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Bevezető 

A fizika tantárgy népszerűsége és a számítástechnika 
A Fizikai Szemle hasábjain az utóbbi években többször publikált és elemzett téma a fizika tantárgy népszerűségének hanyatlása. A bajok egyik oka a tárgy elméleti irányba való eltolódása. Számítás-
technika tanárok is tapasztalhatják az elméleti órák és a géptermi munkáltató órák népszerűsége közötti különbséget. Ebből kiindulva nagyon hasznos lehet a fizika tantárgy érdekesebbé tétele 
szempontjából is, ha munkáltató típusú, géptermi órákat is tervezünk. 

Számítógéppel támogatott órák száma 
Az értelmesen kitölthető órák száma nagyban függ a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközöktől, a tanulók és a tanár felkészültségétől. Általánosságban el lehet mondani, hogy a számítógép 
alkalmazásának öncélú hajszolása sem lenne helyes. Talán az összes óraszám 5-10%-át szerencsés számítógépes tevékenységgel teljesen kitölteni. Természetesen más órákon is alkalmazhatók de-
monstrációs programok, multimédiás CD-k, diasorozatok, internetes anyagok rövidebb időtartamban, a hagyományosan feldolgozott anyag illusztrálására. 
Oktató program használatával, géptermi munkáltató órán történő feldolgozásra kiemelten ajánlott anyagrészek: Mozgások szuperpozíciója, hajítások; Egyetemes tömegvonzás, bolygómozgás; 
Rezgések, hullámok; Molekuláris hőelmélet, a kinetikus gázelmélet alapjai; Egyenáramú hálózatok, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, műszerek kapcsolása; Hullámoptika, visszaverődés 
törés, optikai eszközök képalkotása 

A számítógépes programok és a kísérletek viszonya 
A számítógépes programok nem helyettesíthetik a valóságos eszközökkel bemutatott demonstrációs kísérleteket. Ugyanakkor nagyon hasznosan egészítik ki azokat, mert a kísérletek alapján felállí-
tott modellek teljesítőképességét mutatják be szemléletesen. Vannak olyan területek, ahol látványos demonstrációs kísérlet nem végezhető, de a jelenség számítógépes szimulációval hatásosan be-
mutatható. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 1. oldal 
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Számítógépes tevékenység lehetséges formái a fizika órán 
Általánosságban elmondható, hogy változatos, a számítástechnika eszköztárának lehető legszélesebb körét felvonultató tevékenység fejleszti a legjobban a tanulói kreativitást, és teszi érdekesebbé a 
fizika tananyagot. A tantervi részben leírtak egy lehetséges megoldást mutatnak. Ez azonban csak egy példa. Egy adott számítástechnikai környezethez és osztályhoz illő optimális megoldást helyi-
leg kell kialakítani. Az alábbiakban a lehetséges tanári és tanulói tevékenységeket soroljuk fel, a teljesség igénye nélkül. 
Tanári tevékenységek:  szimulációs program bemutatása; diasorozat vetítése; egy tanultak szempontjából fontos Internet hely bemutatása; multimédiás CD anyagának felhasználása az óra anyagá-
nak illusztrálására; kísérlet bemutatása valós idejű méréssel 
Tanulói tevékenységek órán, gépteremben: szimulációs program használata egy modell megértésének elmélyítésére; oktató program használata egy anyagrész rendszerezésére, ismétlésére; Interne-
tes anyag tanulmányozása; számolótábla(táblázatkezelő) használata mérés eredményének kiértékelésére; levelezőlista alkalmazása vélemények kicserélésére; adatbázis-kezelő program adathalmazok 
elemzésére (pl. bolygók adatai)  
Tanulói tevékenység órán kívül: A tanulók otthon, illetve délutáni géptermi időben projektszerű tevékenységet vállalhatnak. Komoly ösztönzést jelent, ha érdeklődésüknek megfelelő feladatot 
kapnak, és munkájuk eredményét társaiknak bemutathatják. Példák: diasorozat egy téma átfogó bemutatására; program írása (szimulációs, gyakoroltató stb.); HTML anyag készítése; idegen nyelvű 
Internet anyag fordítása gépi szótárral és szövegszerkesztővel 

A számítógépes fizika órák használatához szükséges eszközök 
Multimédiás számítógép és kivetítő a fizika előadóban (A kivetítő esetleg helyettesíthető monitorrendszerrel.); valósidejű mérések bemutatására szolgáló demonstrációs eszközök; számítógépes 
demonstrációs programok; fizika témájú multimédiás lemezek; számítógépterem: munkaállomások, szerver, hálózat, Internet elérés, programok 

Programok, CD-k, Internetes anyagok 
A fizikai témájú programok beszerezhetők taneszközöket forgalmazó cégektől, vagy letölthetők az Internetről. Nem könnyű jól használható programokra bukkanni, az ingyenes programok sok-
szor jelentős korlátozásokat tartalmaznak. Jó megoldás lehet saját programok fejlesztése programozásban jártas tanulóink bevonásával, hiszen így a „haszon” kettős. 
A tantervi részben igyekeztünk megadni az általunk ismert forrásokat. Sajnos mind a kereskedelmi források, mind az internetes letöltés lehetősége időben gyorsan változhat. 
Az alábbiakban megadunk néhány fontos tájékozódási pontot: 

– Fizikai témájú helyek összefoglalója:  http://fizika.lap.hu
– Taneszközökről, vásárolható programokról: www.taneszkoztar.hu 
– A KFKI honlapja: www.kfki.hu 
– Magyar elektronikus könyvtár: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/fuzetek/ (Letölthetők az NIIF Információs Füzetek fizikához és csillagászathoz.) 
– A Sulinet szerver fizika rovata: www.sulinet.hu (Efizika és virtuális szertár) 

Néhány CD egyéni géptermi foglalkozáshoz: 
– Interaktív Fizika – Kossuth Kiadó 
– Utazás a csillagok között – Kossuth Kiadó 
– Utazás a Naprendszerben – Kossuth Kiadó 
– Modern fizika emberközelben – Tancenter Bt 
– Az Atomenergia kultúrtörténete – HARRIER Szövetkezet 

A letölthető programok forrása után szerepel, hogy a szabad használhatóság szempontjából milyen kategóriába tartozhat ( shareware, freeware, evaluation version). A kategóriák helyességéért azonban jelen anyag szerzője semmi-
lyen felelőséget nem vállal. Minden felhasználónak kötelessége személyesen meggyőződni, az illető program használatának lehetőségeiről. Fontos ezt megtenni azért is, mert ugyanazon program különböző verziói más-
más jogállásúak lehetnek. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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9. évfolyam 

A megismerési módszerek alapozása 
Egyenesvonalú egyenletes moz-
gás 

1  1 – teljes osztály gépteremben A tanulók az egyenes vonalú 
egyenletes mozgás kísérleti 
vizsgálata (tanári demonstrá-
ció vagy tanulókísérlet) során 
kapott adatokat értékelik ki 
számolótábla programmal. 

M Számolótábla (táblázatkezelő) prog-
ram (MEREDEKSÉG függvény, 
grafikon). 

Egyenesvonalú egyenletesen vál-
tozó mozgás 

1 1  A mozgás kísérleti vizsgálata 
valós idejű számítógépes kiér-
tékeléssel 

Ú Valós idejű mérést megvalósító 
rendszer (hardver + szoftver, példá-
ul MotionCall , forgalmazza: 
EduPrim BT, 

) www.extra.hu/eduprim
Mozgások szuperpozíciója Nem igé-

nyel teljes 
órát 

 programozásban járatos tanu-
lók otthoni munkája (projekt), 
órán rövid bemutató 

: Számítógépes program készí-
tése a vízszintes hajítás vizsgá-
latára 

GY A program megírásához tetszőleges 
programozási nyelv, órai bemutatá-
sához kivetítő 

Lendület-megmaradás, ütközések 1 1  A mozgás kísérleti vizsgálata 
valós idejű számítógépes kiér-
tékeléssel 

Ú Valós idejű mérést megvalósító 
rendszer infra kapukkal (hard-
ver+szoftver), légpárnás sín 

Egyetemes tömegvonzás - Boly-
gómozgás 

1  1 óra – egész osztály gépte-
remben 

Kész oktatóprogram használa-
ta a centrális erőtérben törté-
nő mozgás, a kéttestprobléma 
és más elrendezések vizsgála-
tához a gravitáció fogalmának 
elmélyítésére 

GY Számítógépterem, telepített oktató 
program (pl. GRAVITY v2.0, letölt-
hető az 
ftp://ftp.simtel.com/.2/simtel.net/
msdos/astronomy címről, 
shareware) 

A SULINET – Interaktív fizi-
ka (Efizika) anyagának tanul-
mányozása böngésző prog-
rammal 

I Számítógépterem telepített böngésző 
programmal, és a 

 elérhetősége 

Munka, Energia 1  1 óra - egész osztály gépte-
remben 

http://www.sulinet.hu/kossuth/fizi
ka/fizmain.htm

Mechanika év végi ismétlése 1 1  Multimédia bemutató – valódi 
mozgásokról készült klipek 
elemzése 

I Multimédiás számítógép kivetítővel. 
Cambridge Science Media 
Multimedia Motion II. CD (Forgal-
mazó: EduPrim BT) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 
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10. évfolyam 

Gázok állapotváltozásai 1  1 óra – egész osztály gépte-
remben 

A SULINET Interaktív fizika 
anyag hőtan/gáztörvények fe-
jezetének tanulmányozása 
böngésző program segítségé-
vel. 

I Gépterem böngésző programmal, a 
http://www.sulinet.hu/kossuth/fizi
ka/fizmain.htm elérhetősége. 

Molekuláris hőelmélet 1 1  Részecskemodellt bemutató 
oktató programok és magya-
rázatuk kivetítő használatával. 
Eloszlás grafikon és függése a 
részecskeszámtól. 

GY Számítógép telepített oktató prog-
ramokkal + kivetítő 
(Egy lehetséges program letölthető a 
www.ozemail.com.au/~imesoft 
címről, letölthető fájl neve: gaseval, 
gyártó: IME Software, evaluation 
version) 

Az elektromos tér 1  1 óra – teljes osztály gépte-
remben 

Különböző töltés elrendezé-
sek elektromos terét ábrázoló 
erővonalak megrajzolását le-
hetővé tevő oktató program 
használata. 

GY Gépterem telepített oktató prog-
rammal (A program letölthető a 
www.ozemail.com.au/~imesoft 
címről, letölthető fájl neve: elfeval, 
gyártó: IME Software, evaluation 
version) 

Az egyenáram 1  1 óra – egész osztály gépte-
remben 

Ellenállások mérése tanulókí-
sérlet eredményének értékelé-
se számolótábla segítségével 
(több méréssorozat átlagának 
feldolgozása). 

M Számítógépterem – számolótábla 
program (ÁTLAG és MEREDEK-
SÉG függvények, grafikon használa-
ta.) 

 1 óra – egész osztály gépte-
remben 

: Egyenáramú hálózatok kiala-
kításának és mérésének gyako-
roltatása szimulációs program 
segítségével 

M Számítógépterem – áramkör szimu-
lációs program telepítve Például: 
WinLab 
EDISON 3.0 – forgalmazó: 
DesignSoft Kft. 

 

Egyenáramú hálózatok 1 

www.designsoftware.com
TINA PRO 5.0 – forgalmazó: 
DesignSoft Kft. 
www.designsoftware.com ) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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A mágneses tér 1  1 óra + otthoni munka A tanulók diasorozatot készí-
tenek otthon, illetve délutáni 
géptermi időben „A mágneses 
tér” címmel. Az anyagot az 
Internetről gyűjtik keresők se-
gítségével. A legjobb diasoro-
zatok órai bemutatása kivetí-
tővel. 

GY A diasorozat készítéséhez gépterem 
böngészővel és Internet kapcsolattal, 
prezentációkészítő programmal. Az 
órai bemutatóhoz számítógép kivetí-
tővel. 

11. évfolyam 

Mechanikai rezgés 1  1 óra – egész osztály gépte-
remben 

Rezgő test kitérését, sebessé-
gét, gyorsulását, rezgések ösz-
szetételét, rezonanciát, csilla-
podást bemutató oktató prog-
ram használata. 

M Számítógépterem telepített oktató 
programmal 
(Program letölthető a 
www.sulinet.hu/fizika/szertar/kosaa
rpad/kosa.htm címről, freeware) 

Mechanikai hullámok 1 1  Egy- és kétdimenziós hullá-
mok terjedését, interferenciá-
ját és az állóhullámokat bemu-
tató demonstrációs progra-
mok használata. 

I Számítógép kivetítővel, demonstrá-
ciós programok telepítve 
Hullámtani animációk készítésére is 
használható program: MAPLE, 
Állóhullámokat bemutató programot 
tartalmaz a következő CD: 
Dr. Radnóti Katalin: Modern fizika 
emberközelben, Tancenter BT.) 

Elektromágneses hullámok 1  1 óra + otthoni munka A tanulók Internetről és egyéb 
forrásokból gyűjtsék össze, 
hogy az elektromágneses hul-
lámok mire használhatók a tel-
jes spektrumban. A legjobb 
munkákat órán ismertessék. A 
dolgozatok szövegszerkesztő-
vel készüljenek, és tartalmaz-
zanak illusztrációkat is. 

GY Délutáni munkához számítógépte-
rem Internet eléréssel. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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Hullámoptika 2 1 1 óra – egész osztály gépte-
remben 

Multimédia CD bemutatása 
kivetítővel. Sugárkövető 
(raytrace) program használata 
különböző optikai elrendezé-
sek sugármeneteinek vizsgála-
tához. Tanulói gyakorlat a 
gépteremben. 

GY 
M 

Multimédiás számítógép + kivetítő. 
Cambridge Science Media: Multimé-
dia CD a fény elhajlásjelenségeinek 
bemutatására. (Forgalmazó: 

 ) www.extra.hu/eduprim
Gépterem telepített oktató prog-
rammal. (A Raytrace program letölt-
hető a 
http://members.ozemail.com.au/~i
mesoft/raytrace.htm címről, 
evaluation version) 

Atommodellek 1  1 óra + projekt A www anyagok készítésében 
járatos tanulók otthoni és dé-
lutáni géptermi munkával ösz-
szeállítanak egy összefoglaló 
anyagot az atommodellekről. 
Ezt az osztály géptermi fog-
lalkozás keretében tanulja 
meg. 

I Számítógépterem, böngésző prog-
rammal 

A rádióaktivitás 1 1  Radioaktív sugárzás mérése 
számítógéphez kapcsolt GM 
csöves műszer segítségével. 

Ú Számítógép kivetítővel, számítógép-
hez kapcsolható GM csöves mérő-
műszer szoftverrel (A radioaktív 
mintát úgy állíthatjuk elő, hogy pin-
cében gézen keresztül porszívó-
zunk.) 

Maghasadás, magfúzió 1  1 óra - egész osztály gépte-
remben 

A tanulók és a tanár, az erre az 
alkalomra létrehozott levele-
zési listára küldjön levelet 
„Áldás vagy átok az atom-
energia” címmel, amelyben ki-
fejti saját véleményét a témá-
ról. Ennek elküldése után ol-
vassanak a többiek vélemé-
nyéből, és reagáljanak azokra. 
A következő órán a tanár ér-
tékelje, foglalja össze a történ-
teket. 

M Számítógépterem, levelező kliens 
program, az iskola szerverén létre-
hozott levelezési lista 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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Csillagfejlődés 1 1  A tanár diasorozat segítségével 
mutassa be a csillagfejlődés ál-
lomásait és lehetséges végálla-
potait. Mutassa meg a tanu-
lóknak az univerzum legfon-
tosabb objektumtípusait, egy-
egy jellemző képpel. 

Ú Számítógép kivetítővel, prezentáció-
készítő program 
A képeket CD-ről (például a 
SULINET csomagban kapott Cso-
dálatos Univerzum), valamint Inter-
netes anyagokból másolhatjuk át. 
(Lucz Géza: A hálózat használata a 
csillagászat és az űrkutatás területén. 
NIIF Információs füzetek, 

.) 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/
muszaki/szamtech/wan/fuzetek/ast
ro

Űrkutatás A tanulók kereső szerverek 
segítségével találjanak az In-
terneten az űrkutatás tanár ál-
tal megadott területeivel kap-
csolatos anyagokat. Térjünk ki 
a magyar kutatók űrkutatási 
programokban való részvéte-
lére is. 

M Számítógépterem, Internet eléréssel 
(Jól használható a www.google.com 
képkereső szolgáltatása.) 

1  1 óra, egész osztály gépterem-
ben 

 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 


