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A) Csoportprofil 

1.) A 7. a osztály csoportprofiljának ismertetése: 

 

A 7.a osztályban 28 tanuló van, 15 lány és 13 fiú. Életkoruk az évfolyamnak megfelelő, nincs 

közöttük túlkoros vagy túl fiatal. 

 

A fizika tantárgy a 7. évfolyamon belépő tantárgy. A fizika ismeretanyaga és a tantárgy tanulásának 

módszertana teljesen új a tanulók számára. Új kompetenciákat kíván, amelyek megalapozása a 7−8. 

évfolyamokon történik (természettudományos, IKT-kompetencia, kommunikáció). 

A tanulók közül 8 lány és 6 fiú kellően figyelmes, szorgalmas, tanulni akaró. Igyekezetük 

megfelelő. Egy fiú kiemelkedik a csoportból (a névsor 20. tagja) éleslátásával, rugalmas, célratörő 

gondolkodásával. A természettudományos ismeretek iránti érdeklődést a szülői háttér ösztönzi, segíti. 

A csoportnak adott szorgalmi feladatokat ő legtöbbször megcsinálja, élvezi a kihívást jelentő feladatok 

megoldását.  

A szorgalmasan tanulók megértik és megtanulják az új ismereteket, a feladatmegoldási 

módszereket. Keveset hibáznak. Cél az érdeklődésük fenntartása, kielégítése. Ha ez sikerül, jó 

eredményt tudnak elérni. 

További 4 lány és 4 fiú gondolkodásmódja, adottsága megfelelő az eredményes fizikatanuláshoz, 

kevéssé motiváltak azonban (a névsor 1., 2., 5., 6., 11., 12., 19. és 27. tagjai). Jobban leköti őket (a 

fiúkat)a foci, a számítógépes játékok és a társasági élet. Náluk a feladat az, hogy felkeltsem az 

érdeklődésüket a tanulás, illetve a fizikatanulás iránt. Gyakoribb számonkéréssel ellenőrzöm a 

tudásukat, tanulásukat. Testreszabott egyéni plusz feladatok adása és a sikeres teljesítés esetén adott 

elismeréstől remélek fejlődést. 

Egy lány komolyan beteges, súlyos egészségügyi gondjai vannak (a névsor 3. tagja). Sokszor 

hiányzik betegség és a szükséges kivizsgálások miatt. Így tanulása töredezett, kevéssé eredményes. 

Nála fő feladat a hiányzások kellemetlen hatásának a csökkentése. Többször bejön segítségért, a 

lemaradások pótlásáért. Az igyekezete megfelelő, de félő, hogy az elért szerény eredmények a kedvét 

szegik, és feladja a csoporttal való együtt haladás lehetőségét. 

Két lány és 3 fiú számára a természettudományos gondolkodás nehezen megy. A fogalmak távol 

állnak tőlük, nem motiváltak, nehezen boldogulnak a problémákkal, feladatokkal. Sok segítségre van 

szükségük, és figyelni kell rájuk. Adni kell apróbb feladatokat, amelyek hozzásegítik őket a tantervi 

minimum elsajátításához. Figyelni kell arra, hogy a számonkérésnél legyen a feladatsorban a 

követelményrendszer minimumának teljesítéséhez szükséges feladat. 

 

Az osztállyal való munkakapcsolatom jó: szívesen dolgozom velük, és ők is elfogadják 

útmutatásaimat, értékelő (pozitív és negatív) megjegyzéseimet. 
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Minden óra elején (1-2 percben) a hetes hoz egy olyan rövidhírt, amely a fizikához, 

természettudományhoz kapcsolódik (űrkutatással kapcsolatos új híreket vagy régi, általuk nem ismert 

jelenséget, eseményt; a pók fonalának az acél teherbírásának összehasonlítását stb.). Hálásak minden 

olyan, a tananyagon túlmutató információért, gondolatért, amely a mindennapi életük vezetésében, a 

környező világ megértésében és értékelésében segítik őket. 

Osztályfőnökükkel zökkenőmentes a munkakapcsolatom. Igényli, hogy az osztállyal kapcsolatos 

észrevételeimet, az esetleg előforduló problémákat megosszam vele, és én is szívesen veszem, ha 

tájékoztat mindarról, ami az osztály, illetve valamely tanuló jobb megismeréséhez, közös munkánk 

eredményessé tételéhez szükséges. 
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B) Tematikus terv 

A pedagógus neve, szakja: Fizikatanár, matematika−fizika szakos tanár 

Az iskola neve: Általános Iskola, 6 Évfolyamos Gimnázium és 8 Évfolyamos Gimnázium 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Fizika 

A tanulási-tanítás egység témája: Az egyenes vonalú mozgások megismerése 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Az egyenes vonalú mozgások megismerése. A 

fizika megismerési módszerei közül a mérés gyakorlása. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A fizika vizsgálati 

módszereinek bemutatása, gyakorlása. A mozgások leírásának módszerei, a megfigyelés és mérés 

gyakorlása. Előzménye 7. évfolyamon a hétköznapi tapasztalatok, ezek bevonása a megismerés 

folyamatába, a technika tantárgyban a mozgásokról tanultak. 

Tantárgyi kapcsolatok: A technika és a természetismeret tantárgyakban a mozgásokról 

tanultak, a Brown-mozgás, a kémiai oldatokban a részecskék mozgása. 

Osztály: 7.a  

Felhasznált források: Kiadó Budapest, 2014. (BGS 4077) 

 

Dátum:
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Óra 
A téma órákra 

bontása 
Didaktikai feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Házi feladat Megjegyzések 

1 Testek mozgása A fizika 

megismerési 

módszerei közül a 

megfigyelés és 

mérés alkalmazása. 

A megfigyelés 

gyakorlása, a mérési 

eszközök 

(hosszúság- és 

időmérő eszközök) 

használata. 

A mozgás fogalma, 

vonatkoztatási 

rendszer, pálya, út, 

elmozdulás. 

Frontális óra. Kisautó, golyó. A fogalmak 

megtanulása. 

Keressenek az 

interneten olyan 

filmeket, amelyeken 

két vagy több test 

eltérő mozgást 

végez. 

A megfigyelés 

gyakorlásával kell 

kialakítani azt, hogy 

a fontos elemeket el 

tudják különíteni a 

most nem fontostól. 

2 Hely–idő grafikon 

felvétele. 

A mérés. (hosszúság 

és idő). Az eszközök 

használata. 

A mért adatok 

értelmezése 

képességének 

fejlesztése, a 

grafikonrajzolás 

készségének 

kialakítás, 

fejlesztése. 

 A mérés. 

Csoportosan végzett 

feladat. Több tanuló 

méri az egyes 

távolságok 

megtételéhez 

szükséges időt 

stopperrel. 

Mikola-cső, könnyű 

papírkúp esése 

levegőben 

A megkezdett 

grafikon 

rajzolásának 

befejezése. Ha 

sikerült az órán 

befejezni a 

grafikont, akkor 

felhúzható 

lendkerekes autóval 

kapcsolatos mérés. 

Ha túlzottan 

bonyolult, elvont 

technikai 

apparátussal 

dolgozunk, akkor a 

tanuló kimarad a 

kétkezi 

tevékenységből, ami 

ebben az életkorban 

nem kívánatos. 

3 Hely–idő 

grafikonok 

elemzése. 

Különböző 

mozgások szöveges 

leírása adott x–t 

grafikon alapján, 

illetve szöveges 

leírással (táblázattal) 

adott mozgások x–t 

grafikonjának 

megrajzolása. 

Grafikonok 

rajzolása, olvasás 

grafikonokról, 

mértékegységek 

átváltása, az SI 

használata. 

A vonatkoztatási 

rendszer 

választásának 

szabadsága és 

praktikuma. 

Frontális munka a 

táblánál. 

Tábla, színes kréta. 

Excel program 

segítségével 

grafikonok rajzolása.  

Az előbbi tanulói 

tevékenységhez 

kötött, így 

előnyösebb. 

Adott grafikonok 

elemzése. Szembe 

mozgó testek  

hely–idő grafikonja. 

Ha az osztály képes 

rá, lehet érzékeltetni 

a  

hely–idő és az  

út–idő grafikonok 

különbözőségét. 
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4 A sebesség. A helyváltoztatás 

gyorsasága eltérő 

lehet. A sebesség 

fogalmának 

megalapozása. 

A változási 

gyorsaság 

fontossága a 

folyamatokban.  

A sebesség neve, 

jele, definíciója: a 

test által megtett út 

és a közben eltelt idő 

hányadosa. + m. e. + 

fizikai jelentés. 

  Szövegesen 

megadott mozgások 

sebességének 

meghatározása. 

Gyűjts a technikai 

élet területéről 

extrém sebességű 

mozgásokat. 

Keressen olyan 

folyamatokat, ahol a 

változási gyorsaság 

fontos a 

folyamatban. (Pl.: 

láz emelkedése, a 

testmagasság 

növekedése, a 

testtömeg drasztikus 

változása stb.) 

  

A sebesség 

Gyakorló óra. 

Gyakorlás. Grafikonok 

rajzolása, olvasás 

grafikonokról, 

mértékegységek 

átváltása, az SI 

használata. 

A v=s/t, s=vt, t=s/v 

összefüggések 

megismerése, 

használata. 

 Nincs Feladatok a 

példatárból. 

A v=s/t, s=vt, t=s/v a 

tanulók számára 

még három 

különböző 

összefüggés, mert 

matematikai 

gyakorlottságuk még 

nem elegendően 

mély. 

  

A sebesség 

Számonkérés 

dolgozatírással 

Ellenőrzés. Visszajelzés a tanult 

fogalmak 

alkalmazásának 

helyességéről, az 

elvárt leírási forma 

megfelelő 

alkalmazásáról. 

 Egyéni munka.   A dolgozat 

javításánál nem baj, 

ha leírás formája 

nem megfelelő, a 

gondolat legyen jó. 

A formai rész lassan 

alakul ki. 

  

A sebesség 

Gyakorló óra. 

A dolgozat alapján 

kiderült 

hiányosságok 

pótlása, gyakorlás. 

A feladatok 

megoldása, a 

jelenség leírása, a 

számításos feladat 

megoldása helyes 

formátumának 

gyakorlása, 

rögzítése.  

Igaz hamis állítások 

eldöntése. 

Az átlagsebesség és 

az átlagos 

sebességnagyság. 

A gyakorlás lehet 

egyénenkénti, vagy 

kiscsoportos 

keretben. 

Feladatsor 

tankönyvből, 

példatárból, 

kivetítve saját, 

kézhez kapott 

papírlapon vagy 

fénymásolat 

példatárból. 

A feladatsor 

befejezése. 

Az átlagsebesség 

definíciója lehet: az 

összes megtett út és 

a közben eltelt 

összes idő 

hányadosa. 

Érdeklődő tanulóval 

megbeszélhetjük az 

átlagsebesség 

irányított szakasz 

jellegét. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Fizika 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8 

 

 A v–t grafikon 

megismerése, 

használata. 

Új ismeret és 

alkalmazás 

A grafikonok 

alapján tudjon 

mozgást elemezni 

A grafikon alatti 

terület felhasználása 

a megtett út 

(elmozdulás) 

kiszámítására. Más 

eszközök bevonása a 

mozgások 

vizsgálatába. 

Grafikonok 

rajzolása, elemzése. 

Kiscsoportos munka. Gyakorlás példatári 

feladatokkal. 

 A grafikonok a 

fizikai megismerés 

fontos eszközei. 

 A sebesség 

változása – a 

gyorsulás. 

Változó mozgások 

vizsgálata, elemzése. 

A 

sebességváltozáshoz 

idő szükséges. A 

gyorsulás megértése. 

A szakaszonként 

állandó sebességgel 

végzett mozgásnál 

valójában nem lehet 

rögtön nagyobb 

sebességgel 

mozogni. Fel kell 

hívni a figyelmet a 

pontos elemzésre. 

A gyorsulás 

fogalma. 

Frontális óra. Együtt 

elemezzük a 

mozgásokat, a 

sebességváltozást. 

Gyakorlás példatári 

feladatokkal. 

Feladatok a 

példatárból, igaz-

hamis állítások is 

legyenek benne. 

 

 A szabadesés, 

gyakorló óra 

Gyakorlás: 

Minden test azonos 

gyorsulással esik a 

Föld középpontja 

felé. 

A szabadesés 

speciális gyorsuló 

mozgás. Hasonlóság 

keresése. 

A négyzetes 

úttörvény. 

Egyéni munka. Gyakorlás példatári 

feladatokkal. 

Feladatok a 

példatárból. 

A test a Föld 

középpontja felé 

esik. Ismertethetünk 

tudománytörténeti 

eseményeket 

(Magellán). A Föld 

megismerése, 

világnézeti elemek 

fejlődése, alakulása. 

Helyünk a világban. 

 Összefoglalás A tanultak 

áttekintése, 

rendszerezése, 

felfűzése egy logikai 

szálra. 

A rendszerező-

képesség fejlesztése. 

 Frontális óra.  Átfogó feladatsor a 

dolgozat 

előkészítéséhez. 

 

 Számonkérés:Téma

záró dolgozat 

A tanultak 

ellenőrzése. 

A teljesítésre fel kell 

készülni, és a 

legjobb formáját 

nyújtva kell 

dolgoznia. 
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C) Óraterv- A” változat 

A pedagógus neve: 

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Fizika 

Osztály: 7. a 

Az óra témája: A sebesség fogalma 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek 

(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: Fel kell ismertetni 

a tanulókkal a pontos definíciók alkotásának, az egységes szaktudományi nyelv kialakításának 

szükségességét. Elkezdjük kialakítani az írásbeli munka elkészítésének formai követelményeit. 

Az óra didaktikai feladatai: Új ismeret: a sebesség fogalmának a kialakítása 

Tantárgyi kapcsolatok: hétköznapi tapasztalat, technika tantárgy – a mozgásról tanultak, 

matematika – többszörösök és törtrészek, törtekkel végzett műveletek 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, 

online források, szakirodalom stb.): 

 

Dátum: 
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Időkeret A tanulók tevékenysége A pedagógus tevékenysége Célok és feladatok Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök Megjegyzések 

5 perc 1. A táblán látható adatok 

elemzése. 

1. Problémafelvetés: Hogyan 

tudjuk összevetni helyileg és 

időben eltérő testek mozgását a 

rendelkezésre álló adatok 

alapján? 

1. A tanulókkal fel 

kell ismertetni, hogy 

szükség van egy 

objektív, számszerű 

jellemző adatra, 

amivel ez megtehető. 

1. A táblán 

különböző 

időtartamú 

mozgások 

megtett útja 

látható. Melyik 

mozog 

gyorsabban? 

1. Szóbeli érvelés. 1. Tábla, kréta. 1. Viszonylag 

rövid idő alatt 

kiderül, hogy ha 

az adatsorból a 

tanuló készít egy 

újabb adatsort, 

amelyben 

valamennyi felírt 

mozgás azonos 

időtartamra való 

útját számolja ki, 

vagy azonos 

útszakasz 

megtételéhez 

szükséges 

időtartamot 

számolja ki, az 

összehasonlítás 

elvégezhető. (lkkt) 

5 perc 2. A sebesség definíciójának 

közös megalkotása a kérdések 

megválaszolásával. 

2. A sebesség definíciójának 

közös megalkotása kérdések,az 

előzetes szemléltetés alapján 

rávezetéssel. 

2. A fogalom pontos 

meghatározása. 

2. Közös 

megbeszélés, 

együtt 

gondolkodás. 

2. Közös 

megbeszélés, 

együtt 

gondolkodás. 

2. Nincs. 2. A definíciónak 

állandónak és 

mindenki által 

elfogadott, 

mindenki által 

ismertnek kell 

lenni. Ez a 

tudományos 

kommunikáció 

alapja. 

3 perc 3. A definíció leírása a 

füzetbe és megkeresése a 

tankönyvben. Oldalszám 

feljegyzése. 

3. Tanári irányítás a definíció 

rögzítéséhez, a tankönyv 

használatához. 

3.A füzet vezetése 

olyan legyen, hogy 

később belelapozva, 

beleolvasva használni 

tudjam ismereteim 

felfrissítésére. 

3. A tanuló a 

füzetében 

dolgozik. 

3. A tanuló a 

füzetében dolgozik. 

3. Füzet, 

íróeszköz, 

tankönyv. 

3. Minden fizikai 

mennyiségnek 

van: neve, jele, 

definíciója; és a 

legtöbb fizikai 

mennyiségnek van 

mértékegysége, 

fizikai jelentése. 
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8 perc 4. A tanártól előbeszédben 

hallott mozgások adatainak 

lejegyzése és a sebesség 

kiszámítása. 

4. A feladatok szóbeli 

ismertetése, a füzetkép 

ismertetése. 

4. A füzet vezetése 

olyan legyen, hogy 

később belelapozva, 

beleolvasva használni 

tudjam ismereteim 

felfrissítésére. 

4. A tanuló a 

füzetében 

dolgozik. 

4. A tanuló a 

füzetében dolgozik. 

4. Füzet, 

íróeszköz. 

4. A táblán rajzban 

ismertetem a 

feladatmegoldás 

írásbeli 

rögzítésének 

szerkezetét. (lásd 

táblakép) 

15 perc 5. A kapott feladatsor 1.3., 

1.4. és 1.5. feladatának 

megoldása egyedül. 

Forrás: Fizikai feladatok 

gyűjteménye I. kötet,  

5. A feladatokat sorban oldatom 

meg a tanulókkal. Minden 

feladat felkerül a táblára, hogy a 

megoldást tudják ellenőrizni, 

illetve rögzítsük a formai 

elvárásokat. 

5. „A füzet vezetése 

olyan legyen, hogy 

később belelapozva, 

beleolvasva használni 

tudjam ismereteim 

felfrissítésére.” 

5. A tanuló a 

füzetében 

dolgozik, utána 

közösen 

megbeszéljük a 

megoldást. Eltérő 

megoldások 

megbeszélése, 

ezek 

azonosságának és 

különbözőségéne

k megbeszélése. 

5. A tanuló a 

füzetében dolgozik, 

illetve a táblánál a 

táblára írva 

élőbeszédben 

ismerteti munkája 

eredményét.  

5.Füzet, 

íróeszköz, tábla, 

kréta, színes 

kréta. 

5. Az eltérő 

megoldások 

nagyon jók, mert 

újabb eszközöket 

kap a tanuló a 

gondolkodásához. 

5 perc 6. A feladatokban előkerült 

különböző mértékegységek 

közötti kapcsolatok 

felidézése. 

6. Néhány feladat az 

időtartamok és a távolságok 

átváltására. A km/h és a m/s 

mértékegységek viszonya. 

6. Fel kell idézni és 

rögzíteni kell az 

időtartam egységeit 

(sec, perc, óra, 

tizedóra) és a 

távolság egységeit 

(cm, m, km) és ezek 

kapcsolatát. 

6. Gyakorlás. 6. Önálló 

gondolkodás, 

önállóan végzett 

munka. 

6. Füzet, 

íróeszköz, tábla, 

kréta, színes 

kréta. 

 

4 perc 7. Az óra végi összefoglalás, 

a tanultak áttekintése. 

7. Kérdéseket teszek fel az órai 

anyaggal kapcsolatban. 

7. A tanultak 

ismétlése, 

összefoglalása, 

rögzítése. 

7. Beszélgetés a 

tanulókkal, 

szóbeli 

összefoglalás. 

7. Szóban 

fogalmazza meg a 

gondolatait, idézi 

fel ismereteit. 

7. Tankönyv 7. Meg kell 

tanítani őket a 

tankönyv 

használatára. 

Megadom a 

tankönyvben a 

tanult anyag 

pontos 

oldalszámát. 
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Táblakép: 

1. rész – Négy test mozgásáról az alábbiakat tudjuk. Adott időtartamok alatt mekkora utakat tesznek 

meg: 

1. test 2. test 3. test 4. test 

4 s 2,5 s 0,2 s 14 s 

15 m 9 m 0,8 m 70 m 

Melyik test mozog a leggyorsabban? Ha egyszerre indulnak el egy helyről egy egyenes úton, egy 

irányba, akkor ki érne a leghamarabb a „célba”? 

2−3. rész: A sebesség mint fizikai mennyiség meghatározása: 

A fizikai mennyiség 

neve: 
sebesség 

A jele: v 

Def.:A test által megtett út és a közben eltelt idő hányadosa, v =  

SI-beli mértékegysége: 
 

Fizikai jelentése: időegység alatt megtett út 

A hétköznapi és a technikai életben megengedett sebesség-mértékegység még a 

, illetve az angolszász országokban a  = mph (írásmóddal) 

 

(Csak szóban hangzik el a sebesség helytelen megfogalmazása: A sebesség az út és az idő 

hányadosa. – Rossz megfogalmazás, mert nem tartalmazza a pontosítást! – pl.: a betonút és a szép idő 

hányadosa mit ad meg? 

4. rész: Az élőbeszédben elhangzott szöveg: Egy autó 120 km-t 2 óra alatt tesz meg. Mekkora a 

sebessége? 

s = 120 km    v =  

t = 2 óra = 2 h 

v = ? 

Válasz: az autó sebessége v = 60 km/h. 
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A feladatok megoldásának kialakult és elfogadott (praktikus) formátuma, elrendezése: 

 

5. rész A feladatok megoldása 

1.3. feladat 

s = 12,5 km     v =  

t = 2,5 h 

v = ? 

 

1.4. feladat 

s = 8 cm = 0,08 m   v =  

t = 2 perc = 120 s  Az SI-beli egysége helyesen az utóbbi. 

V = ?    Hétköznapi életben elfogadható a 2 cm/perc mértékegység is. 

 

 

1.5. feladat 

Ha egy feladatban több út-, idő- és sebességadat szerepel, akkor ún. indexes változókat használunk. 

s1, s2, t1, t2,t3, v1, v2. (Megjegyzés: A „felső” indexezés – t
2
 – nem jó, mert annak van más matematikai 

jelentése.) 

s1 = 105 km    s2 : s1 = t2 : t1 , innen matematikaórán tanultak alapján 

t1 = 1 óra 45 perc= 1,75 h =   . 
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s2 = 180 km    A részletszámításokat a szokott módon végezzük el. 

t2 = ?   Előnyösebb a törtalakban megadott számokkal végezni a műveletet. 

 

6. rész  

Az előkerült időtartam- és a távolság-mértékegységek és ezek kapcsolata. 

Távolság (hosszúság) egységek: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm, 1 km = 1000 m 

Időegységek: 1 óra = 1 h = 60 perc = 60 min = 3600 s, 1 perc = 60 s, 0,1 h = 6 perc, 

 

, azaz 1 km/h = 3,6 m/s. A km/h < 

m/s, 3,6-szer nagyobb a m/s a km/h mértékegységnél. (Mj.: Az a nagyobb mértékegység, amelyből 

ugyanazon mennyiség kifejezéséhez kisebb mérőszámot – kevesebbet – kell vennünk.) 
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A tanulók számára adott gyakorló feladatsor: 1. fejezet: Egyenes vonalú mozgások kinematikája 

1.1. Egy autó a Budapest−Debrecen közötti 220 km-es távolságot 4 óra 20 perc alatt a teszi meg. 

Mekkora a teljes útra számított átlagos sebességnagysága? 

1.2. Egy turista 4 km/h átlagos sebességgel haladva mekkora utat tesz meg 4 óra 24 perc alatt? 

1.3. B és C városok távolsága 12,5 km. Mekkora sebességgel haladjon az a gyalogos, aki 2,5 óra 

alatt szeretne B-ből C-be érni? 

1.4. Egy csiga 2 perc alatt 8 cm-t tesz meg. Mekkora a sebessége? 

1.5. Egy autó 1 óra 45 perc alatt 105 km-t tesz meg. Mennyi idő alatt tesz meg változatlan 

sebességgel 180 km-t? 

1.6. A mágneses gyorsvasút a Hamburg Berlin közötti 280 km hosszú utat 54 perc alatt teszi meg. 

Mekkora átlagos sebességnagysággal halad a vonat? 

1.7. Egy 1996. december 4-én felbocsátott űrszonda 500 millió km megtétele után előreláthatólag 

1997. augusztus 4-én éri el a Mars felszínét. Mekkora átlagos sebességnagysággal halad útja során? 

1.8. A megadott táblázatban szereplő adatok egy-egy test mozgására vonatkoznak. Számítsd ki a 

hiányzó adatokat! 

 v(m/s) v (km/h) v(m˛/perc) t  s 

1. 8   20 s  

2.  36   72 km 

3.   1000 0,2 h  

4. 340   4 s  

5.   1800 20 

perc 

 

6.    1,4 h 90 km 

7.  72   2000 

m 

1.9. Egy gyalogos útjának egy része hegyre fel, majd másik része hegyről le vezet. Az út hossza 22 

km. Hegyre fel 3 órán keresztül 4 km/h sebességgel haladt. Mekkora sebességgel haladjon lefelé, ha a 

teljes utat 5 óra alatt szeretné megtenni? 
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1.10.Két, egyenes mentén egy irányba mozgó test sebességének nagysága 12 m/s, illetve 39,6 km/h. 

Melyiknek nagyobb a sebessége? 

1.11. Egy szabadon eső test 125 m magasról 5 s alatt ér földet. Mekkora az átlagos sebesség 

nagysága a mozgás során? 

1.12. Egy személygépkocsi a Budapest−Debrecen közötti 220 km-es távolság első felét 1 óra 48 

perc alatt teszi meg. Mekkora átlagos sebességnagysággal haladjon az út hátralévő részén, ha a teljes 

utat 3 óra alatt akarja megtenni? 

1.13. Egy személyautó 30 percen keresztül 90 km/h, majd 20 percen keresztül 60 km/h nagyságú 

sebességgel haladva éri el úti célját. Mekkora a teljes útra számított átlagos sebességnagysága? 

1.14. Egy teherautó rakománnyal 30 km/h átlagos sebességnagysággal érte el úti célját. Mekkora 

sebességgel kell neki visszafele (üresen) haladnia, hogy a teljes (oda-vissza) útra számított átlagos 

sebességnagysága 42 km/h legyen? 

1.15. Egy autó a Budapest−Szeged közötti 170 km-es távolságot három óra alatt tette meg. Az út 

felén 50 km/h átlagos sebességnagysággal haladt.  

 a, Mekkora a teljes útra számított átlagos sebességnagysága?  

 b, Mekkora átlagos sebességnagysággal haladt az út második felében? 

1.16. Egy gépkocsi útjának egyharmad részét 60 km/h nagyságú átlagos sebességgel, kétharmadát 

90 km/h nagyságú átlagos sebességgel teszi meg. Mekkora a teljes útra számított átlagos 

sebességnagysága?  

1.17. Mekkora egy sétáló gyalogos sebességének nagysága, ha 120 s alatt48 m utat jár be? 

1.18. Egy menekülő nyúl sebessége 10 m/s. Mennyi idő alatt éri utol a nyulat a 100 m hátránnyal 

induló és 15 m/s sebességgel üldöző agár? Mekkora utat tesz meg ez idő alatt a nyúl és az agár? Oldd 

meg a feladatot grafikusan is! 

1.19. Egy szakaszon a vasút és az országút párhuzamosan halad. Hány perc alatt éri utol a 4 km-re 

lévő és 60 km/h sebességgel haladó (távolodó) vonatot egy 80 km/h sebességgel haladó személyautó? 

1.20. A megfigyelő az ágyú elsütésekor keletkezett torkolattűz és a dörrenés között 6 s időt mér. A 

megfigyelőtől mekkora távolságra sütötték el az ágyút? A hang terjedési sebessége levegőben 340 m/s. 

1.21. Egy méh „üresen” 8 m/s, virágporral megrakodva 6,5 m/s nagyságú sebességgel repül. Milyen 

messziről hozhat virágport fél óra alatt? 

(Forrás: Fizikai feladatok gyűjteménye I. kötet, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., 

Kisújszállás, 1997) 
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D) Értékelés dokumentumai –Kinematika-röpdolgozat 7. 

évfolyam 

 

A csoport         20... október  

 

1) Hogyan definiáljuk a sebességet? Mi a 

mértékegysége, fizikai jelentése?   

    (2 pont) 

2) A mellékelt ábra egy egyenes vonal mentén 

mozgó test hely-idő grafikonja. Számold ki a test 

sebességét a mozgás első szakaszában és a második 

szakaszában!  (3 pont) 

3) Hogyan változott annak a járműnek a sebessége, 

amely ugyanazt az utat később 3-szor annyi idő alatt 

tette meg, mint korábban?        (2 pont) 

4) Egy személygépkocsi a Budapest−Debrecen közötti 220 km-es távolság első felét 1 óra 24 perc 

alatt teszi meg. Mekkora átlagos sebességnagysággal haladjon az út hátralévő részén, ha a teljes utat 3 

óra alatt akarja megtenni?        (3 pont) 

5) Egy gyalogos egyenes úton haladva 2 órán keresztül 5 km/h sebességgel, majd 1 órán keresztül 

2 km/h sebességgel haladt eredeti úti célja felé. 

 a, Mekkora utat tett meg összesen? 

 b, Mekkora a teljes útra számított átlagos sebességnagysága?     

          (4 pont) 

6) Egy gépkocsi egyenes pályán először 2 órán keresztül 80 km/h, majd ezután 3 órán keresztül 50 

km/h nagyságú sebességgel halad. 

a, Hol van a gépkocsi az indulás után 4 óra múlva? 

b, Mennyi utat tesz meg összesen a gépkocsi 5 óra alatt? 

c, Mekkora az 5 óra időtartamra számított átlagos sebesség nagysága?     

         (5 pont) 
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Kinematika-röpdolgozat   B csoport  7.a  2013. október 10. 

 

1. Hogyan definiáljuk egy tömegpont elmozdulását? 

Mi a mértékegysége?    (2 pont) 

2. Hogyan változott annak a járműnek a sebessége, 

amely ugyanazt az utat később fele annyi idő alatt tette 

meg, mint korábban?    (2 pont) 

3. A mellékelt grafikon egy egyenes mentén mozgó 

test hely–idő grafikonját mutatja az idő függvényében. 

Számítsd ki a test sebességét a mozgás 0–6 s, illetve az 

6–12 s szakasziban!            

     (3 pont) 

4. Egy gyalogos útjának egy része hegyre fel, majd másik része hegyről levezet. Az út hossza 22 

km. Hegyre fel 3 órán keresztül 4 km/hsebességgel haladt. Mekkora sebességgel haladjon lefelé, ha a 

teljes utat 5 óra alatt szeretné megtenni?         

           (3 pont) 

5. Egy gyalogos egyenes úton haladva 3 órán keresztül 5 km/h sebességgel, majd 1 órán keresztül 

2 km/h sebességgel haladt eredeti úti célja felé. 

 a, Mekkora utat tett meg összesen? 

b, Mekkora a teljes időtartamra számított átlagsebessége?    (4 pont) 

6. Egy gépkocsi egyenes pályán először 3 órán keresztül 60 km/h, majd ezután 2 órán keresztül 

50 km/h nagyságú sebességgel halad. 

a, Hol van a gépkocsi az indulás után 4 óra múlva? 

b, Mennyi utat tesz meg összesen a gépkocsi 5 óra alatt? 

c, Mekkora az 5 óra időtartamra számított átlagos sebességnagysága?  (5 pont) 
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2.) Javítási útmutató: 

 

A csoport  7. a osztály 

 

1, A sebesség definíciója: A test által megtett út és a közben eltelt idő hányadosa, . 

Mértékegysége [v] = m/s, fizikai jelentése: időegység alatt megtett út.   (2 pont) 

2, A mozgás első szakasza: 0–6 s-ig tart,    (1 pont) 

A mozgás második szakasza 6–12 s-ig tart, .   (2 pont) 

3, A test sebessége harmadára csökkent. (A választ nem kell indokolni.)   

 (2 pont) 

4, t2 = t – t1 = 3 óra – 1 óra 24 perc = 1 óra 36 perc = 1,6 óra, s1 = s2 = s/2 = 110 km.  

 (2 pont) 

        (1 pont) 

5, a, sö = s1+ s2= v1∙t1 + v2∙t2= 5 km/h∙2 h + 2 km/h∙1 h = 10 km + 2 km = 12 km.  

 (3 pont) 

b, v átlagos = .        (1 pont) 

6, a, s = s1 + s2 = v1∙t1 + v2∙t2 = 80 km/h∙2 h + 60 km/h∙2 h = 160 km + 120 km = 280 km. 

 (2 pont) 

b, s = s1 + s3 = v1∙t1 + v2∙t3 = 80 km/h∙2 h + 60 km/h∙3 h = 160 km + 180 km = 340 km 

 (2 pont) 

c, v átlagos = .        (1 pont) 
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B csoport  7. a osztály 

 

1, Az elmozdulás: A mozgás kezdőpontjából a mozgás végpontjába mutató irányított egyenes 

szakasz. 

Mértékegysége: méter.           

           (2pont) 

2, A test sebessége kétszeresére nőtt. (A választ nem kell indokolni.)     

           (2 pont) 

3, A mozgás első szakasza: 0–6 s-ig tart, .    (1 pont) 

A mozgás második szakasza 6–12 s-ig tart,   (2 pont) 

4, s1 = v1∙t1 = 4 km/h∙3 h = 12 km, s2 = 22 km – s1 = 22 km – 12 km = 10 km. t2 = t – t1 = 5 h – 3 h 

= 2 h (2 pont) 

         (1 pont) 

5, a, sö = s1 + s2 = v1∙t1 + v2∙t2 = 5 km/h∙3 h + 2 km/h∙1 h = 15 km + 2 km = 17 km.  

 (3 pont) 

b, v átlagos = .        (1 pont) 

6, a, s = s1 + s2 = v1∙t1 + v2∙t2 = 60 km/h∙3 h + 50 km/h∙1 h = 180 km + 50 km = 230 km.  

 (2 pont) 

b, s = s1 + s3 = v1∙t1 + v2∙t3 = 60 km/h∙3 h + 50 km/h∙2 h = 180 km + 100 km = 280 km 

 (2 pont) 

c, v átlagos = .        (1 pont) 

 

Összesen szerezhető: 19 pont 

Értékelés:   19–16 p jeles (5) 

   15–12 p jó (4) 

   11–9 p  közepes (3) 

   8–5 p   elégséges (2) 

   4–0 p   elégtelen (1) 

Osztálylétszám 28 fő 

Statisztika:  jeles   2 db 

   jó  6 db 

   közepes 8 db 

   elégséges 8 db 

   elégtelen 4 db 

Reflexió a 7.a röpdolgozatának értékeléséhez – külön olvasható. 
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E) Reflexió az értékeléshez, a 7.a fizika-röpdolgozatának 

értékeléséhez 

Osztálylétszám 28 fő 

Statisztika: jeles   2 db 

  jó  6 db 

  közepes 8 db 

  elégséges 8 db 

  elégtelen 4 db 

A feladatsor értékelése: 

Az összeállított feladatsorban nem szerepelt egyszerű, „egylépéses” feladat. Szükséges lett volna. 

A feladatsor 5. feladata nem jól választottam meg, mert e feladat megoldásának elve a 6. feladatban 

szinte teljesen ismétlődik. 

A feladatsor nem tartalmaz olyan feladatot, amelyben a tanulóknak önállóan kellett volna grafikont 

rajzolniuk. Ilyen feladatot legközelebb be kell illesztenem a feladatsorba. 

A tanulói teljesítmény értékelése 

Az osztálynak ez volt az első dolgozata fizikából. A tanulók nehezen boldogulnak még a képletek 

írásával és az indexes változók használatával. Ebben a dolgozatban ez még nem hiba. Több tanuló csak 

egy „kupac” számolásban jutott el a (helyes) végeredményhez. Ha a gondolat és a végeredmény 

helyes, elfogadtam a megoldást, megjegyezve a formai elemek hiányát. 

A grafikonról történő adatleolvasást még gyakorolni kell. 

A mértékegységek sok tanulónál még hiányoznak. 

A definícióknak pontosnak kell lenniük. Pici fogalmazásbeli pontatlanság most még „belefér”. (De 

a „sebesség = út per idő” – nem fér bele!) Jelezni szeretném vele, hogy a pontosságra törekvés nagyon 

fontos feladat. 

Összességében nem vagyok elégedett a tanulók teljesítményével, de türelmes vagyok. A többi 

tantárgyból a korábbi években (5. és 6. osztályban) nyújtott teljesítményeikhez képest is elég 

esetlegesek voltak a dolgozat eredményei. Még az órákon szóban jó eredményt felmutató tanulók is 

írásban kissé átgondolás nélkül számolgattak a rendelkezésre álló adatokkal (pl. a névsor 6., 8., 17. és 

21. tagja). Az általában jó eredményeket produkáló tanulók rosszul fogadták a szerény eredményt. 

Nem szeretném azonban, hogy az első dolgozatban elért szerény eredmény visszavesse az 

érdeklődésüket, ezért javító dolgozatot íratok. A tanulók a dolgozat javításakor megértették a 

hiányosságokat. Az órákon pedig a füzetben és a táblánál is; illetve a házi feladat írásakor is elvárom a 

formai elemek használatát. 

A kiemelkedő érdeklődésű tanuló (a névsorban a 20. tanuló) hozta a tőle remélt eredményt, apróbb 

hiányosságokkal jeles (5) dolgozatot írt. Az órán kevés érdeklődést mutató tanulók közül (a névsor 11. 

tagja) az órai szerepléséhez képest egészen jó (4) eredményt ért el. A látszat ellenére megértette az 

órán elhangzottakat, és alkalmazni is tudta őket. Ha az órai aktivitását növelni, az érdeklődését 

irányítani tudom, akkor az osztály „húzóembere” lehet fizikából. 


