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A FIZIKA ÉS A KÉMIA
KAPCSOLATA

1. KAPCSOLAT A TERMÉSZETTUDOMÁNY RENDSZERÉBEN
• Történeti fejlődés: elkülönülés ↔ összeépülés
• Jelenlegi rendszerbeli területek
2. KAPCSOLAT A NEVELÉSBEN – KÖZOKTATÁSBAN
• Tantervek áttekintése
• Egy tankönyv sorozat áttekintése
3. NÉZŐPONTOK és MÉRTÉKRENDSZER
• FIZIKA: az anyag és a világ változásainak általános 

tudománya. Természettudományos világmagyarázat.
• KÉMIA: az érzékeinkkel megismerhető anyag 

tudománya.  Gyakorlati anyagismeret és átalakítás.
• KÉRDÉSEK



FIZIKA
Az anyag és a világ változásainak általános tudománya. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VILÁGMAGYARÁZAT.

KLASSZIKUS FIZIKA→ kiterjesztés →  MODERN FIZIKA

MECHANIKA                  nagy sebességek        RELATIVITÁS ELMÉLELET
egy test                          kis méretek KVANTUMFIZIKA
két test
több test
TERMODINAMIKA    sok test                        STATISZTIKUS FIZIKA 
ELEKTRODINAMIKA                                           RÉSZECSKE FIZIKA

RELATIVISZTIKUS_KVANTUM_ELEKTRODINAMIKA_TÉRELMÉLET 

TÖRTÉNETI IDŐSKÁLA            FIZIKA 9 MOZAIK TANKÖNYVBŐL 











GALILEI

NEWTON  BOYLE

Young, Bernoulli, Thompson, Joule, Faraday LAVOISIER, AVOGADRO

Lagrange, Hamilton, Maxwell DALTON, MENGYELEJEV

BECQUEREL,PLANCK,EINSTEIN

RUTHERFORD,BOHR,SCHRÖDINGER,HEISENBERG

Chadwick Dirac Yukawa Tomonaga, Schwinger Dyson Feynman HEITLER-LONDON

Yang Mills PAULING 

ARISZTOTELÉSZ



ELEKTROSZTATIKA MAGNETOSZTATIKA

GYENGE

KÖLCSÖNHATÁS

ERŐS

KÖLCSÖNHATÁS
GRAVITÁCIÓ

ELEKTROMÁGNESSÉG

KVANTUM-ELEKTRODINAMIKA

KVANTUM-

SZÍNDINAMIKA
ÁLTALÁNOS

RELATIVITÁSELMÉLET
ELEKTROGYENGE KÖLCSÖNHATÁS

NAGY EGYESÍTETT ELMÉLET (GUT)

MINDEN DOLGOK ELMÉLETE (TOE)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrosztatika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magnetosztatika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyenge_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91s_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gness%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantum-elektrodinamika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantum-sz%C3%ADndinamika
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ltal%C3%A1nos_relativit%C3%A1selm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrogyenge_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_egyes%C3%ADtett_elm%C3%A9let
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Minden_dolgok_elm%C3%A9lete&action=edit&redlink=1


KORSZAK/NÉV (IDŐ) JELENSÉG/TAPASZTALAT/EMBERI MEGVALÓSÍTÁS/GYAKORLAT/FOGALOM/ELMÉLET

ŐSKOR TŰZ→TŰZGYÚJTÁS→SÜTÉS_FŐZÉS_TARTÓSÍTÁS/KOHÁSZAT(Au, Ag, bronz, C, Fe)_FAZEKASSÁG

ÓKOR

THÁLÉSZ (Kr.E. 624-547)

PYTHAGORÁSZ

ANAXAGÓRÁSZ

DEMOKRITOSZ

ARISZTOTELÉSZ

TŰZ→ÜVEGGYÁRTÁS_MÉSZÉGETÉS_FERMENTÁLÁS(NOÉ)_GYÓGYÍTÁS

IPAR-KERESKEDELEM→MÉRÉS(hosszúság,terület,térfogat,tömeg)

ŐSELEM ELMÉLETEK                                                     

VÍZ                

SZÁMOK

PARÁNYI MAGOK

OSZTHATATLAN ATOM

NÉGY ŐSELEM__NÉGY ŐSTULAJDONSÁG  

KÖZÉPKOR

ARAB KÖZVETÍTÉS

EURÓPA 

ALKIMIA_ELEMÁTALAKÍTÁS→ARANYCSINÁLÁS

(SKOLASZTIKA+ALKIMIA)→ARANYCSINÁLÁS→ANYAGISMERET, KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

ÚJKOR

ROBERT BOYLE (1661)

LAVOISER (1789)

DALTON

AVOGADRO (1811)

WÖHLER (1828)

JOULE_THOMSON 

(1852)

CLAUSIUS_KELVIN 

(1850/51)

MENDELEJEV (1869)

A KÉMIAI ELEM FOGALMA

AZ ANYAGMEGMARADÁS ELVE, SZTÖCHIOMETRIA

OSZTHATATLAN ATOM→KÉMIAI ELEM→AFFINITÁS→KÉMIAI JELLEM→VEGYÉRTÉK→MOLEKULA

MÓL-SZÁM

VIS VITÁLIS MEGDÖNTÉSE

ENERGIAMEMARADÁS

II. FŐTÉTEL→KÉMIAI AFFINITÁS

AZ ELEMEK PERIÓDUSOS RENDSZERE

XIX. SZÁZAD VÉGE

A FIZIKA MARADÉK 

KÉRDÉSEI

RADIOAKTÍVITÁS, AZ ATOMOK VONALAS SZÍNKÉPE, HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS, 

FÉNYSEBESSÉG ÁLLANDÓSÁGA



XIX. SZÁZAD VÉGE

A FIZIKA MARADÉK 

KÉRDÉSEI

RADIOAKTÍVITÁS, AZ ATOMOK VONALAS SZÍNKÉPE, HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS, 

FÉNYSEBESSÉG ÁLLANDÓSÁGA

XX. SZÁZAD FELELETEI

PLANCK (1900)

EINSTEIN (1905)

RUTHERFORD (1911)

BOHR (1913)

DE BROGLIE (1924)

HEISENBERG (1925)

SCHRÖDINGER (1926)

PAULI (1924) 

DIRAC (1927)

HEITLER-LONDON (1927)

CHADWICK (1932)

YUKAWA (1937)

PAULING (1932)

E= hν (HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS HULLÁMHOSSZFÜGGÉSE__ENERGIAKVANTUM)

ΔE=Δmc2 (SPECIÁLIS RELATÍVITÁS ELMÉLETE__TÖMEG-ENERGIA-EKVIVALENCIA)

AZ ATOMMAG FOGALMA→BOLYGÓMODELL

AZ ATOMOK VONALAS SZÍNKÉPÉNEK ÉRTELMEZÉSE→BOHR-SOMMERFELD ATOMMODELL

ANYAGHULLÁMOK

KVANTUMELMÉLET, AZ ATOSZERKEZET KVANTUMMECHANIKAI LEÍRÁSA,

KVANTUMMECHANIKAI ATOMMODELL

A PERIÓDUSOS RENDSZER ELMÉLETE

RELATÍVISZTIKUS KVANTUM-ELEKTRODINAMIKA

A HIROGÉN MOLEKULA KVANTUMMECHANIKAI LEÍRÁSA→A KOVALENS KÖTÉS ELMÉLETE

A NEUTRON FELFEDEZÉSE

A MAGERŐK ELMÉLETE

AZ ELEKTRONEGATÍVITÁS FOGALMA→A KÉMIAI KÖTÉS (KOVALENS__IONOS) ELMÉLETE

































































































































FIZIKA OKTATÁS KÉMIA OKTATÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZÉPISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZÉPISKOLAI

1–4. évfolyam 

KÖRNYEZETISMERET

5–6. évfolyam 

TERMÉSZETISMERET

5–6. évfolyam természetismeret

7—8. évfolyam 

KLASSZIKUS FIZIKA

MECHANIKA

HŐTAN   

ELEKTROMOSSÁGTAN

FÉNYTAN     

7—8. évfolyam KLASSZIKUS FIZIKA

MECHANIKA

HŐTAN

ELEKTROMOSSÁGTAN

FÉNYTAN 

7—8. évfolyam

KÉMIAI 

ALAPISMERETEK

SZERVETLEN KÉMIA

7—8. évfolyam

KÉMIAI ALAPISMERETEK

SZERVETLEN KÉMIA

9—10. évfolyam

ÁLTALÁNOS (FIZIKAI?) 

KÉMIA

SZERVETLEN KÉMIA

SZERVES KÉMIA

9—10. évfolyam KLASSZIKUS FIZIKA

KIEGÉSZÍTÉSE

MECHANIKA

HŐTAN-TERMODINAMIKA

ELEKTROMOSSÁGTAN

11—12. évfolyam MODERN FIZIKA

REZGÉS és HULLÁMTAN

ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK

HULLÁMOPTIKA, SPEKTROSZKÓPIA

KVANTUMFIZIKA

MAGFIZIKA

CSILLAGÁSZAT (Relatívitás elmélet?

KVANTUMFIZIKA

MAGFIZIKA



FIZIKA 
A változat 

 

 

Az általános iskolai fizikatanítás az 1–4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5–

6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7–8. évfolyamon a 

fizika tantárgy alapvető célja és feladata a kémia és biológia tantárgyakkal közösen, az 

életkori sajátosságoknak megfelelően közvetíteni a Nat Ember és természet 

műveltségterületének tartalmait. 

A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését 

megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt 

legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A törvényszerűségek 

harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodálva, bemutatja, 

hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását. 

Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel egész életpályájukon 

hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós 

fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.  

B változat



KÉMIA 
A változat 

 

 

A kémia mint belépő természettudományos tantárgy kiváló megvalósítási terepe annak, hogy 

a diákok sajátos, de az élet minden területén jól használható gondolkozásmódot (például 

problémameglátás, oksági összefüggések keresése, modellalkotás, törvényszerűségek 

felismerése) alakítsanak ki. Kísérletei révén a tények tiszteletére, elfogadására nevel. 

Tanulmányaik során a diákok legtöbbször megfigyelésekből, tapasztalatokból, 

kísérletekből indulnak ki, ezekből vonnak le következtetéseket, majd kutatják az anyag 

viselkedésének okait. Menetközben maguk a tapasztalatok sarkallhatják a tanulókat 

nyomozásra, a miértek keresésére. Így a tudományos megismerés egyes formáinak 

alkalmazásával egyre önállóbban és sokoldalúbban tudnak új ismereteket szerezni. 

Kísérleteik, mini kutatásaik, méréseik révén hasznos anyagismerethez jutnak, amelyeket a 

napi élethez kapcsolódó tevékenységeik során – mint például tűzveszélyesség, tűzoltás, 

háztartási vegyszerek tulajdonságai, kozmetikai krémek hatásai, főzés-sütés, mosás – 

közvetlenül is alkalmazhatnak. Mindeközben elsajátítják a kémiai anyagokkal való 

felelősségteljes, balesetmentes bánásmód alapszabályait is. 

A kerettanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor 
minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos 
alapműveltség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek 
és a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 
szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 
okozott károk minimalizálására; 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből 
adódó környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek 
képesek. 

B változat



FIZIKA  A változat 7-8 évfolyam 
Ennek a szakasznak a pedagógiai üzenete a hat és nyolc 
évfolyamos gimnáziumokban az, hogy ismereteinket 
tapasztalataink alapozzák meg. A végzendő munka fókuszában a 
mérés, a tapasztalatszerzés, a változatos tevékenységek sora áll. 
Az így megszerzett ismeretek még nem feltétlenül alkotnak 
koherens rendszert, és nem mindig alkalmasak a széleskörű 
általánosításra, absztrakt törvények kimondására. A jelenségek 
értelmezésére adott modellek az életkornak megfelelő gyermeki 
elképzelések és a megszerzett tapasztalatok egyvelegéből 
születnek. Sokszor csak tendenciákat, a kapcsolatok jellegét 
állapíthatjuk meg. Ebben az életkori szakaszban nem a tantárgyak 
fogalmi megalapozásán van a hangsúly, hanem a fogalmak 
használatán. 



9–10. évfolyam

E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa megérthető, 
mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a 
mindennapi életben hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori 
szakaszban a klasszikus fizika témaköreit tárgyaljuk. A felvetett problémák, gyakorlati 
alkalmazások egyebek mellett a közlekedéshez, közlekedésbiztonsághoz, a modern 
tájékozódás eszközeihez, a világűr meghódításához, a természeti katasztrófák fizikai 
hátteréhez, a szűkebb és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet 
működésének fizikájához, az időjárás fizikai sajátságaihoz, háztartásunk elektromos 
ellátásához, a hangok világához, környezetünk állapotához, a környezetvédelemhez 
kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, 
a mindennapi életben jól használhatók, elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, 
életkori sajátságaihoz. 



11–12. évfolyam 

 

E képzési szakasz legfőbb pedagógiai üzenete, hogy leírásaink, világról alkotott képünk, 

természettudományos modelljeink nem azonosak a valósággal, hanem annak 

lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobb megközelítései, és hogy természettudományos 

tudásunk az osztatlan emberi műveltség része, és ezer szálon kapcsolódik a humán 

kultúrához, a lét nagy kérdéseihez. A természettudományos világkép fejlődik, átalakul, és ez a 

fejlődés a technikai fejlődést alapozza meg. A másik fontos üzenet az, hogy a tudomány 

társadalmi jelenség. Működése, szabályozása, háttérintézményei, témaválasztása, 

következtetéseinek következményei megjelennek mindennapi döntéseinkben, 

értékítéletünkben. Tudatosítanunk kell, hogy a tudomány és gazdaság szoros kapcsolatban 

van, és kapcsolatrendszerük legfőbb sajátságainak megismerése elengedhetetlen a felelős 

állampolgári viselkedés elsajátításához. A tudomány egyben olyan működési forma, 

szabályrendszer, mely viszonylag pontosan definiálja önmagát. Így könnyen elkülöníthető az 

áltudományoktól és jól elkülönül a hit kérdéseitől.  



KÉMIA  A változat 7–8. évfolyam

A kémiaoktatás kezdetén a legfontosabb feladat, hogy a tanulók megtapasztalják, 
hogyan látja a kémia az anyagi világ jelenségeit és felismerjék, milyen módon írhatók 
le és érthetők meg ezek. Ezért a kerettanterv első szakaszának célja a tanulók 
közvetlen környezetében megtalálható anyagok és jelenségek megismertetése és 
azoknak az alapvető ismereteknek az elsajátíttatása, amelyek az anyagi világot 
tudományos igénnyel is megmagyarázhatóvá teszik. 

9–10. évfolyam

A kémiai jelenségek makro- és részecskeszintű magyarázatainak alapvető 
áttekintése után részben ezen ismeretek gyakorlati példákon keresztül való 
elmélyítésére, részben a szimbólumszint alkalmazásának megerősítésére kerül sor.



FIZIKA 7   MECHANIKA HŐTAN KÉMIA 7      KÉMIAI ALAPISMERETEK

1.AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI, KÖLCSÖNHATÁSOK 
(termikus, mechanikai,mágneses,elektromos, 
gravitációs). Belső szerkezet, mérhető tulajdonságok. 

2.A TESTEK MOZGÁSA. Vonatkoztatási rendszer, 
egyenletes és változó mozgások.

3.A DINAMIKA ALAPJAI. Newton axiómák, tömeg-, erő-
, sűrűségmérés. Súrlódás, Közegellenállás. 
Forgatónyomaték.

4.A NYOMÁS. Gázok,folyadékok,úszás, lebegés, 
közlekedőedények, hajszálcsövesség. 

5.ENERGIA, MUNKA, BELSŐ ENERGIA, HŐÁTADÁS. 
Egyszerű gépek, teljesítmény, hatásfok.

6,HŐJELENSÉGEK. Hőterjedés, hőtágulás, halmaz-

állapot változások, oldódás. Hőerőgépek. 

1.KÉMIAI ALAPISMERETEK. Az anyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságai, mérés. Gázok, folyadékok, szilárd anyagok, 
halmazállapot változások. 

FIZIKAI és KÉMIAI VÁLTOZÁS. 

Levegő összetétel. Égés, tűzgyújtás, -oltás. 
Energiaforrások,szén, olaj, megújuló. 

Tápanyagok az élő szervezet építőkövei. Energiaforrásai.

Víz, környezetben. Oldatok, töménység, kémhatás.

ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA, egyszerű, összetett, keverék.

2.BEPILLANTÁS A RÉSZECSKÉK VILÁGÁBA

Atomok, elemek, anyagmennyiség. Az atom felépítése, az 
elektronfelhő szerkezete, periódusos rendszer..

Kémiai kötés. Ionkötés, kovalens kötés, vegyületek, 
szerkezetek, molekulák. Halmazok, halmazállapotok.

KÉMIAI REAKCIÓK, KÉMIAI EGYENLET.

3.KÖRNYEZETÜNK NÉHÁNY ANYAGA: papír, üveg, 
kerámia,építőanyagok, háztartási vegyszer.



FIZIKA 8   ELEKTROMOSSÁGTAN  FÉNYTAN                KÉMIA 8    SZERVETLEN  KÉMIA

1.ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK, feszültség áram 
Az anyag részecskéinek szerkezete, atomok, molekulák. 
Elektromos állapot,megosztás. Áram, áramerősség, 
áramkör, soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos 
munka, feszültség.
2.ELLENÁLLÁS, AZ EGYENÁRAM HATÁSAI
Ohm-törvény, vezetékek ellenállása, több fogyasztó egy 
körben. Kémiai mágneses hatás. Munka, teljesítmény. 
3.ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Kémiai és mágneses hatás. Transzformátor, motorok.
4. FÉNYTAN. Tulajdonságai,terjedése, fénytörés. 
Síktükör, gömbtükör, lencsék, optikai eszközök. Színek, 
színkép.

HIÁNYOK:
MECHANIKA: REZGÉSEK, HULLÁMOK (hangtan, fénytan)
MODERN FIZIKAI KITERJESZTÉS ALAPOZÁSA.
HŐTAN :  II.FŐTÉTEL    

1. KÉMIAI ALAPISMERETEK (ismétlés, kiegészítés)

Kémiai változás/ Fizikai változás. Egyszerű anyag/ Összetett 
anyag / Keverék-elegy. Atomok és elemek. 

Kémiai kötések, elsődleges és másodlagos kötések. Halmazok, 
halmazállapotok [AVOGADRO hiányzik].

Kémiai reakciók, kémiai számítások.

2.NEMFÉMES ELEMEK és VEGYÜLETEIK

Általános jellemzés, halmaz-szerkezet.

Nemesgázok; Hidrogén.;VII.Főcsoport: Klór, sósav; 
Vi.Főcsoport: Oxigén, víz (sav/bázis)_ Kén és oxidjai, kénsav. 

V.Főcsoport: Nitrogén, ammónia, salétromsav_Foszfor(sav). 

IV.Főcsoport: Szén, oxidjai, szénsav._Szilicium és kvarc.

3.FÉMES ELEMEK és VEGYÜLETEIK    Általános jellemzés, 
ötvözetek, kémiai „viselkedés”, korrózió.

I.Föcsoport: Na, K _II.Főcsoport: Ca, Mg, vízlKeménység. 

III.Főcsoport: Al és gyártása_ IV.Főcsoport: Sn, Pb.

VIIIb.Vascsoport, vas- és acélgyártás_ Ib.Rézcsoport Cu, Ag, Au.

Iib.Cinkcsoport: Zn, Cd, Hg. 

HIÁNYZIK :
1. SZERVES KÉMIA

2. ANYAGSZERKEZET FIZIKAI   ALAPOZÁSA



1.A TESTEK MOZGÁSA

Mozgás, hely, vonatkoztatási rendszer, idő, sebesség. 
Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Változó mozgások, 
gyorsulás, szabadesés, körmozgás, forgómozgás. [REZGÉS?] 

2.A TÖMEG és az ERŐ

I.Axióma, inerciarendszer.  [GALILEI TRANSZFORMÁCIÓ?]

II.Axióma, dinamikai tömegmérés, sűrűség. Lendület, 
lendület-megmaradás. [TÖMEGPONT, KÉTTEST, TÖBBTEST?] 

III.Axióma, erőhatások, erő, ellenerő. IV.Axióma, erőhatások 
függetlensége. Egyenesvonalú és körmozgás dinamikája. 
Kényszermozgások. Tehetetlenségi erők. Erőhatások, 
erőtörvények: rugalmas erő, súrlódás, közegellenállás, 
nehézségi erő_gravitációs erőtörvény, bolygók mozgása. 
Forgómozgás, tehetetlenségi nyomaték, merev test 
egyensúlya, súlypont. 

3.ENERGIA és MUNKA

Energia és munka fogalma, hatásfok. [HŐÁTADÁS?] Munka 
számítása. Mozgási energia. Feszítési munka. Emelési 
munka, helyzeti energia. Mechanikai energia 
megmaradásaa. Teljesítmény és hatásfok. 

[PERPETUUM MOBILE?] 

1.A KÉMIA és az ATOMOK VILÁGA

Atommodellek, radioaktivitás, atommag, elektronburok. Az 
elektronburok szerkezete, a periódusos rendszer értelmezése. 

[PAULI ELV: AZ  ELEKTRONNAK NINCS KVANTUMSZÁMA] 

2.KÉMIAI KÖTÉSEK és KÖLCSÖNHATÁSOK HALMAZOKBAN 

Halmazok, ionos kötés_ionrács,fémes kötés_fémrács, 
kovalens kötés_molekulageometria_polaritás_másodrendű 
kötések_atomrács_molekularács, összetett ionok, komplex 
vegyületek, halmazok tulajdonságai. [FIZIKAI ALAPOK???] 

3.ANYAGI RENDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI 

Gázok, folyadékok, elegyek, oldatok, oldódás, koncentráció.

Szilárd anyagok, halmazállapot-változások. Kolloidok, 
heterogén rendszerek. [AVOGADRO_MAGYARÁZATA?] 

4.KÉMIAI REAKCIÓK és REAKCIÓTÍPUSOK
Formális, sztöchiometria, termokémia, reakciókinetika, 
kémiai egyensúly_Le Chatelier-Braun elv_sav-bázis 
reakciók_víz disszociációs egyensúlya_ pH_közömbösítés_ 
hidrolízis, redoxi reakciók oxidációs szám. 
5.ELEKTROKÉMIA  Galvánelem, elektródpotenciál, redoxi
reakciók iránya, elektrolízis, akkumulátor.
6.NEMESGÁZOK, HIDROGÉN, HALOGÉNEK.
7.OXIGÉNCSOPORT (O, S) és vegyületeik.
8.NITROGÉNCSOPORT (N, P) és vegyületeik.

[NEM AD RENDSZERT, NINCS 
FÉMEK és FÉLFÉMEK KÉMIÁJA.]

FIZIKA 9   MOZGÁSOK  ENERGIAVÁLTOZÁSOK         KÉMIA 9  ÁLTALÁNOS  és  SZERVETLEN  KÉMIA



FIZIKA 10   ELEKTROMOSSÁGTAN HÖTAN                KÉMIA 10  SZERVETLEN és  SZERVES  KÉMIA

1.HŐTANI ALAPJELENSÉGEK (HŐTÁGULÁS, HŐMÉRSÉKLET) 

Szilárd testek és folyadékok hőtágulása. Gázok állapot-

Változásai, állapotjelzők, gáztörvények, ideális gázok 

Állapotegyenlete. [AVOGADRO, GÁZÁLLANDÓ (R)]. Molekuláris (?) 
hőelmélet. Brown-mozgás, diffúzió.Gázok állapotváltozásai, belső 
energiája, I.Főtétel, térfogati munka, fajhő. Termikus folyamatok 
iránya, II.Fötétel,[REVERZIBILITÁS].

Hőerőgépek. Halmazállapot-változások értelmezése. 

2.ELEKTROSZTATIKA Elektromos feltöltés, proton-elektron 
szétválasztás, polarizáció, megosztás. Coulomb törvény, töltés-

megmaradás. Elektromos mező (??), térerősség, erővonalak, 
potenciálkülönbség, helyzeti energiaváltozás, munka, 
feszültség,[ATOMMODELLEK]. Töltés, térerősség, potenciál 
vezetőkön, árnyékolás.  Kondenzátor, energiája, kondenzátorok 
kapcsolása.

3.ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉS  Egyenáram, Ohm törvény, 
ellenállás, vezetők ellenállása ,[ELEKTROLITOK?]. Elektromos 
munka, teljesítmény, hőhatás. Soros és párhuzamos kapcsolás, 
áramforrások, belső ellenállás, áram- és feszültségmérés. Áram 
folyadékokban, elektrolízis, elemi töltés meghatározása. 

Áram gázokban és félvezetőkben. 

4.MÁGNESES MEZŐ, INDUKCI Ó          Mágneses mező, indukció-

vektor, fluxus. Egyenes vezető és tekercs mágneses mezeje. 
Elektromágnes. Hatás mozgó töltésre. Elektromágneses indukció: 
mozgási és nyugalmi. Önindukció. Mágneses tér  energiája. 
Váltakozó feszültségű áramkörök, generátor, váltakozó áramú 
ellenállások, teljesítmény, transzformátor.

[ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK]

1.A SZÉNCSOPORT ELEMEI és VEGYÜLETEIK

A szén szervetlen vegyületei. Szilicium és vegyületei. 
[FÉLVEZETŐK, SZILIKÁTOK HIÁNYOZNAK].

2.FÉMEK és VEGYÜLETEIK

Alkálifémek, alkáli földfémek, aluminium, ón, ólom, vascsoport, 
félnemes- és nemesfémek, cinkcsoport.

3. SZÉNHIDROGÉNEK és HALOGÉNEZETT SZÁRMAZÉKAIK 

Csoportosítás, izoméria, telített szénhidrogének (földgáz, 
kőolaj), olefinek, diének, poliének, butadién (gumi), alkinek, 
aromás szénhidrogének, halogézett szénhidrogének.

4. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK 
Egy-oxigén-tartalmú funkciós csoportok.  Etanol, fontos 
alkoholok, fenolok., éterek, aldehidek, ketonok. Karbonsavak és 
sóik, alkánsavak, egyéb karbonsavak, észterek. Gliceridek (zsírok 
és olajok). Felületaktív anyagok, tistítószertek.  
Szénhidrátok,monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok. 
[KIRALITÁS].

5.NITROGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK
Aminok, heterociklusos N-amidok, aminósavak, peptidek, 
fehérjék. Nukleotidok, nukleinsavak. . [HÉLIX].



FIZIKA 11 REZGÉSEK és HULLÁMOK, MODERN FIZIKA

1.MECHANIKAI REZGÉSEK és HULLÁMOK

 REZGŐMOZGÁS, HARMONIKUS REZGÉS, DINAMIKAI FELTÉTELE, REZGÉSIDŐ, -ENERGIA. 
FONÁLINGA. KÜLSŐ HATÁSOK, CSATOLT REZGÉSEK, REZONANCIA. [MOLEKULA REZGÉSEK] 

 MECHANIKAI HULLÁMOK, ELHAJLÁS, INTERFERENCIA, VISSZAVERŐDÉS. HANGHULLÁMOK, 
DOPPLER HATÁS. HANGSZEREK. ULTRAHANG. 

2. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK, OPTIKA

FÉNYTERJEDÉS VÁKUUMBAN ÉS ANYAGI KÖZEGBEN. ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK 
ELŐÁLLÍTÁSA. OPTIKAI ESZKÖZÖK, LENCSÉK, TÜKRÖK, LEKÉPEZÉSI TÖRVÉNY, TÁVCSŐ, 
MIKROSZKÓP. ELHAJLÁS, INTERFERENCIA, SZÍNKÉPEK. [SPEKTROSZKÓPIA ANYAGVIZSGÁLAT] 

3.MODERN FIZIKA, KVANTUMELMÉLET, RELATÍVITÁSELMÉLET

A FÉNY KETTŐS TERMÉSZETE, AZ ELEKTRON HULLÁTERMÉSZETE. VONALAS SZÍNKÉP, BOHR-
MODELL, KVANTUMMECHANIKAI ATOMMODELL.

4.MAGFIZIKA és CSILLAGÁSZAT

 ATOMMAG SZERKEZETE, MAGERŐK, KÖTÉSI ENERGIA, ATOMENERGIA (FISSZIÓ? FÚZIÓ).

 RADIOAKTIVITÁS, MAGREAKCIÓK, SUGÁRZÁSMÉRÉS, DOZIMETRIA.

 CSILLAGOK SZÜLETÉSE, KOZMOLÓGIAI ELMÉLETEK. 
ŐSROBBANÁS_TÁGULÁS_VISSZAZUHANÁS?



SI alapegységek 

mértékegység neve jele mennyiség neve mennyiség jele 

méter  m hossz    l (kis L) 

kilogramm* kg tömeg    m 

másodperc  s idő    t 

amper  A elektromos áramerősség    I (nagy i) 

kelvin K abszolút hőmérséklet   T 

mól  mol anyagmennyiség   n 

kandela  cd fényerősség   Iv 

A XXIV. általános Súly- és Mértékügyi Konferencia 2011. október 16. és 22. között jelentős döntéseket hozott a nemzetközi mértékegységrendszerrel kapcsolatban. Ezek a változások a 

mértékegységeket általános fizikai állandókkal definiálják.[9] Hét olyan általános természeti állandó értékét rögzítették, amelyek közül többet csak a mérési bizonytalansággal jellemeztek: 

a cézium-133 által kibocsátott fény frekvenciája ν = 9 192 631 770 Hz 

a fény sebessége c = 299 792 458 m/s 

a Planck-állandó h = 6,62606·10−34 J s 

az elemi töltés nagysága e = 1,60217·10−19 C 

a Boltzman-állandó k = 1,3806·10−23 J/K 

az Avogadro állandó NA = 6,02214·1023 mol−1 

a fényhasznosítás értéke Kcd = 683 lm/W 

Ennek megfelelően a hét fizikai alapmennyiség mértékegysége változik: 

a másodpercet a cézium-133 sugárzása alapján 

a métert a fény sebessége alapján 

a kilogrammot a Planck-állandó alapján 

az ampert az elemi töltés értéke alapján 

a kelvint a Boltzmann-állandó alapján 

a mól mértékegységet az Avogadro-állandó alapján 

a kandelát a spektrális fényhasznosítás maximális értéke alapján  

A mértékegységek definíciója nem változtatja meg jelentősen az értéküket, de megbízhatóbbá teszi a definíciójukat. A víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének változása például 

kisebb lesz 0,25 mK-nél. Ezek a változtatások az eddiginél nagyobb eltérést jelentenek majd a definíció és a valóságos mérés között. A kilogramm mérése például a Josephson állandó és a van 
Klizting állandó alapján, feszültség- és árammérés útján történik; definíciója viszont a Planck-állandóra épül (az anyag–energia ekvivalencia képletére) 

A MÉRTÉKRENDSZER KÉRDÉSE
KÉZZELFOGHATÓTÓL--→FIZIKAI ÁLLANDÓKIG
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KÉRDÉSEK---PROBLÉMÁK 1.

1. A FIZIKÁNAK A TANTERVBEN IDŐBEN MEG KELLENE  
ELŐZNIE A KÉMIÁT. 

A kémia a „kézzelfogható”, az atomi-molekuláris 
szerkezeti szinthez kapcsolódó anyagtudomány. Ennek 
megértéséhez elemi szinten is szükség van fizikai 
alapfogalmakra: erőhatások típusai, az energia a munka 
és hő kapcsolata, oszthatóság és elemi részecskék 
kérdése. 

2. A NYOLCOSZTÁLYOS BLOKBBÓL HIÁNYOZNAK A 
STATIKA, A PERIÓDIKUS MOZGÁS ÉS HULLÁMTAN 
(HANGTAN) ALAPJAI.



KÉRDÉSEK---PROBLÉMÁK 2.

A KÉMIA OKTATÁS FELÉPÍTÉSE TUDOMÁNYOS ÉS NEVELÉSI 
SZEMPONTBÓL IS PROBLEMATIKUS ÉS HIÁNYOS

1. A TANTERV NEM ÉPÍT  A TAPASZTALATI ALAPON NYUGVÓ 
DUÁLIS SZEMLÉLETRE, NEM VEZET EL ENNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ:

pozitív jellem—negatív jellem

oxidáció--redukció

fém-félfém-nemfém

bázis -- amfoter—sav      →  só 

vonzás—taszítás            → poláris-apoláris, 

egyesülés—bomlás      → szintézis-analízis. 

2. A NYOLCOSZTÁLYOS BLOKKBÓL HIÁNYZIK A SZERVES KÉMIA.



Köszönöm a figyelmet!




