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Kulcsszókeresés,
a definíciók nyelvi jellemzőinek ismétlése
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FIZIKA 8.

MODULLEÍRÁS
A modul célja

A fizika tantárgy szakszókincsének hatékony elsajátítását segítő
módszerek. A definíció szerkezetének ismétlése. Információkeresés adott szempont szerint, szöveges és képi információ együttes
feldolgozása.

Időkeret

2x15 perc

Ajánlott korosztály

14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag 

Megelőző és követő tananyag
•• A 7. osztály fizika tantárgyának szakszókincse és definíciói
Követő tananyag
•• A testek elektromos állapota

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
•• Tantervi kapcsolódások:
Kémia 7–8. évfolyam – az atom szerkezete
Történelem – a természettudományos gondolkodás fejlődése
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – könyvtárhasználat, információkeresés módjai, könyvhasználat (szótárak, lexi
konok stb.)
Tanulás – egy probléma (atommodell) komplex megközelítése
(fizika és kémia)
Szűkebb környezetben
•• A szövegértés fejlesztése a fizika tantárgyban: lényegkiemelés
•• A szövegalkotás fejlesztése: definíció és szócikk írása
•• Magyar nyelv és irodalom: kulcsszókeresés, lényeges és
lényegtelen információk elkülönítése

A képességfejlesztés 
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A fogalmak jelentésének pontos ismerete, megértése. Adott
szempontú lényegkiemelés. A meghatározások nyelvi felépítésének elmélyítő ismétlése. Adatok, információk keresése a
szövegben, egyszerűbb összefüggések felismerése, ábrázolása
ágrajz, táblázat segítségével.
Ember a természetben műveltségterület:
A szakszerű, pontos fogalomhasználat jelentősége a tudományokban.

Tanári útmutató
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Módszertani ajánlás
Fontos feladata minden szaktárgynak a fogalmak megtanulása mellett annak a metódusnak az
elsajátíttatása, melynek segítségével létrehozhatja minden diák a neki megfelelő szintű szakszöveget. Ennek érdekében a szövegek felépítésének tudatos és gyakori vizsgálata elengedhetetlennek látszik. Szükséges tehát a folyamatos és fokozatos fejlesztés, a rövid, könnyen átlátható, egyszerű szövegektől a komplexebb, bonyolultabb szövegekig. Lépésről lépésre haladva,
figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a csoport összetételét és érdeklődését, alakítsuk ki a
pontos fogalomhasználat igényét!
Új fogalom bevezetésekor mindig mutassunk rá a definíció általános szerkezetére, ha kell,
az átláthatóságot segítő táblázattal, így képessé válhat a diák arra, hogy az elmélyítés és tudatosítás eredményeként majd maga is tudjon szabatosan megfogalmazott magyarázatot adni. A
szövegértés és szövegalkotás kompetenciájának kialakításához szükséges a türelem, az egyéni
tempót figyelembe vevő differenciált feladatkitűzés és értékelés. Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más munkaformában. A feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint.
Döntését azonban majd indokolnia kell.
A modulra szánt időkeretet 2 x 15 percben határoztuk meg, mivel így egy-egy órán csak
néhány fogalom kerül elő, és az ismétlődés segítségével mód nyílik az elmélyítésre.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok
•• Tudás Fája
•• Természet Világa
•• Élet és Tudomány
•• Az SDT megfelelő tananyagrészei
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek
•• Természettudományi Kislexikon (Akadémiai Kiadó, 1989.)
•• A technika krónikája (Officina Nova Kiadó, 1991.)
•• Öveges József: Érdekes fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)
•• Öveges József: Kis fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)
Internet
•• Atommodellek (www.nsta.org)

Kiemelt készségek,
képességek

3.

Képi és szöveges információk
egybevetése

A tartalmi jegyek azonosítása a képeken.
A megfelelő ábra ki
választása a szövegből
nyert információk alapján, képaláírás szerkesztése.

Nyelvi-logikai elemek
értelmezése.
Tájékozódás a szövegben.
A szövegstruktúra felismerése.
A szöveg tipográfiai
képének tudatos fel
mérése..

Lényegkiemelés

2.

•• Nevek, kulcsszavak ke
resése
•• Új fogalmak felismerése
•• A fogalmak logikai kap
csolata (hasonlóság, eltérés)

Áttekintő olvasás

Az anyag részecskéinek átte
kintése
Áttekintő olvasás: globális meg
értés

1.

I.	A teljes szöveg áttekintése, megértése (1x15 perc)

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

MODULVÁZLAT

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.
Lényegkiemelés
megadott szempontok szerint.

Néma olvasás egyéni tempóban.
A szöveg logikai me
netének (időrendi
ség) felismerése.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Frontális, vagy
csoportos, vagy
önálló

Frontális vagy
egyéni

Frontális vagy
eg yéni

Munkaformák

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg, melléklet;
Munkalap (1)

Szöveg

Szöveg, melléklet;
Munkalap (1)

Eszköz
(mellékletben)
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Adott szempontú lényegkiemelés.

1.

Információkeresés.
Tájékozódás a szótárban, szócikkben.

Szakszókincs
Az új fogalmak jelentése

2.

•• Szójelentés
•• A fogalom fejlődése
•• Jelentései

Szócikk készítése

Információkeresés.
Szövegértés alapján az új
tudás integrációja.

III. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Új fogalom megértése.
Meglévő szókincs fel
elevenítése.

Definíció – Ismétlés
A definíció szerkezeti egysé
geinek felismerése, elkülö
nítése, táblázatba foglalása

II.	Szókincsfejlesztés (1x15 perc)

Fürtábra készítése

Kiemelt készségek,
képességek

1.

4

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Ez a feladat alkal
mas a differenciá
lásra; a gyorsabban
haladó tanulók
számára ajánlott ez
a feladat.

Önálló magyarázat

•• Jelentés meg
adása
•• Táblázatba fog
lalás

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Homogén
csoportok

Önálló vagy
csoportos

Önálló

Páros vagy
egyéni

Munkaformák

Néma olvasás,
kiemelés önálló
munka írásban,
megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg
Munkalap (2)

Munkalap (2)

Szöveg (1)
Munkalap (2)

Munkalap (1)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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Értékelés
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban.
Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében;
Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd Munkalap!);
A hibátlan munka értékelése (minta alapján);
A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete
1.	A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A fizika tantárgy szakszókincsének hatékony elsajátítása, a definíció szerkezetének ismétlése. Információkeresés adott szempont szerint, szöveges és képi információ együttes feldolgozása.
Feladat
A szöveg globális megértése
Szempontok megadása:
•• Tudósok nevének megkeresése
•• Az egyes elméletek lényegének kiemelése aláhúzással
(kulcsszavak keresése)
•• Az atommodell-elméletek történeti fejlődésének átlátása, 
a hasonlóságok és eltérések megfigyelése
•• A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos felmérése (a
számozott szövegek az atomelmélet fejlődésének egy-egy
fokát jelzik)
Feladat
Képi és szöveges információk egybevetése
•• A melléklet képeinek hozzárendelése a megfelelő szöveg
részekhez
•• Az atommodellek elnevezését a képek alá írják;
•• Fürtábra készítése az információk rendszerezése alapján
Az önálló munka értékelése
Csoportos megbeszélés keretében a megoldások ellenőrzése,
összevetése, az ágrajz kivetítése fólián.
Irányító kérdések, pótlás.

•• Néma, értő olvasás egyéni
tempóban.
•• Lényegkiemelés (nevek,
elméletek) aláhúzással meg
adott szempontok szerint.
•• A szövegszerkezet fel
építése, lényeges és lé
nyegtelen információk
megkülönböztetése.

•• A szövegből nyert infor
mációk és a képi adatok
összevetése, a megfelelő
ábra hozzárendelése a róla
szóló szöveghez.
•• Képaláírás szerkesztése az
olvasottak alapján (a legszükségesebb információk
megadásával).
•• Ágrajz készítése.
•• Egyéni megoldások és a
kivetített ágrajz összevetése;
ha szükséges, javítják.
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II. Szókincsfejlesztés
Tanári tevékenység

Feladatok
Fogalmak meghatározása
•• A definíció szerkezetének vizsgálata megadott szempontok
alapján
•• Táblázatértelmezés: a nyelvi szerkezet felismerése
•• Táblázat kitöltése

Differenciálási lehetőségek
Ez a modul az előző évben a definícióról tanultak ismétlése – a
feladatok megoldása így mindenki számára kötelező, lehetőleg
önálló munkával.
Az önálló munka értékelése
A helyes megoldások írásvetítővel vagy projektorral kivetíthetők, a tanulók saját megoldásaikat ezekkel összevetve ellenőrizhetik. Így egyrészt a figyelmes, pontos olvasásra, másrészt
az önellenőrzés egyik egyszerű módjának elsajátítására nyílik
lehetőség.
Feladat
Szakszókincs
•• A szövegben megjelenő új fogalmak (atommag, proton,
elektron) meghatározása a tanult definíciószerkezet segítségével.
•• Szócikk (atom) készítése megadott szempontok szerint a
szöveg alapján (eredet, jelentés, történeti fejlődés); a meg
oldáshoz szaklexikonok használatára is szükség lehet.
Differenciálási lehetőségek
A szócikk készítése lehet csupán az érdeklődő diákok számára
kitűzött feladat.  
Az egyes tanulók érdeklődésének megfelelően további (lehetőleg otthon elvégezhető projekt) feladat lehet egy tudománytörténeti korszak atomelméletének ismertetése, vagy az atom részeit jelölő elnevezések nyelvi eredete és magyarázata, esetleg
szócsaládok feltérképezése.

Tanulói tevékenység

•• Táblázat önálló, néma tanul
mányozása.
•• A definíció szerkezetének
három elemét megnevezni
az előző évben tanult szerkezet felidézésével: meghatározandó fogalom, besorolás,
megkülönböztető jegy.
•• Az elemek elnevezésének
tudatosítása és gyakorlása.
•• Önálló írásbeli szöveg
alkotás.
•• A megoldás frontális megbeszélése.

•• A szöveg néhány új fogalmának értelmezése:
atommag, proton, elektron
•• Meglévő ismeretananyag fel
elevenítése, felhasználása az
új tananyag megértésében
– kémia, történelem.

Tanári útmutató
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elektromosságtan
Szöveg (1)
1.
Démokritosz (i.e. 460–370) szerint a testek parányi, tovább már nem osztható részecskékből
épülnek fel. Ezek az oszthatatlan részecskék
az atomok. A különböző anyagok atomjai
egymástól alakban különböznek. Így az édes
anyagok atomjai gömbölyűek, a csípőseké hegyesek. Az atomokat az üres térben a vonzás
és taszítás mechanikai kölcsönössége mozgatja.
2.
Pierre Gassendi (1592–1655) francia evangéli
kus lelkész volt, aki az atomokat szilárd
részecskéknek tartotta. Elképzelései szerint
az atomok az ürességben (vákuum) mozognak, az azonos minőségű atomok egyformák,
a különböző atomok nagyságban és formában
térnek el egymástól, és az atomok egymáshoz
kis kapcsokkal kötődnek.

tatlanságába vetett hit. Mivel az atom kifelé
elektromosan semleges, a negatív töltésű elektronokon kívül pozitív töltésnek is kell lennie az
atomban. Thomson úgy képzelte el az atomot,
mint egy mazsolás pudingot: a pozitív töltésű
anyagban (puding) elektronok (mazsolák) helyezkednek el. Thomson kiemelkedő munkásságát 1906-ban Nobel-díjjal jutalmazták.
5.
A mazsolás puding atommodelljét Thomson
egyik kiváló tanítványa, Ernest Rutherford
cáfolta meg 1911-ben. Mérési eredményei
alapján kiderült, hogy az atomok tömegének
nagy része egy igen kicsiny központi magban
(atommag) összpontosul. A Rutferford által
felállított ún. bolygómodell szerint az atomban a nagy tömegű, de kis méretű mag körül
az elektronok úgy keringenek, mint a bolygók
a Nap körül.

3.
John Dalton (1766–1844) angol kémikus kísérletei alapján megállapította a többszörös súly
viszonyok törvényét. Ezek a törvények azt a
tapasztalati tényt fogalmazták meg, hogy egy
vegyületben résztvevő elemek aránya mindig
ugyanaz, akármennyi anyagból keletkeznek
is. Dalton érdeme az, hogy a kísérleti eredményeket az atomok létezésével magyarázta és
bizonyította. Elképzelése szerint az anyagokat
olyan atomok építik fel, melyek oszthatatlan,
kicsiny gömbök.

6.
A bolygómodellről elég hamar kiderült, hogy
nem lehet helyes, mert a keringő elektron
energ iát veszít, melynek következtében a másodperc töredéke alatt belezuhanna a magba,
és ilyen atom nem létezhetne. 1913-ban Niels
Bohr azzal egészítette ki a modellt, hogy az
elektronok csak bizonyos pályákon keringhetnek (elektronhéjak), de azokon energiaveszteség nélkül. Sommerfeld 1920-ban a Bohr-modellt módosította azzal, hogy az elektronok
nemcsak kör, hanem ellipszis alakú pályán is
mozoghatnak

4.
A 19. század végéig az atomokat apró, rugalmas,
tovább nem osztható, szabályos alakú testecs
kéknek vélték. Miután ismeretessé vált, hogy
bizonyos anyagokból elektronok válthatók ki,
arra következtettek, hogy az atom tovább oszt
ható, és alkotórészeinek egyike az elektron.
1897-ben Joseph John Thomson a katódsu
garak tanulmányozása során kimutatta, hogy
azok kisméretű, negatív töltésű részecskékből
állnak, melyek minden atomban jelen vannak.
Az elektronnak elnevezett részecske felfedezése nyomán szertefoszlott az atom osztha-

7.
Tizenöt évvel Rutherford mérései után forradalmi változás következett be. Werner Heisenberg
(1925), Erwin Schrödinger (1926) és mások kuta
tásai nyomán megszületett a kvantummechani
ka, mely választ adott az atomok szerkezetével
kapcsolatos kérdésekre is. Munkásságuk nyomán kialakult az atomok hullámmodellje, mely
szerint nem ismerhetjük az elektronok pontos
helyét az atomon belül, de meghatározhatjuk
azt, hogy hol milyen eséllyel fordulnak elő. Az
atommagot felhő (vagy köd) módjára veszik
körül az elektronok.
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MELLÉKLET

1.

2.

3.		

4.

Tanári útmutató
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munkalap (1)
Az anyag részecskéinek szerkezete
1. 	A gondolkodó ember szinte létezése kezdetétől vizsgálja az őt körülvevő anyag szerkeze
tét. Az alábbi szövegek ennek a gondolkodásfolyamatnak egy-egy állomását jelzik.
a) Húzd alá az egyes szövegekben az elmélet fejlődésében jelentős szerepet játszó tudósok
nevét!
b) Emeld ki aláhúzással azokat a szavakat, amelyek az egyes tudósok elméletének lényegét
jelzik!
1
.
Démokritosz (i. e. 460–370) szerint a testek parányi, tovább már nem osztható részecskékből
épülnek fel. Ezek az oszthatatlan részecskék az atomok. A különböző anyagok atomjai egymástól alakban különböznek. Így az édes anyagok atomjai gömbölyűek, a csípőseké hegyesek. Az
atomokat az üres térben a vonzás és taszítás mechanikai kölcsönössége mozgatja.
2
.
Pierre Gassendi (1592–1655) francia evangélikus lelkész volt, aki az atomokat szilárd részecskék
nek tartotta. Elképzelései szerint az atomok az ürességben (vákuum) mozognak, az azonos minőségű atomok egyformák, a különböző atomok nagyságban és formában térnek el egymástól,
és az atomok egymáshoz kis kapcsokkal kötődnek.
3
.
John Dalton (1766–1844) angol kémikus kísérletei alapján megállapította a többszörös súlyviszo
nyok törvényét. Ezek a törvények azt a tapasztalati tényt fogalmazták meg, hogy egy vegyületben résztvevő elemek aránya mindig ugyanaz, akármennyi anyagból keletkeznek is. Dalton
érdeme az, hogy a kísérleti eredményeket az atomok létezésével magyarázta és bizonyította.
Elképzelése szerint az anyagokat olyan atomok építik fel, melyek oszthatatlan, kicsiny gömbök.
4
.
A 19. század végéig az atomokat apró, rugalmas, tovább nem osztható, szabályos alakú testecs
kéknek vélték. Miután ismeretessé vált, hogy bizonyos anyagokból elektronok válthatók ki, arra
következtettek, hogy az atom tovább osztható, és alkotórészeinek egyike az elektron.
1897-ben Joseph John Thomson a katódsugarak tanulmányozása során kimutatta, hogy azok
kisméretű, negatív töltésű részecskékből állnak, melyek minden atomban jelen vannak. Az elektronnak elnevezett részecske felfedezése nyomán szertefoszlott az atom oszthatatlanságába vetett hit. Mivel az atom kifelé elektromosan semleges, a negatív töltésű elektronokon kívül pozi
tív töltésnek is kell lennie az atomban. Thomson úgy képzelte el az atomot, mint egy mazsolás
pudingot: a pozitív töltésű anyagban (puding) elektronok (mazsolák) helyezkednek el. Thomson
kiemelkedő munkásságát 1906-ban Nobel-díjjal jutalmazták.
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5
.
A mazsolás puding atommodelljét Thomson egyik kiváló tanítványa, Ernest Rutherford cáfolta
meg 1911-ben. Mérési eredményei alapján kiderült, hogy az atomok tömegének nagy része egy
igen kicsiny központi magban (atommag) összpontosul. A Rutferford által felállított ún. bolygómodell szerint az atomban a nagy tömegű, de kis méretű mag körül az elektronok úgy keringenek, mint a bolygók a Nap körül.
6
.
A bolygómodellről elég hamar kiderült, hogy nem lehet helyes, mert a keringő elektron energiát
veszít, melynek következtében a másodperc töredéke alatt belezuhanna a magba, és ilyen atom
nem létezhetne. 1913-ban Niels Bohr azzal egészítette ki a modellt, hogy az elektronok csak bizonyos pályákon keringhetnek (elektronhéjak), de azokon energiaveszteség nélkül. Sommerfeld
1920-ban a Bohr-modellt módosította azzal, hogy az elektronok nemcsak kör, hanem ellipszis
alakú pályán is mozoghatnak.
7
.
Tizenöt évvel Rutherford mérései után forradalmi változás következett be. Werner Heisenberg (1925), Erwin Schrödinger (1926) és mások kutatásai nyomán megszületett a kvantummechanika, mely választ adott az atomok szerkezetével kapcsolatos kérdésekre is.
Munkásságuk nyomán kialakult az atomok hullámmodellje, mely szerint nem ismerhetjük az
elektronok pontos helyét az atomon belül, de meghatározhatjuk azt, hogy hol milyen eséllyel
fordulnak elő. Az atommagot felhő (vagy köd) módjára veszik körül az elektronok.
c) Tanulmányozd a mellékletben összekevert atommodelleket, majd állapítsd meg, melyik
szöveget illusztrálhatnák! Írd a képek alá a modell nevét!
1. Rutherford; 2. Sommerfeld; 3. Bohr; 4. Démokritosz; 5. Thomson
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Tanári útmutató

2. 	Egészítsd ki az alábbi fürtábrát a szöveg alapján! Könnyítésül néhány adatot előre beír
tunk. (A feladat megoldásában segítenek az előző feladatban kiemelt kulcsszavak.)

atom

oszthatatlan

Démokritosz

tovább osztható

Gassendi

Thomson

Dalton

Rutherford

Bohr,
Sommerfeld

Heisenberg,
Schrödinger
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munkalap (2)

Szakszókincs, definíció (ismétlés)
1. 	Az elmúlt tanévben megismerkedtetek a definíció fogalmával, általános szerkezetével.
Elemezzétek az alábbi meghatározásokat, majd töltsétek ki a táblázatot a tanult módon!
a) Az atom szerkezetét magyarázó elméletet atommodellnek nevezzük.
b) A molekula az anyagnak az a legkisebb része, amelyen még föllelhetők az illető anyag
vegyi tulajdonságai.
c) A zokat a részecskéket, amelyekben a protonok és elektronok száma különbözik, ionoknak nevezzük.  
d) Az atomfizika a fizikának az atom szerkezetével és tulajdonságaival foglalkozó ága.
Meghatározandó
fogalom

Besorolás

Megkülönböztető jegy

atommodell

elmélet

az atom szerkezetét magyarázza

molekula

az anyag része

•• legkisebb rész
•• hordozza az illető anyag vegyi
tulajdonságait

ionok

részecskék

amelyekben a protonok és elektronok száma különbözik

atomfizika

a fizika ága

az atom szerkezetével és tulajdonságaival foglalkozik

2. 	Alkosd meg a következő fogalmak definícióját!
Atommag
Az atommag az atomnak protonokból és neutronokból álló központi része.
Proton
A proton az atommag pozitív töltésű alkotórésze.
Elektron
Az atomnak az atommag körül keringő negatív töltésű elemi részecskéjét elektronnak nevezzük.

Tanári útmutató
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3. 	Készítsd el az atom szó lexikonbeli szócikkét az alábbi szempontok alapján: a szó erede
te, tudományos és köznyelvi jelentése, rövid tudománytörténeti áttekintés – lásd Szöveg
(1)!
Atom
A görög atomosz szóból származik, jelentése ’oszthatatlan’. Ennek megfelelően a 19. század
végéig az atomokat apró, rugalmas, tovább nem osztható, szabályos alakú testecskéknek vélték.
1. Fiz Vegy Kémiai elemeknek vegyészeti eljárásokkal tovább nem osztható legkisebb része.
2. vál Valaminek parányi része.

Elektromos teljesítmény
és fogyasztás

Fizika a mindennapokban – információ
keresése és értelmezése

Elektromos teljesítmény és fogyasztás 19

Tanári útmutató

MODULLEÍRÁS
A modul célja

A fizikaórán megszerzett ismeretek alkalmazása a mindennapi
életben. Információkeresés adott szempont szerint: táblázat és
ábra adatainak leolvasása, értelmezése, gyakorlati szempontok
szerinti összevetése. Adatok érvként való felhasználása.

Időkeret

3x15 perc

Ajánlott korosztály

14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag
•• Az egyenáram hatásai
Követő tananyag
•• Az egyenáramról tanultak összefoglalása

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben

••
••
••
••

Tantervi kapcsolódások:
Kémia 7–8. évfolyam – Az anyag tulajdonságai
Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – A mindennapok
tájékoztató szövegeinek megértése, információkeresés módjai;
•• Életvitel – Környezettudatos magatartás kialakítása, a fizika
eredményeinek felhasználása a mindennapi életben
Szűkebb környezetben
•• A szövegértés fejlesztése a fizika tantárgyhoz kapcsolódó
hétköznapi szövegekben (háztartási gépek teljesítménye,
hatékonysági táblázata, áramszámla);
•• A szövegalkotás fejlesztése: rövid, érvelő szövegek megfogalmazása fizikai adatok felhasználásával;
•• Magyar nyelv és irodalom: nem szövegszerű információk
olvasása, megfelelő szempontok szerinti válogatása és rövid
szöveggé alakítása.

A képességfejlesztés 
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Kötött formájú nem szövegszerű információhordozók olvasása, megértése; adott szempontú lényegkiemelés. Következtetések, érvek megfogalmazása
Ember a természetben műveltségterület:
Gyakorlati fizika – milyen szempontok szerint válasszunk
háztartási gépet, hogyan értelmezzük áramszámlánkat?
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Módszertani ajánlás
Gyakori vád a természettudományos tárgyakkal szemben, hogy nagyon elvont ismereteket
közvetítenek. Ezért választottunk olyan anyagrészt ennek a három rövid modulnak a tárgyául,
amelyek pontosan azt mutatják meg, hogyan lehet hasznunkra például egy új háztartási gép
vásárlásakor a tanórán megszerzett ismeret. Ennek érdekében az elektromos munka és teljesítmény kapcsán három olyan példát hoztunk, amellyel nap mint nap találkozhatunk. Az efféle
szövegek (táblázat, számla) felépítésének tudatos és elemző vizsgálata elengedhetetlennek látszik a környezettudatos állampolgári léthez. Ezen a téren is szükséges tehát a folyamatos és fokozatos fejlesztés. A megismert adatok birtokában már elkezdhetjük a rövid, könnyen átlátható,
egyszerű szövegek létrehozását, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Ezért igyekeztünk
a modulok végére egy-egy rövid szövegalkotási feladatot illeszteni. Ezek megoldása történhet
órán vagy  házi feladat  formájában.
A modulra szánt időkeretet 3x15 percben határoztuk meg. Az egyes modulokhoz több feladat került, ezek mindegyikét nem fontos megoldani, a tanár választhat a képességszint és a
felhasználható idő szerint.  

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok
•• Tudás Fája
•• Természet Világa
•• Élet és Tudomány
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek
•• Természettudományi Kislexikon (Akadémiai Kiadó, 1989.)
•• Öveges József: Érdekes fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)
•• Öveges József: Kis fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)
Internet
•• Háztartási gépek energiafogyasztása (www.okoszolgalat.hu)

Kiemelt készségek,
képességek

Tájékozódás a szövegben.
A táblázat formai,
tipog ráfiai jegyeinek
felmérése.

Lényegkiemelés

2.

Az általános információk és a táblázatban meg
adott konkrét adatok
összevetése és következtetés levonása;.
A megfelelő információk
kiválasztása.

Fantázianév eredetma
gyarázata.

Következtetés levonása

Szövegalkotás

3.

4.

•• Adatok keresése megadott
szempontok szerint
•• A táblázat sajátos jelöléseinek feloldása, megértése

Áttekintő olvasás.
Szöveg és táblázat együt
tes olvasása, megértése.

A mosógép hatékonyságának
jellemző adatai
Áttekintő olvasás: globális meg
értés

1.

I. A teljes szöveg áttekintése, megértése (1x15 perc)

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

A MODULVÁZLAT

Lényegkiemelés megadott
szempontok szerint (fordu
latszám, víz- és energiafo
gyasztás, gazdaságosság).

Néma olvasás egyéni tempóban.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Páros vagy
egyéni

Önálló

Páros vagy
egyéni

Páros vagy
egyéni

Munkaformák

Közös
megbeszélés

Közös
megbeszélés

Közös
megbeszélés

Közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (1)

Szöveg (1);
Melléklet (1);
Munkalap (1)

Szöveg (1);
Melléklet (1);
Munkalap (1)

Szöveg (1);
Melléklet (1);
Munkalap (1)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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1.

Sajátos műfajú szövegek
(képek) létrehozása.

Reklám
Megszerzett információk krea
tív alkalmazása

3.

A feladat megoldásában
lehetőség van különböző
munkaformák megválasztá
sára, önkéntes csoportszerveződésre, munkamegosztásra. Információk 
képpé alak ítása, a figye
lemfelkeltés eszközei.

Különböző megoldások elfogadhatók, ha megfelelő
indoklással teszi ezt a tanu
ló.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

•• Szó- és fogalommagyarázat
•• Szöveg és adat egyeztetése
•• Információkeresés

Áramszámla értelmezése

Információkeresés
értelmező szöveg seg ít
ségével irányított kér
dések alapján.
Az új tudás alkalmazása
a mindennapokban.
Különböző számlák ösz
szevetése.

III. Fogalommagyarázat – a tantárgyi ismeretek alkalmazása (1x15 perc)

Táblázat adatainak ösz
szegzése egy új, más formátumú táblázatban.

Megadott kritériumok
alapján választás a le
hetőségek közül.
Információkeresés.

Energiacímke
Megszerzett információk más
szempontú felhasználása

Körülmények és lehetőségek
átlátása, döntés meghozatala és
alátámasztása érvekkel

Szituációs játék

2.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

II. Információkeresés (1x15 perc)

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Egyéni vagy
páros

Lehetőleg páros
vagy csoportos

Önálló

Önálló

Munkaformák

Néma olvasás, kieme
lés,
önálló munka írásban,
megbeszélés

Kiállítás

Megbeszélés

Különböző
érvek,
vélemények
összevetése

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg (2);
Melléklet (3, 4);
Munkalap (3)

Melléklet (2);
Munkalap (2)

Melléklet (1);
Munkalap (2)

Eszköz
(mellékletben)
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Értékelés
A szűk időkeret az önellenőrzésre és a frontális ellenőrzésre ad lehetőséget, a folyamatos tanári
visszajelzés, a hibák folyamatos javítása elengedhetetlen.
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében;
•• Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd Munkalap!);
•• A hibátlan munka értékelése (minta alapján);
•• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása
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A feldolgozás menete

I. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Hétköznapi fizika: megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. Információkeresés adott szempont szerint, szöveges és
nem szöveges információ együttes feldolgozása. Adatok érvként való felhasználása.
Feladat
A szöveg globális megértése
Szempontok megadása a táblázat olvasásához

Feladat
Lényegkiemelés
•• Adatok keresése megadott szempontok szerint

Feladat
Következtetés levonása
A mosógépek műszaki adatai közül csak a víz- és energiafo
gyasztásra vonatkozókat kell figyelembe venni.

•• Néma, értő olvasás egyéni
tempóban.
•• Szöveg és táblázat együttes
feldolgozása.

•• Adatkeresés (fordulatszám,
víz- és energiafog yasztás,
töltési súly, gazdaságosság)
aláhúzással megadott szempontok szerint.
•• Lényeges és lényegtelen
információk megkülönböztetése.
•• Táblázat jelöléseinek megértése.

•• Megfelelő információk kiválasztása.
•• Általános információk és
konkrét adatok összevetése.
•• A fentiek alapján követ
keztetés megfogalmazása.

Tanári útmutató
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Feladat
Szövegalkotás
Fantázianév magyarázata

•• Néhány mondatos ma
gyarázó szöveg létrehozása.

Differenciálási lehetőségek
A mosógéptípusok jellemző adatait minden tanulónak tudnia
kell értelmezni, ha szükséges, csoportos vagy páros munkaformában segíthetik egymást az értelmezésben. A márkanév magyarázata lehetőséget ad arra, hogy a műszaki leírást választók
mellett az irodalmi élmény, fantázia és asszociáció segítségével
a kevésbé érdeklődő tanulók is sikerrel oldhassák meg a feladatot.
Az önálló munka értékelése
Csoportos megbeszélés keretében a megoldások ellenőrzése,
összevetése.
A szövegalkotási feladatban értékeljük a szellemes, ötletes meg
oldásokat! Az értékelésbe a csoport, illetve osztály is bevonható. Amennyiben az osztály aktivitása lehetővé teszi, hagyjuk,
hogy az értékelést teljes egészében ők végezzék el!

II. Információkeresés
Tanári tevékenység

Feladatok
Szituációs játék
Döntés adott szituációnak megfelelően
Érvek megfogalmazása adatok segítségével

Feladat
Energiacímke

•• A megszerzett információkból adott szempontú válogatás
•• Az információk új formátumba helyezése

Tanulói tevékenység

•• Táblázat önálló, néma tanulmányozása.
•• A megadott kritériumoknak
megfelelő információk, adatok keresése.
•• A lehetőségek felmérése,
mérlegelés, a döntés ér
vekkel való alátámasztása.
•• A megoldás frontális megbeszélése.

A kiválasztott mosógép adatai
nak segítségével energiacímke
készítése.
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Feladat
Reklám
Megszerzett információk kreatív feldolgozása
Sajátos műfajú szöveg (reklámanyag) alkotása

Differenciálási lehetőségek
A reklámhordozók készítése lehetőséget nyújt heterogén
csoportokban való munkára. Rávilágíthatunk a reklám befolyásoló (manipulatív) eszközeire. Az értékelésben támaszkodjunk a tanulók értékelésére! A legjobban sikerült munkákból
kiállítást is szervezhetünk.

FIZIKA 8.

•• A megszerzett ismeretek
transzformálása egy más
típusú szöveggé (képpé).
•• Információválogatás.
•• Adatok újrarendezése az
előnyös vonások hangsúlyozása.

III. Fogalommagyarázat – a tantárgyi ismeretek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat
Áramszámla értelmezése

Tanulói tevékenység

•• Szó- és fogalommagyarázat.
•• A megadott kritériumoknak
megfelelő információk, adatok keresése.
•• Szöveg és adat egyeztetése
irányított kérdések alapján.
•• Különböző számlák ösz
szevetése.
•• Térképolvasás.

Tanári útmutató
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ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS
Szöveg (1)

Szöveg (2)

A mosógép

Minden számla tartalmazza annak típusát:
elszámoló vagy részszámla. Az áramot csak
évente vagy negyedévente egyszer olvassák
le (ez az elszámoló számla), a köztes időszakokban becsült fogyasztás alapján történik a
fizetés (ez a részszámla).
A számla felső részében találhatók még:
•• a szolgáltatóról szóló információk és az elérhetőség;
•• a számlára vonatkozó adatok;
•• az ügyfélre vonatkozó adatok, pl.: az ügyfél neve és címe (megfelelően hajtogatva ez
a boríték címzése is).

1. Általános tudnivalók
Ha környezettudatosan szeretnél mosógépet választani, akkor elsődleges szempont,
hogy mennyi energia, illetve víz fogy a mosás során. A mosógépek energiafogyasztása
0,4 és 1,9 kWh között, vízfogyasztása pedig
40 és 85 liter között változik. Egy környezettudatos ember célja minél kisebb fogyasztású mosógép kiválasztása. Hosszú távon még
a befektetett pénzed is megtérül, hiszen kevesebbet fizetsz majd a vízdíjra, illetve a villamosműveknek. 2000. július 1-jétől a mosógépgyártók egy energiacímkét kötelesek
felragasztani a forgalomba hozott mosógépekre. Az ENERGIACÍMKE tartalmazza az
energia- és vízfogyasztási adatokat, a mosóhatás és centrifugahatékonyság osztályozását,
a centrifugálás maximális fordulatszámát és a
betölthető száraz ruhák mennyiségét. Az osztályozás A-tól G-ig terjed, ahol A a legjobb, a G
pedig a legg yengébb teljesítményt jelöli.

2. Üzemeltetési, karbantartási tanácsok
•• Ha van energiatakarékos program, akkor
használd gyakran! Ekkor a mosás 60 oCos helyett 40oC-os mosóvízben történik,
meghosszabbított mosási idővel, viszont
intenzívebb mosással. Ez azért energiatakarékos, mert az energiafogyasztás kb.
90 %- ért felelős vízmelegítést csökkentjük a 10 %- ért felelős forgatási energia nö
velésével.
•• A maximális mosható ruhamennyiségnél
többet soha ne rakj a gépbe, mert az rontja a mosóhatást! Kevesebbet se, mert azzal
energiát és vizet pazarolsz!
•• Használd a hőfokszabályozót! Például ke
vésbé koszos ruhákat elég 40 oC-os vízben
mosni. 90 oC-os vízben pedig – csak nagyon
ritkán – a rendkívül szenynyezett ruhákat
mosd!

Középütt található a tényleges számla,
mely az alábbiakat tartalmazza:
•• Elszámolási időszak: az az időszak, amely
re a számla vonatkozik;
•• Mérő gyári száma: a gyártási szám, mely
nek segítségével a mérőeszköz azonosítható;
•• Előző – utolsó mérőállás: az előző (tény
leges) leolvasás során rögzített mérőállás;
•• Fogyasztás mennyisége: az elszámolási
időszak napjaira megállapított fogyasztás
mennyisége, annak egységára és ÁFÁ-ja;
•• Elszámolási időszak számlaösszege: az előző leolvasás óta fogyasztott villamos energia ellenértéke;
•• Részszáml(ák) összege: a becsült adatok
alapján fizetett számlák;
•• Jelen számla szerinti végösszeg: az előző
két sor különbözete.
A számla legalján található adatok tájékoztató jellegűek.
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MELLÉKLET
1. Energiacímke

FIZIKA 8.

Tanári útmutató

2. Áramszámlák
A)
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Tanári útmutató
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munkalap (1)

A mosógép I.
Váratlanul meghibásodott a mosógépetek. A szerelő szerint a megjavítása már többe kerülne,
mint egy új. A családi tanács úgy döntött, hogy vesztek egy korszerű, energiatakarékos mosógépet. Megígérted, hogy az interneten utánanézel, milyen adatokat érdemes figyelembe venni
a vásárláskor. Érdekes honlapra bukkantál: a legfontosabb adatokat és információkat a szöveg
(1)-ben és a mellékletben találod.
1. 	Jelöld a táblázatban azokat az adatokat, amelyek az alábbi szempontoknak legjobban
megfelelnek!
a) a legkisebb centrifuga-fordulatszám – Azúr (600)
b) a legmagasabb vízfogyasztás – Maxi (60 l)
c) az azonos töltési súly – Mos6ás és Patyolat (5 kg)
d) a legalacsonyabb energiafogyasztás – Hófehér (0,76)
e) a leggazdaságtalanabbul működő gép – Patyolat (G)

2. 	Milyennek tekinthetők az itt megnevezett mosógépek energia- és vízfogyasztásuk alap
ján?
Középkategóriások: „A mosógépek energiafogyasztása 0,4 és 1,9 kWh között, vízfogyasztása pedig 40 és
85 liter között változik.”
3. 	Válaszd ki két mosógép márkanevét, és röviden adj magyarázatot az elnevezésekre!
Minden szellemes és kreatív megoldás elfogadható.
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munkalap (2)

A mosógép II.
1. 	A következő szempontokat figyelembe véve válaszd ki, melyik mosógép lenne
a legalkalmasabb a családod számára!
a) Egy nyolcadik emeleti lakásban élsz szüleiddel, két testvéreddel és a nagymamáddal.
– Mivel sokan vannak a családban, olyan gép kell, amely sok ruhát képes egyszerre befogadni; a legmegfelelőbb ebből a szempontból a Maxi.
b) A szomszédban lakó idős néni gyakran panaszkodik a lakásotokból átszűrődő zajra.
– Törekedni kell a legkisebb zajszintű gép kiválasztására, ez a Mos6ás.
c) A ruhát a lakásban tudjátok szárítani, mivel nincs erkélyetek.
– Magas fordulatszámú centrifuga kell, hogy minél szárazabb legyen a kiterített ruha; az Azur kivételével ennek a szempontnak bármelyik gép megfelel.
d) Édesanyád nagyon beosztja a pénzt, ügyel arra, hogy feleslegesen ne égjenek a villanyok,
a csöpögő csapot gyorsan megcsináltatja, hogy ne folyjon el sok víz.
– Itt két szempont is érvényesülhet, egyrészt legyen minél kisebb a vízfogyasztás, másrészt jó, ha van
a gépnek energiatakarékos programja.
Minden szempontot figyelembe véve a legvalószínűbb megoldás a Maxi vagy a Mos6ás lesz. A tanulók
érvelhetnek a kiválasztott márka mellett a táblázat adatai alapján.
2. 	Töltsd ki az energiacímkét annak a mosógépnek az adataival, amelyikre a választásod
esett!
A választástól függően értelemszerű a kitöltés.
3. 	Készítsetek reklámhordozókat (szórólap, plakát, embléma stb.) az egyik mosógéphez! Ne
feledjétek kiemelni, hogy kinek és miért ajánljátok a kiválasztott terméket!
Minden kreatív és ötletes megoldás elfogadható.

Tanári útmutató
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MUNKALAP (3)

Az elektromos energiafogyasztás
1. 	Könnyen előfordulhat, hogy szüleid hosszabb időre elutaznak, így a közben érkezett
áramszámlán neked kell eligazodnod. Ehhez nyújtanak segítséget a Szöveg (2)-ben talál
ható információk és a melléklet mintaszámlája.
1. Milyen időszakonként olvassák le a villanyóráról a tényleges fogyasztást?
Negyedévente vagy évente.
2. Hány részszámlát és hány elszámolási számlát kaphatsz kézhez egy évben?
(A válaszadásnál vedd figyelembe a tájékoztatóban – Szöveg (2) – szereplő lehetőségeket!)
Negyedévente történő leolvasás esetén 4 elszámolási és 8 részszámla, évente történő leolvasásnál 1
elszámolási és 11 részszámla.
3. Milyen adatokat közöl a szolgáltató saját magáról?
Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, adószám, számlaszám)
A következő kérdések a mellékletben található A) jelzésű számlamintára vonatkoznak.
4. Mikor állították ki a számlát?
2003. 12. 04.
5. Melyik az utolsó nap, amikor rendezheted a tartozásodat?
2003. 12. 18.
6. Milyen befizetési módok jöhetnek szóba?
Csekk, készpénz-átutalási megbízás, személyes befizetés
7. Írd le a mintaszámláról az elszámolási időszakot!
2003. 09. 01. – 2003. 12. 01.
8. Miért lehet fontos, hogy a számlán megjelenik a mérő gyári száma?
Azonosítható, hogy valóban a szóban forgó készüléket olvasták-e le, módot adhat az esetleges reklamációra.
9. Mikor volt az előző leolvasás?
2003. 09. 01.
10. Mikor várható a következő?
2004. 03. 01.
11. Mennyi fogyasztást mutat a számla az előző leolvasás óta?
500 kWh
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12. Várhatóan mekkora fogyasztásról fog szólni a következő részszámla?
Kb. 160-170 kWh
2. 	Vesd össze a melléklet két számlamintáját, és jelöld a megegyező elemeket!
Szolgáltatói adatok, a fogyasztó adatai, az elszámolási időszak, a mérő gyári száma stb.
3. 	Vedd elő a legutóbbi áramszámlátokat, értelmezd az azon található információkat az elő
ző feladatban megbeszéltek alapján! (Az egyes áramszolgáltatók által kibocsátott szám
lák bizonyos részleteikben eltérhetnek a mellékletben található mintáktól.)

Az elektromos áram élettani hatása

Egy jelenség bemutatása különböző
kommunikációs helyzetekben
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A fizikaórán megszerzett ismeretek alkalmazása a mindennapi
életben. Információkeresés adott szempont szerint: táblázat és
ábra adatainak leolvasása, értelmezése. Rendelkező, figyelmeztető és tiltó táblák felismerése, értelmezése, újabb táblák létrehozása a szöveg alapján. Kooperatív munkával szerzett ismeretek
összegzése, felhasználása érvelő szöveg létrehozására. A tárgyhoz szorosan kapcsolódó elemek kiemelése.

Időkeret

1x90 perc

Ajánlott korosztály

14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag
•• Az egyenáram hatásai
Követő tananyag
•• Az egyenáramról tanultak összefoglalása

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
•• Tantervi kapcsolódások:
Földrajz – Meteorológiai jelenségek;
Biológia – Balesetvédelem, elsősegélynyújtás
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – A mindennapok
sajátos tájékoztató „szövegeinek” (figyelmeztető táblák)
megértése
Életvitel – Környezettudatos magatartás kialakítása, fizikai
jelenség élettani  hatása, balesetvédelem
Szűkebb környezetben
•• A szövegértés fejlesztése a fizika tantárgyhoz kapcsolódó
hétköznapi szövegekben (eszközleírás), különböző műfajú,
formájú szövegek feldolgozása (emlékirat, ismeretterjesztő
szöveg, vázlatszerűen tagolt tájékoztató szöveg)
•• A szövegalkotás fejlesztése: rövid szövegek létrehozása (működési elv, vélemény megfogalmazása), rövid beszéd összeállítása és előadása
•• Magyar nyelv és irodalom: az emlékirat műfaji sajátosságai,
jelzőtáblák értelmezése, szöveg jelzőtáblává alakítása
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Tanári útmutató

A képességfejlesztés 
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Képi és szöveges információk értelmezése, párosítása
és oda-vissza alakítása. Állítások igazságtartalmának
megítélése és indoklása. Következtetések, érvek megfogalmazása. Szókincsbővítés szótár segítségével.
Ember a természetben műveltségterület:
A mindennapi élet jelenségeinek fizikai magyarázata
(villámlás és villámhárító, a villámlás élettani hatásai,
balesetvédelem).

Módszertani ajánlás
A modul a fizika és a mindennapi élet összefüggését, összetartozását emeli ki a villám jelensége,
illetve a villámhárító kapcsán. Ennek részletes feldolgozását teszi lehetővé a kooperatív munka,
melynek eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy a kisebb csoportokban egy-egy problémaszeleten dolgozó diákok a modul végére összeállítsanak egy érvelő szöveget, amelyben a villámlás jelenségének megértése mellett annak élettani hatásai és az ellene való védekezés módjai
is megfogalmazódnak.
A feldolgozásban nagy szerepet szánunk a képi információk különböző megjelenéseinek,
szem előtt tartva az így szerzett tudás hasznát a mindennapokban. Az eddig jobbára a szöveg
megértését segítő illusztráló ábrák mellett ebbe a modulba beemeltük a környezetünket elárasztó, képpé formált szövegeket, a rendelkező, tiltó, figyelmeztető jeleket (táblákat). Ezek segítségével tudatosítható az, hogy mindegyik tábla hordoz a felismerhető képi hasonlóság mellett megegyezésen alapuló jelzéseket: például a kör alakú, pirossal szegélyezett és áthúzott tábla mindig
tiltást fejez ki. Az itt megszerzett ismeretek alátámaszthatóak és bővíthetőek a mindennapi élet
más területeiről ismert példákkal is, például KRESZ-táblák.
A modulra szánt időkeretet 90 perc, amelyből az első 45 percben közös munkával célszerű az alapszöveget (Robespierre) feldolgozni, majd a következő 45 percben önként szerveződő
csoportok egy-egy terület feldolgozását végzik, az óra végére eredményeik egyesítése után egy
rövid érvelő szöveg születik. Az egyes munkalapokon a feladatok megoldását munkamegosztással végezhetik, tehát nem minden diák old meg minden feladatot, de az összegzésnél megosztják egymással a külön-külön megszerzett információkat.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok
•• Tudás Fája
•• Természet Világa
•• Élet és Tudomány
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Ajánlott ismeretterjesztő könyvek
•• Meteorológia (TRIO Produkció, 2000.)
•• Öveges József: Érdekes fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)
Internet
•• thunder.nsstc.nasa.gov (villámlások fajtái)
•• weathereye.kgan.com (teendők villámlás esetén)
•• elektroman.uw.hu (balesetvédelem)
•• members.iif.hu (Robespierre: Emlékiratok, III. fejezet)
•• www.patika.hu (Kökény Zoltán: Veszélyes viharok: villámcsapás)
•• www.langlovagok.hu (Balesetvédelem)
•• www.sulinet.hu (A villámhárító)
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Kiemelt készségek,
képességek

Áttekintő olvasás.

Tájékozódás a szövegben.
Információkeresés.
Történeti és személyes
elemek elkülönítése.

Ritkán használt köz
nyelvi szavak jelen
tésének megadása szótár
segítségével. Hasonló
jelentésű szavak jelen
tésének megkülönböztetése.

Kereső olvasás, érvek
felismerése, kiemelése a
szövegből.

A szöveg globális áttekintése

Adatkereső olvasás
•• Adatok keresése megadott szempontok szerint

Szókincsfejlesztés

Érvek keresése a szövegben

1.

2.

3.

4.

I. A teljes szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

modulVázlat

Lényegkiemelés
megadott szempontok szerint.

Néma olvasás egyéni tempóban.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Páros vagy
egyéni

Egyéni vagy
páros

Egyéni

Egyéni

Munkaformák

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg (1);
Munkalap (1)

Szöveg (1);
Munkalap (1);
Értelmező kéziszó
tár

Szöveg (1);
Munkalap (1)

Szöveg (1);
Munkalap (1)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

Előzetes ismeretek aktivizálása, elvárások megfogalmazása pókábra se
gítségével.
Önellenőrzés.

Adott szempontú információkeresés. Hiányos
ábra kiegészítése szöveg
alapján, feliratok készítése.

Következtetések megfo
galmazása a táblázat
adatai alapján.

Előfeltevések megfogalmazá
sa és ellenőrzése

Illusztráció kiegészítése szö
veg alapján

Táblázat adatainak értelme
zése

1.

2.

3.

A villámlás

A Munkalap (2–4) feldolgozása
három különálló csoportban
történik, mivel azonban a
munkalapok nem azonos felépítésűek, az alábbiakban külön-külön részletezzük azokat.

II. Információkeresés, információfeldolgozás

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Különböző megoldá
sok elfogadhatók,
az egyes tanulók
előismeretei, asszo
ciatív képessége
különböző lehet.

Az egyes csoporto
kon belül a feladatok megoldását a
tanulók
érdeklő
désüknek
megfe
lelően megoszthat
ják.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Kooperatív

Kooperatív

Kooperatív

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Ötletek közös
gyűjtése,
megbeszélése

Módszerek

Tanulásszervezés

Melléklet (2);
Munkalap (2)

Szöveg (2);
Melléklet (1);
Munkalap (2)

Munkalap (2)

Eszköz
(mellékletben)
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Igaz – hamis?

Illusztráció kiegészítése
szöveg alapján.

A szó jelentésének vizsgálata: hárít-e a villámhárító?

Adott szempontú információkeresés. Láb
jegyzet használata.

A felismert ellentmondás
véleményezése.

A szövegből szerzett tu
dás alkalmazása.

Kép és szöveg összevetése

Szójelentés

Érv megkeresése a szövegben

Ellentmondás keresése

Indoklás megszerzett tudás
segítségével

2.

3.

4.

5.

Állítások igazságtartal
mának eldöntése a
megszerzett információk
alapján. A hamis állítások esetén indoklás.

Kiemelt készségek,
képességek

1.

A villámhárító

4.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)
Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Kooperatív

Kooperatív

Kooperatív

Kooperatív

Kooperatív

Kooperatív

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (3)

Szöveg (3);
Munkalap (3)

Szöveg (3);
Munkalap (3)

Szöveg (3);
Munkalap (3)

Szöveg (3);
Melléklet (3);
Munkalap (3)

Szöveg (2);
Melléklet (2);
Munkalap (2)

Eszköz
(mellékletben)
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1.

Megszerzett információk átte
kintése, válogatása, rendezése
a kommunikációs helyzetnek
megfelelően
•• Vázlatkészítés
•• Felkészülés a beszéd meg
tartására

Az adatok kiválogatása
és rendszerezése a témának és a beszédhelyzetnek megfelelően.
Beszéd megtartása váz
lat alapján.

Állítások igazságtartalmának eldöntése a
megszerzett információk
alapján. A hamis állítások esetén indoklás.

Igaz – hamis?

2.

III. Összegzés

Különböző jelzőtáblák
vizsgálata jelentés és
forma szempontjából,
alkalmazás megadott
szöveg és kép alapján.

Táblák jelentése
•• Jel és jelentés
•• Jelek csoportosítása
•• Általánosítás
•• Alkalmazás

Kiemelt készségek,
képességek

1.

A villámlás élettani hatásai

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)
Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Kooperatív

Kooperatív

Kooperatív

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (5)

Szöveg (4);
Munkalap (4)

Szöveg (4);
Melléklet (4);
Munkalap (4)

Eszköz
(mellékletben)
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Értékelés
A 90 perces modul feldolgozása kooperatív munka formájában történik, a csoportok szerveződése önkéntes, így szimpátián alapul. Az értékelés hagyományos formái (dolgozat, feleltetés,
osztályzat) helyett a formatív értékelést tartjuk célravezetőnek. A szóbeli illetve írásbeli szöveges értékelés a tanuló teljesítményéről, hiányosságairól pontosabb képet fest, segíti az önértékelés kialakítását. Ehhez szükséges, hogy már a feladat megoldásának elkezdése előtt ismerjék
pontosan az értékelés kritériumait, így tevékenységüket ezeknek megfelelően tudatosan alakíthassák. A tanári értékelést a kooperatív munkaformában gyakran felváltja a tanulótársak
(a csoport többi tagja) értékelése. A 90 perces modul gyakran zárulhat plenáris beszámolóval,
szerepjátékkal, komplex prezentáció készítésével.
E modul jellemzője tehát:
•• szimpátia alapján szerveződő csoportok;
•• az egyes csoportok különböző feladatlapokat oldanak meg;
•• a csoportokon belül munkamegosztás szükséges;
•• az információkat egyesítik, adott szempont szerint szelektálnak;
•• szóvivőt választanak;
•• a tanári értékelés csak másodlagos.
A szabadabb szervezésű kooperatív munkaforma esetén a tanár szerepe a segítés, megfigyelés,
csak akkor avatkozik be, ha szükséges.
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében;
•• Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd Munkalap!);
•• A hibátlan munka értékelése (minta alapján);
•• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása
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A feldolgozás menete

I. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
A fizikaórán megszerzett ismeretek alkalmazása a mindennapi
életben. Információkeresés adott szempont szerint: táblázat és
ábra adatainak leolvasása, értelmezése. Kooperatív munkával
szerzett ismeretek összegzése, felhasználása érvelő szöveg létrehozására.
Feladat
Szöveg globális megértése
Műfaji szempontok megadása a szöveg olvasásához

Feladat
Adatkereső olvasás
Feladat
Szókincsfejlesztés
•• Szöveg köznyelvben ritkán használt szavainak jelentése
•• Hasonló jelentésű szavak jelentésének megkülönböztetése
Feladat
Érvek keresése a szövegben

Az önálló munka értékelése
Egyéni feldolgozás után ellenőrzés csoportos megbeszélés keretében
A modul következő részei a most feldolgozott szöveghez kap
csolódnak, kiegészítik, elmélyítik azt. A feldolgozás kooperatív
módon történik, az osztály három csoportban dolgozik tovább.
Az egyes munkalapok megoldásához megoszthatják a feladatokat, így mindenki olyan részt vállalhat, amelyet szívesen végez.
Fontos, hogy az eredményeket egyrészt a csoporton belül öszszegezzék, másrészt az egyes csoportok anyagának rendezésével alakuljon ki egy segédanyag, amely Robespierre elképzelt
védőbeszédének alapja lehet.

•• Néma, értő olvasás egyéni
tempóban.
•• Történeti és személyes ele
mek elkülönítése.

•• Ismeretek kigyűjtése Benjamin Franklinről.

•• Jelentés megadása szótár
segítségével.
•• Hasonló jelentésű szavak
jelentésének megkülönböztetése, használatuk javítása
a szövegben.
•• A villámhárító hasz
nálatával szemben meg
fogalmazott érvek kie
melése a szövegből.

Tanári útmutató
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II. Információkeresés, információfeldolgozás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A csoportok párhuzamosan, de nem azonos felépítésű munkalappal dolgoznak. A három csoport munkalapjának feldolgozását egymás után közöljük.

A villámlás
Feladat
Előfeltevés
Előfeltevés megfogalmazása
Előfeltevés és szöveg összevetése

•• Pókábra kitöltésével elő
zetes ismeretek aktivizálása,
elvárások megfogalmazása.
•• Szöveg és előfeltevés összevetése.

Feladat
Illusztráció kiegészítése szöveg alapján

•• A szöveg elolvasása során
azonosítja a villámfajtákat,
azok jellemzőit.
•• A hiányos ábrába a szöveg
alapján berajzolja, majd
megnevezi az egyes villámfajtákat.

Feladat
Táblázat adatainak értelmezése, következtetések megfogal
mazása

Feladat
Igaz – hamis állítások

•• Táblázat önálló néma tanulmányozása.
•• Következtetések megfogalmazása.

•• Állítások igazságtartal
mának eldöntése a szöveg
és a táblázat alapján.
•• Hamisnak ítélt állítások
esetén indoklás.
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Tanulói tevékenység

A villámhárító
Feladat
Illusztráció kiegészítése szöveg alapján

•• Eszközleírás megértése.
•• Illusztráció kiegészítése a
leírás alapján.

Feladat
Szójelentés

•• A villámhárító mint összetett szó „hibás” jelentésének
vizsgálata.

Feladat
Érv megkeresése a szövegben

•• A villámhárító elleni érv
megkeresése a lábjegyzet
használatával.

Feladat
Ellentmondás felismerése, véleményezése

Feladat
Háttérismeret aktivizálása indoklásban

•• Két szöveg azonos va
lóságra vonatkozó rész
letének összevetése.
•• Az eltérés felismerése, okának véleményezése.
•• A megszerzett információk
segítségével bemutatja a
villámhárító és a szélkakas
közti különbséget.

A villámlás élettani hatásai
Feladat
Táblák jelentése
•• Jel és jelentés párosítása
•• Jelek csoportosítása
•• Következtetések levonása, általánosítás
•• Az előbbiek alkalmazása adott szöveges és képi információhoz

•• Táblázat önálló, néma tanulmányozása.
•• Megadott jelentések be
tűjelét a megfelelő jel elé
írja.
•• Jelek csoportosítása táblázat
segítségével.
•• Azonos tulajdonságok felismerése.
•• Adott szövegrészhez és
képhez jelek készítése.

Feladat
Igaz – hamis állítások

•• Állítások igazságtartal
mának eldöntése a szöveg
és a táblázat alapján.
•• Hamisnak ítélt állítások
esetén indoklás.

Tanári útmutató
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III. Összegzés
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Megszerzett információk áttekintése, válogatása, rendezése a
kommunikációs helyzetnek megfelelően
•• Vázlatkészítés
•• Felkészülés a beszéd megtartására

•• Az egyes csoportok megbeszélik megoldásaikat, kiválogatják a feladat szempontjából fontos információkat.
•• Információk rendezése,
vázlatkészítés.
•• Beszéd megtartása.

Differenciálási lehetőségek
A már említett módon szorgalmazzuk a csoportok önkéntes
alapon való szerveződését és a csoporton belüli munkamegosztást. A csoport egyes tagjai felelősek így azért, hogy a tőlük
várható ismeretanyag pontos, jól használható legyen.
Az önálló munka értékelése
Mivel a feladat végterméke többszörös kooperáció eredménye,
az értékeléskor a csoportok a saját teljesítményükkel kapcsolatban
is, meg a többi csoport munkájáról is véleményt fogalmazhatnak
meg. Az értékelés során térjenek ki arra, mi volt jó, tanulságos,
mi volt nehéz, vagy esetleg kevésbé sikerült!
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Az elektromos áram élettani hatása
Szöveg (1)
Emlékiratok (részlet)
Az első jelentős ügyet, amelynek ügyvédi hír
nevemet köszönhettem, meglehetősen érdekes körülmények között vállaltam.
Megérkezett Párizsba Franklin Benjámin,
hogy a francia nemzet segítségét kérje a
szabadságukért küzdő amerikaiak számára.
Az ügy, amelyet védelmezett, olyan nemes
volt, a nép pedig annyira lelkesedett az Újvilág hősi harcáért, hogy mindenki érdeklődéssel tekintett Washington barátjára. A gondtalan könnyelműségük mellett is éles szemű
franciák fölismerték a politikus Franklinban a
tudóst, az emberiség önzetlen barátját. Nagylelkű vendéglátásunkat Franklin nem hagyta
viszonzás nélkül: előkészítette a talajt szabadságunk kiharcolására, olyan magvakat ültetett el a lelkekben, amelyek később kalászba
szökkentek, és megajándékozott bennünket
egy csodálatos felfedezéssel is, lángelméjének
bámulatos találmányával. Az elektromosság
jelenségeinek tanulmányozása által sikerült
felfedeznie egy bár egyszerű, de óriási jelentőségű készüléket, amely megóvja a hajókat
és az épületeket a villámcsapástól. ÉszakAmerika népe lelkesedéssel vette használatba ezeket az elektromos póznákat. Franklin
beszélt róluk a párizsiaknak, és csodálkozott,
hogy nálunk még ismeretlen ez az üdvös találmány. Buzdítása nem maradt eredménytelen.
Rövidesen megkezdték ezeknek a vezetékeknek felszerelését a házakra, kastélyokra, és a
készülékeknek a „villámhárító” nevet adták.
Artois vármegye az elsők között ismerte
el ennek a találmánynak a fontosságát. Ám
itt is, mint annyi helyütt, a tudatlanság és a
babona mindent elkövetett, hogy elgáncsolja
az emberiség barátainak művét. Elhitették a
jámbor falusiakkal, hogy ez a találmány az
ördög műve, a Legfőbb Lény ellen vétenénk,
ha védekeznénk a villámcsapás ellen, amely
hatalmának legmegrázóbb megnyilvánulási
formája. Ehhez hozzákapcsolták a magánérdekek sérelmére való hivatkozást, amely so-

hasem talál süket fülekre. Merészen azt állították, hogy a villám gyakrabban vág bele a
vezetékkel ellátott házakba, és ha ezeket el
is kerülné, akkor a szomszédos házakon tölti ki a dühét. Ezeket az aljas mendemondákat
néhány tudatlan ember elhitte, és rövidesen
alkalom nyílt arra, hogy ellenkezésüket hangosan kinyilvánítsák.
Egy gazdag földbirtokos néhány sikerült
kísérlet után elhatározta, hogy házát villámhárítóval látja el. Megriadt szomszédai bepanaszolták, és a törvényszéktől kérték, hogy
romboltassák le a villámhárítót. Nagy vita
folyt le a derék városi tisztviselők előtt, akik
egy szót sem értettek az elektromosságból,
úgy ítélkeztek, mint a tizenötödik századbeli bírák: le kellett rombolni a villámhárítót. A
földbirtokos azonban nem tek intette magát legyőzöttnek. Fölkeresett engem, és én arra biztattam, hogy fellebbezze meg ezt a nevetséges
ítéletet. Memorandumot készítettem és ebben
a jogi szempontok mellett – újításképpen – a
fizikai problémákat is behatóan tárgyaltam. A
memorandumot Párizsban és Arras-ban terjesztették, és ismert tudósok dicsérő levelekben
méltányolták tudományos felkészültségemet.
A pert ekkor már voltaképpen meg is nyertem,
maga a tárgyalás gyerekjáték volt. 1783. május
31-i ítéletével a Kúria megváltoztatta a törvény
szék döntését, és megengedte ügyfelemnek,
hogy villámhárítóját helyreállíthassa.
(Maximilien Robespierre)

Szöveg (2)
A villámlás
Egy felhő belsejében a villámlást az egymással ellentétes töltések felhalmozódása
jellemzi. Nem mindig világos, hogy ez pontosan hogy történik, de úgy tűnik, a felhő
felső részében keletkező jégkristályok általában pozitív, a felhő alsó részében lévő
esőcseppek általában negatív töltésűek.
Ezzel egy időben a felhő alatt pozitív tölté-
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sű zóna alakul ki a talaj közelében, amely 
a felhővel együtt mozog.
Két ellentétes töltés erősen vonzza egymást. Egy idő múltán a különböző szigetelő
levegőréteg többé nem képes megakadályozni az ellentétes töltések találkozását, és ekkor
elektromos kisülés következik be. A negatív
töltések a pozitív töltések irányába mozognak
véletlenszerű útvonalon. Amikor egy negatív
töltés pozitív töltéssel egyesül, intenzív villamos áram jön létre – ez a villámcsapás –, amelyet a pozitív töltés felhőbe való visszatérése
tart fenn.
A legtöbb kisülés a felhő belsejében, felhők
között vagy a felhő és a levegő között következik
be, amennyiben elegendő töltéssel rendelkezik
a levegő.
Csak minden negyedik villám csap a talajba. Az a villámcsapás, amely a felhő tetejéről indul és a talajnak a felhő alatti területen
kívül eső, negatív töltésű részére érkezik, pozitív kisülésnek nevezzük. A villámok minden
típusa többágú, hálószerűnek vagy egyetlen
vonalnak látszik, attól függően, hogy milyen
távolságról figyeljük a kisülést.
A villám kialakulásakor a környező levegő túlhevül és kitágul, majd hirtelen összehúzódik. Ez hanghullámot hoz
létre – ez a mennydörgés. Mivel a fény
sokkal sebesebben terjed, először látjuk a villámot, majd azt követően halljuk 
a mennydörgést. Ez utóbbi kb. három másodperc alatt tesz meg egy kilométert: kiszámíthatjuk tehát, hogy milyen távolságra van a
zivatar annak alapján, hogy megszámláljuk a
villámlás és a mennydörgés érzékelése között
eltelt másodperceket, majd elosztjuk hárommal. Harminc kilométert meghaladó távolság
esetén általában nem hallható a mennydörgés.

1

Szöveg (3)
A villámhárító
A villámcsapás elleni védelem alapelve, hogy
a becsapás a védendő tárgy (épület, építmény)
helyett a villámhárító berendezést érje, és a
villám árama számára kisebb ellenállású utat
biztosítson a föld felé, mint a védendő tárgyon
keresztül vezető áramút, és így azt megóvja a
villám káros hatásaitól. Ebből viszont nyilvánvalóan következik, hogy villámvédelemről csakis épületek, építmények, műtárgyak
esetén lehet szó, személyek közvetlen védelmét gyakorlatilag ilyen módon nem lehet
megoldani. Az viszont természetes, hogy ha a
villámvédelem megvédi a létesítményt, akkor
megvédi a benne tartózkodó embert is.
A villámhárító berendezés mindazoknak
az egymással jól vezető módon összekötött és e
célra épített vagy felhasznált fém alkatrészeknek az összessége, amelyek arra hivatottak,
hogy a védendő tárgy helyett felfogják a becsapó villámot, és káros hatás nélkül levezessék a
földbe.1 Minden villámhárító berendezés három – egymástól jól elkülöníthető és rendeltetésüket is jól szétválasztó – részből áll:
Felfogó: a villámhárító berendezésnek
az a része, amelyet az épület tetején vagy teteje felett helyeznek el. Ez a villám becsapási
helyét a védendő tárgy helyett átveszi, és azt
megóvja a villámcsapás károsító hatásaitól.
Levezető: olyan levezető, amelynek az a
feladata, hogy a felfogó által felfogott villámot, a lehető legrövidebb úton, a földhöz levezesse úgy, hogy az közben ne okozzon kárt
a védendő tárgyban. A levezető megfelelő
méretei esetén elérhető, hogy az a villámáram
hatására ne melegedjék fel olyan mértékben,
hogy a környezetében lévő tárgyakat meggyújthassa.

A villámhárító karrierje azonban nem haladt ilyen egyenes ívben, ugyanis e találmánynak szép számmal akadtak
befolyásos ellenzői is. Egy természettudományos érv szerint, ha minden villámot bevezetnének a talajba, a „túlelektrifikált” föld rengésekkel válaszolna a hatásra. Voltak olyan egyházi képviselők is, akik azzal érveltek, hogy
Isten haragjának kifejezését nem szabad korlátozni. Franciaországban még bíróság elé is állítottak egy polgárt,
akit istenkáromlással vádoltak, amiért villámhárítót szerelt házára. A vádlott annak köszönhette megmenekülését,
hogy védőügyvédje Robespierre volt, aki kétévi pereskedés után azzal a furfanggal győzedelmeskedett, hogy a
villámhárítót szélkakasnak minősítette, melynek használata akkor még örökletes, feudális jog volt.
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Földelő: az áram földbe jutását közvetítő
vezető. A villámhárító földelőjének feladata 
a felfogó által felfogott és a levezető által levezetett villám áramának a földbe vezetése
úgy, hogy az kis szétterjedési ellenállást biztosítson a villámáram részére. A földelés lehet
kifejezetten külön erre a célra a földbe ágyazott fémtest (fémlemez, fémcső vagy fémrúd),
tehát mesterséges földelő vagy a más célú
fémtárgynak a földben fekvő része (pl. vasbeton alap) mint természetes földelő. Lényege
az, hogy kis ellenállású vezetést biztosítson a
talaj felé.

Szöveg (4)
A villámlás élettani hatásai
(Balesetvédelem, elsősegélynyújtás)
A villámcsapás kétféle hatása jelent veszélyt
az emberi test számára:
•• a közvetlen villámcsapás,
•• a közelben becsapott villám földáramai.
Közvetlen villámcsapás érheti az embert,
ha exponált helyen tartózkodik (pl.: hegytető,
hegygerinc; sík, szabad terep; nagyobb vízfelület), ilyenkor az ember a villámhárító szerepét tölti be, és magához vonzza a villámot. A
közvetlen villámcsapás rendszerint halálos.
Ha a villám a föld felszínét éri, az áram
„megkeresi” a legkedvezőbb utat. Ezt a terepen nem mindig lehet könnyen megállapítani. Szilárd, nedves talajon rendszerint a felszínen fut végig úgy, hogy a rövid mélyedéseken
inkább átugrik, és nem követi a talaj felszínét.
Ha az emberi test képez hidat két ilyen pont
között, akkor az áram átfut rajta.

FIZIKA 8.

Teendők a villámcsapás elkerülése érdeké
ben
•• Kerüljük az exponált helyeket, például a
hegycsúcsokat, hegygerinceket, vagy a
szabad, sík területeket (villámhárítóként
működnek)!
•• Kerüljük a nedves talajt, patakokat, vízeséseket, és azonnal hagyjuk el a víz
felületeket (villámhárítók, rövidre zárási
lehetőség)!
•• Ha gépkocsi áll a rendelkezésünkre, használjuk Faraday-kalitkaként (az ablakokat
zárjuk be, ne érintsük meg a fémrészeket)
– ez nyújtja a legnagyobb védelmet.
•• Használjuk ki a valamely fal által nyújtott
védőzónát! A fal magassága legyen leg
alább a testhossz nyolcszorosa, a faltól való
távolság pedig legalább egy testhossz.
•• Kerüljük a kis odúkat és barlangokat, csak
akkor bújjunk mélyedésbe, ha az legalább
1,5 méter mély, illetve akkor keressünk
védelmet barlangban, ha abban a bejárattól, a tetőtől és a falaktól legalább 1,5 méter
távolságra lehetünk!
•• Guggoljunk le (zárt lábakkal és térdekkel,
hogy csak egy ponton érintkezzünk a
környezettel), lehetőség szerint 10–30 cm
vastag szigetelőréteget téve a talpunk alá
(ruha, esőköpeny, száraz kő)!
Teendők villámcsapás esetén
•• Minden villámcsapást szenvedett egyénhez azonnal mentőt kell hívni (telefonszám: 104), vagy orvoshoz kell vinni.
•• Ha valakit villámcsapás ért – az áramütést
szenvedettekkel ellentétben –, nyugodtan
hozzá lehet érni, a teste nem hordoz elektromos töltést. (A sérült elektromos áramütést szenvedett, teste megéghetett azokon
a területeken, ahol a villám belecsapott, ill.
ahol elhagyta a testét.)
•• A leggyakoribb halálok a légzés, illetve
a keringés leállása. Az elsősegélynyújtás
alaplépései ebben az esetben is érvényesek. Az átjárható légutak biztosítása,
légzésleállás esetén a befúvásos lélegeztetés, szívleállás esetén a szívmasszázs.
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MELLÉKLET
1.

2.
Villámok 2004-ben Magyarországon

Hónap

Összes villám

Lecsapó villám

Január

0

0

Február

7826

406

Március

102

17

Április

9005

416

Május

73 856

5747

Június

135 776

10 849

Július

44 023

3950

Augusztus

81 550

8523

Szeptember

445

39

Október

187

59

November

1951

214

December

0

0

Összesen

354 721

30 220
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munkalap (1)
Emlékiratok
1. 	Az emlékiratok valamely korszak történeti eseményeit személyes vonatkozásokkal át
szőve megörökítő írásművek. Megfelel-e ennek a meghatározásnak a Szöveg (1)? Melyek
a személyes, melyek a történeti elemei?
Igen, az első és utolsó bekezdés személyes vonatkozású (megtudjuk, hogy a szerző ügyvéd, és beszámol első jelentős ügyéről), míg a közbülső részek történeti eseményeket tárgyalnak (Benjamin Franklin
franciaországi látogatása kapcsán a tudományos tevékenysége is szóba kerül, illetve szó esik a korabeli
babonákkal tűzdelt gondolkodásról).
2. 	Az emlékirat egy része Benjamin Franklinről szól. Ki ő? Mit tudunk meg róla
a szövegből?
Amerikai politikus és tudós, G. Washington barátja, legismertebb találmánya a villámhárító.
3. 	Nézz utána a könyvtárban, mit jelentenek a szövegből kiemelt szavak!
Újvilág: Amerika
pózna: hosszú rúd
üdvös: hasznos, célravezető
babona: hiedelem, tévhit
jámbor: jóhiszemű, hiszékeny
Legfőbb Lény: Isten
mendemonda: szóbeszéd, pletyka
fellebbez: hatóság döntése ellen felsőbb szervhez folyamodik
memorandum: a tárgyaló félnek írásban átnyújtott, részletes adatokkal kifejtett tájékoztatás
Kúria: legfelsőbb bíróság
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4. 	A második bekezdésben egybemosódik a felfedezés és a találmány szavak jelentése, Robes
pierre rokon értelmű szóként használja őket. Fogalmazd meg, mi a különbség felfedezés
és találmány között, majd javítsd a szöveget!
A szöveg csak a ’valamit létrehoz’ jelentésű találmányról beszél, így a ’már meglevő dologra rábukkan’
jelentésű felfedezés szó használata helytelen.
5. 	A harmadik bekezdés Franklin találmányának ellenzőit idézi. Milyen érveket sorakoz
tatnak fel a villámhárítóval szemben?
Az egyik érv hitbéli: nem szabad az isteni akaratba beleszólni. A másik tudatlanságból fakad: a villámhárítóval ellátott házba gyakrabban csap a villám, ha pedig nem, akkor a szomszéd házát teszi tönkre.
6.	Az ifjú Robespierre segítségére siettek, és kisebb csoportokban kutatómunkát végeztek.
Mindegyik csoportnak össze kell állítania egy olyan rövid anyagot, amelynek segítsé
gével Robespierre a törvényszék előtt sikeresen képviselheti ügyfele érdekeit. A követ
kezőkben három csoport dolgozik párhuzamosan, az egyes csoportokon belül döntsétek
el, ki milyen feladatot vállal! Ügyeljetek arra, hogy a végén az eredményeket összesíteni
kell, Robespierrenek pedig meg kell tartania a törvényszék előtt beszédét!
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munkalap (2)
A villámlás
1. 	Egészítsd ki az alábbi ábrát annak megfelelően, hogy mi jut eszedbe a villám szóról!
(A buborékok száma bővíthető.)
Várható: Zeusz, istennyila, fény, villanás, dörgés stb.
2. 	Olvasd el a Szöveg (2)-t, majd az 1. feladat ábrájának segítségével válaszolj az alábbi kér
désekre!
A megoldás az első feladatban említett fogalmaktól függ.
3.

Húzd alá a Szöveg (2)-ben a villámok fajtáit, majd az 1. melléklet ábráján rajzold be
az egyes villámfajtákat és nevezd is meg őket!
Aláhúzandó: felhő belsejében, felhők között, felhő és levegő között, felhő és föld között – ennek speciális
fajtája a pozitív kisülés. Az ábrát lásd a modul végén!

4. 	Röviden foglald össze, milyen következtetések vonhatók le a 2. melléklet táblázata alap
ján a magyarországi „villámhelyzetről”!
A legtöbb villám Magyarországon júniusban keletkezik, hiszen a nyár a legzivatarosabb időszak.
5.

Írd az egyes állítások után, hogy igazak vagy hamisak! A hamis állítások után idézd azt a
szövegrészt, amely alapján hamisnak ítélted az állítást!
a) 2004-ben Magyarországon közel 350 000 villámból legalább harmincezer csapott a talajba. (I)
b) A villám természetéről mindent pontosan tudunk.
(H) Nem mindig világos, hogy ez pontosan hogy történik...
c) Ha a villámlás és a mennydörgés között 30-ig tudsz számolni, akkor a zivatar 30 kilométerre van.
(H) ...a villámlás és mennydörgés érzékelése között eltelt másodperceket elosztjuk hárommal => kb. 10
km
d) Minden villámlás hangjelenséggel jár. (I)
e) A negatív és pozitív töltések a legrövidebb úton mozognak egymás felé.
(H) …véletlenszerű útvonalon
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MUNKALAP (3)
A villámhárító
1. 	Hogyan működik a villámhárító? A Szöveg (3) és a 3. melléklet ábrája alapján röviden
fogalmazd meg a villámhárító működésének elvét, és a képen jelöld a részeit!
A villámhárító berendezés jól vezető módon összekötött fém alkatrészek összessége, amelyek a védendő
tárgy helyett felfogják a becsapó villámot, és káros hatás nélkül levezetik a földbe. Részei: felfogó, levezető, földelő.
2.

Hogyan magyarázható a villámhárító szó jelentése?
A villámhárító tehát nem hárítja el a villámot, hanem éppen felfogja és levezeti azt, tehát az elhárítás
kifejezés nem a villámra, hanem az általa esetleg okozott károkra vonatkozik.

3. 	A villámhárító ellenzőinek milyen új, eddig nem olvasott érvét ismerhetted meg
a Szöveg (3)-ból?
A sok földbe vezetett villámlás rengéseket idéz elő.
4. 	Milyen ellentmondást fedezhetsz fel a per megoldására vonatkozóan Robespierre em
lékiratában és a Szöveg (3)-ban? Véleményed szerint mi lehet ennek az eltérésnek
az oka?
Az emlékiratban Robespierre azt írja, hogy tudományos megalapozottságú memoranduma segítette a
per megnyerésében, a Szöveg (3) szerint pedig az, hogy a villámhárítót speciális szélkakasnak minősítette. Az eltérés oka nyilvánvalóan az, hogy hiába volt tudományosan felkészült Robespierre, a végén
furfanghoz kellett folyamodnia, elhitetve, hogy ez egy olyan eszköz, amelynek használata örökletes feudális jog volt. Erre nem volt igazán büszke.
5. 	Fizikus szemmel elfogadható-e Robespierre megoldása?
Ha nincs földelés, akkor nem villámhárító.
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MUNKALAP (4)
A villámlás élettani hatásai
1.

Írd a táblázatban szereplő jelek elé a megfelelő jelentés betűjelét!

D

I

A

F

H

G

B

E

C

A

Feszültség alatt! Megérinteni tilos!

B

Vezetéknél fogva kihúzni tilos!

C

Vezetőtalpú cipő használata kötelező!

D

A készülék nyitás előtt áramtalanítandó!

E

Erős mágneses tér!

F

Nagyfeszültség! Megközelíteni tilos!

G

Olvassa el a kezelési útmutatót használat előtt!

H

Áramütés veszélye!

I

Általános veszély!

Az elektromos áram... 59

Tanári útmutató

2.

Írd az első feladat tábláinak betűjelét a táblázat megfelelő rovatába!
Tiltó jelek

A, B, F

Rendelkező jelek

C, D, G

Figyelmeztető jelek

E, H, I

3. 	Fogalmazd meg röviden, mi a közös az egyes csoportokba tartozó jelekben!
Tiltó jelek: kör alakú, fehér alapon piros szegéllyel ellátott és ugyancsak pirossal áthúzott tábla
Rendelkező jelek: kör alakú, kék alapon fehér ábrát tartalmazó tábla
Figyelmeztető jelek: háromszög alakú tábla, sárga alapon fekete keret és jel
4. 	Olvasd el a Szöveg (4)-et, majd a fentiek alapján készíts táblákat a mellékletben található
képhez!
Várhatóan rendelkező és figyelmeztető táblák készülnek a szöveg középső egysége (Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében) alapján.

5.

Írd az alábbi mondatok mellé, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! A hamis válaszok mellé
készíts rövid indoklást a Szöveg (4) alapján!
A közvetlen villámcsapás veszélyesebb, mint a közelben becsapott villám földáramai. (I)
Nem szabad megérinteni azt az embert, akit villámcsapás ért.
(H), mert a teste nem hordoz elektromos töltést, szemben az áramütést szenvedettel.
Ha villámlik, célszerű kisebb mélyedésekbe belefeküdni.  
(H), mert az emberi test hidat képez a mélyedés két széle között, és az áram átfut rajta.
Ha szabadban ér bennünket a zivatar, guggoljunk le úgy, hogy a lehető legkisebb felületen
érintkezzünk a környezettel!  (I)
Ha a villámcsapást szenvedett testén nem jelentkezik égési seb, nem szükséges orvost hívni.
(H), mert minden esetben mentőt vagy orvost kell hívni.
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MUNKALAP (5)
Összegzés
A tanulók a feladatlapok feldolgozása során megszerzett információkat rendezik, a cél a lényeges és a
témához szorosan nem kapcsolódó ismeretek elkülönítése, a beszéd vázlatának elkészítése.
Lehetséges gondolatmenet:
1) A villám természete, fajtái, veszélyei
2) A védekezés módjai
Épületek – villámhárító;
Egyének – balesetvédelmi szabályok (itt a korhűség kedvéért kimaradhat például az autó mint Fara
day-kalitka)
3) A villámhárító nyújtotta biztonság hangsúlyozása

Energiatakarékosság

Szöveges és nem szövegszerű
információhordozók felhasználása
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret

Különböző formátumú információk olvasása, értelmezése, felhasználása: diagram, táblázat, alaprajz, lábjegyzet stb. A meg
szerzett információk átalakítása, összekapcsolása. A fizikaórán
tanultak megjelenése a hétköznapokban – energiatakarékosság.
1x45 perc

Ajánlott korosztály

14 évesek (8. évfolyam)
Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)
Modulkapcsolódási 
pontok

Megelőző és követő tananyag
•• Az egyenáram hatásai
Követő tananyag
•• Az egyenáramról tanultak összefoglalása

Tágabb környezetben
•• Tantervi kapcsolódások:
Földrajz – Az ember alkotta környezet energiafelhasználása,
lakáskultúra
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – Diagram olvasása,
tájékozódás a nem szövegszerű információk világában;
Életvitel – Környezettudatos magatartás kialakítása, energiatakarékosság lehetőségének felvázolása
Szűkebb környezetben
•• A szövegértés fejlesztése a fizika tantárgyhoz kapcsolódó
sajátos szöveges és nem szövegszerű információhordozók
körében, állítások igazságtartalmának megítélése
•• A szövegalkotás fejlesztése – rövid szöveg létrehozása diagram segítségével

A képességfejlesztés 
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési fel
adatai:
Nem szövegszerű és szöveges információk értelmezése, párosítása és oda-vissza alakítása. Hiányzó adatok értelemszerű
beírása az ábrába táblázat és szöveg alapján. Állítások igaz
ságtartalmának megítélése, annak felismerése, hogy az állítás
igazságtartalma nem dönthető el a szöveg alapján, mivel nem
szerepel benne.
Ember a természetben műveltségterület:
A mindennapi élet egyik fontos kérdésének, az energiatakarékosságnak módjai és lehetősége, ezek fizikai magyarázata.
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Módszertani ajánlás
A nyolcadikos modulokat általában a gyakorlati élethez igyekszünk közelíteni, így ez a modul
is a fizika és a mindennapi élet összefüggését, összetartozását emeli ki az energiatakarékosság
kapcsán. A probléma általános megközelítéséhez nem bevezető szöveg elolvasása szükséges,
hanem előzetes tudás aktivizálása, illetve diagram használata.
A szöveg az energiatakarékosság egy szeletét tárgyalja csupán, a világítást. Ez az átlagos
család teljes energiafogyasztásához mérten elenyésző ugyan, ám e területen maga a tanuló is
tudatosan takarékoskodhat, az itt megszerzett ismeret a későbbiekre nézve is hasznos tudás
lehet.
A modulra szánt időkeretet 45 perc. A munkalap megoldásában fontosnak tartjuk a páros
munkát, az ellenőrzés azonban nem maradhat el. Erre a csoportos megbeszélést javasoljuk, módot adva akár arra is, hogy az energiatakarékosság más területei is szóba kerülhessenek.  

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok
•• Tudás Fája
•• Természet Világa
•• Élet és Tudomány
Internet
•• www.reak.hu (energiatakarékosság a világításban)
•• www.vistar.hu (a lakás ideális fényviszonyai)

megfogalmazása
Köznapi és adott kontextusbeli jelentés össze
vetése.

Kördiagram adatainak
feldolgozása kérdések
segítségével.
Adott szempontú információkeresés, rövid
magyarázat megfogalmazása.
Szöveg és előfeltevés
összevetése.
Táblázat és szöveg információinak felhasználása
alaprajz kiegészítésében

Adatkeresés kördiagram segít
ségével

Azonos tartalmú szövegrészek
megkeresése
•• Vázlatszerű felsorolás
elemeinek megkeresése
összefüggő szövegben

Alaprajz kiegészítése táblázat
és szöveg alapján

2.

3.

II. Információkeresés, információfeldolgozás

Előfeltevés
cím alapján

1.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Több szempontú feladat
végzés során munkameg
osztás erősítése.
A feladat megoldása közben fejleszthető a vita
készség.

Sajátos információhordozó
olvasása és értelmezése.

Előzetes ismeretek ak
tivizálása.

I. Előzetes ismeretek mozgósítása a cím értelmezésében

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

MODULVÁZLAT

Páros

Páros

Páros

Egyéni vagy
páros

Munkaformák

Megbeszélés

Közös
megbeszélés

Közös
megbeszélés

Közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Melléklet (2);
Munkalap

Szöveg;
Munkalap

Melléklet (1);
Munkalap

Munkalap

Eszköz
(mellékletben)
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Igaz – hamis?
A hagyományos igaz–hamis
állítások felismerése mellett
annak megállapítása, ha egy
információ nem található meg
a szövegben
Állítások igazságtartal
mának eldöntése a
megszerzett információk alapján. A szövegben
nem szereplő informá
ciók elkülönítése.

Kiemelt készségek,
képességek

A szakszöveg eszközkészletének alkalmazása, az értelmezés gyakoroltatása.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni vagy
páros

Munkaformák

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg;
Munkalap

Eszköz
(mellékletben)

A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében;
•• Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd Munkalap!);
•• A hibátlan munka értékelése (minta alapján);
•• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása

A feldolgozás jórészt egyéni vagy páros munkával zajlik. A párok kialakítása lehet véletlenszerű, tervezett, leggyakrabban azonban padtársak
együttes munkája. Az ellenőrzés általában frontális megbeszélés formájában zajlik. Az érdemjegy helyett inkább szöveges visszajelzés, önértékelés
ajánlott.

Értékelés

1.

III. Összegzés

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Tanári útmutató
Energiatakarékosság 65
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A feldolgozás menete

I. Előzetes ismeretek mozgósítása a cím értelmezésében
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Különböző formátumú információk olvasása, értelmezése, felhasználása: diagram, táblázat, alaprajz, lábjegyzet stb.
Feladat
Előfeltevés megfogalmazása cím alapján

•• Előfeltevés megfogalmazása
•• A köznapi és az adott kontextusbeli jelentés összevetése!

II. Információkeresés, információfeldolgozás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Adatkeresés kördiagram segítségével
Nem szövegszerű információ megkeresésének és értelmezésének gyakoroltatása

•• Kördiagram tanulmá
nyozása, adatok kikeresése!
•• Adatok értelmezése a mun
kalapon szereplő feladatok
segítségével!

Feladat
Azonos tartalmú szövegrészek megkeresése
•• Adott szempontú információkeresés
•• Rövid magyarázat megfogalmazása

Feladat
Alaprajz kiegészítése táblázat és szöveg alapján
•• A hétköznapok „szövegfajtáinak” felhasználása (alaprajz,
táblázat, diagram)
•• Alaprajz „olvasása”, tájékozódás az alaprajzi jelölésekben
(ikonikus jelek)

•• Felsorolás elemeinek meg
felelő szövegrészek kie
melése aláhúzással.
•• A szövegben nem szereplő
elem felismerése, a kimaradás okának megfogalmazása.
•• Szöveg és előfeltevés ösz
szevetése.
•• Táblázat önálló néma tanulmányozása.
•• Alaprajz jelöléseinek
azonosítása, megértése,
alaprajzon való tájékozódás.
•• A szöveg elolvasása során
szerzett információk és táblázat adatainak felhasználása segítségével lakásalaprajzon bejelöli a megfelelő
fényviszonyokat.

Tanári útmutató
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III. Összegzés
Tanári tevékenység

Feladat
Igaz – hamis állítások

Differenciálási lehetőségek
A modul feldolgozása során hangsúlyos a páros munka, így
a lassabban dolgozó diáknak is sikerélménye lehet. A feladatok lehetőséget adnak a megoldások során felmerülő kérdések
megvitatására, kulturált, az adatokra támaszkodó vitára és a
megegyezésre.
A megoldások összevetését frontális módszerrel célszerű elvégezni. Így az esetleg különböző megoldási javaslatok is megvitat
hatók.
Önálló munka értékelése
Mivel a tanulók háttérismereteket is aktivizálnak, sikeres lehet
az egyéni tapasztalatok összevetése. Az értékelés során a tanulságos, jó megoldásokat emeljük ki!

Tanulói tevékenység

•• Állítások igazságtartal
mának eldöntése a szöveg
és a táblázat alapján.
•• A szövegben nem említett
információk felismerése.
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Energiatakarékosság
Szöveg (1)
Zsebre megy! – Energiatakarékos világítás
Mivel az otthon eltöltött idő jelentős hányadá
ban kénytelenek vagyunk mesterséges világítást igénybe venni, nem közömbös – sem mint
hang ulatot keltő elem, sem a költségek szempontjából –, hogy mivel és hogyan világítunk.
Egy lakás villamosenergia-költségének 15–30
%-át a világítás teszi ki. Mindenképpen célszerű tehát a világítás kialakításánál ésszerű,
gazdaságos megoldásra törekedni.
A világítást attól függően, hogy csak te
vékenységünk közvetlen környezetét (pl.
olvasott könyvet) világítja-e meg vagy pl. a
szobát, két fő csoportra, helyi és általános
világításra osztjuk. A munkához szükséges
megvilágítási igényt általában helyi világítással elégítik ki, mert ez lehetővé teszi, hogy a
helyiség egyéb részein kisebb megvilágítást
adjunk. A jól elhelyezett, mozgatható, nem
kápráztató lámpatest, amelynek fénye a látási
feladatra irányul, az egész térre kiterjedő látási kényelmet biztosít.1
A jó világításnak sok követelményt kell kielégítenie. Az ember akkor érzi jól magát mesterséges világítás mellett is, ha az hasonló a
természeteshez.
Sokat vitatták, hogy helyes-e a lakásokban vagy azok egy részében fénycsöves világítást alkalmazni. A fénycsövek mára azonban
egyértelműen polgárjogot nyertek, s használhatók a lakás különböző helyiségeiben megvilágításra. Fontos azonban a fénycsövek szín
árnyalatának a megválasztása: lakásban csak
a meleg színárnyalatú fénycsövek felelnek
meg.2

1

Néhány javaslat energiatakarékos világításra:
•• Az újfajta energiatakarékos kompakt fénycsöveknek (világítótesteknek) viszonylag kicsi a felületük, a
fénykibocsátó képességük nagyobb az
izzólámpákénál, áramfelvételük viszont
egyötöde, illetve egynegyede annak.
•• Feleslegesen ne világítsunk: távozáskor kapcsoljunk le minden fényforrást,
és ne világítsunk olyan helyiségekben
sem, ahol huzamosabb ideig senki nem
tartózkodik!
•• Ha az izzólámpára nagyon rövid ideig
nincsen szükség és kikapcsoljuk, lerövidíti az élettartamát és pótlásának
viszonylag magas költsége gazdaságtalan.
•• Közvetett világítás – a közvetett világítás kellemes környezetet, jó érzést teremt, de ha szükség van ezen felül a helyiség teljes kivilágítására, az nagyobb
teljesítményű és számú világítótesttel
érhető el.
•• Természetes és fontos dolog, hogy a falakat mindenki ízlése és rendeltetése szerint színezi. A teljesen fehér fal a világító
sugarak 80 %-át, a sötétzöld kb. a 15 %át, a fekete csak a 9 %-át veri vissza. A
beépítendő világítási teljesítmény annál
kevesebb lehet, minél több fény verődik
vissza a falakról.

Sok helyen a televíziót teljesen sötétített szobában nézik, de ez helytelen, mivel a nagy megvilágításbeli különbség
fárasztóan hat a szemre. A helyes megoldás az, hogy egy kis teljesítményű – 15  vagy 25 W-os – fényforrást helyezünk el úgy, hogy se a néző szemébe, se a képernyőre ne világítson, de a teljes sötétséget megszüntesse.
2
Energiatakarékossági szempontból a fénycső előnye az izzóhoz képest, hogy fényhasznosítása kb. ötször nagyobb.
(Egy 20 W-os fénycső fényárama egy 75–100 W-os izzó fényáramával egyenlő, használata pedig ennek megfelelően
arányosan olcsóbb.

Tanári útmutató

MELLÉKLET
1.

2.

Energiatakarékosság 69
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munkalap
Zsebre megy!
1. 	Milyen jelentését ismered a címben szereplő szókapcsolatnak? Miről szólhat a fenti címet
viselő tananyagrész?
A kifejezés köznapi jelentése: ’neki kell megfizetnie’. A várható válasz: a takarékos energiafelhasználásról.

2. 	Az 1. mellékletben található kördiagram tanulmányozása után válaszolj az alábbi kérdé
sekre!
a) Miből tevődik össze egy átlagos háztartásban az energiafogyasztás?  
Fűtés, használati melegvíz, elektromos áram.
b) Milyen tételek adják egy háztartás áramfogyasztását?  
Háztartási gépek, szórakoztató elektronika, világítás, nagyfogyasztók.
c) Melyik a legkisebb fogyasztási tétel?
A világítás.

3. 	Az alábbi felsorolásban a megfelelő lakásvilágítás jellemzőit találhatod. Olvasd el
a szöveget, majd húzd alá azokat a részeket, ahol ugyanezek a gondolatok fogalmazódnak
meg! Megfelelt-e a szöveg az 1. feladatban megfogalmazott elvárásoknak?
A megfelelő megvilágítás elérése:
•• az adott tevékenységnek megfelelő világítás: helyi és általános világítás
•• káprázatmentesség: nem kápráztató lámpatest
•• helyes fényirányítás: fénye a látási feladatra irányul
•• térbeli és időbeli egyenletesség: az egész térre kiterjedő látási kényelmet biztosít
•• megfelelő színhatás: lakásban csak a meleg színárnyalatú fénycsövek felelnek meg
•• esztétikai követelmények: —
•• gazdaságosság: gazdaságos megoldásra törekedni (itt jó megoldás lehet az is, ha a felsorolásból emel ki
a tanuló elemeket, pl. kompakt fénycső)
A válasz várhatóan arra fog irányulni, hogy a szöveg az energiatakarékosság szűkebb szeletét dolgozza
csak fel.

Energiatakarékosság 71
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4. 	A táblázat segítségével döntsd el, milyen erősségű megvilágítással látnád el a melléklet
ben található lakás különböző helyiségeit!
Helyiség

Megvilágítás (lux)

Lakószoba

•• Általános világítás

50–100

•• Étkező

300

Hálószoba

•• Általános világítás

50

•• Ágyfejvilágítás

150

Dolgozószoba

•• Általános világítás

150

•• Íróasztal

300

Konyha

•• Általános világítás

250

•• Munkahelyek

500

Fürdőszoba

•• Általános világítás

200

•• Tükörvilágítás

500

Előszoba, gardrób

150

Lépcső

100
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5. 	Igaz (I), hamis (H), nem említik a szövegben (N)

Takarékos megoldás az, ha valaki a tévét elsötétített szobában nézi.  (N)
A lakásköltségek közel egy harmadát a világítás teszi ki.  (I)
Úgy is lehet takarékoskodni, ha ügyelünk arra, hogy a villanyt mindig lekapcsoljuk, amikor kimeg yünk a szobából.  (H)
A narancssárga fal a fény 23 %-át veri vissza.  (N)
Egy 100 W-os izzó 20 W-os fénycsővel helyettesíthető.  (I)

optikaI ESZKÖZÖK

LEÍRÓ SZÖVEGEK A FIZIKÁBAN
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Egyszerű ábra megértése, értelmezése, ábra és szöveg kapcsolatának felismerése. Leíró szövegek a fizikában: kísérlet- és esz
közleírás.

Időkeret

3x15 perc

Ajánlott korosztály

14 évesek (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és 
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy ismeret)

Megelőző és követő tananyag
•• Lencsék és tükrök
Követő tananyag
•• A fénytan témakör összefoglalása

Modulkapcsolódási 
pontok

Tágabb környezetben
•• Tantervi kapcsolódások:
Biológia – A szem és a látás
Földrajz – A csillagászati vizsgálódások kezdetei, a szivárvány
keletkezése
Rajz és műalkotások elemzése – Canaletto és Vermeer
Mozgókép- és médiakultúra – Camera obscura

•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – A mindennapok
tájékoztató szövegeinek megértése, lábjegyzetek olvasása, tudatos felhasználása
Életvitel – Egyszerű szerkezetek működésének leírása, időjárási jelenségek megfigyelése és magyarázata
Szűkebb környezetben
•• A szövegértés fejlesztése: kísérlet elvégzése leírás alapján,
igaz és hamis állítások felismerése, elkülönítése, tudományos
szövegek jegyzetapparátusának használata
•• A szövegalkotás fejlesztése: A szöveg felépítésének logikája,
vázlatkészítés szöveg alapján
•• Magyar nyelv és irodalom: Szöveg és kép együttes értelmezése, rövid szövegek létrehozása, stilisztikai jegyek felismerése

Optikai eszközök 75
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A képességfejlesztés 
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Megadott szempont szerinti információkeresés, szakszövegek jellemző szövegrészeinek (lábjegyzetek, hivatkozások)
formai és használati sajátosságai. Az ismeretterjesztő szöveg
stilisztikai és szerkesztési jellemzői. Mondatok igazságtartalmának megítélése.
Ember a természetben műveltségterület:
Optika- és technikatörténet – A camera obscura története és
gyakorlati alkalmazása, érdekességek. Környezetünk fizikai
jelenségeinek (szivárvány) megfigyelése és magyarázata.

Módszertani ajánlás
Ez a modul lehetővé teszi, hogy gyakorlati oldalról, az érdekességeket hangsúlyozva összegezzük az optika témakörében tanultakat. Igen jól köthető mindez a más tárgyakból már megszerzett ismeretanyaghoz (földrajz, biológia, rajz, média), illetve a mindennapi élet és környezet
jelenségeihez, tapasztalataihoz. Tudatosítsuk a feldolgozás során, hogy egy-egy probléma nem
szűkül le egyetlen tantárgyra, annak több szempontú és más-más megközelítésű vizsgálata árnyaltabbá teszi ismereteinket.
Az első modul középpontjában a camera obscura mint egyszerű optikai szerkezet leírása
áll. Ennek a szövegnek a feldolgozása során lehetőség van a tudományos szöveg sajátosságainak
megbeszélésére (szókincs, lábjegyzet, illusztráció, kísérletleírás). A szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása lehetetlen a jegyzetek elolvasása és megértése nélkül, lévén, hogy azok
alkalmanként új, a törzsszöveget kiegészítő önálló szövegegységek. Így rámutathatunk arra,
hogy a lábjegyzetnek különböző fajtái vannak (pl. szómagyarázat, adatközlés, a tárgyalt kérdéshez közvetlenül nem kapcsolódó többletinformáció).
A második szöveg arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tantárgyba, tanórába
sűrített ismeretek az életben gyakran komplex módon jelennek meg. Ez a modul a fizika, a képzőművészet, a meteorológia és az építészet között teremti meg a kapcsolatot, és lehetőséget ad a
globális felmelegedés hetedikben már feldolgozott problémájának ismétlésére és bővítésére.
Az utolsó szöveg speciális környezetben – kérdés-válasz – a szivárvány jelenségét magyarázza. Itt megfigyeltethetjük az ismeretterjesztés és a tudományos szöveg kommunikációs helyzetbeli, stilisztikai, szóhasználati különbségeit.  
A modulra szánt időkeretet 3x15 percben határoztuk meg, ám érdeklődő csoportokban a
téma bővítését ajánljuk (pl. a fényképezés története, távcsövek, a délibáb keletkezése). A feldolgozás során az egyéni olvasás és feladatmegoldás fokozatos előtérbe kerülését javasoljuk, elősegítve ezzel a hatékony önálló tanulást.  

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
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Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok
•• Tudás Fája
•• Természet Világa
•• Élet és Tudomány
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek
•• A technika krónikája (Officina Nova Kiadó, 1991.)
•• Öveges József: Érdekes fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)
•• Öveges József: Kis fizika (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)

Internet
•• A szivárvány (www.kfki.hu)
•• Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás története IX. Képjegyzék

(www.fotomuzeum.hu)

•• Canaletto festményei árulkodnak Velence múltjáról (www.origo.hu)
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Kiemelt készségek,
képességek

Válaszkeresés gyorsol
vasás segítségével,
megfelelő szövegrészek
kiválasztása.

A kérdések megválaszolásához elengedhetetlen
a jegyzetek elolvasása és
megértése.
A megfelelő információk
kiválasztása.

Szókincsfejlesztés
•• Jelentésmagyarázat szöveg
alapján
•• A kamera szó etimológ iája,
az idegen szó beépülése a
nyelvbe (jövevényszó)

Lábjegyzet használata
•• Speciális forma, speciális
jegyzetfajták

2.

3.

Törzsszöveg és lábjegyzet
együttes használata az infor
mációkeresés folyamatában.
Törzsszöveg és lábjegyzet
formai sajátosságai, tipográfiai
különbsége.

Áttekintő olvasás.
Szöveg és jegyzetek pár
huzamos olvasása, meg
értése.

A camera obscura leírása és
története

1.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

A főszöveg infor
mációinak kiegé
szítése igényli a láb
jegyzet folyamatos
használatát, ezt eb
ben a stádiumban
célszerű kooperá
cióval végeztetni.

Lényegkiemelés
megadott szempontok szerint.

Néma olvasás egyéni tempóban.

I. Leíró szöveg a fizikában – Camera obscura (1x15 perc)

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

modulVázlat

Páros

Egyéni

Egyéni

Munkaformák

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg (1);
Munkalap (1)

Szöveg (1);
Munkalap (1)

Szöveg (1);
Munkalap (1)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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Házi feladatnak adható.

Kísérletleírás megértése

5.

A szöveg (lábjegyzet)
egy-egy adatának gyors
megtalálása.

Szöveg alapján jelentés
kikövetkeztetése.

A szövegből nyert új
információ megfogalmazása, mellékelt kép
felhasználása a szöveg
alkotásban.

Egyszerű információkeresés

Szójelentés megadása szöveg
alapján

Szövegalkotás

1.

2.

3.

II. Információkeresés (1x15 perc)

Képaláírás szerkesztése,
kép és szöveg kapcsolatának felismerése.

Szövegalkotás

Kiemelt készségek,
képességek

4.

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

A megszerzett
információk rövid
szöveggé formálása
a lényegi momentumok megtartásával.

Az idegen szavak
jelentését szótár
seg ítségével is megadhatják.

A feladat lehetővé
teszi, hogy a rövid,
tömör képaláírás
mellett az eszköz
(camera obscura)
működésének leí
rását is elkészítsék.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Önálló

Önálló

Önálló

Egyéni

Páros vagy
egyéni

Munkaformák

Megbeszélés

Megbeszélés

Közös megbeszélés

Közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg (2);
Melléklet (2);
Munkalap (2)

Szöveg (2);
Munkalap (2)

Szöveg (1, 2);
Munkalap (2)

Munkalap (1)

Szöveg (1);
Melléklet (1);
Munkalap (1)

Eszköz
(mellékletben)
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Kiemelt készségek,
képességek

Sajátos kommunikációs
helyzet felismerése. Szer
kezeti, stilisztikai jegyek
tudatosítása.

A szokásos igaz–hamis
állítások mellett fel kell
ismerni azt is, ha egy
állítás a szövegben nem
megfogalmazott infor
mációkat tartalmaz.

Lényegkiemelés, logikai
menet megfigyelése és
megfogalmazása szöveg
és kép segítségével.

Az ismeretterjesztő szöveg
nyelvi jellemzése
•• Beszédhelyzet
•• Szókincs
•• Szerkezet

Állítások igazságtartalma

Szövegalkotás
Vázlatkészítés

1.

2.

3.

III. Az ismeretterjesztő szöveg (1x15 perc)

Lépések, tevékenységek (az
idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Mivel a szöveg
értelmezése igény
li az illusztrációk
használatát, célsze
rű a vázlat elké
szítését csoportok
ban vagy páros
munkával elkészíteni.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Páros vagy
csoport

Egyéni majd
páros

Egyéni

Munkaformák

Megbeszélés

Megoldások
összevetése

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Szöveg (3);
Munkalap (3)

Szöveg (3);
Munkalap (3)

Szöveg (3);
Melléklet (3);
Munkalap (3)

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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Értékelés
A szűk időkeret az önellenőrzésre és a frontális ellenőrzésre ad lehetőséget, a folyamatos tanári
visszajelzés, a hibák folyamatos javítása elengedhetetlen.
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
•• Szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében;
•• Önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd Munkalap!);
•• A hibátlan munka értékelése (minta alapján);
•• A csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunkarangsor kialakítása

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete
I. Leíró szöveg a fizikában – Camera obscura
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása
Leíró szövegek a fizikában: kísérlet- és eszközleírás. Egyszerű
ábra megértése, értelmezése, ábra és szöveg kapcsolatának felismerése.
Feladat
Szöveg globális megértése
•• A jegyzet megjelenése a szakmai-tudományos szövegekben
•• A jegyzet formai követelményei és fajtái
•• A jegyzetelt szöveg olvasásának sajátos módja
Feladat
Szómagyarázat az olvasott szöveg alapján
•• Etimológia
•• Mai nyelvhasználat
•• Kultúrtörténet

Feladat
A lábjegyzet használatának gyakoroltatása
Többlépcsős olvasás: a válaszok keresése nem korlátozódhat
egyetlen szöveg információinak felhasználására, az árnyalt
képhez szükséges a tudományos szövegre jellemző jegyzet ismerete, használata.

Feladat
Szövegalkotás és szövegértés
•• Képaláírás szerkesztése a szövegből nyert információk
alapján
•• Kísérletleírás megértése, elvégzése
Az önálló munka értékelése
A modul kiemelt célja az önálló olvasás, szövegértés és szövegalkotás erősítése, ezért a feladatok hangsúlyozottan egyéni munkát kívánnak. Amennyiben egy-egy feladat elvégzése
nehéznek tűnik, tanári segítség adható, szótárhasználat, páros
munka megengedhető. Megbeszélés keretében a megoldások ellenőrzése, összevetése elengedhetetlen. A motiválás érdekében emeljük ki az egyéni munkával készült, jól megoldott
feladatokat!

•• Néma, értő olvasás egyéni
tempóban.
•• Szöveg és jegyzetek együt
tes feldolgozása a munkafüzet kérdései alapján.
•• A szöveg eszközleíró be
kezdése alapján szómag ya
rázat (lyukkamera).
•• A camera szó továbbélése
nyelvünkben (jövevényszó).
•• A camera obscura hasz
nálatának története.
•• Megfelelő információk kiválasztása; Alhazen tudományos tevékenysége; k apcsolata
Arisztotelésszel.
•• A kérdésekre adandó válasz
megtalálása összetett tevékenységet kíván, a kétféle
szövegből (törzsszöveg,
lábjegyzet) kell kiválasztani
a megfelelő információkat,
majd ezeket összegezve
rövid szöveget alkotnak.
•• Néhány szavas magyarázó
szöveg létrehozása páros
munkával.
•• Kísérletleírás elolvasása, elvégzése, beszámoló
készítése otthon elvégzett
kísérlet alapján.
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II. Információkeresés
Tanári tevékenység

Feladatok
Egyszerű információ kerestetése
Könnyen megtalálható adatok (név, évszám) megtalálása.

Feladat
Szókincsbővítés
•• Idegen szavak jelentésének megadása a szöveg alapján
•• Ritkán használt magyar szavak jelentésének megfejtése
következtetéssel

Feladat
Szövegalkotás
Megszerzett információk újrafogalmazásának, képi információ felhasználásának gyakoroltatása.

Differenciálási lehetőségek
Mivel a gyors adatkeresést kívánjuk gyakoroltatni, itt is az
önálló munkát javasoljuk a feldolgozáshoz. Követeljük meg a
pontos, szabatos fogalomhasználatot!
A szókincsfejlesztő feladatok alkalmat adnak differenciálásra:
a szöveg alapján a szó jelentését megfejteni nem tudó tanulók
segítéségére lehetünk egynyelvű szótárakkal. A gyorsabban
haladó, kreatív tanulók számára itt lehetőség van arra, hogy
szócsaládokat, jelentésábrákat készítsenek. Ajánlatos általában
is az, hogy az értelmező, helyesírási és idegen szavakat magyarázó szótárak álljanak a tanulók rendelkezésére minden órán.

Tanulói tevékenység

•• A szöveg önálló néma tanulmányozása
•• A megfelelő információk,
adatok kikeresése

•• Szójelentés megadása szöveg alapján
•• A jelentés kikövetkeztetése
•• A megoldás frontális megbeszélése

•• A megszerzett ismeretek
rövid szöveggé formálása
•• Illusztráció felhasználása a
szövegalkotás folyamatában

Tanári útmutató
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III. Az ismeretterjesztő szöveg
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat
Az ismeretterjesztő szöveg nyelvi jellemzése
•• A felismert kommunikációs helyzet (ismeretterjesztő
műsor) nyelvi sajátosságainak megfigyeltetése: szakszókincs használatának mértéke, a magyarázat nyelvi-logikai
felépítése.

•• Sajátos kommunikációs
helyzet felismerése.
•• Szókincs és szerkezet jellemzése, az ismert szövegfajtákkal való összevetése.

Igaz–hamis állítások
A hagyományos igaz-hamis állítások helyett a rutinszerűséget
kiküszöbölő harmadik lehetőség bevezetése, a szöveg pontos
értésének ellenőrzése.

•• A szöveg elolvasása után az
állítások igazságtartalmának megállapítása.
•• A szövegben nem említett
információk kiszűrése.

Vázlatkészítés
•• Az ismeretterjesztő szöveg logikai felépítésének megragadása vázlat segítségével
•• A szöveges információk kiegészítése ábrák felhaszná
lásával, értelmezésével

•• Lényegkiemelés, logikai
felépítés.
•• Szövegből és képről nyer
hető információk össze
dolgozása.
•• Vázlatforma betartása.
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Optikai eszközök
Szöveg (1)
A camera obscura
A camera obscura1 a legegyszerűbb leképező
rendszer, mert mindössze egy dobozból áll,
amelynek az egyik oldalán egy picike lyuk
van. Szinte hihetetlen, de ennyi is elég, hogy
egy tárgyról képet hozzunk létre! Ha ugyanis a lyuk elég kicsi, áthaladásakor a fény a
tárgy minden egyes pontjáról a doboz szemközti falán egyetlen pontba érkezik, vagyis
éppen egyértelmű leképezés történik a tárgy
és a képpontok között. A kicsinyítés mértékét
egyszerűen a geometriai méretek, a doboz
hoszszának és a tárgy lyuktól mért távolságának aránya határozza meg.
Alhazen2, középkori arab tudós leírásából tudjuk, hogy a camera obscurát már a
11. században is ismerték és használták, de
igazán csak a reneszánsz idején vált népszerűvé. Eleinte csillagászati megfigyeléseknél
alkalmazták. Az 1400-as évektől elterjedt a
művészetben a perspektíva3 ábrázolásának
igénye. A perspektíva titkainak felfedezésére
remek eszköznek bizonyult a camera obscura.
A fejlettebb változatokban prizmák, lencsék
és tükrök segítségével papírlapra vetítették a
képet, így rögtön a rajzolás is megkezdődhetett. Több festőről is beigazolódott, hogy szinte tökéletesen élethű tájképük úgy készült,
hogy segítségül camera obscurát használtak.
Szívesen alkalmazta ezt a trükköt például
Canaletto4 és Vermeer5 is.
A kamerát egy időben vásári látványosság
ként működtették, több helyet is ismerünk a világon, ahol ilyen eszköz található.
Magyarországon a legismertebb az egri főis1

kola legfelső emeletén egy asztalra kivetítve
mutatja a város látképét.

Szöveg (2)
Canaletto megmenti Velencét?
Velence felejthetetlen élmény, a város újra és
újra elbűvöli látogatóit. De mint minden történelmi emlék, Velence is szenved az éghajlati
változásoktól és a légszennyezéstől. A tenger
vízszintjének változásának megállapításához
a kutatók a 18. századi festőt, Canalettót hívták segítségül.
Bár Velencében, akárcsak Európa más városaiban, az épületeket, palotákat a légszenynyezés is fenyegeti, a város legnagyobb problémája mégis a tenger felől jön. Az év során
többször előforduló árapály miatt a víz szintje
több tucat centiméternyit emelkedik, és egész
negyedeket önt el, kikezdi az épületek alapzatát, s a falakon hagyja a híres-hírhedt zöld
algavonalat. A Föld globális felmelegedése
következtében az árapályok egyre intenzívebbek lesznek – a csatornákból kilépő víz rendre
szabályosan elönti még a Szent Márk teret is.
Velence műemlékeinek megmentésében
meglepő módon a 250 évvel ezelőtt élt neves
festő, Canaletto segített a tudósoknak. Velencéről festett képei ugyanis rendkívül megbízható, hiteles ábrázolások. Más festő azt
festette, amit látni szeretett volna, Canaletto
azonban azt, amit látott. A valóságot. Canaletto volt ugyanis az első piktor, aki sötétkamrát, camera obscurát használt festményei
készítése során. Az eredeti szerkezetbe a fény

Camera obscura [ejtsd: kamera obszkura] lat. sötétkamra
Alhazen (kb. 965–1039) arab tudós elsőként adta meg a camera obscura tudományos leírását, és ő használt először gömbhéj alakú lencséket nagyítóüvegként. A fénnyel kapcsolatos vizsgálódásai vezették arra az Arisztotelész
elméletével ellentétes következtetésre, hogy a látás folyamatában nem a szem a fény forrása, hanem csak észleli a
tárgyakról kiinduló fénysugarakat.
3
Perspektíva lat. távlat, látvány, látkép
4
Canaletto (1692–1768) eredeti nevén Giovanni Antonio Canal, velencei festő, akinek vázlatait ma is őrzik a velencei
Accademián. Ezek olyan kisebb darabokból állnak, amelyeket egyenként egy lyukkamera segítségével rajzolt meg,
majd összeillesztve a darabokat, tökéletesen perspektivikus képeket kapott.
5
Vermeer (1632–1675) németalföldi festő, több képét összehasonlítva még azt a szobát is rekonstruálni tudták,
amely valamikor műterméül szolgált.
2
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egy lencsén keresztül lép be, itt egy tükör visz
szaveri a fényt, és megjeleníti egy üveglapon.
Canaletto erre az üveglapra helyezte vásznát,
és gondosan megfestette a kontúrokat.
A festő kínosan precíz volt a részletek ábrázolásában, ezért festményei olyan fényképeknek tekinthetők, amelyeket évszázadokkal
a fényképezőgép feltalálása előtt készítettek.
Mivel az idők folyamán Velence csak keveset
változott, nem nehéz fellelni azokat a helyeket, ahonnan a festő „fényképfestményeit”
készítette.
A mai állapot és a festmény összehasonlítása számos információval szolgál: Canaletto
hűen ábrázolta például az épületek falán látható korabeli szennyeződéseket, így a hírhedt
zöld vonalat is, ami a víz egykori szintjét jelzi.
A korabeli és a napjainkban látható zöld vonal
összehasonlításával meghatározható a 18. századi árapály vízszintje.
Tudományos méréseket Velencében 1870
óta végeznek, de a rendszeres és tudományos
vízszintmérés megkezdése előtti állapotokról
csak Canaletto festményei tájékoztatnak – a
modern mérési módszereket megszégyenítő
pontossággal.

Szöveg (3)
A szivárvány
Kérdés
Egy napos délután kör alakú szivárványt láttam. (Melléklet 3.a) Elég kicsi volt az átmérője,
és az ég körülötte világosabb volt, mint a belsejében. Soha nem láttam még ilyet. Hogyan
keletkezett?

Válasz
Szivárvány akkor keletkezik, ha a megfigyelő mögül érkező napsugár a megfigyelő előtt
levő cseppekre esik, amelyek megtörik és visz
szaverik a fényt. (Melléklet 3. b)
A vízcseppre eső fénysugár útja: A fény Bnél lép be a cseppbe. Megtörik, C-nél éri el a
vízcsepp túlsó oldalát, és D-hez verődik viszsza, majd az E útvonalon halad tovább. Az F
szög a továbbhaladó sugár és vörös fény közötti eltérés mértéke: 180o –42o=138o. A különböző színű fénysugarak különböző szögekben törnek meg és verődnek vissza, ezért látja
a megfigyelő a szivárvány színeit. (Melléklet
3.c)
Minden szivárvány kör alakú, és színes
fénygyűrűt alkot a Nappal szemben. A gyűrű alsó részét rendszerint eltakarja a horizont,
ezért látunk csak egy ívet az égen. Ha nagy
magasságba emelkedünk fel, mint például a
pilóták, vagy a Nap megfelelő helyzetben van,
teljes körként látjuk a szivárványt.
Néha fordul csak elő, hogy nagy magasságban olyan vékony felhő kerül Ön és a Nap közé,
amely megfelelő méretű és alakú jégkristá
lyokból és vízcseppekből áll. Ezek úgy törik
meg a fényt, hogy kör alakú szivárvány keletkezzék. Általában csak köríveket látunk. A
holdfény hatására is keletkezhet kör vagy ív
alakú szivárvány, de ez sokkal halványabb, és
rendszerint csak fotókon látjuk jól.
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MELLÉKLET
1.a						

1.c

1.b
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2.

3.a					

3.c

3.b
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munkalap (1)
A camera obscura
1. 	A camera obscura jelentése sötétkamra, de a fizikában lyukkamerának is nevezik. A Szö
veg (1) segítségével magyarázd meg ezt a jelentést!
A válasz utaljon a szerkezet fontos elemére: a megfelelő méretű lyukon áthaladó fényre!
2. 	Melyik szavunkban maradt fenn a camera obscura? Milyen jelentésbeli érintkezés ma
gyarázza ezt?
Kamera: fényképezőgép, illetve videokamera, ezek belseje sötétkamraként működik.
3. 	Mi mindenre használták a camera obscurát az évszázadok során?
csillagászati megfigyelések, a képzőművészetben „másológép”, vásári mutatvány, látványosság
4. 	Sorold föl Alhazen fénytani kutatásait, és röviden jellemezd az eredményeit!
Gömbhéj alakú lencsét nagyítóként használt, vizsgálta a látás folyamatát.
5. 	Melyik neves ókori tudós elméletével került szembe Alhazen? Foglald össze kettejük
nézetének különbségét!
Arisztotelésszel; lásd 2. lábjegyzet
6.

Készíts képaláírást a Melléklet 1. pontjában található ábrákhoz! A Szöveg (1) segít
a feladat megoldásában.
a) A mutatványos
b) Csillagászati megfigyelés
c) A „másológép”

7. 	Keress egy olyan helyiséget, amely teljesen elsötétíthető, és kulcslyuk van az ajtaján!
Menj be, és kérj meg valakit, hogy egy égő gyertyát tartson, illetve lassan mozgasson a
kulcslyukkal szemben, de ahhoz ne túl közel! Figyeld a helyiség falán a fényfolt mozgá
sát!
Ha „jók a fényviszonyok”, a gyertya fordított képe szépen kirajzolódik a helyiség falán.
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MUNKALAP (2)
Canaletto megmenti Velencét?
1. 	Mi volt Canaletto eredeti neve?
Giovanni Antonio Canal
2. 	Mióta végeznek rendszeres vízszintmérést Velencében?
1870 óta
3. 	Mit jelentenek az alábbi idegen eredetű szavak?
••
••
••
••

intenzív: alapos, mély; fokozott, megfeszített
piktor: festő
kontúr: tárgy körvonalai
precíz: alapos, pontos

4. 	Mit jelentenek az alábbi kifejezések?
•• híres-hírhedt: nevezetes, illetve ugyanennek pejoratív (negatív) jelentése
•• fényképfestmény: fényképhez hasonló pontosságú festmény
5. 	Hogyan használták a képzőművészek a camera obscurát?
Az eredeti szerkezetbe a fény egy lencsén keresztül lép be, itt egy tükör visszaveri a fényt, és megjeleníti
egy üveglapon. Erre az üveglapra helyezték a vásznat, és gondosan megfestették a kontúrokat.
6. 	Az európai kultúra talán legveszélyeztetettebb városa Velence. Mi ennek az oka a Szöveg
(2) szerint?
A globális felmelegedés következtében egyre intenzívebb árapály tevékenység.
7.

Hogyan segítik a város megmentését Canaletto képei? (A mellékletben található kép is
segít a válaszban.)
Fényképszerű pontossággal örökítette meg az épületeket, a víz szintjének akkori állását, ezek segítségével következtetni lehet a természeti változásokra.
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FIZIKA 8.

MUNKALAP (3)
A szivárvány
1. 	Olvasd el a 3. szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!
a) Miben tér el az előző szövegektől?
Kérdés és válasz felépítésű.
b) Hol találkozhatunk hasonló típusú és szerkezetű szövegekkel?
Ismeretterjesztő műsorokban és folyóiratokban.
c) Ki lehet a kérdező, és ki a válaszoló? Miből következtethetünk erre?
Mindennapi, egyszerű ember a kérdező, a válaszadó meteorológus vagy fizikus – szakszókincs, pontos,
tudományos adatok használata.
2. 	Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak, illetve nem derülnek ki a szö
vegből! (Jelöld x-szel a megfelelőnek gondolt minősítést!)
Igaz

Hamis

X

Szivárvány csak nappal keletkezhet.

X

A szivárvány színei: vörös, narancs,
sárga, zöld, kék és ibolya.
Minden szivárvány kör alakú.

X

Általában a szivárványnak csak egy 
részét láthatjuk.

X

A szivárványt akkor láthatjuk, ha a 
nap szembesüt.

X

A szivárvány keletkezésekor a levegőbe került szennyeződésen törik meg a 
fény.

X

X

Szivárványhoz hasonló jelenséget 
prizma segítségével is létrehozhatunk.
A nap fénysugarai különböző szögekben törnek meg és verődnek vissza.

Nem derül ki

X
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Hogyan épül fel a válasz szövege logikailag? Készíts róla vázlatot! A szöveg értelmezésében
és a vázlat elkészítésében segítenek a 3. melléklet ábrái.
I. A szivárvány keletkezésének általános leírása
II. A szivárvány keletkezésének optikai leírása
III. A kör alakú szivárvány megtekinthetőségének speciális esetei

