10 Ω

5Ω

10 Ω

10 Ω

5Ω

5Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

5Ω

U

5Ω

U

5Ω

10 Ω

U

10 Ω

U

10 Ω

U

10 Ω

U

Hogyan viszonyul egymáshoz az áramkörben mérhető áramerősség az egyes esetekben?
Minden esetben egyforma az áramerősség.
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5. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: párhuzamos és soros kapcsolás.
Ha a tanulók kvantorokkal kapcsolatos feladatok megoldásában nem szereztek jártasságot, akkor a
közös feldolgozásra szükség van.
Olvasd el a mondatot!
EGY IZZÓLÁMPÁBÓL, ZSEBTELEPBŐL ÉS EGY ÁRAMERŐSSÉGMÉRŐBŐL KÉSZÍTETT ÁRAMKÖR OLYAN ÁRAMKÖR, AMELYBEN NINCS ELÁGAZÁS.
Karikázd be azoknak a kijelentéseknek a betűjelét, amelyek következnek, és húzd át azokét, amelyek
nem következnek a fenti kijelentésből!
A)

Van olyan áramkör, amelyben nincs elágazás.

B)

Minden áramkörben van elágazás.

C)

Van olyan áramkör, amelyben van elágazás.

D)

Nincs olyan áramkör, amelyben nincs elágazás.

E)

Egyetlen áramkörben sincs elágazás.

F)

Nincs olyan áramkör, amelyben van elágazás.

Húzd alá azokat a kijelentéseket, amelyek az állításból nem következnek, de önmagukban igazak!
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2. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: párhuzamos kapcsolás tulajdonságai.
Amikor a párhuzamos kapcsolást vizsgáljuk, érdemes egy kis időt rászánni és bemutatni a tanulóknak
(vagy tanulókísérletben elvégeztetni velük), hogy az egyes fogyasztóra jutó feszültség azonos, és az
egyes fogyasztón átfolyó áram erőssége fordítottan arányos a fogyasztó ellenállásával!
A feladat megoldását segíti, ha az áramkört nem csak képen láthatják a tanulók.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy több hely van, mint szükséges!
Tanulókísérlet során párhuzamos kapcsolás esetén vizsgáljuk az áramkörben az áramerősséget
és az egyes fogyasztókra jutó feszültséget. Rendelkezésünkre áll egy 10 V-os egyenáramú áramforrás, 5 Ω-os és 10 Ω-os fogyasztók (az azonos ellenállású fogyasztók azonosak egymással). A kísérlet célja,
hogy megállapítsuk, ha különböző fogyasztókat
kapcsolunk az áramkörbe, akkor változik-e, és ha
igen, hogyan az egyes fogyasztókra jutó feszültség
és az egyes fogyasztókon átfolyó áramerősség.
Minden esetben három, párhuzamosan kapcsolt
fogyasztót vizsgálunk, és bármelyik fogyasztó lehet
5 Ω-os és 10 Ω-os is. Sorold fel az összes lehetséges
áramköri összeállítást, és jelöld az ábrákon az egyes
fogyasztók ellenállását!
5Ω

5Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

5Ω

5Ω

10 Ω

10 Ω

10 Ω

10 Ω

5Ω

10 Ω

10 Ω

10 Ω

10 Ω

5Ω

10 Ω

Mit állapíthatunk meg az egyes esetekben a fogyasztókra jutó feszültségről?
Az egyes fogyasztókra jutó feszültség ugyanakkora minden esetben.
Milyen összefüggés van az 5 Ω-os fogyasztókon és a 10 Ω-os fogyasztókon áthaladó áram erőssége
között?
Minden 5 Ω-os fogyasztó esetén azonos, és minden 10 Ω-os fogyasztó esetén is azonos az áramerősség, de az 5 Ω-os fogyasztón kétszer akkora áramerősség mérhető, mint a 10 Ω-os fogyasztón.
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2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: az egyenáramú áramkör részei.
A feladatban a hiányzó elem megkeresése során szükség lehet az elemek közti viszony feltárására,
amely segíti az analógia képzését a tanulók számára. Például a Mars és a Jupiter is egy-egy bolygó, a
Naprendszer része, a fogyasztó az áramkör része, …
Keresd meg az alábbi feladatokban a téglalapba leginkább illő szót! A választásod szóban indokold!
a)

repülő

::

hajtómű

=

áramkör

::

áramforrás

::

fogyasztó

kapcsoló
áramforrás
ellenállás
vezeték
áramerősség
Indoklás: A repülő része a hajtómű, az áramkör része az áramforrás.
b)

Mars

::

Jupiter

=

vezeték

vezeték
töltés
feszültség
áramkör
elektron
Indoklás: A Mars és a Jupiter a Naprendszer tagja, a vezeték és a fogyasztó az áramkör része.
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a soros kapcsolás tulajdonságai.
A következő állítás alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
Ha egy izzólámpa kiég, akkor megszakad az áramkör. Ha megszakad az áramkör, akkor a vele sorosan kapcsolt fogyasztók sem működnek.
Tehát ha egy izzólámpa kiég, akkor a vele sorosan kötött fogyasztók sem működnek.

4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a soros és párhuzamos kapcsolás tulajdonságai.
Írd az alábbi tulajdonságok betűjelét az ábra megfelelő helyére!
A)

A fogyasztók kivezetései között mérhető feszültség azonos.

B)

Ha az áramkörben megszakad az áramkör, akkor megszűnik a töltések áramlása.

C)

A fogyasztókon mérhető áramerősség összege adja a főágban folyó áramerősséget.

D)

A fogyasztókon mérhető feszültségek összege adja az áramforrás feszültségét.

E)

Az áramerősség az áramkör minden részében azonos.

F)

A háztartási fogyasztók kapcsolására jellemző.

párhuzamos kapcsolás

soros kapcsolás

A
C
F

B
D
E
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3. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a párhuzamos kapcsolás és tulajdonságai.
A feladat feldolgozása önálló munkával ajánlott, de az előző egység 2. feladatával való párhuzam
elemzését, ezen keresztül kombinatórikus összefüggések felismerését csak a gyorsabb haladású tanulók
végezzék önállóan.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy több hely van, mint szükséges!
A párhuzamos kapcsolás vizsgálatát más ellenállásokkal egy másik osztályban is elvégeztette a tanárod, de ott azt az utasítást adta, hogy először válasszuk ki minden lehetséges módon, hogy hová kapcsoljuk a 8 Ω-os ellenállást a három hely közül, és a megmaradó helyre kapcsoljuk a 16 Ω-os ellenállást. (Mindkét ellenállásból a szükséges mennyiség rendelkezésre áll.)
Az összes lehetséges módon színezd ki a 8 Ω-os ellenállások bekötési helyét! Ezt követően írd be az
egyes esetekhez az áramkörbe kötött fogyasztó ellenállását!
8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

16 Ω

8Ω

16 Ω

8Ω

16 Ω

8Ω

16 Ω

8Ω

16 Ω

8Ω

8Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

8Ω

16 Ω

Hasonlítsd össze az előző egység 1. feladatában kapott esetekkel ennek a feladatnak az eseteit! Mit
tapasztalsz?
Ugyanazok az esetek vannak! (az előző feladatban az egyes fogyasztói helyekre kötött ellenállás esetén abban döntöttünk, hogy 5 vagy 10 Ω-os ellenállást tegyünk oda, most arról döntöttünk, hogy az
egyes fogyasztói helyekre a 8 Ω-os ellenállást betegyük vagy sem).
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS, VISSZALÉPŐ
KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a soros kapcsolás tulajdonságai.
Nehézséget okozhat, hogy ha a feltétel hamis, akkor az implikáció mindenképpen igaz.
Fizikaórán azt hallottad, hogy HA SOROSAN KAPCSOLT FOGYASZTÓK MELLÉ ÚJABB FOGYASZTÓT KAPCSOLUNK, AKKOR AZ ÁRAMERŐSSÉG CSÖKKEN.
Karikázd be az alábbi kijelentések közül annak a betűjelét, amelyek esetén igaz, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek esetén nem igaz a nagybetűs állítás!
A)

Sorosan kapcsolt fogyasztók mellé újabb fogyasztót kapcsolunk, és az áramerősség csökken.

B) 	Sorosan kapcsolt fogyasztók mellé nem kapcsolunk újabb fogyasztót, emellett az áramerősség
csökken.
C) 	Sorosan kapcsolt fogyasztók mellé újabb fogyasztót kapcsolunk, viszont az áramerősség nem
csökken.
D) 	Sorosan kapcsolt fogyasztók mellé nem kapcsolunk újabb fogyasztót, és az áramerősség nem
csökken.
A nagybetűs állítás alapján fejezd be a következtetést!
Sorosan kapcsolt fogyasztók esetén az áramerősség nem csökkent, tehát a meglévő fogyasztók mellé
nem kapcsoltunk újabb fogyasztót.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a soros és párhuzamos kapcsolás ismerete.
Hívjuk fel a megoldás során a figyelmet arra, hogy a manapság kapható karácsonyfaizzóknál párhuzamos kapcsolás is előfordul.
Ha a tanulók más tárgyat zárnak ki, és jól indokolnak, akkor azt is fogadjuk el, de említsük meg ezt a
megoldást is.
A feladat megoldása csoport- vagy egyéni munkában javasolt.
Húzd át az alábbi fizikai fogalmak közül azt, amelyik nem tartozik a többi közé! A pontsorra írd le,
hogy miért azt választottad!
utcai világítás
egy háztartás elektromos berendezései
karácsonyfaizzók
„dinamóról” működtetett kerékpár-világítás
A karácsonyfaizzók esetén van soros kapcsolás is.
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Gyorsabban haladó tanulók számára ajánlott feladat.
Helyezd el az ábrában az alábbi mértékegységeket, nevezd el a halmazokat!
1A

1N

1V

1C

1m

1 kg

1 Pa

1Ω

elektromosságtanban
használt mértékegységek

mechanikában használt
mértékegységek

1 A; 1 V; 1 C; 1 Ω

1 N; 1 m; 1 kg; 1 Pa
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4. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a soros és a párhuzamos kapcsolás ismerete. A vegyes
kapcsolásról a tanulóknak csak annyit kell tudni, hogy létezik. Természetesen az a diák, aki nem ismeri,
hogy milyen a vegyes kapcsolás, az ne válasszon azok közül lerajzolásra.
Az össze nem állítható áramkörök áthúzása csak a gyorsabban haladó tanulóktól várható el.
A tanulók a feladatot önálló munkában oldják meg akkor, ha már ismerős számukra az ilyen típusú
feladat, egyéb esetben közös munkával oldjuk meg a feladatot.
Gyorsabban haladó tanulók kombinatív képességét próbára tehetjük azzal, hogy ha az összes 4 db
izzóból álló vegyes kapcsolást megrajzoltatjuk velük.
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy több hely van, mint szükséges!
Egy osztályban háziversenyt rendeztek fizikaórán. Minden tanulónak egy kapcsolást kellett lerajzolnia! Hogy melyiket? A véletlen döntötte el! Mindenkinek húzni kellett a tanár bal kezében lévő cédulákból egyet, amely megadta, hogy milyen kapcsolást kellett rajzolni, és húzni kellett a jobb kezében
lévő cédulákból is egyet, amely megadta, hogy milyen fogyasztókat kellett felhasználni a rajzon.
A tanár bal kezében lévő cédulák felirata:
soros

párhuzamos

vegyes

három 10 Ω-os izzó

négy 10 Ω-os izzó

A tanár jobb kezében lévő cédulák felirata:
két 10 Ω-os izzó

Sorold fel az összes kihúzható feladatot! Használd az alábbi rövidítéseket!
soros – S
két 10 Ω-os izzó – 2

párhuzamos – P
három 10 Ω-os izzó – 3

vegyes – V
négy 10 Ω-os izzó – 4

A lehetőségek:
S–2

S–3

S–4

V–2

P–2

V–3

P–3

P–4

V–4

Húzd át azokat a lehetőségeket, amelyek esetén az áramkör nem működőképes, vagy nem állítható
össze! (Figyelem, a megrajzolt áramkörökben nem lehet rövidzárlatot létrehozni!)
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A megrajzolható lehetőségek közül válassz egyet, és rajzold meg!
Például P2 (párhuzamos kapcsolás 2 izzóval)

2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a szövegben előforduló fizikai fogalmak használata.
A feladat önálló feldolgozásra ajánlott.
A mindennapjainkban lépten-nyomon találkozhatunk mérőeszközökkel. Elég csak a főzésre vagy az
autóvezetésre gondolnunk. A mérés az elektromosságban is hasonlóan fontos feladat, amelyhez elektromos mérőeszközöket használunk. Minden háztartásban található fogyasztásmérő (villanyóra),
amely az elfogyasztott elektromos energia mennyiségét méri.
A fenti szöveg alapján helyezd el az ábrában a szövegből vastag betűkkel kiemelt fogalmakat!

mérőeszközök
elektromos
mérőeszközök

fogyasztásmérő
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3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A feladat a teljesítmény fogalmának ismerete nélkül is megoldható!
A következő állítás alapján fejezd be a megkezdett mondatot!
Egy munkahelyen a megfelelő megvilágítás érdekében 40 W vagy annál nagyobb, de legfeljebb 100 W
teljesítményű izzót kell a lámpában használni.
A raktárban nincs 40 W teljesítményű izzólámpa, tehát a kiégett izzó cseréjekor 40 W-nál nagyobb, de
legfeljebb 100 W-os izzólámpát kell használnunk.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: az áramforrások ismerete.
Ha a tanulók más tárgyat zárnak ki, és jól indokolnak, akkor azt is fogadjuk el, de említsük meg ezt a
megoldást is.
Húzd át az alábbi fizikai eszközök közül azt, amelyik nem tartozik a többi közé! A pontsorra írd le,
hogy miért azt választottad!
akkumulátor

gombelem

izzólámpa

Az izzólámpa az egyetlen fogyasztó, a többi áramforrás.

dinamó

zsebtelep
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5. EGYSÉG
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: az ellenállás kapcsolata a vezeték hosszával és keresztmetszetével (az anyagi minőségtől való függés is megemlíthető, de azt is jelezni kell, hogy ebben az
esetben ennek nincs szerepe).
A feladat a választást gyakoroltatja a megengedő vagy logikai műveletet felhasználva.
Olvasd el!
EGY RÉZBŐL KÉSZÜLT VEZETÉK ELLENÁLLÁSÁT NÖVELNI LEHET A VEZETÉK HOSSZÁNAK
NÖVELÉSÉVEL VAGY A VEZETÉK KERESZTMETSZETÉNEK CSÖKKENTÉSÉVEL (DE LEHET,
HOGY MINDKETTŐVEL).
Karikázd be azon kijelentéseknek a betűjelét, amelyek esetén növekedett a vezeték ellenállása, és
húzd át azokét, amelyek esetén nem!
A)

Növekedett a vezeték hossza, a keresztmetszet változatlan maradt.

B)

Változatlan maradt a vezeték hossza, a keresztmetszet csökkent.

C)

Növekedett a vezeték hossza, a keresztmetszete csökkent.

D)

Változatlan maradt a vezeték hossza és a keresztmetszete.

2. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A feladat megoldása előtt érdemes tisztázni, hogy az egy ellenállásból álló áramkört párhuzamos kapcsolásúnak tekintjük-e, és ezt követően megoldani a feladatot (a megoldásban legalább két ellenállásból
álló áramkör eseteit soroljuk fel).
Párhuzamos kapcsolást készít egy osztály tanulókísérlet során. Három ellenállás áll rendelkezésre:
5 Ω-os, 10 Ω-os és 20 Ω-os. Sorold fel az összes létrehozható párhuzamos kapcsolásban felhasznált
ellenállásokat!
Felhasznált ellenállások
5 Ω-os, 10 Ω-os, 20 Ω-os
5 Ω-os, 10 Ω-os
5 Ω-os, 20 Ω-os
10 Ω-os, 20 Ω-os
Melyik kapcsolásnál tapasztalták a tanulók a legnagyobb áramerősséget (azonos feszültségforrást
használva)? Színezd ki azt a cellát!

tanári útmutató

2. modul • AZ EGYENÁRAM

53

3. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a szöveg értelmezése.
Egy áramkör létrehozásához legalább áramforrásnak, fogyasztónak és vezetéknek kell lenni az áramkörben. Áramforrás lehet galvánelem, akkumulátor, de annak tekinthetjük a villamos hálózatot is.
Fogyasztó például a vasaló, a televízió, de biztosan tudtok mindannyian még több példát is sorolni. A
vezetéknek manapság leggyakrabban rézvezetéket használunk, de néhány évtizede még elterjedten
használtak vezetéknek alumíniumvezetéket is.
A szövegben vastag betűvel kiemelt fogalmakkal egészítsd ki az ábrát!

pl.: szigetelt rézvezeték
vezeték
pl.: szigetelt alumínium
vezeték

pl.: televízió
áramkör

fogyasztó
pl.: vasaló

pl.: hálózat

áramforrás

pl.: akkumulátor

pl.: galvánelem
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE,
ÁTKÓDOLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: az áramerősséget mérő műszer, a méréshatár ismerete, az
áramerősség leolvasása mérőműszerről, az áramerősség berajzolása mérőműszerre.
A feladatban szereplő sok kisebb feladatrész miatt javasolt közös munkában feldolgozni a feladatot.
a) Egy áramkörbe egy kísérletező kedvű diák mindig újabb
és újabb ellenállásokat kapcsolt be a többivel sorba kötve.
Az áramerősséget mérő műszer az ábrán látható értékeket
mutatta (az ábráról leolvasható méréshatáron).
A példa alapján állapítsd meg a mérőműszereken átfolyó áram
nagyságát!

áramerősség: 2 A

áramerősség: 1 A

áramerősség: 0,5 A

Folytasd a leolvasott áramerősségekkel kiegészült sort!
2 A  1 A  0,5 A  0,25 A  0,125 A
Milyen szabály szerint kötötte be a diák az újabb és újabb ellenállásokat?
Az áramkörbe mindig akkora ellenállást kötött, mint amekkora az eredő ellenállás volt, vagyis az
ellenállást mindig megduplázta.

tanári útmutató

2. modul • AZ EGYENÁRAM

55

b) Rajzold be a mérőműszerekbe a megfelelő helyre a mutatót a sorozatban megkapott két új értékkel!

áramerősség: 0,25 A

áramerősség: 0,125 A

Ez az utolsó két érték a beállított méréshatáron már nehezen olvasható le a mérőműszerről, ezért a
pontosabb leolvashatóság miatt a mérőműszer méréshatárát 0,5 A-re változtatta a kísérletező diák.
Rajzold be az új méréshatárnak megfelelően a mutatott értékeket a mérőműszerre!

áramerősség: 0,25 A

áramerősség: 0,125 A

56

MATEMATIKA „b” • FIZIKA • 8. évfolyam

tanári útmutató

5. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A tanulók által mozgósított fizikai ismeretek: a váltókapcsoló ismerete (lassabban haladó tanulók esetén
elég annyi, hogy bármelyik kapcsoló bármelyik állását megváltoztatjuk, akkor a lámpa állapota megváltozik).
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy több hely van, mint szükséges!
A kapcsolók oldalnézetből

felső állás

alsó állás

Egy folyosó két végén váltókapcsolóval kapcsolható a világítás. A kapcsolók egymástól függetlenül
vagy felső állásban vannak, vagy alsó állásban vannak (lásd ábra). Rajzold le az összes lehetséges
kapcsolóállást!

Látjuk, hogy a folyosón világít a lámpa, ha mindkét kapcsoló felső állásban van. Húzd át azokat a
kapcsolóállásokat, amikor ugyanez a lámpa nem világít a folyosón!

3. MODUL

elektromos munka
és teljesítmény, az
elektromos áram
hatásai

tanári útmutató
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+
+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás

+

Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+
+

Descartes-szorzat képzése

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+

+
+
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1. EGYSÉG
1. 	feladat
kombinatív képesség – összes részhalmaz képzése
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromos teljesítmény, a fogyasztók párhuzamos kapcsolása.
Ha szükséges, akkor a tanulókkal beszéljük meg, hogy a fogyasztók párhuzamos kapcsolású áramkört
alkotnak, illetve, hogy az összeállított áramkörökben folyó áramerősség kiszámolása hogyan a leggazdaságosabb (párhuzamos kapcsolásról lévén szó, minden fogyasztónak kiszámoljuk az áramfelvételét
230 V esetén, és az áramköröknél már csak összeadást végzünk)!
Az üres halmaz, mint részhalmaz is megjelenik a feladatban (elállnak a vásárlástól).
Hívjuk fel a figyelmét a tanulóknak, hogy a táblázatban több hely van, mint amennyi szükséges!
A táblázatban elegendő a kezdőbetűket használni (pl. elektromos kávéfőző  E).
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
Egy család elektromos háztartási eszközök vásárlását tervezi. A következő elektromos berendezések
közül szeretne vásárolni valamennyit (zárójelben a berendezések teljesítményét adtuk meg), de az is
lehet, hogy végül elállnak a vásárlástól:
•
•
•
•

Számítógép (240 W)
Elektromos kávéfőző (690 W)
Vasaló (1150 W)
Elektromos vízmelegítő (2430 W)

S
E
V
M

Sorold fel az alábbi táblázatban az összes vásárlási lehetőséget a berendezéseknél megadott betűjel
felhasználásával!
Vásárolt készülékek
S, K, V, M
S, K, V
S, K, M
S, V, M
K, V, M
S, K
S, V
K, V
S, M
V, M
K, M
S
K
V
M
–

Kell-e cserélni a
biztosítékot?
X
X
X
X

X
X
X

X

A megvásárolt fogyasztókat 230 V feszültségű hálózatról működtetjük. Melyik esetben tudjuk a megvásárolt berendezéseket egyszerre üzemeltetni úgy, hogy a 10 A-os automata biztosító ne szakítsa meg
az áramkört? Melyik fogyasztók esetén szükséges a biztosítékot nagyobb áramerősségre méretezettre
cserélni? Tégy a jobb oldali oszlopba X-et, ahol a biztosító cseréje szükséges!
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2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromágnes fogalma.
Szükség esetén ismételjük át a leíró és a besoroló definíciót a korábbi feladatok alapján.
Az alábbi fogalmak felhasználásával fogalmazd meg kétféleképpen is, hogy mi az elektromágnes!
árammal
átjárt

tekercs

vasmag

belsejében

Az elektromágnes olyan tekercs, amely árammal átjárt, és a belsejében vasmag van.
Egy tekercs akkor és csak akkor elektromágnes, ha árammal átjárt, és a belsejében vasmag van.

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az energiatermelés formái.
Ha a tanulók más fogalmat választanak, de jól megindokolják, akkor azt is fogadjuk el.
Húzd át az alábbi fogalmak közül azt, amelyik nem tartozik a többi közé! A pontsorra írd le, hogy
miért azt választottad!
vízerőmű

hőerőmű

szélerőmű

naperőmű

geotermikus erőmű

A hőerőmű nem megújuló energiát használ fel elektromos energia termelésére.

4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Ha ez a típusú feladat a tanulók számára már ismerős, akkor mindenképpen önálló munkában javasolt
feldolgozni. Az igaz esetekre kérhetünk példát is a tanulóktól.
Fizikaórára készülve lapozgattad otthon a könyvedet. Az egyik oldalon a következő mondatra figyeltél fel:
HA ÁRAM HALAD ÁT EGY ELLENÁLLÁSON, AKKOR HŐ KELETKEZIK.
Karikázd be az alábbi kijelentések közül annak a betűjelét, amelyek esetén igaz, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek esetén nem igaz a nagybetűs állítás!
A)

Az ellenálláson áram halad át, és hő nem keletkezik.

B)

Az ellenálláson nem halad át áram, viszont hő keletkezik.

C)

Az ellenálláson áram halad át, és hő keletkezik.

D)

Az ellenálláson nem halad át áram, de hő sem keletkezik.
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2. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: a soros kapcsolás, soros kapcsolásban az eredő ellenállás,
elektromos áram teljesítménye.
Szükség esetén beszéljük meg a tanulókkal, hogy a sorrendnek itt miért nincs szerepe!
A legnagyobb összteljesítmény kiválasztásakor a teljesítmény és az ellenállás közti fordított arányosság
megbeszélésére szükség lehet. Ha a tanulók csak a P=U · I képletet tanulták, akkor a legnagyobb
áramerősségű esetet keressük, és ebben az esetben az áramerősség és az ellenállás közti fordított arányosságra hivatkozunk. (A feszültség végig állandó.)
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
Adott négy különböző izzólámpa. Az első 5 Ω, a második 7 Ω, a harmadik 10 Ω, a negyedik 12 Ω ellenállású. A fenti izzók közül két izzó és egy 24 V feszültséget biztosító áramforrás felhasználásával soros
kapcsolást készítünk. Sorold fel az összes lehetséges összeállítást, és írd be a táblázatba!

R1

R2

5Ω

7Ω

5Ω

10 Ω

5Ω

12 Ω

7Ω

10 Ω

7Ω

12 Ω

10 Ω

12 Ω

Az elektromos áram teljesítményéről és a soros kapcsolásról tanultak alapján számolás nélkül állapítsd
meg, hogy mikor a legnagyobb az összteljesítmény az áramkörben! A felsorolt esetek közül a legnagyobb összteljesítményűt satírozd be!
Miért? Indokold meg válaszodat! A teljesítmény az ellenállással fordítottan arányos, ha a feszültség
változatlan. Az 1. áramkörben a legkisebb az eredő ellenállás.
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2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az egyes berendezések energiafelhasználása.
Ha a tanulók a megadottól eltérő csoportokat hoznak létre és indokolni is tudják döntésüket, akkor azt
dicsérjük meg és fogadjuk el.
Ha a szélesebb látókörű tanulók az egyes berendezéseket máshová sorolják, és meg is tudják indokolni,
hogy miért, akkor azt fogadjuk el (pl. a hűtőszekrények régen jégveremből származó jéggel működtek).
Csoportosítsd az alábbi berendezéseket a felhasznált energia típusa alapján! Nevezd meg a csoportokat!
dízelmotor

számítógép

fénycső

autó

hűtőszekrény

izzólámpa

gáztűzhely

elektromos energiát használ

számítógép
izzólámpa
fénycső
hűtőszekrény
nyomtató

vízmelegítő
kalapács

nyomtató

más energiát használ

autó
vízmelegítő

dízelmotor
gáztűzhely
kalapács

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromos munkavégzés.
Szükség esetén beszéljük meg, hogy a kijelentésben mit jelent az „azonos körülmények között” rész (a
többi mennyiség változatlan).
A kijelentés alapján fejezd be a következtetést!
Az elektromos fogyasztók azonos körülmények között akkor és csak akkor végeznek több munkát
a számunkra, ha növeljük a rájuk jutó feszültséget, vagy növeljük a rajtuk áthaladó áram erősségét,
vagy hosszabb ideig üzemeltetjük őket.
Tudjuk, hogy egy elektromos berendezés több munkát végzett, de a rá jutó feszültség sem, és a rajta
áthaladó áram erőssége sem növekedett, tehát akkor hosszabb ideig üzemeltettük.
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4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Az alábbi feladatban az üres téglalapba keresd meg a leginkább odaillő szót! A választásodat szóban
indokold!
a)

liszt

::

kenyér

=

elektromos
energia

::

munkavégzés

teljesítmény
áramerősség
munkavégzés
időtartam
Indoklás: lisztből kenyér készíthető, elektromos energia munkavégzésre használható.
b)

kutya

::

puli

=

áram biológiai
hatása

::

vízmelegítés merülőforralóval
áramütés ér valakit
elektromágnes vasat emel
izzólámpa világít
Indoklás: puli egy kutyafajta, az áramütés az áram biológiai hatásának egyik fajtája.

áramütés ér
valakit
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3. EGYSÉG
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: az elektromos teljesítmény
A becslés elvégzése után a tanulók házi feladatként érdeklődjenek utána a tényleges teljesítményeknek
(Interneten nézzenek utána, vagy boltban a termékek leírásában keressék meg). Beüzemelt készülék
esetén balesetveszélyes lehet a kutatómunka, ezért tilos.
A kutatómunkát a tanulók csoportmunkában végezzék, így egy-egy tanulónak csak néhány berendezés
teljesítményének kell utána nézni. Ha nem akarunk otthoni kutatómunkát adni diákjainknak, akkor a
legtöbb tankönyvben megtalálhatóak ezeknek az eszközöknek a teljesítményintervallumai, amit felhasználhatnak a megoldásnál.
Becsüld meg az alábbi eszközök maximális teljesítményét, és aszerint állítsd növekvő sorba őket! Ha
két berendezés teljesítményét azonosnak becsülöd, akkor ABC sorrendben kerüljön be a listába!
mosógép

videokamera

zsebszámológép

berendezés
zsebszámológép

videomagnó
számítógép

becsült
teljesítmény

energiatakarékos izzó
hajszárító

a berendezésen
talált teljesítmény
1–50 mW

videokamera

3–10 W

energiatakarékos
izzó

10–20 W

videomagnó

20–50 W

számítógép

100–250 W

hajszárító

300–1200 W

mosógép

1–4 kW

Interneten vagy elektromos berendezéseket árusító boltban nézz utána egy-egy ilyen berendezés teljesítményének, és hasonlítsd össze a becsléseddel! Dolgozzatok csoportban!
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2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromos teljesítmény.
A sorozat képzéséhez a feszültség 8 V-kénti csökkenését kell felismerni. Az áramerősség értékek kitöltése a hangszórók azonos teljesítményének felismerése után lehetséges. Az összefüggések felismerésében a lassabban haladó tanulóknak szükségük lehet segítségre!
Egy hangszórókat forgalmazó cég hangszóróiról egy katalógust találtunk, de a hangszórók működésekor mérhető feszültség- és áramerősség-adatokat tartalmazó táblázat egy része kiszakadt a prospektusból. Folytasd a táblázatot, ha tudjuk, hogy az adatok rendezve kerültek a táblázatba!
feszültség

48 V

40 V

32 V

24 V

16 V

8V

áramerősség

0,5 A

0,6 A

0,75 A

1A

1,5 A

3A

Melyik az a fizikai mennyiség, ami azonos a hangszóróknál?
A teljesítmény, a katalógusbéli hangszórók 24 W teljesítményűek (az összetartozó feszültség és áramerősség értékek szorzata állandó. A táblázatban a feszültség 8 V-ként csökken).

3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: a soros és a párhuzamos kapcsolás, valamint az elektromos
teljesítmény.
A legnagyobb teljesítményű áramkör megkeresését csak a gyorsabban haladó diákoknak adjuk feladatként. A feladat ezen része több szempontból is csak a gyorsabb tanulóknak adható. A teljesítmény és
az ellenállás közti összefüggés, a feszültségadat hiánya a feladatnak ezt a részét nehézzé teszi.
Ha szükséges, akkor a legnagyobb teljesítményű kapcsolás megkeresésekor a számolás előtt tisztázzuk,
hogy a teljesítmény ebben az esetben fordítottan arányos az ellenállással. A legkisebb ellenállású áramkör pedig csak párhuzamos lehet (ott az eredő kisebb a legkisebb ellenállásnál is), és abból is az lesz a
jó, amelyikben az egyes ellenállások a legkisebbek. Csak ezt az egy esetet kell számolni!
A tanulók az osztályban két fogyasztóból áramkört állítanak össze. A kapcsolás típusát és a felhasználandó fogyasztókat három társuk adja meg táblák felmutatásával.
Az első diáknál két tábla van, melyeken ez a két betű van felírva: s, p. Az s betű soros, a p betű párhuzamos kapcsolást jelent.
A második diáknál is két tábla van, melyeken ez a két mennyiség van felírva: 20 Ω; 15 Ω.
A harmadik diáknál három tábla van, melyeken ezek a mennyiségek vannak felírva: 5 Ω; 10 Ω; 15 Ω.
A diákok felemelnek egy-egy táblát. A többieknek össze kell állítani a második és harmadik táblán
szereplő fogyasztóból az első tábla szerinti kapcsolást. Milyen kapcsolások lehetségesek? Sorold fel
őket!
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1. diák táblája

2. diák táblája

3. diák táblája

s

20 Ω

5Ω

s

20 Ω

10 Ω

s

20 Ω

15 Ω

s

15 Ω

5Ω

s

15 Ω

10 Ω

s

15 Ω

15 Ω

p

20 Ω

5Ω

p

20 Ω

10 Ω

p

20 Ω

15 Ω

p

15 Ω

5Ω

p

15 Ω

10 Ω

p

15 Ω

15 Ω
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Melyik áramkörben legnagyobb a teljesítmény, ha mindegyik áramkört azonos feszültségre kapcsoltuk? Karikázd be a kiválasztott eset képeit! (Figyelem! Gondolkodj! A legnagyobb teljesítményű áramkör kiválasztásához nem kell számolni!)
Rajzolj le egy soros és egy párhuzamos kapcsolást a fentiek közül!

4. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: a hatásfok.
Szükség esetén beszéljük meg a tanulókkal, hogy az aláhúzott állításokat miért kellett aláhúzni!
Olvasd el a mondatot!
A HAJSZÁRÍTÓ VILLANYMOTORT TARTALMAZ, ÉS HATÁSFOKA KISEBB, MINT 100%.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a kijelentésből, és húzd át azoknak az állításoknak a betűjelét,
amelyek nem következnek a kijelentésből.

A)

Van olyan villanymotort tartalmazó eszköz, amelynek a hatásfoka kisebb, mint 100%.

B)

Egyetlen villanymotort tartalmazó eszköz hatásfoka sem kisebb, mint 100%.

C)

Van olyan villanymotort tartalmazó eszköz, amelynek a hatásfoka nem kisebb, mint 100%.

D)

Minden villanymotort tartalmazó eszköz hatásfoka kisebb, mint 100%.

E)

Nincs olyan villanymotort tartalmazó eszköz, amelynek a hatásfoka nem kisebb, mint 100%.

F)

Nincs olyan villanymotort tartalmazó eszköz, amelynek a hatásfoka kisebb, mint 100%.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek a kijelentésből nem következnek, de igazak!
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4. EGYSÉG
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromos áram élettani hatásai.
A következő állítás alapján fejezd be a mondatot!
Ha egy testen keresztül nem halad át áram, akkor azt a testet nem érheti áramütés.
Egy villanyszerelőt áramütés ért, tehát a testén keresztül áram haladt át.

2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromos áram mágneses és hő hatásának ismerete.
Szükség esetén a felsorolásban lévő ismeretlen eszközökről beszéljünk a tanulókkal.
A biztosíték esetén említsük meg, hogy az olvadó biztosíték az áram hőhatásán, az automata biztosíték
az áram mágneses hatása alapján működik.
Csoportosítsd az áram hatásai alapján a következő eszközöket, nevezd meg a csoportokat!
hangszóró

izzólámpa

biztosíték

csengő

hajszárító
villanybojler

mágneses hatás

hangszóró
villanymotor
csengő

villanymotor

merülő forraló

melegszendvics-sütő

hőhatás

biztosíték
hajszárító

izzólámpa
merülő forraló
villanybojler
melegszendvics-sütő
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3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: baleset- és munkavédelmi ismeretek.
A sorrend megadásakor elegendő a tevékenységek betűjelét használni.
Eszes Emmi az iskolából hazaérve azt vette észre, hogy nincs „áram”, mert a biztosíték lekapcsolt. Szerencsére éppen a mai fizikaórán tanulta a balesetvédelmi szabályokat. Emlékezett is minden lépésre,
amit ebben az esetben tenni kell, de sajnos a megfelelő sorrend nem jutott az eszébe. Fejben kipróbálta
az összes lehetőséget, hogy megtalálja a jó sorrendet. Az alábbi tevékenységek milyen sorrendjei jutottak eszébe Emminek? Sorold fel az alábbi tevékenységek betűjelét használva!
A

A kiolvadt biztosítékot kicserélem.

B

Visszakapcsolom az áramkörbe a fogyasztót.

C

A túláramot okozó fogyasztót kicserélem.

A lehetséges sorrendek:
ABC

ACB

BAC

BCA

CAB

CBA

Karikázd be azt az esetet, amelyik a biztosíték cseréjének helyes sorrendje!

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A b) része a feladatnak csak a gyorsabban haladó tanulóknak javasolt. A fizikai mennyiségek mélyebb
ismeretét igénylő feladat.
Más jó megoldás megfelelően indokolva dicséretet érdemel!
Húzd át az alábbi fizikai mennyiségek közül azt, amelyik nem tartozik a többi közé! A pontsorra írd
le, hogy miért azt választottad!
a)

1A

1N

1V

1C

1Ω

Az 1 N, mert ez a mennyiség az eddigi tanulmányok alapján a mechanikában használható, míg a többi
az elektromosságban.
b)

1A

1m

1N

1 Pa

1V

1C

1J

1 kg

1Ω

Az 1 J, mert ez a mennyiség az eddigi tanulmányok alapján mind az elektromosságban, mind a mechanikában használható.
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5. EGYSÉG
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az egyenáram hatásai.
Szükség esetén az egyes konkrét példák esetén beszéljük meg a tanulókkal a konkrét példákról korábban vagy más tantárgyakban tanultakat.
Helyezd el az ábra megfelelő részeiben az alábbi fogalmakat, kijelentéseket, illetve a betűjelüket.
Fogalmak:
A	szívműtét során a műtött szívet árammal
újraindítják
B egyenáram hatásai
C	ruhánk dörzsölődése miatt feltöltődött
a testünk, és egy társunkhoz érve
„megráz” minket
D elektromágnes vasat emel fel
E élettani hatás

F
G
H
I
J
K
L
M

hőhatás
izzólámpa világít
kémiai hatás
mágneses hatás
timföld elektrolízise
villanykályha fűt
vízbontás
villanymotor hajtja a távirányítós autót

egyenáram hatásai

mágneses hatás

D

M

hőhatás

G

élettani hatás

K

A

C

kémiai hatás

L

J

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: balesetvédelmi szabályok.
Fejezd be a mondatot!
Ha egy elromlott elektromos berendezést javítani akarunk, akkor szét kell szedni. Ha szét kell szedni,
akkor először feszültségmentesíteni kell.
Tehát ha egy elromlott elektromos berendezést javítani akarunk, akkor először feszültségmentesíteni
kell.
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3. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: energiaátalakulások.
A tanulók energiaátalakulásokat vizsgálnak. A tanult energiaátalakulásokat felírják egy-egy papírlapra. Ezután kihúznak kettőt, és ha lehetséges, akkor keresnek olyan folyamatot, amely során ezek
az energiaátalakulások zajlanak.
Válassz ki az alábbi energiaátalakulások közül minden lehetséges módon kettőt úgy, hogy számít az
energiaátalakulások sorrendje. Sorold fel az összes lehetőséget, írd le a párokat a betűjelek segítségével!
A)

hő  elektromos energia

B)

kémiai energia  hő

C)

elektromos energia  hő

D)

kémiai energia  elektromos energia

A lehetséges kiválasztások:
A, B

A, C

A, D

B, A

B, C

B, D

C, A

C, B

C, D

D, A

D, B

D, C

Melyik kiválasztott energiaátalakuláshoz találták a diákok a következő folyamatot?
Egy akkumulátorról egy szivargyújtót üzemeltetünk az autónkban.
Az utolsó eset (D–C), vagyis kémiai energia  elektromos energia, majd elektromos energia  hő.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Keresd meg az alábbi feladatban a téglalapba leginkább illő szót! A választásod szóban indokold!

hőerőmű

::

1000 MW

=

izzólámpa

::

teljesítmény
40 W
50 kW
3000 J
100 N
Indoklás: a hőerőműre egy jellemző teljesítmény az 1000 MW, az izzóra a 40 W.

40 W

4. MODUL

az elektromágneses indukció,
a váltakozó áram
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás

+

Definiálás

+

Felosztás

+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+
+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás

+

Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése

+
+

+

Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+
+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

Átkódolás

+

Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
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1. EGYSÉG
1. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromos áram mágneses hatása.
A tanulóknak nehézséget okozhat, hogy ha a feltétel hamis, akkor az implikáció igaz. Ha szükséges,
akkor erre ki kell térni a feladat megoldása előtt.
A tanulók arra is rákérdezhetnek, hogy lehetséges-e változatlan áramerősség mellett a mágneses tér
erősségének a változása. A feladat logikai szerkezete szempontjából a választ nem kell ismerni a kérdésre. Másrészt a fizikailag precíz válasz a mágneses indukció és a mágneses térerősség közti különbségtétel hiánya miatt nem adható meg, de utalhatunk arra, hogy az elektromágnes azonos áramerősség
mellett „erősebb”, ha van vasmagja.
Olvasd el a mondatot!
HA EGY VEZETÉKBEN VÁLTOZIK AZ ÁRAM NAGYSÁGA, AKKOR VÁLTOZIK A VEZETÉK
KÖRÜL A MÁGNESES TÉR ERŐSSÉGE IS.
Karikázd be az alábbi kijelentések közül annak a betűjelét, amelyek esetén igaz, és húzd át azoknak a
betűjelét, amelyek esetén nem igaz a nagybetűs állítás!
A) 	Egy vezetékben nem változik az áram nagysága, és változik a vezeték körül a mágneses tér erőssége.
B) 	Egy vezetékben változik az áram nagysága, egyúttal változik a vezeték körül a mágneses tér
erőssége.
C) 	Egy vezetékben változik az áram nagysága, de nem változik a vezeték körül a mágneses tér erőssége.
D) 	Egy vezetékben nem változik az áram nagysága, és nem változik a vezeték körül a mágneses tér
erőssége.
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2. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Elektromos áram előállításának több módját is használja az emberiség. Kémiai kölcsönhatáson alapulnak a különféle elemek és akkumulátorok. Elektromágneses indukció segítségével állítja elő az
emberiség az elektromos energia igényének a legnagyobb részét. Az elektromágneses indukció felhasználásával kétféle módon lehet elektromos energiát előállítani: ha mágneses térben mozgó vezetőben keletkezik az elektromos áram, akkor mozgási indukcióról beszélünk (generátorok), vagy változó
mágneses térben elhelyezett vezetőben keletkezik az elektromos áram, akkor nyugalmi indukcióról
beszélünk (transzformátorok).
A szöveg alapján a kövér szedésű szavak felhasználásával egészítsd ki a következő ábrát!
elektromos energia
előállítása

kémiai hatással

galvánelemek

akkumulátorok

elektromágneses
indukció

mozgási indukció

nyugalmi indukció

generátorok

transzformátorok

3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: a transzformátor és a primer tekercs menetszáma, a primer
feszültség, a szekunder tekercs menetszáma, valamint a szekunder feszültség közti kapcsolat.
A számsor egy kísérleti transzformátor szekunder tekercsének a vizsgálat alatt végrehajtott menetszám változtatását mutatja. Folytasd a menetszám változtatását mutató sort!
100, 200, 400, 800; 1600; 3200
Hogyan változott a transzformátor szekunder feszültsége, ha sem a primer tekercs menetszáma, sem
a primer feszültség nem változott?
A szekunder feszültség az egymást követő esetekben megduplázódott.
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4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: a mágneses hatás, anyagok mágneses tulajdonságai.
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
Mágneses kölcsönhatást vizsgálunk. Két dobozunk van. Az egyik dobozban egy vasrúd, egy alumíniumrúd és egy tekercs, a másikban egy mágnesrúd és egy tekercs van. Kiveszünk egy eszközt az
első és a második dobozból is, és egymás mellé rakjuk. Ha a kiválasztott eszközök közül valamelyik
tekercs, akkor áramforráshoz kapcsoljuk. Sorold fel az összes lehetőséget a kiválasztásra!

első doboz

második doboz

Az első dobozból választott eszköz

A második dobozból választott eszköz

vasrúd

mágnesrúd

vasrúd

tekercs

alumíniumrúd

mágnesrúd

alumíniumrúd

tekercs

tekercs

mágnesrúd

tekercs

tekercs

Keretezd be azokat a párokat, amelyek között nincs mágneses kölcsönhatás!
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2. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – DESCARTES-SZORZAT KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: a feladatban szereplő jelenséggel kapcsolatos tapasztalat.
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
Egy tekercshez középállású feszültségmérő műszert kapcsolunk (lásd ábra). A tekercshez képest a
mágnes kétféle helyzetben lehet:
• a piros vége esik a tekercshez közel (jelöljük P-vel a táblázatban)
• a kék vége esik a tekercshez közel (jelöljük K-val a táblázatban).
A mágnes a tekercshez képest szintén kétféleképpen mozoghat:
• közelít a tekercs felé (az ábra szerint jobbra mozog),
• a korábban a tekercsbe helyezett mágnes távolodik a tekercstől (az ábra szerint balra mozog).
Írd be a táblázatba az összes módot a mágnes mozgására!

mágnes helyzete

mozgás iránya

műszer mutatójának
kitérése

P

balra

balra

P

jobbra

jobbra

K

balra

jobbra

K

jobbra

balra

Állapítsd meg, hogy a műszer mutatója milyen irányba tér ki, ha tudjuk, hogy abban az esetben,
amikor a mágnes piros fele esik közel a tekercshez és a tekercs felé (jobbra) mozog a mágnes, akkor a
mutató is jobbra tért ki!
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: a mozgási indukció.
A következő kijelentés alapján fejezd be az állítást!
Ha az indukált feszültséget növelem, akkor a tekercs menetszámát kell növelnem, vagy gyorsabban
kell változtatnom a mágneses mező erősségét (esetleg mindkettőt).
Tudjuk, hogy egy méréssorozatban ugyanazon tekercs kivezetései között mért indukált feszültség
növekedett, tehát gyorsabban változtattuk a mágneses mező erősségét.

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Egy tekercsben a mágneses mezőt mozgatással változtatjuk. Ha szeretnénk elérni, hogy a tekercsben
gyorsabban változzon a mágneses mező, akkor GYORSABBAN KELL MOZGATNUNK UGYANAZT
A MÁGNEST, VAGY ERŐSEBB MÁGNEST KELL UGYANÚGY MOZGATNUNK, VAGY MINDKÉT
LEHETŐSÉGGEL KELL ÉLNÜNK.
Az állítás alapján melyik eset fordulhat elő, ha tudjuk, hogy a tekercsben gyorsabban változott a mágneses mező? Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, ami előfordulhattak, és húzd át azokét,
amelyek nem fordulhattak elő!
A)

Gyorsabban mozgattuk ugyanazt a mágnest.

B)

Gyorsabban mozgattunk egy erősebb mágnest.

C)

Ugyanúgy mozgattuk ugyanazt a mágnest.

D)

Ugyanúgy mozgattunk egy erősebb mágnest.

4. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: a mágneses indukció.
Ha a tanulók más fogalmat zárki és jól indokolja, akkor azt is fogadjuk el.
Húzd át az alábbi fizikai fogalmak közül azt, amelyik nem tartozik a többi közé! A pontsorra írd le,
hogy miért azt választottad!
tekercs
változó mágneses tér
elektromos mező
indukált feszültség
nyugvó elektromos töltés
A nyugvó elektromos töltés kivételével a többi fogalom a mágneses indukcióhoz köthető.
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5. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeret: az elektromágneses indukció fogalma.
Lassabban haladó tanulóknál lehetséges a feladatot közös munkában megoldani.
Az alábbi fogalmak felhasználásával fogalmazd meg, hogy mi a mágneses indukció!

elektromos mező

fizikai folyamat

változás

mágneses mező

A mágneses indukció olyan fizikai folyamat, amelynek során a mágneses mező változása elektromos
mezőt hoz létre.
Egy fizikai folyamat akkor és csak akkor mágneses indukció, ha a mágneses mező változása elektromos mezőt hoz létre.
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3. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – variálás
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: elektromosság, mágnesesség, pólus, töltés, áramjárta
tekercs fogalma. A fogalmak kapcsolata.
A kombinálásra vonatkozó kérdést csak a gyorsabban haladó tanulóknak adjuk feladatnak.
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
Fizikaórán a mágnesesség és elektromosság fogalmainak összehasonlítását tanulják. Egy dobozba
különféle fogalmakat rakott be a tanár. Az első fogalmat Andrea húzta ki, a másodikat Béla. Mindketten felmutatják a húzott fogalmat, a többi tanulónak pedig ki kell találni, hogy a két fogalom összetartozik-e vagy sem.
A dobozban lévő fogalmak: pólus (p), töltés (t), elektromosság (e), mágnesség (m)
Sorold fel az összes lehetőséget a két fogalom kihúzására! Használd a fogalmak kezdőbetűit!
(A bal oldali keretbe az Andrea által, a jobb oldali keretbe a Béla által kihúzott fogalom kezdőbetűjét
írd!)

p

t

t

p

m

p

e

p

p

m

t

m

m

t

e

t

p

e

t

e

m

e

e

m

A felsorolt lehetőségek közül színezd ki azokat, amelyeken lévő két fogalom összetartozik!
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2. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: a transzformátor és részei.
Az alábbi feladatban az üres cellába keresd meg a leginkább odaillő szót! Választásodat szóban
indokold!
a)

könyv

::

=

lap

transzformátor

::

tekercs

::

szekunder
feszültség

áramforrás
tekercs
primer feszültség
hőerőmű
Indoklás: a lap része a könyvnek, a tekercs része a transzformátornak.
b)

ajtó

::

=

ablak

primer
feszültség

szekunder tekercs
primer áramerősség
szekunder feszültség
elektromágneses indukció
Indoklás: az ajtó és az ablak is a házak nyílászárói, a primer és szekunder feszültség is a transzformátorban mérhető.

3. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: a transzformátor adatai közti összefüggés.
A kijelentés alapján fejezd be a következtetést!
Ha váltakozó feszültséget feltranszformálunk, akkor a primer körben mérhető feszültséghez és áramerősséghez képest a szekunder körben a feszültség növekszik, és az áramerősség csökken.
Egy transzformátor esetén a szekunder körben nem tapasztaljuk az áramerősség csökkenését a primer kör áramerősségéhez képest, tehát nem transzformáltuk fel a feszültséget.
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZŐ OSZTÁLYOZÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: váltakozó áram, feszültség.
Egy vezetőben az elektromos részecskék rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Olyan
elektromos áram a változó erősségű áram, amelynek esetén a vezetéken átáramló töltések mennyisége változik az időben. Ha változó erősségű áram esetén az áramerősség nagysága és iránya időben
ismétlődve változik, akkor váltakozó áramról beszélünk.
A kiemelt fogalmakat helyezd el az ábra megfelelő helyére!

elektromos
áram

változó
erősségű áram

váltakozó áram
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4. EGYSÉG
1. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: a felsorolt eszközök működési elvének ismerete.
A feladat szövegében az üres halmazra utal a „ha vannak ilyenek” utalás, de szükség esetén a megoldásban az üres halmazra, mint a felsorolás egyik lehetséges esetére hívjuk fel a figyelmet. Az is problémát jelenthet a tanulóknak, hogy az üres halmaz csak olyan elemeket tartalmaz, amelyek működési
elve az áram mágneses hatásán alapul, tehát kell mellé X-et tenni. Ha szükséges, erre is térjünk ki a
feladat feladásakor!
A villanytűzhelyek közül az indukciós tűzhelyek működése az áram mágneses hatásán alapul.
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
A tanulók egy osztályban házi feladatként kapták az előző fizikaórán, hogy a felsorolt elektromos eszközök közül válasszák ki azokat, ha vannak ilyenek, amelyeknek a működési elve az áram mágneses
hatásán alapszik. A következő fizikaórán a házi feladat ellenőrzésekor a fizikatanár meglepve tapasztalta, hogy az eszközökből történő minden lehetséges kiválasztás előfordul. Milyen megoldásokkal
találkozott az osztály fizikatanára? Sorold fel az összes lehetséges kiválasztást! A tanár által felsorolt
eszközök (az eszközök után zárójelben megadott rövidítéseket használd a táblázatban):
villanytűzhely (vt)

csengő (cs)

villanymotor (vm)

izzólámpa (il)

Kiválasztott eszközök
vt, cs, vm, il
vt, cs, vm

X

vt, cs, il
vt, vm, il
cs, vm, il
vt, cs

X

vt, vm

X

vt, il
cs, vm

X

cs, il
vm, il
vt

X

cs

X

vm

X

il
–

X

Tegyél X-et azon csoportok mögötti oszlopba, amelyekben lévő eszközök működési elve az áram mágneses hatásán is alapulhat!
Melyik a házi feladat helyes megoldása? Színezd ki a helyes megoldást tartalmazó cellát kékre!
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2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Biztosító szerepe, biztosító fajták, működési alapelvük.
Olvasd el a mondatot!
AZ ÁBRÁN OLYAN BIZTOSÍTÉK LÁTHATÓ, AMELY AZ ELEKTROMOS ÁRAM MÁGNESES
HATÁSÁT FELHASZNÁLVA VÉD A TÚLÁRAMTÓL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek a fenti kijelentésből következnek, és húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden biztosíték az elektromos áram mágneses hatását felhasználva véd a túláramtól.

B) 	Van olyan biztosíték, amely az elektromos áram mágneses hatását felhasználva véd a túláramtól.
C) 	Van olyan biztosíték, amely nem az elektromos áram mágneses hatását felhasználva véd a túláramtól.
D) 	Nincs olyan biztosíték, amely az elektromos áram mágneses hatását felhasználva véd a túláramtól.
E) 	Nincs olyan biztosíték, amely nem az elektromos áram mágneses hatását felhasználva véd a túláramtól.
F)

Egyetlen biztosíték sem az áram mágneses hatását felhasználva véd a túláramtól.

Húzd alá azt az állítást, amelyik a kijelentésből nem következik, de önmagában igaz!
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: balesetvédelmi ismeretek.
Szükség esetén beszéljük meg a tanulókkal az implikáció és az ekvivalencia közti különbséget. A feladatban szereplő két állítás közti különbséget a tanulócsoporttól függően közösen is, illetve csoportmunkában is megbeszélhetjük.
Figyeld meg, hogy az alábbi két állításból hogyan készítettünk kijelentéseket!
1. állítás: Esik az eső.
2. állítás: Moziba megyek.
HA ESIK AZ ESŐ, AKKOR MOZIBA MEGYEK.
AKKOR ÉS CSAK AKKOR MEGYEK MOZIBA, HA ESIK AZ ESŐ.
A kijelentésekben az első és a második állítás fel is cserélhető:
HA MOZIBA MEGYEK, AKKOR ESIK AZ ESŐ.
AKKOR ÉS CSAK AKKOR ESIK AZ ESŐ, HA MOZIBA MEGYEK.
Mi a különbség a kijelentések között? Beszéljétek meg közösen vagy kisebb csoportokban!
Az első állítás esetén, ha esik az eső, akkor biztosan elmegyek a moziba, ha nem esik az eső, akkor
lehet, hogy elmegyek, de lehet, hogy nem. (implikáció)
A második állítás esetén, ha esik az eső, akkor elmegyek a moziba, de ha nem esik az eső, akkor
moziba sem megyek. Természetesen ebből az is következik, hogy ha elmegyek a moziba, akkor esik
az eső, és ha nem megyek el a moziba, akkor nem esik az eső. (ekvivalencia)
A harmadik és negyedik állítás hasonlóan értelmezhető.
Az első és harmadik állítás egymástól különböznek. A második és negyedik állítás pedig ekvivalens.
Készíts a minta alapján a következő két állítás felhasználásával kijelentéseket! Figyelem! A két állítás
közül bármelyik állítás lehet az első, illetve a második!
A) állítás: Nedves a kezünk.
B) állítás: Elektromos berendezésekhez nyúlni tilos.
HA NEDVES A KEZÜNK, AKKOR ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKHEZ NYÚLNI TILOS.
HA ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKHEZ NYÚLNI TILOS, AKKOR NEDVES A KEZÜNK.
AKKOR ÉS CSAK AKKOR NEDVES A KEZÜNK, HA ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKHEZ
NYÚLNI TILOS.
AKKOR ÉS CSAK AKKOR TILOS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKHEZ NYÚLNI, HA NEDVES A
KEZÜNK.
Húzd alá az igaz állításokat!
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4. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: mérőeszközök és az általuk mért mennyiségek ismerete.
Keress olyan szempontot, amely alapján az alábbi mérőeszközök két csoportba sorolhatók! Nevezd
meg a csoportokat, és írd be az eszközök nevét a megfelelő helyre!
feszültségmérő

hőmérő

üzemanyag-fogyasztásmérő

áramerősség-mérő
ellenállásmérő

sebességmérő

mérleg

fogyasztásmérő (villanyóra)

elektromos mennyiséget mérő
eszközök

nem elektromos mennyiséget mérő
eszközök

feszültségmérő

hőmérő

áramerősségmérő

sebességmérő

ellenállásmérő

üzemanyag-fogyasztásmérő

fogyasztásmérő (villanyóra)

mérleg
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5. EGYSÉG
1. 	feladat
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – BESOROLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: az elektromos áram hatásai. Különbség az egyen- és a
váltakozó áram hatásai között.
Az elektromos áram hatásairól már az egyenáram és a váltóáram esetén is tanultál. Sorold be két csoportba eszerint az elektromos áram hatásait!
Emlékeztetőül az elektromos áram hatásai: kémiai hatás, hőhatás, élettani hatás, mágneses hatás.

hasonló hatás

lényegesen különböző
hatás

hőhatás
élettani hatás

mágneses hatás
kémiai hatás

Írj egy-egy példát a lényegesen különböző hatásokra!
Mágnestű egyenáram esetén egy irányba áll be, váltóáram esetén „rezeg”.
Vízbontásnál egyenáram esetén az anódon tiszta oxigén, a katódon kétszeres térfogatú hidrogén
keletkezik. A váltakozó áram esetén mindkét póluson azonos térfogatú hidrogén-oxigén robbanógázkeverék keletkezik.

2. 	feladat
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: balesetvédelemi ismeretek.
Ha lehetséges, érdemes egyik tanuló testének ellenállását száraz, majd vizes kéz esetén is megmérni.
Az alábbi kijelentés alapján fejezd be a következtetést!
Ha vizessé válik a bőrünk, akkor jelentősen csökken az ellenállása. Ha csökken a bőrünk ellenállása,
akkor azonos feszültség mellett nagyobb áram halad át testünkön. Ha nagyobb áram halad át testünkön, akkor az áramütés veszélyesebb.
Tehát ha vizessé válik a bőrünk, akkor az áramütés veszélyesebb.
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3. 	feladat
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: balesetvédelmi ismeretek.
A mintaként szereplő megoldásokon túl bármely, a megadott információt jól hordozó megoldás elfogadható!
Tervezz olyan táblákat, amelyek figyelmeztetnek az alábbiakra! Figyeld meg az ábrán látható, tájékoztató, figyelmeztető táblát.

Beszélgetni tilos!

A villanyoszlop megközelítése tilos!

Viharban ne állj egyedül álló magas fa közelébe!

tanári útmutató

4. modul • AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ…

91

4. 	feladat
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
A tanulók által felhasznált fizikai ismeretek: a transzformátor ismerete, a primer és szekunder feszültség, valamint a primer és szekunder tekercs menetszáma közti kapcsolat ismerete.
Ha szükséges, beszéljük meg, hogy ebben az esetben miért nincs jelentősége a sorrendnek! A primer
tekercs menetszámai a tanári megoldásban mind az első oszlopba kerültek, de természetesen más
módon is jó.
Hívjuk fel a figyelmet, hogy több hely van, mint amennyi szükséges.
Egy fizikai laboratóriumban a feszültség átalakítására alkalmas
transzformátort vizsgálnak. A vizsgálat során négy különböző
tekercsből minden lehetséges módon kiválasztanak kettőt, és ezeket beépítik a transzformátorba (lásd az ábrán látható makettet). A
tekercsek menetszáma rendre 100, 200, 300 és 600.
Sorold fel a két tekercs összes kiválasztási lehetőségét!

Egyik mennyiség

Másik mennyiség

Usz:Up arány

100

200

2

100

300

3

100

600

6

200

300

1,5

200

600

3

300

600

2

Színezd ki minden sorban azt a cellát, amelyben a primer tekercs menetszáma szerepel, ha tudjuk,
hogy a transzformátort a feszültség feltranszformálására tervezik!
Írd be a harmadik oszlopba, hogy a szekunder feszültség hányszorosa a primer feszültségnek!
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+
+

+
+

Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás

+
+

+

Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés

+

Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás

+

+

Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+
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1. egység
A fény tulajdonságai
Az alábbi feladatsor megoldását a fény általános tulajdonságainak megismerését követően javasoljuk. A
feladatok megoldásához az alábbi fogalmak ismerete szükséges: láthatóság, a fény sebessége és annak
változása a közeg minőségének megváltozásával, a fény terjedése, a fény összetevői, a fényforrások. A 4
fős csoportban megoldott feladatok ellenőrzése a „diákkvartett” módszerével történhet, ahol a diákok
számokat kapnak, a feladatokat közösen oldják meg, és azt mindenkivel megosztják, mert a választ a
kihúzott számú tanuló adja meg.

1. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A következő feladatok megoldását 4 fős csoportokban ajánljuk, emlékeztessük a diákokat személyes
tapasztalataikra, esetleg bemutatott kísérletre.
Teljesen sötét szobában nem látjuk a tárgyakat. Bekapcsolt zseblámpák fénye a szemünkbe jut, ha
eltakarjuk a világító zseblámpát a tenyerünkkel, megint nem látunk semmit. Csak azokat a tárgyakat
látjuk, amelyek fényt bocsátanak ki, vagy róluk a fény visszaverődik.
Fogalmazd meg és írd le a pontsorra, mi a látható tárgy!

kibocsátott

visszavert

fény

szem

Látható az a tárgy, amelyről az általa kibocsátott vagy róla visszavert fény a szemünkbe jut.
Egy tárgy akkor és csak akkor látható, ha az általa kibocsátott vagy róla visszavert fény a szemünkbe
jut.

tanári útmutató
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2. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VISSZALÉPŐ KÖVETKEZTETÉS
Az alábbi mondatokat egy régi folyóiratban olvastuk, de a mondatok befejezése nem jól látható. Fejezd
be a mondatokat!
a) Ha a fényforrás felé tartott gumicső nem egyenes, akkor az egyenes vonalban terjedő fény a csövön
keresztül nem jut el a szemünkbe.
Most a fény egy gumicsövön keresztül a szemünkbe jut, tehát a cső egyenes.
b) Ha az arabok 900 körül nem ismerték volna a sötétkamrát, akkor nem figyelhették volna meg szabad szemmel a napfogyatkozást és a napfoltokat.
Az arabok megfigyelték a napfogyatkozást és a napfoltokat 900 körül, tehát ismerték a sötétkamrát.

napfogyatkozás

Forrás: www.office.microsoft.com/clipart

3. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A következő feladat egy kis óra végi játék része. A gyorsabban haladó csoportoknak ajánljuk.
Húzd át azt a fogalmat, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásod indoklását írd a pontsorra!
a)

tábortűz

szentjánosbogár

Hold

Nap

izzólámpa

reflektor

Indoklás: a Hold nem fényforrás, csak azért látjuk, mert a Nap fénye visszaverődik róla. Az ettől eltérő,
de helyes megoldások is elfogadhatók. (Például nem illik a sorba a szentjánosbogár, mert az élő, a többi
pedig élettelen.)
b)

vörös

narancs

fehér

sárga

ibolya

zöld

kék

Indoklás: a fehér fény további összetevőkre bontható, a többi fény további összetevőkre nem bontható.
Az ettől eltérő, de helyes megoldások is elfogadhatók. (Például nem illik a sorba a narancs, mert az
gyümölcs is, vagy az ibolya, mert az virág is.)
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4. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Magunk szeretnénk ismert színeket előállítani. Prizma által felbontott fény öt összetevőjének útjába
olyan áttetsző borítókat teszünk, amelyek elnyelik a saját színükkel azonos összetevőket. Így csak a
fény két összetevője jut el az ernyőig. Az összetevők:
vörös – V

narancs – N

sárga – S

zöld – Z

kék – K

Az alábbi táblázatban a fény öt összetevőjét a nevük mellett áll betűkkel helyettesítettük.
Kösd össze az ernyőre jutó összetevőket jelképező betűket! Több cella van, mint ahány lehetőség.

V

N

S

V
Z

S

V
Z

N

Z

V
Z

S

S

N

Z

V
Z

K

N

V
Z

K

Z
K

szivárvány

Forrás: www.mozaik.info.hu

N

S

Z
K

N

S

N

K

S

K

V

V

K

S

K

N

S

K

N

S

V
Z

K

V

N
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2. egység
Fényvisszaverődés síktükörről és gömbtükörről
Az alábbi feladatsor 1. és 2. feladatának megoldását a fényvisszaverődés jelensége és a tükrök fajtáinak megismerése és bemutatása után, az óra végén javasoljuk. A feladatok megoldásához az alábbi
fogalmak ismerete szükséges: síktükör, gömbtükör, tárgy, kép, fókuszpont, görbületi sugár. A megoldott
feladatok ellenőrzése a páros megbeszélés módszerével történhet. A helyes megoldásokat a pedagógus
ismertesse.

1. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Írd az alábbi ábrába az itt felsorolt szavak előtt álló betűjeleket! Nevezd el az egyes halmazokat!
F

– fénycső

M – Mars

I

– izzó

Ma – macskaszem

G – gyertya

S

– szentjánosbogár

H – Hold

N – Nap

fényforrások

nem fényforrások

magas hőmérsékletű

alacsony hőmérsékletű

N
I
G

F
S

H
M
Ma

Más felosztás is elfogadható. A fényforrások feloszthatók például mesterséges (izzó, fénycső, gyertya)
és természetes (Nap, szentjánosbogár) fényforrásokra is.
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2. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Az alábbi kijelentések alapján fejezd be a megkezdett mondatokat!
a) Ha síktükör elé gyertyát teszünk, akkor a tükörképet nem lehet ernyőn felfogni. Ha a tükörképet
nem lehet ernyőn felfogni, akkor a kép látszólagos.
Ha síktükör elé gyertyát teszünk, akkor a kép látszólagos.
b) Ha egy tárgyat a homorú tükör fókuszpontja és görbületi sugara közé teszünk, akkor valódi képet
kapunk, és ha valódi képet kapunk, akkor a kép fordított állású.
Ha egy tárgyat a homorú tükör fókuszpontja és görbületi sugara közé teszünk, akkor a kép fordított
állású.
c) Ha tetszőleges távolságban levő tárgy képét domború tükörben szemléljük, akkor a kép mindig a
tárggyal azonos állású, és ha kép azonos állású, akkor a kép látszólagos.
Ha tetszőleges távolságban levő tárgy képét domború tükörben szemléljük, akkor a kép látszólagos.

látszólagos kép a visszapillantó tükörben
Forrás: www.office.microsoft.com/clipart
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3. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a mondatot!
A HOMORÚ TÜKÖR GYÚJTÓPONTJÁBA HELYEZETT FÉNYFORRÁS SUGARAI PÁRHUZAMOSAN VERŐDNEK VISSZA.
Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból, és
húzd át azokét, amelyek nem!
A)

Nincs olyan tükör, amelyik párhuzamosan veri vissza a gyújtópontjából induló sugarakat.

B)

Van olyan tükör, amely párhuzamosan veri vissza a gyújtópontjából induló sugarakat.

C)

Minden tükör párhuzamosan veri vissza a gyújtópontjából induló sugarakat.

D)

Van olyan tükör, amely nem párhuzamosan veri vissza a gyújtópontjából induló sugarakat.

E)

Egyetlen tükör sem párhuzamosan veri vissza a gyújtópontjából induló sugarakat.

F)

Nincs olyan tükör, amelyik nem párhuzamosan veri vissza a gyújtópontjából induló sugarakat.

Húzd alá azt az egy vagy több mondatot, amelyik igaz, de nem következik a nagybetűs mondatból! Írj
példát a pontsorra az aláhúzott mondatban megfogalmazott állításra!
Igaz a D) állítás, mert például a síktükörnek nincs értelmezve a gyújtópontja, a domború tükör gyújtópontjába helyezett fényforrásról nem verődnek vissza sugarak.
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4. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – KOMBINÁLÁS
Az alábbi ábrán egy homorú tükör nevezetes sugármeneteit láthatod, amelyek közül bármelyik kettővel megszerkeszthető a tükör által előállított kép, amely a visszavert sugarak metszéspontjában található. A rajzokon a tükör fókuszpontját (F) és gömbi középpontját (G) is bejelöltük.

Szerkeszd meg a képeket a nevezetes vonalak felhasználásával, és számozással jelöld meg, hogy
melyik két sugarat használtad a szerkesztésnél! Több kitöltendő cella van, mint ahány lehetőség.

1

1

1

2
F

4

G

F

G

F

G

3

……………1,2…………………………………………1,3…………………………………………1,4………………

4
2
F

G

2
3

F

G

F

G

3

4

………………2,3…………………………………………2,4…………………………………………3,4…………
…
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5. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Írd az üres téglalapokba a megadott szavak közül a megfelelőt! Választásodat indokold!
a)

1 amper

::

=

áramerősség

1 fényév

::

hosszúság

idő
tömeg
hosszúság
ellenállás
Indoklás: az 1A az áramerősség mértékegysége, az 1 fényév a hosszúság mértékegysége a csillagászatban.
b)

fekete

::

=

fehér

reflektor

::

visszapillantó
tükör

reflektor
nagyító
mikroszkóp
vetítőgép
Indoklás: a fekete-fehér egymásnak ellentéte ugyanúgy, ahogy a reflektor homorú tükre és a visszapillantó tükör domború tükre.
c)

tükör

::

fényvisszaverődés

=

prizma

::

prizma
síktükör
papírlap
fényforrás
Indoklás: a tükrök a rájuk eső fényt nagyrészt visszaverik, a prizmák pedig megtörik.

fogorvosi tükör

Forrás: www.office.microsoft.com/clipart
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3. egység
Fénytörés, lencsék
1. FELADAT
	DEDUKTÍV FELADATOK – VÁLASZTÁS
Fejezd be a hiányos mondatokat!
a) A síkfelületű határfelületre nem merőlegesen érkező fény vagy visszaverődik, vagy behatol az új
közegbe, és megtörik.
A z ablaküvegben láthatjuk, hogy a határfelületre nem merőlegesen érkező fény nem tört meg, tehát
visszaverődött.
b) Üvegből készült domború lencse vagy összegyűjti, vagy szétszórja a párhuzamos sugarakat.
A lupe üvegből készült domború lencséje nem szórta szét a párhuzamos sugarakat, tehát összegyűjtötte.

2. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Ha bármilyen átlátszó anyagból készült domború vagy homorú felületű tárgyat levegőben párhuzamos fény útjába teszünk, akkor az a sugarakat egy pontba gyűjti össze vagy szórja szét, gyűjtőlencsét
vagy szórólencsét alkot. Akkor is így viselkedik, ha az egyik lapjuk sík.
A megadott fogalmak felhasználásával fogalmazd meg, mi a fénytani lencse!

gömbfelület

anyag

egyik vagy
mindkét

átlátszó

test

oldal

Fénytani lencsék olyan átlátszó anyagból készült testek, amelyek egyik vagy mindkét oldalát gömbfelület határolja.
Egy test akkor és csak akkor fénytani lencse, ha átlátszó anyagból készül, és egyik vagy mindkét oldalát gömbfelület határolja.
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3. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Olyan optikai készletet kapott egy gyerek ajándékba, amely kétféle fókuszú lencséket, mindkettőből két-két darabot tartalmaz. Próbálgatja, hogy a két-két lencse segítségével hogyan készíthetne ő
is fénymikroszkópot. Tudja, hogy fénymikroszkóp összeállításához két lencsére van szükség, de azt
nem tudja, hogyan kell elhelyezni azokat. A kétféle lencsét A és B betűvel jelölte, hogy lejegyezhesse
a már kipróbált összeállításokat.
Írd az alábbi ábrába a lencséket jelző betűkkel az összes lehetséges összeállítást, amit ki kell a gyereknek próbálnia, hogy megtalálhassa a legnagyobb nagyítású mikroszkópot!

A

A

B

B

A

B

A

B

4. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Tanulók által mozgósított ismeretek: törés, visszaverődés, optikai eszközök (tükör, lencse, prizma).
Folytasd a sort!
fémtükör
szemüveglencse
visszapillantó tükör
prizma
borotválkozó tükör
ablaküveg
víztükör
lupe
A sorban egymás után váltakozva olyan eszközök találhatók, amelyekre a visszaverődés, illetve a
fénytörés jelensége a jellemző. Más megoldás is elfogadható. Például a tárgyak kiterjedése alapján
vékony és vastagabb eszközök követik egymást.
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5. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ képzése
A gyerekek fizika szakkörön kísérletet végeznek. Mindenki kap egy tükröt (T), egy lencsét (L) és egy
prizmát (P). Szabadon dönthetnek arról, hogy melyik eszközt és egyszerre hányat használnak fel egyegy vizsgálódásnál. A szakkört vezető tanár lejegyzi a füzetében levő táblázatba az eszközök nevét
helyettesítő betűk segítségével, hogy a tanulók milyen eszközökből állították össze a kísérleteiket.

borotválkozó tükör

nagyítólencse

prizma

L

P

T

L, T

L, P

P, T

L, T, P

–

Forrás: www.office.microsoft.com/clipart

Írd le te is, mit írhatott a tanár a füzetébe!
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4. egység
Optikai eszközök
1. FELADAT
rendszerező képesség – sorképzés
Fém mokkáskanalat, teáskanalat, leveses kanalat és merőkanalat gömbtükörként használunk. Saját
arcunkat azonos távolságból nézzük, de eltérő méretben és formában látjuk bennük Az eszközök vázlatos képe látható a keretes mezőben, amely megmutatja a felületek görbületi arányait.

merőkanál
M

mokkáskanál
Mo

L

T

leveses kanál

teáskanál

Írd a tárgyak nevét a benne látható képek nagysága alapján növekvő sorrendben a pontsorra!
merőkanál < leveses kanál < teáskanál < mokkáskanál
A használt eszközök homorú gömbtükörnek tekinthetők, amelyekben az azonos méretű és távolságú
tárgyak képének nagysága a kanalak tükröző felületének görbületi sugarától függ. Minél kisebb a
felülethez illeszkedő gömb sugara, annál kisebb fókusztávolságú tükörként viselkedik a kanál.
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2. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – permutálás
A nagymamánál mese vetítésére készülődnek a gyerekek, és véletlenül szétesik a régi diavetítő készülék, szétgurulnak a lencsék. Szeretnél segíteni az összerakásában, de csak azt tudod a használati utasításból kiolvasni, hogy a diavetítőgép összeállításához kétfajta optikai eszközt, három lencsét és egy
tükröt kell a helyre beépíteni. Szerencsére a tükör nem mozdult el a helyéről, de a rajzon számokkal
jelölt helyekről kiestek a lencsék.
1.

2.

homorú tükör

3.

ernyő

lencsék

Írd a számozott üres téglalapokba, hogy hányféle módon készítheted el a vetítőgépet, ha megtaláltad
a három különböző gyűjtőlencsét (A,B,C), és a beépített tükör szerencsére nem mozdult el a helyéről!
A lencsék sorrendjét betűkkel jelöld!
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

A

B

C

A

C

B

B

A

C

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

B

C

A

C

A

B

C

B

A

A lencsék sorrendjének megváltoztatásával más-más nagyítású kép jön létre.
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3. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
Csoportosítsd az alábbi tárgyakat! Indoklásodat írd a pontsorra!
síktükör
homorú tükör
domború tükör
ablaküveg

tengervíz
prizma
gyűjtőlencse
szórólencse

Indoklás: a csoportosítás alapja az egyes eszközök felületére érkező fény viselkedése alapján történik.
A fény visszaverődhet vagy behatolhat az új közegbe. Egyes eszközöknél mind a kétfajta viselkedés
megfigyelhető.
Írd be az ábrába a megfelelő helyre az előbb felsorolt szavakat !
A fényt visszaverik
és áteresztik

A fényt visszaverik

síktükör

A fényt áteresztik

ablaküveg

homorú tükör

gyűjtőlencse

tengervíz

domború tükör

szórólencse

prizma

A csoportosítás szempontjait írd az üres téglalapokba!

4. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – KIZÁRÁS
A tanulók által mozgósított ismeretek: optikai eszközök, fényképezőgép, diavetítő, mikroszkóp, távcsövek.
Húzd át az alábbi fogalmak közül azt, amelyik nem tartozik a többi közé! Írd a pontsorra a gondolatmenetedet!
a)

film

zárszerkezet

szemlencse

blende

gyűjtőlencse

sötétkamra

Indoklás: Több megoldás lehetséges. A szemlencse nem része a fényképezőgépnek, a többi igen.
A zárszerkezet összetett, a többi nem. A blende idegen szó, a többi nem.
b)

fényképezőgép

emberi szem

diavetítő

mikroszkóp

Kepler-távcső

szemüveg

Indoklás: a szemüveg gyűjtő- és szórólencséből is állhat, a többi csak gyűjtőlencsét tartalmaz.
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5. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el figyelmesen!
HA DÉLIBÁB LÁTHATÓ, AKKOR A TALAJ FELETTI LEVEGŐRÉTEG FELMELEGEDETT.
Karikázd be azok betűjelét, amelyek a nagybetűs mondatból következnek, és húzd át azokat, amelyek
nem!
A)

A talaj feletti levegőréteg felmelegszik, délibáb látható.

B)

A talaj feletti levegőréteg felmelegszik, délibáb nem látható.

C)

A talaj feletti levegőréteg nem melegszik fel, délibáb látható.

D)

A talaj feletti levegőréteg nem melegszik fel, délibáb nem látható.

délibáb a sivatagban
Forrás: www.mozaik.info.hu
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5. egység
Színek. Látás

a fehér fény összetett

Forrás: www.office.microsoft.com/clipart

1. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott fogalmak felhasználásával fogalmazd meg, mi a dioptriaszám!

méter

lencse

fókusztávolság

reciprok

A dioptriaszám a lencse fókusztávolságának méterben kifejezett értékének a reciproka.

lupe vagy kézi nagyító

Forrás: www.office.microsoft.com/clipart
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2. FELADAT
	RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A tárgyakról a szemünkbe érkező fény a szemgolyó közepén levő nyíláson, a pupillán keresztül, szemlencsén át a retinára jut. A retinán csapok és pálcikák serege fogja fel a lencse által létrehozott képet.
A csapok feladata a színlátás. A pálcikák nem különböztetik meg a színeket, viszont sokkal érzékenyebbek, mit a csapok. A magasan körözve apró egérre leső sólyom szemében főleg pálcikák vannak.
Az énekesmadarak közül soknak a szemében többnyire csapokat találunk (a bogyók színesek, és ezekkel táplálkoznak). Ezért már alkonyatkor „elülnek”, a számukra már sötét van.
a) Kövesd a fény útját a sólyom látása esetén, és írd a pontsorra helyes sorrendben az alábbi szavakat!
retina

szemlencse

pálcikák

pupilla

visszavert

egér

fény

fény

csapok
Sólyom: fény  egér  visszavert fény  pupilla  szemlencse  retina  pálcikák
b) Tanulmányozd át újból a bevezető szöveget és egészítsd ki az alábbi ábrát, de most az énekesmadarak látásának megfelelően kövesd a fény útját!

fény

bogyók

visszavert fény

retina

csapok
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3. FELADAT
	INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
a) Sok embernek szemüveg segíti az éleslátását. Egy szemüvegből kiesett lencse segítségével egy adott
gyertya képét vetítjük ki a falra. Változtatjuk a gyertya helyét, és addig mozgatjuk a lencsét, amíg
a gyertya éles képe meg nem jelenik a falon. Képek sorozatát állítjuk elő ezen a módon, és közben
mérjük a tárgy és a kép lencsétől mért távolságát. Eredményeinket táblázatba foglaltuk, de néhány
eredmény elveszett.
Írd be a hiányzó értékeket!
Képtávolság (cm)

30

60

120

240

480

Tárgytávolság (cm)

20

40

80

160

320

Írd le a pontsorra, hogy milyen összefüggést találtál az adatok között!
Ha a tárgytávolság a kétszeresére nő, akkor a képtávolság is kétszer nagyobb lesz. A két mennyiség
között egyenes arányosság van.
b) A szemüveglencsék egyik fontos jellemzője a dioptria, amit a szemvizsgálat után felír az orvos,
hogy az optikus elkészíthesse a kívánt lencsét. A következő táblázatban egy gyűjtőlencse adatait
láthatod.
Írd be a hiányzó értékeket!
Dioptria
Fókusztávolság (m)

0,5

1

2

4

8

2

1

0,5

0,25

0,125

Írd le a pontozott vonalra, hogy milyen összefüggést találtál az adatok között?
Ha a dioptriaszám a kétszeresére nő, akkor a fókusztávolság a felére csökken. A két mennyiség között
fordított arányosság van.
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4. FELADAT
	DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be az alábbi mondatokat!
a) A z optikai szálat vékony üvegszálból készítik, ezért a bejutó fénysugár nagy beesési szögben éri el
a szál belső felszínét.
Ha nagy beesési szögben éri el a fénysugár a szál belső felszínét, akkor onnan visszaverődik.
Ha a fénysugár a szál belső felületéről visszaverődik, akkor nem tud kilépni az üvegszálból.
Mivel az optikai szálat vékony üvegszálból készítik, ezért a fénysugár nem tud kilépni az üvegszálból.

optikai szál

Forrás: www.mozaik.info.hu

b) A csillagok fénye a Föld felszíne felé egyre sűrűsödő levegőrétegen keresztül halad, ezért megtörik.
Ha a fény megtörik, akkor megváltozik a haladási iránya.
Ha megváltozik a fény haladási iránya, akkor más irányban látjuk, mint ahonnan indult.
A csillagok fénye a Föld felszíne felé egyre sűrűsödő levegőrétegen keresztül halad, ezért más irányban látjuk, mint ahonnan indult.

optikai szál

Forrás: www.mozaik.info.hu
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5. FELADAT
	KOMBINATÍV KÉPESSÉG – PERMUTÁLÁS
A hagyományos színes tévé képernyőjén hármas fénypor bevonat található, vörös, kék és zöld, amelyekkel az összes többi szín létrehozható, amelyek mind keverékszínek.
Az összes lehetőséget számba véve színezd ki az alábbi ábrán látható képpontokat jelképező alakzatokat!

plazma tévé képpontja (pixel)

