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7. évfolyamos tankönyv

39 lecke + 6 összefoglalás / 54 v. 72 órára



Üdvözlünk a 7. osztályban



Az új  A kerettanterv fontos célkitűzései:

„ Ennek érdekében a fizika tanítása nem az alapfogalmak 

definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdődik, 

hanem minden témakörben mindenki számára fontos 

témákkal, praktikus, hasznos ismeretekkel indul a 

tananyag feldolgozása.”



Hangok fejezet – öt leckében

1. Hangkeltés

2. A hallás, a fül

3. A hang terjedése

4. Magas és mély hangok

5. Hullámok a természetben



Felvezetés

Vajon a fütyüléshez használjuk a hangszálainkat? Ha nem, 

akkor miért szól a fütty?

Nyári zivatar idején gyakran láthatsz szemet kápráztató

villámokat. Ilyenkor azt is megfigyelheted, hogy a villámlást 

csak később követi dörgés. Vajon mi lehet ennek az oka?

Hogyan lehet egy mély és egy magas hangnak is dó 

hangja? Miért éppen azokat a hangokat hívjuk dó-nak?

Miért mondják a közepes tanulóra, hogy hullámzó a 

teljesítménye, és miről kapta a nevét a hullámpapír?



Kísérletek



Érdekességek - kitekintések



Munkafüzet



Tudáspróba



Kapcsolódás más tudományterületekhez,

tantárgyakhoz: 



Matematikai kompetencia: 

táblázatok használata, 

adatok értelmezése,

mért  értékek táblázatba 

foglalása,

grafikon készítése, 

elemzése,

feladatmegoldás.



szövegértés,

szöveges válasz, 

megfogalmazása, leírása

kiselőadás szóban.

Anyanyelvi kompetencia: 



7. évfolyamos munkafüzet



Üdvözlünk a 7. osztályban



Munkafüzet feladatai

Gyakorlásra, ismétlésre, és 

házi feladatnak is adható 

feladatok,

 változatos módon

(versenyek, érettségi)

 a  felismeréstől

 az alkalmazásig

kérik számon a diákok tudását.



Munkafüzet



Tudáspróba

A munkafüzetben a fejezet 

végén 2 feladatsor 

található, amelyek a  

témazáró dolgozatra 

készülést segíthetik.

összefoglalásra,

gyakorlásra,

önellenőrzésre is 

alkalmasak.

(Ötlet a kollégáknak saját 

készítésű dolgozathoz!)



7. - es tanmenet



Nemzeti Köznevelési Portál



Nemzeti Köznevelési Portál



8. évfolyamos tankönyv

27 lecke + 5 összefoglalás / 36 órára



8. évfolyamos munkafüzet



Új témakör: Naprendszer

A 6.-os 

természetismeret-

órán tanultakra 

épít.



Új témakör : Környezetünk és a fizika

A kollégák ennek a témakörnek 

a tanításához valószínűleg 

segítséget igényelnek!!!



Előzetes ismeretek:



…az élőlények anyagcseréjük során termelik meg a mozgásukhoz    
szükséges energiát, míg az élettelen tárgyakat valamilyen külső erő 
mozgatja.

A szél, a Nap olcsó, és szinte állandóan 

jelen lévő, környezetbarát 

energiaforrások.

Ez a nyersanyag a vegyipar és 

az energiaigényes iparágak ….

Mai életünk elképzelhetetlen 

energiaellátás nélkül

 …előállított villamos energia….



Tudáspróba



8. - es tanmenet



Az új  B kerettanterv tankönyve:

Dr. Zátonyi Sándor: FIZIKA 7. 

Tankönyv

Munkafüzet

Témazáró feladatlap

Dr. Zátonyi Sándor: FIZIKA 8. 

Tankönyv

Munkafüzet

Témazáró feladatlap
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