
 

 

 

 

 

Természettudományi labor 

Biológia-fizika-kémia  

 

9.b, 9.c és 9.d osztályok 

természettudományi 

csoportjai számára 



A Természettudományi labor a 9.b, 9.c és 9.d osztályok tagozatos diákjai számára nyújt 

lehetőséget, hogy biológiai, fizikai és kémia kísérleteket, megfigyeléseket végezzenek. A 

labor célja, hogy a tanulókat bevezesse a labormunka általános szabályaiba; a kísérletek 

elvégzésének gyakorlatába. A vizsgálatokról minden alkalom után labor-jegyzőkönyvet kell 

készíteniük és leadniuk a tanárnak. A jegyzőkönyveket az általános szabályok szerint kell 

formailag és tartalmilag elkészíteniük. Ez a gyakorlat a természettudományos fakultációk 

választásakor és a későbbi, egyetemi mérési gyakorlatok során is hasznosítható. Másik 

előnyük, hogy segítenek a tudományos megismerés módszereit és gyakorlatát megismertetni a 

gimnáziumi tanulmányaik kezdetén álló, tehát a természettudományokkal először komoly 

mélységben foglalkozó diákokkal. 

A gyakorlatok nemcsak a természettudományos műveltség tartalmi elemeinek 

mélyebb megértését, illetve a természettudományos kompetencia szempontjából fontos 

képességek (mint amilyen például a megfigyelés, a szaglás vagy a tapintás) fejlődését, hanem 

az ebben az életkori szakaszban oly fontos affektív elemek, az érzelmi beállítódás, a 

motiváció formálását és a tanulással, ismeretszerzéssel kapcsolatos önismeret, önbizalom, 

önreflexió megerősítését is segítik. 

A természettudományi gyakorlatok hatására fejlődő problémaérzékenység, az analógiák 

felfedezésének képessége, a természettudományos gondolkodásmód, a kritikai szemlélet, a 

tényeken alapuló érvelésre és döntéshozatalra való törekvés előkészíti a természettudományos 

vagy műszaki pályákon történő továbbtanulást. Ezen túl azonban nagy szerepe van abban is, 

hogy a tanuló a gimnáziumból kikerülve mind életvezetésében, mind pedig közösségi-

társadalmi szerepeiben is felelős polgárrá váljon. 

Gyakorlatokon elsősorban olyan tanulási helyzeteket értünk, amelyben a tanuló 

közvetlen tapasztalatokat szerez, illetve tudását egy adott probléma értelmezése, megoldása 

kapcsán fejleszti. Megvalósításukhoz olyan változatos tanulási környezeteket kell kialakítani, 

amelyekben a tanuló hol megfigyelő, illetve szemlélődő, hol aktív résztvevő szerepkörben 

dolgozik. Emellett azt is célszerű váltogatni, hogy a vizsgálandó jelenséget hozzuk-e a 

tanulóhoz (mondjuk modellkísérletként), vagy a tanulót visszük-e a jelenséghez (például 

terepi gyakorlat formájában). A tantárgy tevékenységformái közül leghangsúlyosabbak a 

kísérletek, vizsgálatok. Ezek egyéni, páros vagy csoportmunkában is szervezhetők, de 

mindenképpen a tanulói munkára kell épülniük. Mindezek a tapasztalatok akkor válnak 

használható tudássá, ha feldolgozásuk megfelelő munkaformában és ritmusban történik. Ilyen 

tevékenységek lehetnek a tanulói beszámolók, a viták, illetve a vizuális megjelenítés 

különböző formái. 

A saját tapasztalatok nemcsak motiválnak, de a természettudományok absztrakt szintjét 

nehezen feldolgozó, a modellekkel lassan ismerkedő tanulók számára olyan kapaszkodót 

jelentenek, amelyek jól egészítik ki, gyakoroltatják, illetve mélyítik el a kötelező 

természetismeret tantárgy során elsajátított tartalmakat. Emellett a tantárgy tanulása jó 

kiegészítője a környezeti nevelésben, a fenntarthatóság pedagógiájában elkötelezett iskolák 

munkájának is, hiszen a természettudományos ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság 

problémáinak megértésében lényeges szerepet tölt be.  

A Természettudományos labor épít az általános iskolai, szabadon választható 

Természettudományi gyakorlatok tantárgyra. Hozzá hasonló célokkal, a középiskolai, 

magasabb szintű fizikai ismeretek megalapozását szem előtt tartva építettük föl a 

gyakorlatokat. A fejlesztés egyfelől a fizika és kémia gyakorlásához, a biológiai ismeretek 

alkalmazásához és a mindennapi életben is szükséges kompetenciák terén valósul meg, 

másfelől hatásosan előkészíti a fakultáción és a műszaki, orvosi és tudományegyetemeken 

várható kihívásokat, mindezt játékos, a kilencedikeseknek megfelelő formában. A 

laborgyakorlatokat kizárólag a természettudományi tagozatunkat választó diákjainknak 

szervezzük, szerepük túlmutat a természettudományos órák szemléltető célú kísérletein, és 

egy újfajta gondolkodást igyekszik megmutatni a résztvevő diákoknak. 

 



Nevelési-fejlesztési feladatok: Számszerű vizsgálatok közti összefüggések megfogalmazása 

terepi megfigyelések során. Előre tervezett, kiscsoportos munka során az együttműködés 

fejlesztése. Az eredmények bemutatása, érvelés az eredmények helyessége mellett. A mérés és 

becslés különbségének alkalmazása. Tudatos odafigyelés a mérési hibák kiküszöbölésére. 

Kapcsolódási pontok: A mérések átfogó módon kapcsolódnak a fizika teljes spektrumához, 

egyfelől támaszkodnak az általános iskolai fizikaanyagra, másfelől előkészíti a gimnáziumi 

fizikaórákat. A jelenségek elméleti magyarázatának alapjait megértve a diákok később jobban 

képesek megérteni a természettudományos tantárgyak ismeretanyagát, készségszinten tudnak 

új jelenségeket vizsgálni és érdeklődéssel fordulnak a mindennapok fizikai és kémiai 

jelenségeihez, az élő természet csodáihoz. 

 

 

Taneszközök 

Tankönyv: 

A munkaközösség együtt választ a kerettantervnek megfelelő, a Közoktatási 

Tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvekből. Az ezekben szereplő kísérletek közül 

választjuk ki a tantervnek megfelelő vizsgálódásokat, kísérleteket. 

A biológia laborgyakorlatok során a következő könyveket használjuk: 

 Növény-, gomba- és állathatározók 

 Növényismeret, Állatismeret 

 Feladatgyűjtemények, tesztkönyvek 

 Laborgyakorlatok könyve 

 

Eszközök:  

 iskolánk laboratóriumai és szaktermei magas színvonalon biztosítják az oktatás-

tanulás feltétételeit. Az általánosan fölhasználható bemutató-, szemléltető- és mérőeszközök 

mellett egyes eszközöket egy bizonyos kísérlet vagy mérés során használunk. 

Taneszközök és felszerelések jegyzéke 

audiovizuális eszközök 

 írásvetítő, írásvetítő vászon, fóliasorozatok 

 televízió, videó, videokazetták, DVD-k 

 számítógépek, projektorok, digitális táblák, digitális tananyagok 

 diavetítő, „dianézők”, diasorozatok 

Szemléltető eszközök (biológia) 

 Faliképek és oktató táblák, tablók 

 Csontvázak, csontok, folyadékos készítmények 

 Szivacsok, puhatestűek, tüskésbőrűek vázai 

 Típusfajok bemutatása 

 Dobozos készítmények 

 Beágyazott készítmények 

 Preparált állatok 

 Emberi torzó 

 Modellek 

 Fog, szem, fül, agy, szív, tüdő, gége 

 Az embrió kialakulása (barázdálódás) 

 Gerinces állatok csontvázai  



  

 

Laboreszközök (biológia) 

 Tanulói fénymikroszkóp, lámpák a mikroszkópokhoz 

 Sztereo mikroszkóp 

 Metszetek, tárgylemezek, fedőlemezek 

 Bonckészletek 

 Szemcseppentő, olló, szike, gombostű, csipesz, Petri-csésze, óraüveg, főzőpoharak, 

lombikok, kémcsövek, kémcsőállvány, kémcsőfogó, Bunsen-égő, előkészítő tálca, 

szűrőpapír, indikátorpapír, vegyszerek 

Laboreszközök (fizika) 

 Hosszúságmérő eszközök: mérőszalag, vonalzó, subler, csavarmikrométer 

 Tömegmérő eszközök: karos, digitális és analitikai mérleg 

 Próbatestek: 50 g-os súlysorozat, üres és tömör hengerek, fém és fa hasábok 

 Digitális multiméterek, elemek, röpzsinórok, krokodilcsipeszek, elektromos 

tanulókísérleti készletek 

 Analóg és digitális hőmérők, kaloriméterek, vízforralók 

 Kötél, főzőpoharak, kémcsövek, mérőhengerek, stopperórák, hurkapálcák, tálcák 

 Az adott méréshez tartozó speciális felszerelés 

 Laboreszközök (kémia) 

 kémcsövek+ állvány+ kémcsőfogó 

 borszeszégő 

 mérőhengerek 

 pipetták 

 büretták 

 lombikok  

 főzőpoharak 

 csempék 

 cseppentők 

 csipesz 

 tálcák 

 vegyszerek 

 vizes flaskák 

 szűrőpapír 

 óraüvegek 

 

 

 

Célok és feladatok 

 

 A tudományos vizsgálódás szabályainak és gyakorlatának elsajátítása.  

 A labormunka baleset- és tűzvédelmi előírásainak megismertetése és betartatása. 

 Ennek megfelelően felelősségteljes, fegyelmezett munka végzése. 

 A mérés pontossága, a mérőeszközök hibahatárainak figyelembevétele; a függő- és 

független változók felismerése és helyes használata. 



 mennyiségi szemlélet fejlesztése a mérések révén, a mértékegységek helyes 

használata, a pontosság értékelése és az adatok feldolgozása  

 A mért értékek grafikus ábrázolása; a helyes módszer megválasztása (kördiagram, 

oszlopdiagram stb.) 

 Az eszközigény helyes felmérése, az eljárás pontos leírása   

 A szakirodalom otthoni vizsgálata (internet, könyvtár stb.) alapján a megfelelő 

következtetések önálló levonása. 

 Módszerek 

tanári: 
ismeretek szóbeli közlése 

problémákon haladó beszélgetés  

tanári kísérlet bemutatása 

tanulói: 

önálló kísérletvégzés 

páros munka 

önálló kutatómunka 

  

A tanulók értékelése 

Formái: 

szóbeli 

 Kérdésekre adott válaszok, illetve szóbeli feladat kiegészítése 

 Téma kifejtése 

 A laborgyakorlatok során tanúsított munkafegyelem 

 

írásbeli 

 laborjegyzőkönyv készítése 

 grafikon, diagram készítése 

 rajz, ábra, fotó készítése 

 

 

Módszerei: 
 

A diákok fegyelmezettségének, együttműködő-képességének, manuális képességeinek 

megfigyelése. A munka végén a tanár néhány szóval egyenként jellemzi a diákok órai 

teljesítményét. A munka fegyelmezettségének és a leadott laborjegyzőkönyv minőségének 

(gondosságának!) eredője a kapott érdemjegy. A háromféle labort (biológia,- fizika- és kémia) 

tartó tanárok félévkor és az év végén együtt határozzák meg a félévi, illetve évvégi 

osztályzatokat. 

 

 

  

Éves óraszámok (biológia) 
 

A három osztály adott tanulói forgószínpadszerűen vesznek részt a laborokon. Egy fajta 

gyakorlatot négy egymást követő héten végeznek, heti 2 órában. 

 



 

Óra 

sorszáma 

Témakör A tanóra témája (mindegyik 2x45 perc) 

1. A mikroszkópok világa Az állati szövetek vizsgálata 

2. A növényi szövetek vizsgálata 

3. Vízi gerinctelenek és moszatok vizsgálata (élő anyag) 

4. Biokémia - élettan A növényi színanyagok kromatográfiás vizsgálata 

5. A fehérjék vizsgálata 

6. A szénhidrátok vizsgálata 

7. Az állatok testfelépítése Vándorsáska boncolása 

8. Hal boncolása 

9. Bagolyköpetek vizsgálata 

10. Természetvédelmi és 

környezetvédelmi 

alapismeretek; morfológia 

A Sas-hegy élővilága: kirándulás 

11. Növényhatározási gyakorlat (Kis növényhatározó) 

12. Hazánk nemzeti parkjai és védett területei 

 

 

Tematikai egység A mikroszkóp világa Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás  sejtek, szövetek, rendszertan  

A tematikai egység nevelési 

-fejlesztési céljai 

A mikrokozmosz felfedezése, 

a sejtek specializációjának, 

munkamegosztásának 

felismerése. Nagyságrendek 

értelmezése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

 

Miért olyan kicsik a sejtek? 

Miért van a növényi 

sejteknek sejtfal; az állati 

sejteknek miért nincs? 

Miért nem él minden növényi 

sejt? 

Miért nem fotoszintetizál 

minden növényi sejt? 

Miért léteznek egy- és 

többsejtű élőlények? 

 

Ismeretek 

Anton van Leuewenhook, 

Robert Hook szerepe, 

jelentősége 

A szerkezet és a biológia 

funkció kapcsolatának 

bemutatása a sejtek, szövetek 

példáján. 

Kémia:szervetlen, szerves 

anyagok, mikroszkópi 

szinezékek 

kémiatulajdonságai 

 

Fizika: mechanika, stabilitás, 

halmazállapotok, lencsék, 

lencserendszerek, nagyítás, 

kicsinyítés 

 

Matematika: aránypárok 

alkalmazása, a nagyítás 

mértékének kiszámítása 

Kulcsfogalmak/fogalmak lipid, fehérje, szénhidrát, sejthártya, sejtfal, 



fotoszintézis, autotróf, heterotróf, csilló, 

ostor, specializáció 

 

Tematikai egység Biokémia - élettan Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás  sejtek, szövetek, rendszertan  

A tematikai egység nevelési 

-fejlesztési céljai 

 A molekulák szerkezete, 

kölcsönhatásaik és a 

biológiai funkciók közötti 

kapcsolat megértése. 

A problémamegoldó és 

kísérletező készség 

fejlesztése. 

Az önálló kísérleti munkán 

alapuló ismeretszerzés 

kialakítása 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások 

Miért különböznek 

egymástól az aminosavak? 

Milyen elemek fordulnak elő 

a különböző aminosavakban? 

Hányféle fotoszintetikus 

pigment létezik? 

Miért nem emészthető 

számunkra a cellulóz? 

Miért emészthető a 

keményítő? 

Milyen táplálék tartalmaz 

fehérjéket illetve 

szénhidrátokat? 

 

  

Ismeretek 

A fotoszintézis jelentősége a 

földi élet számára. 

A tojás, a kenyér és a 

húsfélék szerepe 

táplálkozásunkban. 

 

 

    

 Az élő szervezetekben 

előforduló szerves molekulák 

biokémiai vizsgálata, 

kimutatása. 

A kromatográfia alapjainak 

megismerése. 

Kémia : kolloidok, 

delokalizált elektronrendszer, 

fehérjék, szénhidrátok, 

polimerek, monomerek, 

izoméria, kovalens kötés 

 

Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás, 

hajszálcsövesség, fajsúly, 

molekulaméret 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak  fehérje, szénhidrát, fotoszintézis, aminosav, 

peptidkötés, kromatográfia, koaguláció, 

térszerkezet 

 

Tematikai egység  Az állatok testfelépítése Órakeret  6 óra 

Előzetes tudás rovarok, halak, madarak 

jellemzése 

 



A tematikai egység nevelési 

-fejlesztési céljai 

 Az állatok testfelépítésének 

célszerűsége, előnyös és 

hátrányos tulajdonságok, 

alkalmazkodás a 

környezethez 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

Mik a külső váz és a belső 

váz közötti különbségek? 

Miért kell vedleniük a 

rovaroknak? 

Mi a különbség az 

ízeltlábúak és a hüllők, 

madarak és az emlősök 

vedlése között? 

Hogyan oldják meg a 

különböző állatok a légzés 

problémáját? 

Mi emészthető és 

emészthetetlen az állatok 

számára? 

Hogyan következtethetünk a 

rágcsálópopulációk 

nagyságára és összetételére a 

bagolyköpetek alapján? 

 Mi a hasonlóság és a 

különbség a rovarszárny és a 

madárszárny között? 

  

 

  

Ismeretek 

Védett- és nem védett 

állatok, 

A különböző kultúrájú népek 

különböző táplálkozási 

szokásainak megértése. 

 

 

 

    

 Az állati test 

makroszkópikus és 

mikroszkópikus vizsgálata. 

Boncolási eljárások és 

gyakorlatuk elsajátítása. Az 

indokolatlan félelemérzet 

leküzdése, az indokolt 

tiszteletben tartása. 

Kémia :  az éter tulajdonságai 

 

Fizika: mechanika, 

közegellenállás, súrlódás, 

mozgás, aerodinamika, 

energia 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak  Szelvényezettség, kitinváz, ízelt láb, trachea-

rendszer, összetett szem, antenna, fej, tor, 

potroh, szárny, kopoltyú, nyílt, zárt keringés, 

úszóhólyag, páros, páratlan úszók, pikkely, 

csőr, begy, zúzógyomor, kloáka,toll  

Tematikai egység Természetvédelmi és 

környezetvédelmi 

alapismeretek, 

növényhatározás 

Órakeret 6 óra 



Előzetes tudás  A növények szervei és 

funkciói, Hazánk 

természetföldrajza, éghajlata, 

talajai 

 

A tematikai egység nevelési 

-fejlesztési céljai 

Ismeretlen növényfajok 

meghatározásának 

gyakorlata, a diverzitás 

megőrzésének fontossága, az 

élő és élettelen környezethez 

való alkalmazkodás 

példáinak felismerése. A 

„haszon” és „kár” emberi 

fogalmainak helyettesítése a 

„célszerű”-vel. 

Az idő szerepe a fajok 

kialakulásában és 

alkalmazkodásában. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

Hogyan és miért szerveződik 

makroszkópikusan eltérően a 

különböző növényfajok 

teste? 

Mi indokolta hazánk 

Nemzeti Parkjainak 

alapítását? 

Milyen gazdasági gondokat 

okoznak a védett természeti 

területek? 

Hogyan alkalmazkodnak az 

élőlények a különböző 

élettelen környezethez? 

Hogyan épülnek fel a 

táplálékhálózatok/láncok? 

Miért kell megőriznünk az 

eredeti természeti 

környezetet? 

 

Ismeretek 

 A tápláléklánc fogalma,  

 

 

 

    

 Bevezetés a 

növényhatározás 

gyakorlatába. Kedvcsinálás 

az otthoni 

növényhatározáshoz. 

 

Hazánk Nemzeti Parkjainak 

megismerése. 

 

A diákok figyelmének 

felkeltése hazánk természeti 

szépségeinek és értékeinek 

megismerése és 

megbecsülése iránt. 

Kémia : indikátorok, a levegő 

gázai   

 

Földrajz: hazánk tájai, talajai, 

kőzetek, éghajlat, kitettség, 

vízrajz  

 

Kulcsfogalmak/fogalmak a gyökér, a szár, a levél és a virág 

morfológiája, Nemzeti Park, Tájvédelmi 

Körzet, Természetvédelmi Terület, 

bennszülött faj, gyomnövény, invazív fajok,    

 

 



 

Éves óraszámok (fizika) 
 

A három osztály adott tanulói forgószínpadszerűen vesznek részt a laborokon. Egy fajta 

gyakorlatot négy egymást követő héten végeznek, heti 2 órában. 

 

 

Óra 

sorszáma 

A tanóra témája (mindegyik 2x45 perc) 

1. Egyenes vonalú, egyenletes mozgás vizsgálata Mikola-csővel 

2. Egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata kiskocsikkal 

3. Inga lengésidejének függései 

4. Lencsék képalkotása 

5. Hidrosztatika, folyadékok tulajdonságai 

6. Felületi feszültség 

7. Az elektromágneses tér 

8. Áramkörök kapcsolása, az ellenállás és az eredő ellenállás 

9. Fajhő és hőkapacitás mérése 

10. Elektronikus hőmérők: platinahuzal és termisztor ellenállásának hőmérséklet-függése 

11. PAX atomerőművi szimuláció 

12. Konyhafizika 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Mozgástan Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 
Mértékegységek, sebesség, 

gyorsulás, út. 

 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alapvető mérőeszközök 

megismerése, a függő és 

független változók szerepe a 

mérések tervezésében, grafikus 

ábrázolás. Kapcsolat keresése 

az idő mint változó és a 

megfigyelés tapasztalatai 

között. A mérési hiba, az átlag 

és a szórás felismertetése 

konkrét példákon keresztül. Az 

alapvető mozgások 

megismerése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenletes mozgás: egyenlő 

időközök alatt egyenlő utak, az 

elmozdulás és az idő arányossága 

(Mikola-cső). 

Buborék mozgásának érzékszervi 

megfigyelése, a sebesség leírása. 

A buborék helyzetének jelölése, 

leolvasása. A buborék 

sebességének szögfüggése, a 45°-

os sebességmaximum 

fölfedezése. Egyenletes 

mozgások fölfedezése a 

természetben, a városban. 

A mérési hiba jelenségének 

tanulmányozása, az okok 

feltárása. A grafikus megjelenítés 

problémái: a függő és a független 

változó felismerése. 

Az átlag és a szórás 

megfigyelése. Az eredmények 

grafikus megjelenítése és 

összehasonlítása. Érvelés a 

hasonlóságok és különbségek 

okairól. 

Technika: 

Vízszintmérő 

működése. 

Biológia: halak 

mozgása. 

Matematika: 

grafikonok, másodfokú 

függvény, 

transzformáció. 

Gyorsuló mozgás: több idő 

elteltével nagyobb utakat tesz 

meg a kiskocsi. 

Az idő és a sebesség, az idő és az 

út közötti arányosságok 

fölfedezése, grafikon 

linearizációja. 

Periodikus mozgások: inga 

lengésidejének függése vagy 

függetlensége a tömegtől, a kötél 

hosszától. Ingaóra, Galilei. 

Időtartam mérése pulzus 

segítségével. Az objektivitást 

befolyásoló tényezők 

számbavétele. 

Természetes időmérő rendszerek 

keresése. 

Matematikai inga lengésidejének 

vizsgálata. 

A jelenséget befolyásoló és nem 

befolyásoló tényezők elkülönítése 

(kitéréstől és a lengő tömegtől 

való függetlenség felismerése). 

Ingahossz és lengésidő 

kapcsolatának jellege: 

következtetés, arányosság 

felismerése. 

Másodpercinga készítése. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Az anyag 

tulajdonságai 
Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás Nyomás, sűrűség, erő. 



Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Az anyag 

tulajdonságai 
Órakeret 6 óra 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A vízzel kapcsolatos egyes fizikai jelenségek mélyebb 

megismerése. A folyadékok összetételének és áramlásának 

kapcsolata az élővilággal. A hőmérséklet és a hő kapcsolata, a 

hőérzet, a termikus energia egyszerű modellje. Sok változós 

mérés méréstechnikai megtervezése, a pontos, tervszerű 

kivitelezés fontossága. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Folyadékok: a folyadékok 

alapvető tulajdonságai, 

összenyomhatatlanság, sűrűség, 

alak, felhajtóerő, áramlások. 

A felületi feszültség jelensége, 

alkalmazásai, nem-newtoni 

folyadékok. 

Legyen képes a hidrosztatika és a 

hidrodinamika törvényei alapján 

alapvető jelenségeket 

magyarázni, ismerje a folyadékok 

tulajdonságait a nehézségi 

erőtérben és szabadeséskor, 

legyen képes különböző 

módszerekkel sűrűséget mérni, 

értse meg a hidrosztatikai elven 

működő játékok, például a 

Cartesius-búvár működését.  

Tapasztalatok szerzése a 

légnyomás megnyilvánulásáról 

egyszerű kísérletekben: pl. fejjel 

lefelé fordított pohár, csőbe 

„szorult” víz, a 

nyomáscsökkenésről az áramló 

levegőben, pl. összeugró 

papírlapok, légsugárban táncoló 

léggömb. Ismerje Bernoulli és 

Arkhimédész törvényét. 

Vizsgáljon meg különböző 

felületeken kialakuló 

szappanhártyákat, értse meg, 

hogy a víznél nagyobb átlagos 

sűrűségű tárgyakat is megtarthat a 

felületi feszültség. 

Technika: hidraulikus 

gépek, vízi szállítás. 

Biológia: úszóhólyag, 

a szervezet 

folyadékterei. 

Történelem: 

Arkhimédész 

tudománytörténeti 

jelentősége. 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fajhő mérése: az anyag 

melegítéséhez hő kell, a lehűlő 

anyag hőt ad le. Zárt rendszer. 

Komplex méréssorozattal legyen 

képes meghatározni egy 

ismeretlen anyagú próbatest 

fajhőjét. Értse meg a hőátadás 

folyamatát. 

Tudjon bonyolult mérést tervezni, 

legyen tisztában azzal, hogy az 

egyes változókat milyen 

sorrendben mérheti meg, az 

eltérés milyen hibákat okozhat. 

Technika: Onsager 

törvénye. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Az elektromos és a 

mágneses tér 
Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás Elektromos tér, töltés, elektron, atom, fémek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A minket körülvevő láthatatlan erőterek megértése, a kétféle 

töltés, a mágneses dipólusok működésének megértése. Az 

elektromos töltés fogalmának megalapozása, az 

elektromossággal kapcsolatos jelenségek vizsgálata, a vonzás-

taszítás értelmezése. A mágnességgel kapcsolatos ismeretek 

elmélyítése. Logikus gondolkodás, következtetési készség 

fejlesztése. A természettudományos gondolkodásmód egyes 

elemeinek tudatosítása. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Elektromosság, mágnesség: 

Miféle anyag az elektromosság? 
Elektromos töltések létrehozása. 

Hogyan igazolható, hogy kétféle 

elektromos töltés van? 

Miért nem oszlanak el az 

elektromos töltések (vezetők, 

szigetelők). 

Miért vonz egy töltött test egy 

semlegest? 

A vonzás és taszítás elektromos 

vagy mágneses jelenségekhez 

kötődik. 

Az ellenállás Drude-féle 

modellje, az ellenállás 

hőmérséklet-függése. Félvezetők. 

A fény: egyszerű optikai 

jelenségek, a térlátás, 3d mozi. 

Elektromos töltések létrehozása 

dörzsöléssel. Annak belátása, 

hogy a dörzsölés során nem 

töltések keletkeznek, hanem 

töltések válnak szét. 

A kétféle elektromos töltést 

azonosító erőhatások felismerése. 

Elektromos töltések vizsgálata 

elektroszkóppal. 

Az elektromos megosztás 

jelenségének értelmezése. 

Vázlatrajzok készítése. 

Az elektromos megosztás 

jelenségének felhasználásával az 

elektromos töltések által eltérített 

vízsugár viselkedésének 

értelmezése. 

Egyes anyagok mágneses 

viselkedésének 

(mágnesezhetőségének) 

összehasonlítása. Az anyagok 

csoportosítása mágnesezhetőség 

szerint. Annak indoklása, hogy a 

mágnességet felhasználó orvosi 

vizsgálatoknál miért kell a 

fémtárgyakat a testről 

eltávolítani.  

Elektrosztatikai jelenségek 

vizsgálata vízsugáron. A 

tapasztaltak egyszerű 

magyarázatának 

megfogalmazása. 

Az ellenállás, különböző 

kapcsolások mérésével ismerje 

meg az áramkörök feszültség- és 

áramviszonyait, ezzel 

kapcsolatban mondjon ki 

törvényeket. A platinaellenállás és 

a termisztor ellenállásának eltérő 

hőmérsékletfüggésének 

megismerése, hőmérő kalibrálása 

a Celsius-skála alappontjaival. 

A lencsék sugármenetei és 

képalkotása, a fény görbülete az 

anyaghatáron, manuális és 

megfigyelő-készségek fejlesztése 

sugármenetek kiszerkesztése 

során. 

Építőkészlet segítségével tudjon 

egyszerű optikai eszközöket 

építeni, értse meg az eszközök 

működését. 

Kémia: elektron, 

poláris kötés, dipólus 

molekula, elektrolit, 

polaritás, 

vezetőképesség, 

elektrolízis, 

mágnesezhető fémek. 

 

Természetismeret: 

mágneses és 

elektromos 

kölcsönhatás. 

Biológia: a látás, a 

szem. 



Tematikai egység/ Fejlesztési cél A fizika körülöttünk Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Atom, atommag, elemi részecskék, sűrűség, tömegközéppont. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Élmények szerzése a fizikai környezetről. Megfigyelési 

készség, kreativitás fejlesztése. Az energiaügyekkel és a 

fenntarthatósággal kapcsolatos felelős gondolkodás 

fejlesztése. Fizikai bűvésztrükkök elsajátítása. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Atomerőművek: az 

atomerőművek működési elvének 

és biztonságának, 

szabályozhatóságának 

megismerése az irányított 

szimulációs játékon keresztül. 

Az erőmű-szimuláció leírásának 

értelmezése, az instrkciók 

segítségével az energiatermelés 

elindítása. Kísérletezés, 

kockázatvállalás és előre tervezés 

segítségével a maximális 

teljesítmény elérése, ennek 

dokumentálása. Baleset 

szimulációja, értékelése. 

Technika: erőművek. 

Biológia: a 

radioaktivitás élettani 

hatásai. 

 

Konyhafizika: otthoni 

körülmények között bemutatható 

fizikai „trükkök” a furcsa 

tömegközéppontról, a sűrűségről, 

a láthatatlanságról 

A rendelkezésre álló eszközök 

leleményes használata, segítségül 

hívva az alapvető fizikai 

törvényszerűségeket. 

Annak fölismerése, hogy a fizika 

ott van minden apró, körülöttünk 

levő jelenségben. 

 

Éves óraszámok (kémia) 
 

A három osztály adott tanulói forgószínpadszerűen vesznek részt a laborokon. Egy fajta 

gyakorlatot négy egymást követő héten végeznek, heti 2 órában. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Anyagi rendszerek 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás 
Mértékegységek (tömeg, térfogat), halmazállapotok, oldat, oldódás, 

kristály. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mérés megtervezése, a mértékegységek pontos alkalmazásának 

felismerése. A megfelelő mérőeszköz megválasztása. A megfigyelések 

alapján modellek alkotása a jelenségek magyarázatára. Saját mérés 

tervezése előzőleg elvégzett vizsgálatok alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



Térfogat mérése. 

Milyen eszközökkel lehet 

megmérni a térfogatot? 

Milyen mértékegységeket 

alkalmazhatunk térfogat 

mérésekor? 

Összeadhatók-e a térfogatok? 

 

 

 

 

Tömeg mérése.  

Milyen eszközökkel lehet 

megmérni a térfogatot? 

Milyen mértékegységeket 

alkalmazhatunk térfogat 

mérésekor? 

Összeadhatók-e a térfogatok? 

 

Régen használt térfogategységek 

gyűjtése. 

Mérések megtervezése. 

Oldatok térfogatának 

meghatározása (főzőpohár, 

mérőhenger, pipetta, büretta).  

Rendelkezésre álló mérőeszközök 

kezelése. 

Borsó és mák együttes 

térfogatának meghatározása 

mérőhengerrel. 

Régen használt térfogategységek 

gyűjtése. 

Szilárd anyagok tömegének 

meghatározása. 

Rendelkezésre álló mérőeszközök 

kezelése. 

 

Matematika: becslés, 

mértékegységek 

átváltása. 

Anyagok térfogata, alaktartása 

különböző halmazállapotokban. 

Minden szilárd, ami annak 

látszik? 

Keverékek készítése és 

elválasztása. 

Oldatok összetétele. 

Adott összetételű oldat készítése. 

Elválasztási eljárások (ülepítés, 

szűrés, kristályosítás)  

Papírkromatográfiás vizsgálat 

végzése ételfestékekkel, 

élelmiszerekkel. 

Földrajz: ásványok, 

utóvulkáni működés. 

 

fizika: halmazállapot-

változások. 

Eltérő és hasonló polaritású 

anyagok oldása egymásban.  
Jód oldásának vizsgálata 

csempekísérlettel. Az eltérő 

oldékonyság és a különböző 

oldatszínek megfigyelése. 

Kloroform, víz, benzin 

egymásban oldódása, valamint 

jód és kálium-birkomátot ezekben 

történő oldása.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mértékegység, mérés, viszonyítás, arány, anyagmennyiség, halmazállapot-

változás, szerkezet, homogén és heterogén rendszer, oldatok összetétele, 

telített oldat, oldódás, oldhatóság, hasonló a hasonlóban elv. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kémiai reakciók 

Órakeret

10 óra 

Előzetes tudás kémiai reakció, sav-bázis reakció, redoxi-reakcó 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizikai és kémiai folyamatok irányának, a megfordítható és a 

körfolyamatoknak az értelmezése vizsgálatok végzésén keresztül 

A folyamatok sebességének, az ismétlődő folyamatoknak és az idő 

szerepének tanulmányozása természeti jelenségeken. Kapcsolat keresése 

az idő mint változó és a megfigyelés tapasztalatai között. Manuális 

készség fejlesztése az eszközök létrehozása által. 

Az indikátor fogalmának árnyalása, annak megtapasztaltatása, hogy az 

indikátorok egy része közvetlen környezetünkben is megtalálható.   

Modellalkotás, hipotéziskészítés.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mitől függ a kémiai reakciók 

sebessége?  

Mennyire gyorsítható fel egy 

reakció? 

A reakciósebesség. 

A reakciósebesség vizsgálata 

szilárd és folyadék fázisban, 

csapadékképződési reakciók 

segítségével. Következtetések 

megfogalmazása a kémiai 

reakciók feltételeivel 

kapcsolatosan. 

A reakciósebességre ható tényezők 

(hőmérséklet, reakciópartnerek 

töménysége) vizsgálata 

oldatreakciókban. Annak 

megértése, miért fontos a kémiai 

kísérletek során az utasítások 

pontos követése.  

Katalizátor hatásának vizsgálata a 

dihidrogén-peroxid bomlásán 

keresztül. A katalizátorok 

szerepének, felhasználásának 

indoklása a kísérleti tapasztalatok 

alapján.  

 

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere, enzimek. 

 

Fizika: sebesség, 

időmérés. 

A kémiai folyamatok iránya. 

Megfordítható folyamatok. 

Körfolyamatok. 

Ritmikus változások 

Szénsavas ásványvíz kémiai 

rendszerként történő vizsgálata: a 

nyomás, a hőmérséklet 

változásának hatásai szén-dioxid 

képződésére.  

Mészkő oldódásának, illetve 

meszes víz és szén-dioxid 

reakciójának vizsgálata. 

Következtetések megfogalmazása 

a cseppkőbarlangok képződésével, 

a barlangok védelmével 

Földrajz: mészkő, 

karsztjelenségek. 
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kapcsolatban. 

Glükóz oxidációjának vizsgálata 

lúgos közegben, műanyag 

palackban, metilénkék 

redoxindikátor mellett. A 

metilénkék felhasználásának 

indoklása a kísérlet magyarázata 

alapján. 

Festékoldat adszorpciójának, 

illetve deszorpciójának vizsgálata. 

Az orvosi szén felhasználására 

vonatkozó következtetések 

megfogalmazása. 

Keményítő kimutatása jód 

segítségével. 

Indikátorok, sav-bázis reakció Növényi indikátorok 

színváltozásának vizsgálata 

gyümölcsteán, vöröskáposztán, 

virágszirmokon.  

Köznapi anyagok csoportosítása 

lúgosság és savasság szerint, 

növényi indikátorok 

alkalmazásával. Példák keresése 

indikátorok alkalmazására. 

Kísérletek tojáshéjjal. 

Fizika: színek. 

 

 

Redoxi-reakciók 

Fémek reakciói vízzel és híg 

savakkal. 

Fémek kiválása. 

Ca, Mg  reakciójának vizsgálata 

vízzel és sósavval. 

Al és jód reakciója . 

Mg, Al égése. ( Csillagszóró 

készítése ) 

Vas és rézszulfát reakciója. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

reakciósebesség, katalízis, megfordítható folyamatok,sav-bázis reakció, 

indikátor,  redoxi-reakció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Makromolekulák, kolloid rendszerek 

vizsgálata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Kémiai reakció, szerves vegyületek, makromolekulák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A természettudományos gondolkodás, bizonyítás és megfigyelés 

műveleteinek alkalmazása a mindennapi jelenségek kapcsán. 

Logikus gondolkodás, modellalkotás, szintetizálás és 

rendszerező képesség fejlesztése a kísérleti tapasztalatok 

értelmezése által.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan vizsgálhatók az 

anyagok?  

Az élelmiszerekben található egyes 

anyagok vizsgálatának tervezése, 

biológia-egészségtan:  
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Élelmiszerek anyagainak 

vizsgálata. 

Hamis-e a tejföl?  

Tartalmaz-e fehérjét a 

joghurt? 

Szilárd vagy folyékony a 

keményítő és víz keveréke? 

Miért látszik az erdőben a 

beszűrődő nap sugara? 

 

előzetesen elvégzett, egyszerű 

kimutatási reakciók alapján. 

Tejföl liszt tartalmának kimutatása jód 

segítségével. 

Szőlőcukor redukáló tulajdonságának 

kimutatása. ( Ezüst-tükör-próba, 

Fehling-reakció ) 

Fehérje tartalom kimutatása. ( 

Xantosprotein reakció és Biuret próba 

) 

A keményítő és a víz, mint kolloid 

rendszer vizsgálata. 

A Tyndall-jelenség vizsgálata a 

háztartásban előforduló oldatok 

segítségével. 

Miért mérgezőek a 

nehézfémsók? 

Fehérjék koagulációja. Tojásfehérje 

kicsapása ólomszulfát-, só-oldat 

segítségével. 

 

Hogyan változtatja meg a 

szappan a vizet? 

Miért nem süllyednek el a 

kacsák vízben? 

Hogyan tisztítanak a 

szappanok? 

Hogyan készíthetünk 

majonézt? 

A szappan megjelenése 

A víz felszínén úszó iratkapocs és 

penge elsüllyed a mosószer hatására. 

A felületi feszültség jelensége. 

Tisztítóhatás, habzás vizsgálata 

kemény vízben és lágy vízben. 

A tojás lecitin tartalmának szerepe az 

emulzió kialakításában. 

Történelem: Ókori 

Egyiptom:mumifikálás 

Miért ne mossuk szappannal 

a finom kelméket? 
Gyapot, gyapjú és műszál azonosítása 

( égetés és lúgos közegben való főzés 

). 

 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Makromolekulák, kolloid rendszer, micella, fehérje, szénhidrát, 

szappan, hidrolízis.   

 

 


