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le carbone (1908), Introduction à l'étude de la métallurge (1912), La silice et les silicates 
(1914). 1936. szeptember 17-én halt meg. 
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Fizika óravázlatok – tanároknak 

Bevezetés 
A digitális korszak a fizika tanítását is új megközelítésekre készteti. Jelen írás egy ilyen 

megközelítést szándékozik bemutatni a fizikát eredményesen oktatni szándékozók részére. 
De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a módszerek csak egyik oldalát képezik az új 
megközelítéseknek. A másik jelentős részt a tanár egyénisége jelenti. Ezt pedig kinek-kinek 
az igyekezete, helyzetfelismerő képessége, műveltsége határozza meg. Ezt ez az írás nem 
tudja nyújtani, bemutatni. Ennek a megléte a tanári adottságoktól függ, és attól, hogy eze-
ket milyen műhelyekben fejlesztették ki mesteri szintre. Az óravázlat a következő struktú-
rát követi: Motiválás (érdeklődés felkeltése) – Előfeltételek (előismeretek felidézése) – Ki-
fejtés (az ismeretek feldolgozása) – Rögzítés (ismétlés, rendszerezés) – Alkalmazás (kés-
zségek kialakítása) – Ellenőrzés. Az Ellenőrzés mozzanatán belül a fejlesztő értékelés okta-
tási módszerét alkalmazzuk: Előzetes felmérés - Előzetes kompenzáció – Mediálás - Utólagos felmé-
rés - Utólagos kompenzáció - A tudásbeli nyereség kiszámítása 
 

1. A testek mozgása 
a) Motiválás 
A mozgás (de tágabb értelemben: a változás) a természet egyik legalapvetőbb sajá-

tossága. Minden mozog (lásd. Galiei „Epur si muove” mondását), azaz, a mozgás egye-
temes. A nyugalom csupán viszonylagos. 
 

b) Előfeltételek 
Emlékezzünk vissza, milyen élmény vonaton ülve a szomszéd vágányról kiinduló vo-

natot nézve azt hinni, hogy a mi vonatunk indult el. Vagy, amikor az elinduló vonatunk-
ban visszafelé megyünk, hogy a peronon álló barátunknak még valamit elmondhassunk. 
 

c) Kifejtés 
A mechanikai mozgás valójában egy test helyváltoztatása. Ezért szükség van a vi-

szonyítási hely megjelölésére, egy másik testre: a vonatkoztatási rendszerre. Például, a bicikli 
mozog az úttesti fákhoz képest, de a biciklizőhöz képest nyugalomban van. A pedál 
mozog a bicikli vázához képest, de nyugalomban van a lábunkhoz képest. A bicikli sze-
lep mozog a villához képest, de nyugalomban van a küllőhöz képest. A házak a Földön 
nyugalomban vannak, de a Föld a Naphoz képest mozog. A Nap is mozog a bolygók-
kal, azok holdjaival együtt a Tejútrendszerben. A Tejútrendszer is mozog a Világegye-
tem többi csillagához képest, mivel a Világegyetemünk tágul. Minden test mozog, mégis 
mindig találhatunk egy olyan vonatkoztatási rendszert is, amihez képest a testek nyuga-
lomban vannak. Van, aki szerint a Világegyetemben létezik egy pont, egy abszolút vo-
natkoztatási rendszer, amely nyugalomban van. 
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d) Rögzítés 
Milyen jellegű a mozgás, és milyen jellegű a nyugalom? (A mozgás egyetemes, a 

nyugalom viszonylagos.) 
Mit tekinthetünk vonatkoztatási rendszernek? (Azt a testet, amelyhez egy másik test 

helyzetét viszonyítjuk.) 
 

e) Alkalmazás 
Mondjunk példákat mozgásban levő és nyugalomban levő testekre, megjelölve a 

vonatkoztatási rendszert is. 
 

f) Ellenőrzés (fejlesztő értékeléssel) 
• Előzetes felmérés 

Egészítsük ki az alábbi táblázat üres helyeit!  
 

A test A vonatkoztatási rendszer A test állapota 
A repülő repülőgép szárnya A repülőgép törzse
A repülő repülőgép szárnya A földfelszín
A repülő repülőgép légcsavarja A légcsavar tengelye
A repülő repülőgép légcsavarja A repülőgép törzse
 Az úttest mozgás
A sétáló ember cipője nyugalom 

• Előzetes kompenzáció 
Az előzetes felmérő megoldásai: ny, m, ny, m, gépkocsi, harisnya 
• Mediálás 

Azt a testet, amelyhez a vizsgált test állapotát viszonyítjuk, vonatkoztatási rendszer-
nek nevezzük. A test helyzetét meghatározó mennyiségeket koordinátáknak nevezzük. 
Térben három koordinátára (távolságok és/vagy szögek) van szükség egy test helyzeté-
nek a meghatározásához. Ezért a mi világunk háromdimenziós (3D). Egy test akkor 
mozog, amikor a térkoordinátái megváltoznak. A változást az idő múlása jelzi. Ariszto-
telész szerint az idő „a múló pillanatok végtelen sora”. A mozgás is időben játszódik le. 
A kvantumfizika az időt negyedik dimenziónak tekinti. 

• Utólagos felmérés 
A test A vonatkoztatási rendszer A test állapota

A ceruza hegye A papírhoz
A ceruza hegye A kézhez
A trolibusz csápja A trolibuszhoz
A trolibusz csápja A vezetékekhez

Az úttest nyugalom
A repülő kondenzcsíkja nyugalom

• Utólagos kompenzáció 
Az utólagos felmérő megoldásai: m, ny, ny, m, fa, levegő 
• A tudásbeli nyereség (transzferhányados): Tr = (Xutólagos – Xelőzetes)/(100 – Xelőzetes), 

ahol X – a felméréseken elért teljesítmény – százalékban. Ezzel lemérhető, hogy valaki 
mennyit fejlődött az előzetes kompenzáció és korrekció, valamint a mediálás után. 
 

Kovács Zoltán 


