
FIZIKA

A vizsgálatba bevont tankönyvek

1970

Tankönyv 6/1

Kovács Zoltán és Zátonyi Sándor munkája: Fizika az általános iskolák 6. 
osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 9. kiadás terjedelem: 
9,5(A/5) ív 152 oldal

Tankönyv 7/1

Kovács Zoltán és Zátonyi Sándor munkája: Fizika az általános iskolák 7. 
osztálya számára,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 7. kiadás, terjedelem. 14,5 (A/5) ív 232 oldal

Tankönyv 8/1

Kovács Zoltán és Zátonyi Sándor munkája: Fizika az általános iskolák 8. 
osztálya számára,
Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 6. kiadás, terjedelem. 12,5 (A/5) ív 199 oldal

1980

Tankönyv 6/2

Dr. Kövesdi Pál, Bor Pál, Dr Halász Tibor, Kovács László, Miskolczi Józsefné: 
Fizika 6. munkatankönyv az általános iskola 6. osztálya számára, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 6. átdolgozott kiadás, terjedelem 18,7 (A/5) ív 
160 oldal

Tankönyv 7/2

Dr. Kövesdi Pál, Bor Pál, Dr Halász Tibor, Kovács László, Szántó Lajos: Fizika 
7. munkatankönyv az általános iskola 7. osztálya számára, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1987. 9.  kiadás, terjedelem 19,21 (A/5) ív 167 oldal

Tankönyv 8/2

Dr. Kövesdi Pál, Bonifert Domonkosné, Dr Halász Tibor, Kovács László, Szántó 
Lajos, Miskolci Józsefné: Fizika 8. munkatankönyv az általános iskola 8. 
osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 6. átdolgozott kiadás, 
terjedelem 22,96 (A/5) ív 190 oldal

1990

Tankönyv 6/3

Bonifert Domonkosné, Halász Tibor, Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné: 
Fizika 12. éveseknek, Fizikai alapismeretek a természettudományok 
tanulásához. MOZAIK, Oktatási Stúdió- Szeged 1995. 3. kiadás, terjedelem 72 
oldal

Tankönyv 7/3

Bonifert Domonkosné, Halász Tibor, Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné: 
Fizika 13 éveseknek, Fizikai alapismeretek a természettudományok 
tanulásához. MOZAIK, Oktatási Stúdió- Szeged 1994.  2.kiadás, terjedelem 86 
oldal

Tankönyv 8/3

Bonifert Domonkosné, Halász Tibor, Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné: 
Fizika 14 éveseknek, Fizikai alapismeretek a természettudományok 
tanulásához. MOZAIK, Oktatási Stúdió- Szeged 1994.  2.kiadás, terjedelem 100 
oldal

2000

Tankönyv 6/4

Dr Zátonyi Sándor: Természetismeret Fizika 6. tankönyv az általtános iskolák 6. 
évfolyama számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 1. kiadás, 
terjedelem 7,15 (A/5) ív 80 oldal

Tankönyv 7/4

Dr Zátonyi Sándor: Fizika 7.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 3. 
kiadás, terjedelem 17,52 (A/5) ív 196 oldal

Tankönyv 8/4

Dr Zátonyi Sándor: Fizika 8.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 1. 
kiadás, terjedelem 12,87 (A/5) ív 144 oldal
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A tankönyvsorozatok kiválasztásakor szem előtt tartottam, hogy olyan legyen a 
sorozat, amelyből tanítottam vagy amelyről a legtöbbet hallottam amelyről a legtöbb 
szakmai információm van. A környezetem napi tanítási gyakorlatában használatosak 
közül választottam. A szerzők szándékait, gondolatait, méréseit a tanulók tudásáról a 
segédanyagokat  társítani  tudtam  tanítási  gyakorlatomból  a  tankönyvekhez.   Az 
adatok  összehasonlításánál,  elemzésénél  így  elmélet  és  gyakorlat  -  a 
gondolataimban - mindig egymásmellé került/kerülhetett valamilyen szinten.

Az 1970-es és a 2000-es valamint az 1980-as és az 1990-es évek szerzői 
ugyanazok. Így 2-2 sorozat illetve a 4-4 sorozat különbözőségei és azonosságai is 
elgondolkodtatnak,  pl.  azok  véletlenszerűségéről.  A  napjainkban  használatos 
tankönyvek között szintén megtalálhatók a szerzők tankönyvei.

A 4.  sorozat helyett választható lett  volna a szerző egy másik sorozata is./ 
Amelynek közép- iskolások számára is van folytatása./ De az általános iskolásoknak 
szánt  és 3 évfolyamra írt  feltételnek ez a sorozat  felelt  meg s a következtetések 
levonásához a „tankönyvi körülményeknek” jó lenne hasonlóaknak lenni./ Napjaink 
sorozatai az óraszám csökkenései miatt 2 évfolyamra írtak nagyrészt./

Az 1990-es sorozatból tanítottam éveken át. A 2000 utánit is használjuk. 2000 
utáni könyvsorozatok esetében sok a 2 kötetes. (7. és 8. évfolyamra írt)  ebben a 
sorozatban a 6. évfolyamra írtat minden 2 kötetes elé használhatónak gondolom. A 
tanulók  természettudományos  szókincsét  kezdhetnénk  kialakítani,  vagy 
fejleszthetnénk segítségével. Kísérletezni, mérni, problémát megoldani lehet tanulni / 
tanítani ebből a vékony könyvből akár 5. ill. 6. évfolyamon. A szövegértés fejlesztését 
segítő könyv. Nem lehet könnyen és eredményesen csak 7. osztályban kezdeni a 
fizikát tapasztalatom szerint. Ugyanakkor a 7. és 8. osztályosokra jellemző a „sűrítés” 
ugyanúgy, mint a 2 kötetes sorozatoknál. 
 
A tematikai változások bemutatása

 Témakörök Azonos témakörök Új témakörök Kihagyott témakörök
 száma száma száma száma
Tankönyv-1 6/1 7/1  8/1 6   
Tankönyv-2 6/2 7/2  8/2 6 6- -
Tankönyv-3 6/3 7/3 8/3 6 6- -
Tankönyv-4  6/4 7/4  8/4 6 6- -

 Leckék Azonos leckék Új leckék Kihagyott leckék
 száma száma száma száma
Tankönyv-1 6/1 7/1  8/1 163   
Tankönyv-2 6/2 7/2  8/2 131 94 37 42
Tankönyv-3 6/3 7/3 8/3 102 72 30 42
Tankönyv-4  6/4 7/4  8/4 110 93 17 42

A 80-as évek sorozatának tankönyvei a fizika tanításában bekövetkező tartalmi és 
módszertani változtatások eredményei, segítői. A tanításra fordítható óraszámok és a 
tanítási órán jelenlévő tanulók létszáma az előző sorozathoz képest nem változtak. 

Napjaink sorozatának a fizikában bekövetkező tartalmi változásokat tükröznie 
kell a nagy értékben csökkent óraszámok mellett. De nem csökkent a tanulói létszám 
a  fizika  órán  viszont  kevesebb  a  fizika  tanulását  segítő  matematika  és 
természettudományos órák száma.
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De: új ismeretek, új módszerek, új alkalmazási területek bekerültek a fizikai 
ismeretek változásával a tankönyvekbe minden korszakban. Ezek nem a témakörök 
megváltozását  eredményezték,  hanem  azokon  belül  a  kisebb  egységekét.  Ez  a 
változás  viszont  nemcsak  tartalmi,  hanem  sorozaton  belül  időrendi  változás  is. 
Évfolyamonként felcserélődnek témakörök. A 70-es évek „Hőtan” ismereti 6. és 7. 
évfolyamról a 80-as és 90-es években teljes egészében a 6. évfolyamra a 12 évesek 
tankönyveibe  kerül.  Napjainkban  a  vizsgált  tankönyv  egy-két  leckéjében  6. 
évfolyamon  találkozhatunk  vele.  De  a  fizikát  csak  7.  évfolyamon  kezdők  itt 
ismerkednek meg az egész témakörrel.  

„Elektromosság –mágnesség” témaköre a 70-es években teljes tanévben, a 
14 éveseknek a 8. osztályosok tananyaga. A 80-as és 90-es években a címben is 
érzékeltett két bontásban a13 és 14 évesek azaz 7. és 8. osztályosok tananyaga.

„Kinematika, mozgások” témája a 70-es évek 7. osztályáról a 80-as és 90-es 
években a 8. évfolyamra kerül. 

„A  fénytan”  a  70-es  évek  6.évfolyamáról   átkerül  a  8.évfolyamra  a 
későbbiekben. Napjaink sorozatára itt is jellemző a „Hőtan”-témakörnél leírtak.

„ A dinamika alapjai” és a „Folyadékok, gázok  mechanikája” mindenütt a 6. és 
7. évfolyamon találhatók.

A tematikai változások okainak értelmezése
                   

A 4 sorozat tankönyveit együtt nézve mindenütt ugyanaz a 6 témakör szerepel.

1. A dinamika alapjai
2. Kinematika, mozgások
3. A folyadékok, gázok mechanikája
4. Hőtan
5. Elektromosság, mágnesesség
6. Fénytan

Ennek a változatlanság oka lehet: 
 mindegyik témakör fontos, szükséges az alapok megszerzéséhez 
 az „idő” tényezők nem tesznek lehetővé más témaköröket /a tanulók 

életkora,  a  tanulásra  fordítható  idő  –óraszám,  házi  feladatok 
csökkenése - erősen hatnak az új témák bevezetése ellen/

 a túl sok témakör, az időben összezsúfolt tananyag kényszere a fizika 
sajátos  megismerési  módszerét  –a  kísérletezést,  a  matematika 
alkalmazását- szoríthatnák háttérbe a tanulásban/tanításban.

A sorozatokon belül, a 6 témakör sorrendje változik tehát. Például „A fénytan” 
a  70-es  években  a  6.  osztály  a  12  évesek  tankönyvében  szerepelt  majd  teljes 
egészében  a  8  .osztály  a  14  évesek  tananyaga  lett  a  következő  sorozatokban. 
Szakmai  okai  mindenképpen  voltak/vannak  A  témakör  leckéiben  a  fény  kettős 
természetére vonatkozó egyszerű ismeretek is bekerülnek a 80-as évektől  Ennek 
előzménye,  az  anyag  szerkezetéről  szerzett  ismeretek,  kémiából  legkorábban  7. 
évfolyamon, 13 éveseknek ; fizikából 6. évfolyamon, 12éveseknek kerülnek tanításra.

„Kinematika,  mozgások”  a  több  ismeret  és  matematika  alkalmazása  a 
kísérletezés  igénye  a  gyakorlati  alkalmazások  megismerése  nehezebbé  tette  a 
témakört a 80-as évektől.
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Az okok:  Az új  szakmai  tartalmi  elemek valamint  a fizika sajátos ismeretszerzési 
igényének  bekerülése a  tanításba;  a  tanulási/tanítási  módszerekben  bekövetkező 
szemléletváltozások  és  a  tantárgy  tanítására/tanulására  fordított  idő  változásai  a 
tanulók életkori sajátosságai mind figyelmet érdemlők. 

Az  életkori  sajátosságokat  tehát  a  könnyebb  az  eredményesebb 
tanulás/tanítás  érdekében  figyelembe  kell  venni.  Tehát  a  tananyag  időbeni 
elrendezése sem elhanyagolható tényező.

Témakörök  felcserélődnek  időben-  szerzőktől  függően  –  pl.  Az 
elektromosságban amikor 7. 8. évfolyamba kerül van sorozat amikor 8. évfolyamon 
van az egész. Mindegyiknek van előnye és hátránya. A pedagógusnak kell ezeket 
kivédenie,  megoldania.  A  tudomány  fejlődéséből  következik,  hogy  új  fogalmak, 
elnevezések,  törvények,  alkalmazások kerülnek be a sorozatba.  Így más és más 
jelenségekkel  is  találkozunk a  tankönyvekben.  Az  életkori  sajátosságokra  vannak 
tekintettel  a  szerzők  akkor  is,  amikor  a  jelenségeket  a  kísérleteket,  a  méréseket 
bemutató eszközöknél a tanuló számára elérhetőkre módosítják a könyveket.

A témakörök belső strukturáltsága és egymásra épülése

Minden sorozatnál megtaláljuk a szakmailag odaillő egyszerű jelenséget szövegben 
leírva, fotókon, ábrákon lerajzolva, egyszerű azonnal elvégezhető tanulói vagy tanári 
demonstrációs  kísérletben.  A  kísérletek  a  tárgyalásra  kerülő  fogalomtól  és  az 
életkortól függően kvantitatív vagy kvalitatív jellegűek a sorozatokban. A fogalomhoz 
mindenütt kapcsolódik a jelenség, mint előzmény. A törvények megfogalmazása több 
más jelenség,  kísérlet  tárgyalása  után  következik,  a  tanulók  életkorát  figyelembe 
vevők  elsősorban  szöveges  megfogalmazással.  Ha  a  tanulók  matematika  tudása 
indokolja, akkor a matematika nyelvén is pl. Ohm törvénye. A mérhető, kiszámítható 
fizikai mennyiségekkel kapcsolatos feladatokban, a fizika és matematika kapcsolatát 
tapasztalják  meg  a  tanulók  mindegyik  sorozatban.  Elsősorban  a  matematikát 
alkalmazzák a fizikai problémák megoldásában. Ez felel meg életkoruknak. Minden 
sorozatban találkozunk fizikai ismereteik alkalmazásával. Különösen a technikában. 
A  leckék  száma  minden  sorozatban  csökken,  pedig  fizikai  tartalmuk  nem  lett 
kevesebb,  így  igazából  hosszabbak  lettek.  Több  tanulni  valót  tartalmaznak.  A 
sorozatok  más  és  más  arányban  és  eszközökkel  valósítják  meg,  hangsúlyozzák 
ezeket. A nyomdai lehetőségek egyre szebb, színesebb sorozatokat tettek lehetővé, 
amelyek  fontosak  ennek  a  korosztálynak.  A  70-es  évekre  nagyon  jellemző  a 
technika, mint tudomány szerepe, összekapcsolódása a fizikával, a technikában való 
alkalmazás.  A  leckék  címe,  a  fotók  is  tükrözik  ezt,  különösen  a  legfiatalabb 
korosztálynál. A 7. és 8. osztálynál később a fizikai fogalom, mint cím külön-külön is 
megjelenik a gyakorlati alkalmazástól, a technikától. Jellemző még a fejezetenkénti 
„ ... sz . fizikai gyakorlatok” léte. 

A 80-as  évek  struktúrájára  szerintem  nagyon  jellemző,  hogy  az  egyszerű 
jelenségeket,  amelyeket  tanulói  kísérletként  is  el  tudtak  végezni  az  iskolákban  a 
lecke logikai szerkezetébe odahelyeztek, ahol felmerül, mint probléma, s megoldása 
megválaszolása után lehet rá építeni. A tankönyvek bevezetésével akkor a tanulói 
kísérleti eszközöket is be tudták szerezni, akkor az iskolák. Jellemző a sok tanulói 
kísérlet,  de  demonstrációs  tanári  kísérletekre  is  jó  ötleteket  adtak  a  szerzők.  A 
tankönyvek a rajzokkal, a munkatankönyv jelleggel a kísérletezés fele billentették a 
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sorozatot.  Képi  és  szöveges  megfogalmazása  segítette  a  kísérletek  gyors 
előkészítését az órára. A fizikai gyakorlatok is megmaradtak.

A 90-es évek sorozatában a tankönyvből egy munkafüzetbe kerültek a 70-es 
évek „ ... sz. fzikai gyakorlatát” felváltó, s ugyancsak egész órát/órákat igénylő tanulói 
kísérletek,  mérések.  Ez  a  sorozat  szintén  a  demonstrációs  tanári  kísérletek 
elvégzését sugallja már ismét. Szövegezésében, ábráiban az órai kísérletekhez nem 
találunk  egyszerű,  gyors  segítséget  sem a  tanárnak,  sem a  tanulónak.  A leckék 
hosszabbak lettek, pedig a fizikai tartalom nem csökkent s a kísérletezés igénye sem 
változott.

A  2000-es  évek  vizsgált  sorozata  a  természettudományos  szövegértés 
fejlesztéséért sokat tehet. Ez azonnal feltűnik. A fizika leckék itt is elég hosszúak még 
emiatt is. Ez a sorozat „Mérés” és „Kísérletezés” kiemelés után  a kvantitatív ill. A 
kvalitatív   kísérletezéshez  nyújt  segítséget.  Megfelelő  mennyiségű  eszköz  és 
óraszám mellett tanulói kísérletezést eredményezheti, de mindenképpen segítség a 
demonstrációs tanári kísérleteknél.

Témakörökön belüli változások

A  témakörök  ugyanazok  egy-egy  sorozaton  belül.  Csak  egyik  évfolyamról 
rendeződnek át a másikra. Mélyülnek el fogalmak, maradnak ki, s helyettük új kerül 
be, amely a leckék szintjén jelentkezik. Pl. Fajsúly helyett sűrűség. A leckék száma 
csökken,  de  hosszúságuk,  a  bennük  lévő  jelenségek,  kísérletek,  fogalmak, 
alkalmazások köre nem csökken, inkább növekszik. Minőségi, tudásbeli növekedés, 
leckeszám  csökkenés,  óraszámcsökkenés  jellemző  az  időben  a  maihoz  való 
közeledés irányában vizsgálódva. 

A tematikai változások értékelése

A változások szakmai szempontból indokoltak, átgondoltak voltak. A gyakorló tanárt 
jól szervezett, tartalmas továbbképzések; írott segédanyagok és a kísérletezéshez 
szükséges  „egység  csomagok”  segítették  a  80-as  sorozat  tankönyveire  való 
átállásra. Ezzel a sorozattal a tanulói fizikai kísérletek kaptak nagyobb hangsúlyt az 
általános iskolában. 
A 90-es években is folytatódó viszonylag „állandó” tematika a fizika versenyeknek 
továbbra is jó hátteret biztosított a tehetséggondozásban ;időt azaz lehetőséget a 
gyengébb eredmények korrigálására. 
A tematika felesleges változtatásai  (is)  sok, napi  problémát okozhatnak az iskolai 
gyakorlatban.   
A sok változtatás után nem használhatok újra a tankönyvek, felesleges 
bizonytalanságot gerjesztenek. 

Életszerűség: gyakorlati élet problémái, a tanulók életvilágának megjelenése

Mindegyik  sorozat  a  gyakorlati  életet  igyekszik  megmutatni,  közel  hozni  a 
gyerekekhez.  Természetesen  az  adott  kor  színvonalának  megfelelően.  Így  fizikai 
témák azonosak  maradnak,  de  a  technikai  fejlődéssel  együtt  jár,  hogy  változnak 
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alkalmazási  területek,  s  a  sorozatokban  ezt  követik.  A  kor  alkalmazott  tudása, 
ismeretei vannak jelen. Ezért a képek, fotók, rajzok, olvasmányok, kísérleti eszközök 
tartalma,  nyomdai  minősége  koronként,  sorozatonként  más  tartalmú,  minőségű, 
pedig ugyanahhoz a fizikai tudáshoz kapcsolódik.

A tanulhatóság szerinti összehasonlítás

TANULHATÓSÁG Tájékoztató app. Motiváció Önálló tan. lehetősége
Tankönyv-1  6/1   7/1  8/1 4       4          5 4           4          4 4              4               4
Tankönyv-2  6/2  7/2  8/2 4       4          4 4           4          4 5              5               5 
Tankönyv-3  6/3  7/3  8/3 3       3          3 3           3          3 3              3               3
Tankönyv-4  6/4  7/4  8/4 5       5          5 5           4          4 5              4               4

TANULHATÓSÁG Tanulói aktivitás Design
Tankönyv-1  6/1   7/1  8/1 5           4              4 4             3          3
Tankönyv-2  6/2  7/2  8/2 4           4              4 4             4          4 
Tankönyv-3  6/3  7/3  8/3 4           4              4 3             3          3
Tankönyv-4  6/4  7/4  8/4 5           5              5 5             5          5

Megjegyzés: az elemzés tárgya: a tankönyv 
egésze.
1: elégtelen, 2: gyenge, 3: átlagos, 4: jó, 5: 
kiváló

A tanulhatóság  és  taníthatóság  összehasonlítására  kiválasztott  tankönyvek, 
illetve évfolyam jellegzetességeinek bemutatása

A 7.  évfolyam a  70-es,  80-as  és  90-es  években  már  második  éve  tanul  fizikát, 
előismeretei  vannak.  A tanulói  kísérletezés  a  fizika  nyelvezete  már  nem  idegen 
számára.  Több és biztosabb matematikai tudása segíti a „matematizálást” ebben a 
tantárgyban. A többi természetismereti tantárgyban szerzett tudására is ez jellemző. 
Már  második  éve  keresi  a  körülötte  lévő  természeti  jelenségekben,  eszközök 
működésében a „fizikát”.

Napjaink  évfolyamára  ugyan  nem  ez  az  előismeret  jellemző,  ők  ezen, 
iskolában megszerezhető előismeretek nélkül csak 7. évfolyamon kezdik meg fizikai 
tanulmányaikat általában.
(Ezt hátránynak gondolom de a 8. évfolyam választása sem teremtene véleményem 
szerint egyformább körülményeket.)
A 7.  évfolyam érdeklődőbb az  „igazi”  tudás iránt,  nem vonja  el  a  felvételi  sokuk 
figyelmét.

A  tankönyvek  szerkezete,  felépítése  egy-egy  sorozaton  belül  nagyon 
egységes a 70-es a 80-as és a 90-es sorozatot tekintve. Heti 2 órában tanult fizika 
tananyaga található bennük, mint a 6. a 7. és a 8. évfolyam számára. A 80-as éveké 
a tartalmi és módszertani változásokat figyelembe véve „Munkatankönyv” jellegű. A 
90-es években a tankönyvek ezen jellege megváltozott, s a hagyományoshoz, a  70-
es évekéhez hasonló lesz.    
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A 2000-es  sorozat  tankönyvei  a  tananyag  és  óraszám csökkenést  is  figyelembe 
vették. A választott sorozat ennek ellenére 3 tankönyvből áll.(Napjaink többi sorozata 
2-2 tankönyvből áll.) A 6. évfolyam tankönyve itt más mint az előző sorozatokban a 6. 
ill.  az  ezt  követő  7.  és  8.évfolyamé  a  sorozaton  belül.  „Matematizálást”, 
feladatmegoldást nem tartalmaz csak szöveges magyarázatokat. Az általános iskolai 
témakörökből  összesen  18  leckében  közöl  ismereteket.(A heti  0.5vagy  1  órában 
fizikát tanulóknak szánt tankönyv.)A 7. és 8. évfolyamok tananyaga heti 1.5-1.5 órára 
tervezett  a  tankönyvekben.  Ezekben  sokkal  több  a  táblázatokban  megadott 
kísérletek, mérések adatai, amelyeket nem kell a tanórán elvégezni az elemzések 
előtt.    

A tankönyvválasztás szempontjai

A tartalmazott témakörök egyformasága a tankönyvben fontos volt.
A tanulók ugyanahhoz a korosztályhoz tartozzanak, amikor használják azt.
A tankönyvből tanulók heti óraszáma közelítőleg egyforma legyen.
A tankönyvből tanulók összes óraszáma közelítőleg azonos legyen.
A tanulók előzetes fizikai ismereteiket lehetőség szerint iskolai környezetben, fizika 
órán szerezhessék meg.
A tanulók matematikai ismeretei hasonlók legyenek. 

Ezeket, mindegyik sorozat 7. évfolyama ill. a 13 éveseknek írt tankönyvekre lehet 
leginkább elmondani.

A tájékoztató apparátus

70-es évek 80-as évek 90-es évek 2000-es évek
"Példák" "Gondolkozz és válaszolj" "Gondolkozz és válaszolj" "Kísérlet"
"Számítsd ki" "Kísérletezz" "Oldjunk meg feladatokat""Mérés"
"Olvasd el" "Számítsd ki" "Számítsd ki" "Olvasni való"
"Láttad-e?" "Ellenőrizd tudásod" "Táblázatok" "Jó tudni"
"Érdekes adatok" "Gyakorló feladatlap" "Példa"
"Jegyezd meg/fel" "Emlékeztető" "Feladat"
"Hallottad-e" "Összefoglalás" "Választ váró kérdések"
"Figyeld meg"
"Gondolkozz és válaszolj"
"Jó tanács"
"Tudod-e"
"Végezz méréseket"
"Érdeklődj"
"Kísérletezz"
Vigyázz"
"Tanulmányozd"
"Emlékeztető"
"Összefoglaljuk"

Figyelemfelhívó  mondatokkal  segítik  a  tanulást,  motiválnak  is  egyszerre  a  szó 
jelentésével.  Mint  látható  ezek  száma  csökken  a  legelső  könyvekhez  képest. 
Érdekes a 90-es évek 6/3   7/3   8/3  tankönyvének tartalomjegyzéke. A kevesebb 
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leckét a tartalomjegyzékben a tankönyvi feldolgozásnál használt alcímekre bontja. 
Így a leckéről ad további információt. A 6/4 tankönyv egyedüli sajátja a „Választ váró 
kérdések”  megoldásai.  A  8/1  könyv  Függelékként  közli:  „  a  fizika  történetét 
évszámokban” Fizikai kislexikont.
6/4 tankönyv a sorozat többi tagjával „Könyvajánlóval” „Múzeumlátogatás” listájával 
egyedülálló a sorozatok közt. 
6/1 név- és tárgymutatójával egyedüli a tankönyvek közt.

Motiváció

Mindegyik  azzal,  hogy  a  gyermekközeli  jelenségeket  jól  látható  színes  ábrákon, 
rajzon,  fotókon jeleníti  meg.  A szöveg a leckék tagolásával  gyorsabb megértésre 
ösztönöz.  Az  előző tájékoztató  apparátus  segítségével  a  tanulást,  az  elvégzendő 
feladat  meghatárzozását  segíti.  Egyértelműbbé teszi  a  probléma meghatározását, 
megfogalmazását  szinte  mindegyik  könyv.  A 6/2   7/2   8/2   könyvek  a  tanulók 
kísérletekkel való tanulást, tanítást mint nagyon motiváló erőt használja ki. 

Az önálló tanulás lehetősége

Az  önálló  tanulás  lehetőségét  leginkább  a  6/2      7/2     8/2    könyvek,  mint 
munkatankönyvek hordozzák szerkezeti felépítésük és a tanulói kísérleteztetésnek a 
nagyfokú lehetősége miatt. Kísérleti fizikával itt találkozik leginkább a tanuló számára 
is könnyen, önállóan is  feldolgozható módon.  Az algoritmizált  tanulás lehetőségét 
látom  az  első  pontban  felsorolt  tagolások  segítségével  szinte  mindegyikben.  A 
természettudományos  szövegértés  fejlesztésének  lehetőségét  a  6/4    7/4    8/4 
tankönyvek szolgáltatják  szerintem leginkább,  az  önálló  tanulás  lehetőségével  is. 
Tagolásaival  színezéseivel,  kiemeléseivel  mindegyik  segíti  az  önálló  tanulást.  Az 
olvasmányok,  a  kiegészítő  anyagrészek,  jelölése,  a  követelmények  szintjén 
segítenek. Ugyanígy a könyvajánlatok az irodalomjegyzék.

A tanulói aktivitás

Mindegyik  tankönyv  kiemelt  gondot  fordít  a  gondolkozz  és  válaszolj  részre 
leckénként. A gondolkodtató kérdések sokasága található a tankönyvekben. Bár a 
6/1   7/1   és  8/1   tankönyvekben a reproduktív kérdésekkel vegyesen találhatók 
meg. A 6/2   7/2   8/2  könyvek „Elenőrizd tudásod” részben elsősorban reproduktív 
választ igénylők találhatók. Véleményem szerint a 6/3   7/3   8/3  „Gondolkozz és 
válaszolj” kérdései között van a legkevesebb reproduktív választ váró. A 6/4    7/4 
8/4  „Feladatok” közt is elsősorban gondolkodtató kérdések vannak. Megoldókulcs 
nem jellemző a tankönyvekre.  Egyedül a 6/4-ben található. A tanulói önkontrollt a 6/2 
7/2  8/2  munkatankönyvek úgy segítik, hogy az oldal jobb oldali
„munkaoldalon” adott válaszát a baloldali részén a lapnak. – kicsit lejjebb csúsztatva 
– megtalálja  a tanuló.
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Design

A  nyomdai  technikai  lehetőségek  fejlődésével  egyértelműen  javulnak  ebből  a 
nézőpontból a tankönyvek. Szebbek, színesebbek. A saját korában a 6/1 jobb volt, 
mint a másik kettő.

Szövegezés szemléletessége

Nagyon  fontos  lenne  a  motivációhoz,  az  önálló  tanuláshoz  különösen  azoknál  a 
könyveknél,  amelyeknél  a  leckék hossza növekedett.  A 6/1   7/1    8/1  könyvek 
tagolása a rövidebb leckéket szemléletessé tette. A kisebb betűméret sem zavaró. A 
6/2   7/2  8/2  könyveket az önálló tanulói kísérletekre építő tananyag feldolgozás, s 
azok  a  lapon  bal  oldalt  való  elhelyezése  nagyon  szemléletessé  tette  a 
munkatankönyvet. A 6/3  7/3   8/3 könyvek leckéi a legnehezebben ismerhetők fel. 
Változatos  a  hosszúságuk.  Ezt  a  sorozatot  tartom  a  legkevésbé  praktikusnak  a 
taníthatóság és tanulás szemszögéből is. A szöveg szélén lévő ábrák sem oldják ezt, 
pedig azok igazán illenek a szöveghez.
A 6/4   7/4  8/4  leckéi is hosszúak.  A nagyobb betűk a színes alap, a betűk mássága 
színben, méretben, dőlésben igyekszik ezt feledtetni. 
A megfelelő szöveg, s a mellette található kép, rajz, fotó, s az első pontban felsorolt 
tájékoztató  apparátus  szemléletesebbé  teszi  a  szöveget.  Az  olvasás  közbeni 
ismeretek a mellette lévő magyarázó ábrákon követve könnyebben tanulhatóvá teszi 
a szöveget. A tankönyvek nehézségi foka a gyakorlatban a tanításunkban szubjektív 
dolgoktól is függ. – amelyek természetesen nagyon is objektívek – mint például a 
tanulók  létszámától  a  feldolgozásra  szánható  időtől,  a  kísérleti  eszközök 
mennyiségétől,  minőségétől.  Az  általános  iskolai  korosztálynak  a  rövidebb,  több 
leckében  feldolgozott  tananyagok,  ismeretek  megfoghatóbbak.  Pszichológiailag 
pozitívabban állnak hozzá. A hosszú leckéket részekre osztva az áttekinthetetlenség 
érzetét fokozzuk szerintem a tanulókban.

Taníthatóság

TANÍTHATÓSÁG 
Szaktudományi 

relevancia
Pedagógiai 
relevancia Módszertani relevancia

Tankönyv  7/1 5 4 4
Tankönyv  7/2 5 5 5
Tankönyv 7/3 4 3 3

Tankönyv  6/4    7/4
4 
5

4 
4

4 
4

Szaktudományi relevancia

Szaktudományi  relevancia  mindegyik  tankönyvre  jellemző.  Nemcsak  a  fizikai 
ismeretek,  hanem  a  fizikai  ismeretszerzés  módszerei   is  megismerhetők  a 
tankönyvekből. Tapasztaljuk a fizikai fogalmak kialakításában

- a  szemléletességet  –  (ld.  Illusztrációk  sokasága,  különösen  a 
kísérletekre vonatkoznak, ill. a kísérleteket.)
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- a pontosságot – (életkornak megfelelően)
- a  fogalomalkotás  egyértelműségét  –  (talán  ezért  van  a  szöveges 

megfogalmazásban a szakszavak ismétlése is.)
A  fizikai  fogalmak  kialakításának  menetére  jellemző  a  tankönyvekben,  hogy  a 
kvalitatív, minőségi megfigyelést, és jelenségleírást a mennyiségi kísérletek, mérések 
követik. A mérések eredményeiből az ált. iskolai korosztály számára is felismerhető a 
természettörvény. A tanulók matematikai ismereteit is hozzáteszik a szerzők, s így 
arányosság  alakjában  is  kifejezik  a  természettörvényt.  A  matematikában   az 
egyenletekről  tanultakat  felhasználva  a  természettörvényt  matematikai  egyenlet 
alakjában  is  felírják.  Így  az  új  fizikai  fogalom,  mennyiség  definíciójával 
ismerkedhetnek meg a tanulók.

Az egzakt matematikai formában megfogalmazott ismereteket szavakkal is egzaktul 
– de az életkornak megfelelően - fogalmazzák meg a tankönyvek.
Így a tudományosság elvének és az optimális tanulhatóság elvének is eleget tesznek 
–  az  életkornak  megfelelő  szinten  mindenképpen.  Hiszen  a  későbbi  életkorban 
ezeknek a fizikai fogalmaknak kell „fejlődőképesnek” lenniük – azaz pontosabbnak 
tágasabbnak a középiskolában legelébb. A korszerűség, nyitottság is jellemző hiszen 
az illusztrációkat megnézve ugyanaz a jelenség, ill. alkalmazása a sorozatokban a 
mindennapokhoz kapcsolódik.
A  7/2-es  sorozattól   pl.  a  nyomás  mértékegységei  úgy  változtak,  ahogyan   a 
tudományos ill. műszaki életben megváltoztatták. Ettől a sorozattól kezdve a sűrűség 
kerül be, a fajsúly fogalma helyett. Ezzel a tudományos megfelelés szempontjából a 
fizika  könyvek  az  optimálisabb  tanulhatóság  irányába  mozdultak.  Ilyen 
változtatásokra  teljesen  nyitottak  hiszen  a  fogalom –  az  ismeretek  rendszerének 
felépítését tapasztaljuk meg – életkori szinten.

Pedagógiai relevancia

Az  életkori  sajátosságoknak  mindegyik  tankönyv  jól  megfelel.  Mindegyik  sok 
illusztrációt  használ.  Kérdéseinél  is  mindegyik  kérdéstípussal  dolgozik.  Ebben  az 
iskolatípusban  természetes,  hogy   az  elmélyítést,  alkalmazást  segítő  a  több.  Az 
alkalmazásnál mindegyik sorozat a kor aktualitására épít,
A 7/1-nél nagyfokú technikai alkalmazást találunk.
A 7/2 tankönyvre a sok tanulói  kísérlettel, a természettudományos ismeretszerzés, 
ezen fontos elemét lehetett nagyon-nagyon fejleszteni. Az iskolafoknak megfelelő a 
leckék  felépítése.  A  következetes  tankönyvhasználattal  a  fizikai  ismeretszerzés 
algoritmusa is rögzülhet.
A 7/4 a szövegértés pontosságának megfelelően annak fejlesztésére is használhatók 
az olvasmányos leckék. Elődje – ugyanabban a korban – 6/4-ben nincs matematikai 
formában megfogalmazott ismeret. 
Ennek  oka  az  óraszámcsökkenés  is  lehet,  de  lehetséges,  hogy  pl. 
kompetenciaméréseknél  tapasztalt  szövegértési  hiányosságok eredményezték ezt. 
Lehetséges, hogy ennek fejlesztését, javítását is szeretné segíteni a szerző az ilyen 
típusú könyvvel.
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Módszertani relevancia

Multimedialitás  érvényesül, amikor  jelenségeket,  képen,  rajzon,  kísérletben, 
szövegben  is  megfogalmazzák.  Így  azok  tanórai  feldolgozásánál  a  látás,  hallás 
érzékszerveit célozzák meg a tanulóknak a tankönyv használata közben. Érzékelés 
és gondolkodás egyszerre.  Ha a kísérletet  a tanuló végzi még több érzékszervét 
célozzák meg egyszerre. A 7/3 közepes minősítésében ennek hiánya tükröződik.

Önálló  ismeretszerzést  különösen  a  7/2  támogatja.  A  tankönyv,  a  leckét  külső 
felépítésével.  A  nagyon  sok  egyszerű  tanulói  kísérlettel.  A  kidolgozott  példák, 
számításos feladatok, mindegyikben az önálló feladatmegoldást segítik.

Problémamegoldásra ösztönöz   a 7/1 elsősorban a magyarázó részek után amikor 
jelenség  magyarázatot,  elemzést  kér,  számításos  feladatot  közöl,  kísérlet 
elvégzésére  ösztönöz.  Utóbbinál  az  eszközöket  is  önállóan  kell  összeállítani  a 
kísérlethez.  A 7/2-re  is  ez  a  jellemző.  A 7/3  sajátos  helyen  –az  alcímekben  – 
alkalmazott kérdéseivel is ösztönöz erre. A 6/4 is sajátos kettős címeivel motivál a 
problémamegoldásra  pl.  Télen  besüppedünk  a  hóba…A szilárd  testek  súlya  és 
nyomása…A 7/4 otthon is elvégezhető kísérleteivel.

A  multiperspektívitás  –  többszempontúság  a  fizika  sok  irányú  alkalmazásában, 
felhasználásában  követhető  nyomon.  Ezekre  a  sokféle  illusztrációk  a 
problémamegoldást igénylő feladatok, kérdések terelik a figyelmet. De ezek nyitottak 
arra,  hogy  a  máshonnan  szerzett  ismeretekkel  összevessék  a  tanulók.  Ha  ez  a 
korosztály  még,  ha  szolid  ismeretek  formájában  is,  de  találkozik  ellentétes 
beállítottságokkal,  pl.  konkrét  fizikai  ismeret  pozitívan  vagy  negatívan  megítélt 
alkalmazásával.  Különösen,  amikor  a  környezetvédelemmel  kapcsolatos  konkrét 
alkalmazásokkal  szembesül.  A  problémamegoldást  igénylő  kérdések  feladatok 
megoldása is a többszempontúságot s az ellentétes beállítottság meglétét igénylik.
A tankönyvek mindegyike alkalmas szemléletével is ezek igényének, fejlesztésére, 
alakítására.

Az ismeretanyag mennyisége és tartalma

Összefoglaló témakör cím: A folyadékok, gázok mechanikája

 Témakör címe Oldalszám Egymástól eltérő Szakszavak sz.
   szakszavak száma szövegben feladatban

Tankönyv 7/1  51 21 120 154
Tankönyv  7/2  42 26 300 200
Tankönyv 7/3  21 26 330 100
Tankönyv 6/4  16 11 174 0
Tankönyv 7/4  34 26 504 297

Összefoglaló témakör cím: A folyadékok, gázok mechanikája
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Idegen sz. 
sz. Szem.név
  

Egymástól eltérő matematikai 
alakú

  képlet fizikai mennyiség
    

    

Jelenségek 
kísérletek, 
mérések a 
magyarázó 
részben

Tanulói kísérletek, 
mérések

Tankönyv 
7/1 5 3 1 9 22 19
Tankönyv 
7/2 8 3 8 3 16 21
Tankönyv 
7/3 8 5 8 5 25 0
Tankönyv 
6/4 3 0 0 0 17 8
Tankönyv 
7/4 9 4 6 3 19 19

(A mellékletben megtalálható a tankönyvekben található szakszavak teljes listája.)

Az összehasonlításra kiválasztott témakör bemutatása

„A folyadékok, gázok mechanikája”

A témakör fejezeteiből megismerhető, hogy milyen hatása van a testekre a szilárd, a 
folyékony és a légnemű testek súlyából  származó nyomóerőnek.  Megtanulható a 
nyomás nagyságának kiszámítása. Magyarázat kapható néhány a környezetünkben 
lévő  nyomáskülönbségen alapuló  eszköz működésére.  A közlekedőedények  és  a 
hajszálcsövesség jelensége is  ebbe a  témához kapcsolódik.  Pascal  törvényének, 
Arkhimédész  törvényének  felfedeztetésére,  megfogalmaztatására,  alkalmazására 
van  lehetőség  a  témakör  segítségével.  Az  úszás,  a  lebegés  vizsgálata  is  sok 
hasznos ismeretet ad.

A témakör kiválasztásának indokai

Mindegyik sorozatban megtalálható. A kiválasztott 7. évfolyam tankönyveiben 
található. Életközeli, a gyermekek számára megérthető, sokféle jelenség, eszköz, 
probléma kapcsolható a témakörhöz. Tanári demonstrációs és tanulói kísérletek 
elvégzésére is van lehetőség. A matematikai ismeretek alkalmazására is alkalmas a 
témakör. A fizika megismerési módszereinek –kísérlet, mérés, következtetés, 
„matematizálás”- valamint a fizika sokrétű alkalmazásának általános iskolai 
bemutatására alkalmas.

A témakör tartalmának és bemutatás módjának változásai
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A 70-es  évek  tankönyve  11  leckére  –egy-egy  tanórán  feldolgozható  mennyiségű 
anyagra-bontott formában mutatja be. Tartozik még a témakörhöz az összefoglaláson 
kívül „I. sz. fizikai gyakorlat”(14 lecke összesen)
A leckék egyik részének szerepe hogy a fizikai ismereteket közvetítsék a tanulóknak. 
Az  ilyen  funkciójúak  után  következnek  az  ismeretet  alkalmazók  amelyekben  a 
környezet  jelenségeire,  eszközeinek működésére adnak magyarázatot  az elméleti 
ismeretek birtokában. Itt jellemző a technikában való alkalmazása a fizikának. (A két 
tantárgy tantárgyi koncentrációja abban az időben nagyon jó volt.)
A 80-as évek tankönyve 10 leckében és 1 összefoglalóban mutatja be a témakört. Ez 
az  egyetlen  tankönyv,  amelyből  a  téma  tanórai  feldolgozása  nagyfokú  tanulói 
együttműködésre ad lehetőséget úgy, hogy munkatankönyv jellege miatt a szervezi, 
irányítja a tanulói kísérletekre épített ismeretszerzést. A fizikai ismeretek alkalmazása 
használati eszközeinkben a témakör utolsó leckéjében együtt jelennek meg .
A 90-es éveké a témakört 4 nagyobb egységben mutatja be, amelyeket a tanárnak 
kell az órán feldolgozható mennyiségre – leckékre - bontania. Ebben a tagolás és az 
alcímek  is  segítenek.  A  megtanítandó  tananyagot  tartalmazza  a  szöveg  mellé 
logikailag illeszkedő rajzokkal.  Ha a tankönyvek tömegét,  nagyságát nézzük ez a 
legkisebb helyen elférő s a legkisebb tömegű, de a legnehezebben használható a 
tanításban és a tanulásban. (Tudni kell, a tanulókísérletek a munkafüzetbe kerültek.)

A  2000-es  sorozat  tankönyve  11  leckében  mutatja  be  a  témakört.  Ennek  a 
sorozatnak  a  6.  osztályos  tagja  4  leckében  foglalkozik  a  témakör  néhány 
gondolatával.  De  csak  szöveges  magyarázat  tartozik  a  fotókkal  bemutatott 
kísérletekhez.  A  7.  osztályossal  együtt  adják  a  témakör  egészét.  Így  az  eddig 
megszokottaktól  különbözik,  mert  a  4  lecke  ismereteit  magasabb  szinten  – 
mérésekkel, matematikai eszközökkel - a 7. osztályos tankönyv mutatja be. (Ehhez is 
tartozik  munkafüzet,  amely  az  elsődleges  ismeretek  megőrzését  és  alkalmazását 
segíti.)
A 6. osztályosban található még egyedülállóan más , a kettős cím. A szerzőt idézve: 
„Az első cím a kísérletek, megfigyelések, következtetések valamelyik mondatát emeli 
ki  a fejezet szövegéből,  a második cím a vizsgált fizikai  tulajdonságot, jelenséget 
nevezi meg.” 

A témakör tartalmának és bemutatás módjának változásai

A 70-es évek tankönyve 11 leckére – egy-egy tanórán feldolgozható mennyiségű 
anyagra-bontott formában mutatja be. Tartozik még a témakörhöz az összefoglaláson 
kívül „I. sz. fizikai gyakorlat”(14 lecke összesen).
A leckék egyik részének szerepe hogy a fizikai ismereteket közvetítsék a tanulóknak. 
Az  ilyen  funkciójúak  után  következnek  az  ismeretet  alkalmazók,  amelyekben  a 
környezet  jelenségeire,  eszközeinek működésére adnak magyarázatot  az elméleti 
ismeretek birtokában. Itt jellemző a technikában való alkalmazása a fizikának. (A két 
tantárgy tantárgyi koncentrációja abban az időben nagyon jó volt.)

A 80-as  évek  tankönyve  10  leckében  és  1  összefoglalóban  mutatja  be  a 
témakört. Ez az egyetlen tankönyv, amelyből a téma tanórai feldolgozása nagyfokú 
tanulói  együttműködésre ad lehetőséget úgy, hogy munkatankönyv jellege miatt  a 
szervezi,  irányítja a tanulói  kísérletekre épített  ismeretszerzést.  A fizikai  ismeretek 
alkalmazása használati eszközeinkben a témakör utolsó leckéjében együtt jelennek 
meg.
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A 90-es éveké a témakört  4  nagyobb egységben mutatja  be,  amelyeket  a 
tanárnak kell  az órán feldolgozható mennyiségre – leckékre -  bontania.  Ebben a 
tagolás és az alcímek is segítenek. A megtanítandó tananyagot tartalmazza a szöveg 
mellé logikailag illeszkedő rajzokkal. Ha a tankönyvek tömegét, nagyságát nézzük ez 
a legkisebb helyen elférő s a legkisebb tömegű, de a legnehezebben használható a 
tanításban és a tanulásban. (Tudni kell, a tanulókísérletek a munkafüzetbe kerültek.)

A 2000-es sorozat tankönyve 11 leckében mutatja be a témakört.  Ennek a 
sorozatnak  a  6.  osztályos  tagja  4  leckében  foglalkozik  a  témakör  néhány 
gondolatával.  De  csak  szöveges  magyarázat  tartozik  a  fotókkal  bemutatott 
kísérletekhez.  A  7.  osztályossal  együtt  adják  a  témakör  egészét.  Így  az  eddig 
megszokottaktól  különbözik,  mert  a  4  lecke  ismereteit  magasabb  szinten  – 
mérésekkel, matematikai eszközökkel - a 7. osztályos tankönyv mutatja be. (Ehhez is 
tartozik  munkafüzet,  amely  az  elsődleges  ismeretek  megőrzését  és  alkalmazását 
segíti.)
A 6. osztályosban található még egyedülállóan más, a kettős cím. A szerzőt idézve: 
„Az első cím a kísérletek, megfigyelések, következtetések valamelyik mondatát emeli 
ki  a fejezet szövegéből,  a második cím a vizsgált fizikai  tulajdonságot, jelenséget 
nevezi meg.” 

Egy példa:   „Tartály a házak szintje felett…”
                     „A folyadékok súlya és nyomása”

A témakör tartalmának változásai

A 70-es  években a témakör  a  súlyból  származó nyomással  foglalkozik.  Abban a 
korban  az erő mértékegysége a pond és a kilopond volt. A nyomásé az atmoszféra. 
A  testek  anyagának  jellemzője  a  fajsúly  volt.  Így  természetesen  annak 
mértékegységei, mérőeszköze találhatók az akkori tankönyvekben.

A 80-as évek tankönyveiben a mértékrendszer változásai miatt az SI rendszer 
egységei  kerülnek  már.   Az  erő  mértékegysége  a  newton  a  nyomásé  a  pascal 
(pászkál)  lesz.  A fajsúly  helyett  a  sűrűséggel  jellemezzük  a  testek  anyagát.  Az 
elnevezések változása a fogalmak pontosítása miatt is más ez a tankönyv. Változás 
az is, hogy a témakör bővül. Több a számításos feladat s bekerül a nem súlyból 
származó nyomás és a gázok nyomása is. Igaz kiegészítő anyagként.

A 90-es  években  a  korábbi  kiegészítő  anyag  már  a  tananyag  része.  Új 
kiegészítő  rész  viszont  a  hidrosztatikai  nyomás  kiszámítása  a  tankönyvi  képlet 
segítségével. Kisebb hangsúlyt  kap a korábbiakhoz képest a nyomáskülönbségen 
alapuló eszközök működése. 

A  2000-es  években  a  témakör  sokkal  sokszínűbben  és  sokkal  több 
felhasználását, alkalmazását mutatja be a fizikai jelenségeknek. Más abban is, hogy 
a  témakör  az  elméleti  ismeretek  megértéséhez,  a  következtetések  levonásához 
szükséges sok mérési eredményt  közöl.   

Az ismeretelemek száma, egymáshoz való viszonya
 

Az egymástól eltérő szakszavak száma a 6/4 tankönyvet kivéve szinte ugyanannyi. 
(21-26)
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Az egymástól eltérő matematikai alakú ismeretelemek, képlet, fizikai mennyiség 
száma is gyakorlatilag ugyanannyi. Nincs jelentős eltérés.

 
7/1 =10
7/2 =11
7/3 =13
7/4 =9

A 6/4 tankönyvben nincs matematikai alakban megfogalmazott ismeretelem, de van 
25 kísérlet, oldalanként legalább 1.

Az egymástól eltérő kísérletek száma az eltérő szakszavakhoz viszonyítva a 
következő:

7/1-es könyvnél  2
7/2-es tankönyvben 1,5
7/3-as tankönyvben  1
7/4-es tankönyvben  1,5

Minden fogalom min. 1 kísérlethez kapcsolódik eszerint, amely a tantárgy a fizikai 
ismeretszerzés sajátossága és az életkor miatt is fontos.

A „matematikai” alakú ismeretelemek és a kísérletek viszonya
A 7/1 tankönyvben a számításos feladatoknál nem a képletbe való behelyettesítés 
dominál, hanem a következtetés mint matematikai ismeret. 
A 7/2 7/3 tankönyvekben található képletek száma növekszik,  s matematikából  is 
előtérbe  kerül  az  itt  alkalmazandó  ismeret  –  algebrai  kifejezések  helyettesítési 
értékének  kiszámítása,  egyenletmegoldás.  Ugyanakkor  a  következtetés  sohasem 
marad ki, választani lehet közöttük.
A  zsebszámológépek  használata  meggyorsítja  a  számolást  s  lehetséges,  hogy 
emiatt is változik ez az arány.
A 7/3 sorozat kidolgozott példáiban mindkét módszert következetesen végigviszi.
A 7/1 könyvre  4,1 tehát 4-5
A 7/2 könyvre  3,4 tehát 3-4
A 7/3 könyvre 1,9  tehát 1-2
A 6/4 nincs képlet, nincs feladatmegoldás, azaz számításos feladat. Az óraszámok 
drasztikus  csökkenése miatt  maradt  ki  ez,  s  tevődik  át  a  7.  és 8.  évfolyamra ill. 
kezdődik a „fizikával” való foglalkozás.
A 7/4  könyvre   4,2  tehát  4-5  kísérlet,  mérés  jut  egy-egy  a  matematika  nyelvén 
megfogalmazott ismeretelemre. Az adatokat nézve min. 2 kísérlet.

A tudományos fogalmak , szakszavak „sűrűsége” ha azt néznénk, hogy 1 szakszót 
hány oldalon át magyaráznak meg.

7/1 tankönyvben 2,4 
7/2 tankönyvben 1,6 
7/3  0,8
7/4  1,3
6/4  1,5 oldal 
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jut 1-1 szakszó értelmezésére, begyakorlására, alkalmazására stb. A hányadosok 
szerint a 7/3 a legkisebb méretű tankönyv, de a tanulás a taníthatóság szempontjából 
a legnehezebb lehet, tömörsége miatt.

A szakszavak száma az oldalszámhoz viszonyítva. A tankönyv a „szakmai” pontos 
leírás miatt hányszor használ szakszót egy-egy oldalon.

tankönyv szövegben számításos feladatban
7/1 2-3 3
7/2 7 4-5
7/3 15-16 4-5
7/4 14-15 8-9
6/4 10-11 -

Az egymástól eltérő szakszavak és illusztrációk arányát is vizsgálhatjuk

7/1 –ben 7-8 
7/2-ben 5-6 
7/3-ban 2-3
7/4-ben 4-5
6/4-ben 5-6

illusztráció jut 1-1 különböző szakszóra.

Az egymástól eltérő szakszavak és a „Kérdések feladatok”aránya

7/1-ben 4-6 
7/2-ben 7-8
7/3-ban 2-3
7/4-ben 3-4
6/4-ben 2-3

kérdés jut 1-1 különböző szakszóra.

Az idegen szavak száma növekvő tendenciát mutat, de nem jelentős a számuk. A 
mértékegységeket egy-egy tudósról nevezik el gyakran, így elkerülhetetlen az idegen 
szó. Pl. a nyomás mértékegysége a pascal. Így a személynevekhez kapcsolódnak 
nagyrészt az idegen szavak a tankönyvekben.

A tartalom kifejtettsége terén tapasztalt különbségek bemutatása

A fizikai fogalmak kialakításának menete, rendszere mindegyik tankönyvben olyan 
amilyen a természettudományos ismeretszerzés útja: a kvalitatív , minőségi 
megfigyelést és jelenség leírást a kvantitatív mennyiségi kísérletek és mérések 
követik. 
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70-es évek 7 /1 tankönyv:  
A fizikai ismeretszerzés logikájának megfelelően, röviden, érthetően, magyarázóan 
kerül a tartalom kifejtésre.

80-as évek 7 /2 tankönyv a tartalmat a sok tanulói kísérlet és tanulói következtetés 
segítségével  - amelyet a tankönyvi oldal jobb felére írhatnak a tanulók –fejti ki ez a 
tankönyv. A szerzők megfogalmazásai, konklúziói szintén tömörek, érthetőek, 
illeszkednek a tanulói részhez. Együtt a tanulói kiegészítéssel de nélküle is 
optimálisnak tartom. A „kérdve - kifejtő” gondolat analógiájára „kérdve – kísérletezve 
– kifejtő” módszerével más ez a könyv.

90-es évek 7 /3 tankönyv
A fizika logikájának megfelelően szinte a tényeket közölve, logikusan de tömören fejti 
ki a tartalmat. A szövegezése  könnyű – mert nem kell hosszan olvasni – de 
ugyanakkor nehéz, mert nagyfokú önállóságot kíván a megértésben, a 
következtetések levonásában.( Különösen annak, aki a munkafüzetet nem használja 
a kísérletek, mérési eredmények megismerésére.)

2000-es évek 6 /4 és 7 /4 tankönyv    
A  fizikai  ismeretszerzés  útját,  az  életkori  sajátosságokat  a  lecsökkentett 
óraszámokat, a korosztály szövegértésének nehézségeit igyekszik szem előtt tartani 
a szerző a tartalom kifejtettségénél. Amelyet éppen ezért részletesen, magyarázóan 
a  tényekből,  adatokból  következtetve  de  szövegezésében  a  korábbi  könyvekhez 
viszonyítva hosszabban fejt ki. A tudományos szövegértést igazán lehet gyakorolni a 
segítségével.

Az ismeretanyag mennyisége közötti különbségek és változások értékelése

A témakör tartalmi változásai alapján:

A 80-as években megjelenő kiegészítő ismeretanyag, ha nem a számonkérésben 
jelent meg, hanem tudatosult, hogy a törzsanyag gondolatköre ezzel lett teljesebb 
akkor a fizikai ismeretszerzés módszeréből kaptak többet a tanulók.( A versenyeken 
már kísérletezés, kísérlet elemzés is jelen van.)
A 90-es évek  kiegészítő anyaga viszont a tehetséges tanulóknak adott több 
használható tudást, pl. a számításos problémák, feladatok megoldásához.(A 
versenyeknek már gyakorlata van s a feladatmegoldás nagyon fontos.) A 
számonkérésnél itt is fontos volt a törzsanyag meghatározása, s akkor nem 
nehezítette az átlag diák „életét”.
A 2000-es sorozat változása a mérési eredmények táblázatban való közlésével segíti 
az adatokból való következtetések kialakítását, szóbeli vagy matematikai formában 
való megfogalmazását. A tanulói kísérletek időigényesek a lecsökkenő óraszámok 
miatt egyre nehezebb a megvalósításuk Ezzel pedig a fizika tanulása /tanítása lesz 
minőségileg kevesebb. A tankönyv a következményen korrigál pozitív irányban, de a 
hiányt nem pótolhatja. Az általános iskolai korosztály szívesen manipulál, cselekszik, 
kísérletezik miközben tanul, gondolkodik. Azt is el kellene fogadnunk, hogy a fizika 
tudományának fejlődése nem áll meg s követése nem lesz könnyebb. A 
természettudományok nélkül pedig nem lehet élni; akkor véleményem szerint a 
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tanulási/tanítási nehézségeken nem a megértésükre szánt idő csökkentésével 
segíthetünk.
A tankönyvnek „lehetőségre” is szüksége van, hogy a diákok/tanárok használatában 
igazán azzá legyen, amilyennek megírták. Az előzőeknek ebből a lehetőségből kicsit 
több jutott.

Illusztrációk

Szöveg
Ábra, séma, 

képlet
Graf.,diagr, 

táblázat Kép+ rajz Térkép Összes
 db db db db db db

Tankönyv 7/1 29 7 436+54 1 131
Tankönyv 7/2 8 3 416+83 0 114
Tankönyv 7/3 2 7 54+54 1 73
Tankönyv 6/4 10 0 038+44 0 52
Tankönyv 7/4 23 5 2022+24 0 94

Tanulói kísérlet
 kvalitatív kvantitatív  

szöveges 
magyarázattal méréssel+matematika Összesen

Tankönyv 7/1 15 4 19
Tankönyv 7/2 18 3 21
Tankönyv 7/3 0 0 0
Tankönyv 6/4 8 0 8
Tankönyv 7/4 17 2 19

A tantárgy sajátossága, hogy szemléltessen sokfélét és sokféleképpen! A 
multimedialitás megvalósítása itt is a tanulást segíti egyértelműen. „Látni, hallani,  s 
lehetőleg a kísérletet magad elvégezni” – fontos és megvalósítandó elv ezen 
tantárgynál és korosztálynál.
Az illusztráció kategóriájában is fontosnak tartom – a tantárgy sajátossága miatt – a 
kísérletet. Ezért bővítettem a táblázatot a tanulói kísérletek számával, hiszen a 
szaktudományi , pedagógiai és a módszertani relevancia területén is fontosak.

A 7/1 és 7/2 oldalanként kb. 3 illusztrációt tartalmaz. A 7/3 már többet oldalanként 
3,5, a 6/4-ben 3,75, a 7/4-ben 3,3 illusztráció található oldalanként, ha a 
mennyiségeket vizsgáljuk. 
A fotók, képek a jelenségekről különösen pozitívan hatnak. A 7/1 tankönyv  fotói a 
technikai alkalmazásokat részesítik elsősorban előnyben. 
A 7/2 –ben a hiteles fotókat/képeket a sok-sok tanuló kísérlet helyettesíti
A 7/3-ban a sok rajzos szemléltetés nem pótolja a fotók/képek eredetiségét.
A 6/4 tankönyvben található sok (38) kép, fotó a 6.osztály  számára hozza közel a 
jelenséget a fizikával való legelső tanórai találkozáskor.
A 7/4 és 7/1 használja a legtöbb szöveges illusztrációt. Emiatt a 7/4 „leckéi” 
hosszúak is. A képi illusztráció tömörebben közöl ismereteket, igaz meg kell tanulni 
látni, olvasni is ezeket .
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Ez a tankönyv szinte azonos mértékben közöl szöveges, képi rajzi és matematika 
nyelvén megfogalmazott (táblázat, grafikon,diagramm) illusztrációt. Az egyensúlyt a 
tanulói kísérletek száma sem bontja meg.
A 7/2 minden kísérlete a tanulói taneszközcsomagok segítségével, jó szervezéssel 
elvégezhető volt. Sajnos elhasználódtak sok helyen  s nincs helyette másik. A 7/4 
tankönyv ötletei kiváltásukra alkalmas kísérleteket közöl részben a korábbi évek 
eszközeinek részben  a háztartásokban megtalálható tárgyak /eszközök 
felhasználásával.
Grafikon, táblázat oszlopában a 20 feltűnő a többihez képest. Itt jellemző a kísérletek 
mérési adatainak táblázatban való megadása. Ezek segítségével, elemzésével juthat 
közelebb a tanuló a törvényszerűségekhez. (Így nem rossz mérési  eredményeket 
elemez!) Ez is jó gondolat, ha már nincs ideje kísérletezni.

Az illusztrációk pedagógiai funkcionalitása

Az érdeklődés felkeltését, motivációt

7/1 elsősorban szöveges, kép, rajz és kísérleteivel éri el.
7/2 kísérleteivel és képi, rajzi, megoldásaival motivál, s azok a tankönyvi 
oldalon való elrendezésével ill. a leckék logikájában való jó illesztéssel hívják 
fel a figyelmet, s segítik a logikus megértést.
7/3 tankönyv rajzai elsősorban az összefoglalásnál, a rendszerezésnél adnak 
gyors áttekintést a témában.
6/4 Az először fizikát tanulókat egyértelműen motiválja a sok színes kép – 
amelyek a jelenségeket, alkalmazásokat mutatják be.
7/4 Az érdekes, aktuális és gyermekhez közeli témák szöveges illusztrációi 
szembetűnők, a tanulókísérletek s egyéb illusztrációk mellett.

Mindegyik tankönyvben találhatók olyan illusztrációk, amelyek előzetes ismereteiket 
aktivizálja  de  ezeket  nem feltétlenül  az  iskolai  tanulás  során szerezték.  Korábbi 
tapasztalataik  a  mindennapi  életből.  Ezért  is  pozitív,  hogy   minden  tankönyv 
aktualitásra törekedett mint szöveges, mint képi rajzos eszközökkel egyaránt.
A  rendszerezés,  összehasonlítás  funkcióját  a  7/3  tankönyvben  találjuk  meg 
legmarkánsabban.
A folyamatok és problémák magyarázatára, értelmezésére használták a tankönyvek 
szerzői   az  illusztrációkat.  Különösesen  a  rajzok  azok,  amelyek  a  „fizikai 
megtanulandót” minden mástól lecsupaszítva ábrázolják. Ebben a 6/4 kivétel mert 
más a funkciója  ennek a könyvnek,  mint  elődeinek a 6/1 6/2 ill  6/3-nak volt   az 
óraszámok csökkentése előtt. 
A  7/4-nél  a  mérési  táblázatok  nagyszámúk  miatt  segítik  az  értelmezés,  az 
összefüggés  keresés  képességének  kialakítását.  Ezek  alkalmasak  a  matematika 
fizikában való  alkalmazására,  mert  összefüggéseket  nemcsak szövegben,  hanem 
képletekben is megfogalmazhatnak a tanulók.
A kísérletekben látott összefüggések bemutatására már a táblázatok önmagukban is 
alkalmasak.  A szemléletes  bemutatásra  a  grafikonok,  diagrammok a  matematikai 
összefüggések  leírására  a  képletek  szolgálnak  a  tankönyvekben.  Ennél  a 
korosztálynál itt, s így kezdődik a „matematizálás” , természetesen elemi szinten. De 
továbbépíthetően  később.  A  kísérletek,  de  különösen  a  tanulóikísérletek  a 
gonolkodást kiemelten fejlesztik, az észlelés, a megfigyelés mellett.
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A fizikai ismeretek számos alkalmazását mutatják be a tankönyvek. A 7/1 elsősorban 
a technikai felhasználás értékeit preferálja a többi az élet különböző területeiről hoz 
értékeket.  Orvostudomány,  közlekedés,  háztartás  stb.  de  mindegyik  a  korra 
jellemzően.

Az ábrák, sémák, térképek összetettsége, bonyolultsága

A  fizikai  tartalmak,  fogalmak  megjelenítése  ábrákon,  sémákon,  rajzokon,  csak 
annyira  bonyolult,  összetett  amennyiben  a  fogalom  megkívánja.  A  kép,  a  fotó 
felesleges, figyelmet elterelő részletei nincsenek ezeken az illusztrációkon.

Az illusztrációk vizuális megjelenítése és a tanulhatóság összefüggései

A vizuális  megjelenítés a 12-14 éves korosztálynál  tanulhatóságot  mindenképpen 
fokozza. Nemcsak  azért mert motivál. A fizika jelenségei (eseményei) vizuálisak. De 
minden részlete még ezekben a témakörökben is, ezen a szinten sem különíthető el. 
Fontos lehet ezért a részletek rajza, a jelenség  stb. fotója, képe a törvényszerűség 
rövidebb  matematikai alakja. Az agy képi tanulását segítik ezekkel.

Kérdések, feladatok

Rögzítést 
segítő

Elmélyítést 
segítő

Alkalmazást 
segítő

Problémamegoldást 
segítő Összesen

Tankönyv 7/1 12 51 15 19 97
Tankönyv 7/2 39 81 50 21 191
Tankönyv 7/3 11 25 18 0 54
Tankönyv 6/4 3 17 2 8 30
Tankönyv 7/4 5 38 30 19 92
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A feladatok mennyisége és típusai a fizika 
tankönyvekben
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A kérdések és feladatok mennyisége 

A kérdések és feladatok mennyisége eltérő a vizsgált sorozatok esetében. 
A 7/2 magas feladatszámát (191) indokolja, hogy munkatankönyv, amely a tanulói 
kísérletet  a  magyarázó  szövegbe  illeszti  s  egyszerű,  konkrét  kérdésekkel  irányít, 
vezet a feldolgozásban, megértésben.
A másik véglet a keveset kérdező, csak magyarázó stílusú 7/3, amely nagyon sok 
rajzzal illusztrál, s a tanárra bízza a kísérleteket. A tanuló ezek segítségével idézheti 
fel a fizikában fontos jelenségeket, ismerkedik a kísérleti fizikával.

A kérdések és feladatok pedagógiai funkcionalitása 

Mindenütt az elmélyítést segítő kérdések száma a legnagyobb. 
A  6/4  tankönyvet  kivéve  az  alkalmazást  segítők  száma  nagyobb  a  rögzítést 
segítőknél.
A 7/4  –nél  tapasztaljuk,  hogy  az  alkalmazást  +  problémamegoldást  segítők  nem 
kevésbé fontosak, mint a rögzítést + elmélyítést segítők. A tehetséggondozásra is 
alkalmasak ezért.
Mindegyik  sorozatra  jellemző,  hogy  témakörön  belül  egyforma  a  szerepe  a  4 
kérdéstípusnak.

A rögzítést, elmélyítést segítők az alapokat, a továbbhaladás feltételeit közvetítik s a 
válaszok kiolvashatók a tankönyvekből.
Ahogyan  a  problémamegoldást  igénylők  felé  haladunk,  tulajdonképpen  eleget 
tesznek a tankönyvek a tudományos megfelelésnek.
Az alkalmazást segítőkkel a korszerűség „kapui” is nyitva állnak, hiszen az aktuális 
problémák,  eszközök  fizikai  alapjaival  ismerkedhetnek  meg  a  tanulók  mindegyik 
sorozatnál. 
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A 7/1 és 7/3 számításos feladatait képlettel és következtetéssel is megoldják.
A kérdések alkalmasak, hogy egyénileg vagy csoportban keressék meg a diákok a 
válaszokat.

A kérdések és feladatok típusai, változatossága, összetettsége, bonyolultsága

Alkalmasak a differenciálásra.
A kísérletek – minden formában –a legjobban motiválók a tankönyvekben.
A tantárgyi koncentrációk mindenütt jelen vannak.
Az önértékelés fejlesztésére – speciális területeivel – kísérlet, számolás, szöveges 
tudás miatt is nagyon alkalmasak.
Az önfegyelem fejlesztésére a kísérletezés fegyelme miatt sajátos módon is 
alkalmasak.
A  körülöttünk  lévő  természet  megismerésének  igényét  szinte  mindenkiben 
felébresztik az adott korban a tankönyvek.
A kérdések  mennyisége  és  megoszlása  alapján  a  gyengébb  az  átlag  és  a  jobb 
képességű tanulók fejlesztésére is alkalmasak.
A 7/3 tankönyv „mérete” ugyan kedvező – mint kellően vékony könyv – de kérdéseit, 
feladatait,  kísérleteit  is  tekintve  nem  használható  már  esetleg  olyan  könnyen  a 
tanulásban / tanításban.

A rögzítést segítők a fogalmak, alapjelenségek megértését , rögzítését segítik!
„Figyeld  meg”,  „  Kísérletezz  s  ezt  tapasztalod  …”  ,„Kidolgozott  példák”, 
„demonstrációs kísérletek” formájában.
A 7/2 minden lecke után rákérdez a megtanulandóra.
A 6/4 és 7/4 tankönyv leckéi hosszúak, de a többi kérdéstípust preferálják. 
Viszont szövegkiemeléssel felhívják a figyelmet a fogalmakra, tényekre.

Az elmélyítést segítők „ Kísérletezz s mit tapasztaltál ?” , „Következtess !”a kísérlet a 
kiszámítandó  feladat  megoldása  közben.  A kidolgozott  számításos  feladatokban 
tanultat  alkalmazd.  Jellemzően  minden  sorozatnál  ezek  száma  a  legnagyobb. 
Egyszerű  ,  egylépéses  számításos   feladatok  a  jellemzők.  A 7/1  és  7/3  –ra  a 
feladatok következtetéssel való megoldása különösen jellemző.

Az  alkalmazást  segítőkre jellemző  „Találj  ki  eszközt  /  kísérletet  amely  az  adott 
jelenség  alapján működik /  magyarázható.  Önálló  feladatmegoldást  igényelnek a 
számításosak.  Fizikai  ismeretet,  matematikait  használ  újabb  fizikai,  technikai  , 
„ gyakorlati” probléma magyarázatára, megoldására. A 7/1-re különösen a technikai 
alkalmazás a jellemző.

A problémamegoldást  segítő kérdések  és  feladatok  önállóan  kitalált  kísérleteket, 
azok elvégzését, kvalitatív ill. kvantitatív elemzését várják a tanulótól. Ezért is minden 
sorozatnál  ez  a  legkevesebb  számú  A  fizikai  kutatásokhoz  ez  nagyon  fontos 
képesség, tudás de ebben az életkorban erre a jobb képességűek képesek.
A számításos feladatok összetettek – több témát érintenek.

A kérdések és feladatok nehézségi szintje 
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Eltérő egy sorozaton belül, ezért alkalmas: 
- a tehetségek felismerésére, fejlesztésére (alkalmazás + problémamegoldás )
-a fizika alkalmazására biológiai, technikai, földrajzi, informatikai tanulmányokban
-a matematika alkalmazására a fizikában
-a megszerzett tudás ellenőrzésekor, szelektálásra
 -a szövegértés fejlesztésére
 -a különböző iskolatípusokban való továbbhaladásra is.
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Összefoglaló

Az  általános  iskolai  tankönyvek  feladata  -  a  fizikai  ismeretek  és  ismeretszerzés 
alapozása – egyetlen sorozat esetén sem változott. Az alsó tagozat környezetismeret 
tantárgyában  található  ismeretek  a  legelső  kifejezések,  mondatok,  szövegek  a 
„fizikáról”.  Egy-két  nagyon egyszerű  kísérletet  is  láthattak/láthatnak a  gyerekek a 
tanórán.  Otthonról  hozott  előzetes  ismereteik  inkább  az  alkalmazáshoz 
kapcsolódtak/kapcsolódnak.  Tehát  az  általános  iskolákban  a  tantárgynak  jutott 
valóban ez a kezdő, bevezető feladat. Az utolsó sorozatig erre 3 évfolyamon heti 2-2 
órában volt lehetőség. Az óraszámok csökkentése után 2 évfolyamon, s általában 
1,5-1,5 órában van erre lehetőség. Gyakorló pedagógusok tapasztalják, hogy a kis 
gyermekek is nagyon fogékonyak a kísérletezésre, amely nemcsak a fizika, hanem a 
természetismereti tárgyak megismerésének eszköze, egyben tanulásának célja is és 
rendkívül nagy  a motiváló ereje.

A sorozatok témakörei  nem változtak az általános iskolában. Így nem változott az 
életkornak való megfelelésük, a tudomány alapjainak való megfelelés igénye sem. 
Minden  sorozatra  jellemző,  hogy  lehetőséget  ad  új  fizikai  ismeretekkel, 
alkalmazásokkal való kiegészítésre, más ismerethordozókkal való együtt használatra 
a tanulásban/tanításban.   
A feldolgozás koncepciója is hasonló. Jellemző, hogy a megfigyelést, a kísérletet, a 
jelenségek  leírását  a  mennyiségi  kísérletek,  mérések  követik.  Azok  elemzése, 
matematikai  formában  való  megfogalmazása  után  következnek  a  számításos 
feladatokban  való  alkalmazások,  illetve  a  gyakorlati  életben,  technikában, 
biológiában,  más  természettudományos  területről  származó  problémák 
magyarázatában való alkalmazásuk.

Minden sorozatra jellemző a sok illusztráció. A szöveg mellett a számszerű adatok 
mellett  rajzi  megerősítést  is  nagyon  sokat  találunk.  A  sok  színes  rajz,  ábra  is 
jellemző,  melyek  a  megértést,  a  rendszerezést,  az  összehasonlítást,  az 
összefüggések bemutatását segítik.

A kérdések funkciója is hasonló. Mindegyikben a legtöbb kérdés a fizikai ismeretek 
elmélyítését célozza meg. Nagyon egyszerű, a közvetlen memorizálást, a rögzítést 
segítő kérdést -a tankönyvi leckék végén- egy sorozatnál, a „munka tankönyvhöz” 
leginkább hasonlónál találhatunk legnagyobb számban.
A feladatok  megoldását  -  a  számítást  igénylő  problémák  megoldását  -  minden 
tankönyv  mintapéldák  részletes  kidolgozásával  mutatja  be.  Minden  sorozat 
figyelembe  vette  a  tanulók  matematika  tudását,  a  matematika-fizika  tantárgyak 
koncentrációja megfigyelhető.

Nem egyformák a sorozatok tankönyvei  méretükben,  betűnagyságukban,  a  fotók, 
rajzok  nagyságában.  A  legrégebbiekre  jellemző  a  legkisebb  fizikai  méret  és  a 
legrövidebb „leckeméret”.
A mostaniak a színeket tekintve a legszebbek, a legtöbb színt használók. Így a fotók 
a jelenségeket „eredetiben” ábrázolják, mutatják be.
A legnehezebben áttekinthető leckék a ’90-es évek tankönyveiben találhatók. Pedig 
ebben a tankönyvben is vannak vastag és vékony betűk, állók és dőltek a sok-sok 
rajz, ábra mellett, de a jelenséget bemutató fotók nem jellemzők erre a sorozatra.
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A mai kor sorozatai felé haladva a címekhez tartozó magyarázó szöveg - lecke - 
egyre hosszabb. Az órán elvégezhető, egyszerű tanulói kísérletek száma viszont a 
’90-es, 2000-es sorozat tankönyveiben csökken. A fizika tanulhatósága/taníthatósága 
változott ezzel.

Az önálló tanulói  kísérletezést  leginkább a ’80-as években megjelent  tankönyvek, 
illetve  az  akkor  beszerezhető  új  tanulókísérleti  és  demonstrációs  készletek 
segítették.  Ezzel  a  tanításnak  és  a  tanulásnak  is  megszabták,  és  könnyen 
megvalósíthatóvá tették ezt a kísérletező vonalat. De a tanulói kísérletezés vagy a 
demonstrációs  kísérletek  lehetősége  mindegyik  könyvben  ott  van,  csak 
megszervezésüket  nem  segítik  olyan  mértékben.  A  kísérletezést  tanulni 
mindenképpen nehezebb így a tanulmányok elején.

A 2000-es sorozatban a korábbiaknál több mérési eredményt tartalmazó táblázatot 
találunk, amelyek a kísérletek elemzéséhez szolgáltatnak adatokat. Változás tehát, 
hogy ezeket  a  táblázatokat  korábban a tanulóknak,  tanároknak kellett  elsősorban 
elkészíteniük.

A mérési eredményeket ábrázoló grafikonok száma sem egyforma sorozatonként. A 
’90-es, illetve a 2000-es években megjelent tankönyvek esetén a matematikában a 
függvények tanítása lehetővé teszi ezek gyakoribb használatát

A kérdések  számában  különbözőek  a  sorozatok.  A 80-as  és  2000-es  sorozatok 
kérdései között található a legtöbb alkalmazást és problémamegoldást segítő. Emiatt 
könnyebben használhatók differenciálásra, tehetségfejlesztésre is.  
A 2000-es  sorozatra  különösen  jellemző  a  sok  színes  fotó,  amely  jelenségeket, 
kísérleteket ábrázol.

A tankönyvekben  minden  fogalomhoz  kapcsolódik  legalább  1,  de  gyakrabban  2 
kísérlet.
A  matematika  nyelvén  megfogalmazott  egy-egy  ismeretelemre  leggyakrabban  4 
kísérlet, mérés jut, de legalább 2-vel találkozik a tanuló.
Az egymástól eltérő egy-egy szakszó magyarázatára a legtöbb oldal a legrégebbi 
sorozatoknál található.
Az egymástól eltérő egy-egy szakszóhoz legalább 2 legfeljebb 8 illusztráció tartozik. 
Legtöbb a legrégebbi, a legkevesebb a 90-es évek sorozataira jellemző.
Az egymástól eltérő egy-egy szakszóra legalább 2 kérdést tettek fel, de a 80-as évek 
sorozatában 7-8 kérdés is segíti a tanulást.
A magyarázó szövegben – a leckékben – a ’70-es, illetve a ’80-as évekbeli sorozat 
használ legkevesebb szakszót. A legújabbakban egyre többet találunk. De ezekben 
találunk  egyre  több  mérési  táblázatot,  s  emiatt  a  fizikai  mennyiségek  neve, 
mértékegysége is növeli a számukat.
Az  idegen  szavak  száma  elsősorban  a  mértékegységek  nevéből  adódik,  de  ez 
elkerülhetetlen, hisz azokat a fizikában egy-egy híres tudósról nevezték el.

A  fizika  alkalmazását  a  ’70-es  években  készült  tankönyvsorozat  különösen  a 
technika területén emeli ki.  Ebben a korban üzemlátogatások is tartoztak a fizikai 
ismeretek elmélyítéséhez. A későbbi sorozatokban a fizika alkalmazása a biológia, 
az élettan, a földrajz, a kémia, a hétköznapok területére is kitekint. Fontos, hogy a 
téma „gyermekekhez közeli” legyen.    
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Az  egész  órát  is  igénybevevő  tanulókísérleteket  a  legrégebbi  sorozatok 
tankönyveiben találjuk meg szintén.
A környezetvédelem összetett gondolatköre a későbbi sorozatokban hangsúlyosabb.

A számításos feladatok témája is  változott.  Az utóbbi  sorozatokban egyre több a 
problémamegoldást  igénylő  feladat.  Régebben  az  egyszerű,  egy  lépésben 
kiszámíthatóak domináltak. Amelyeknél nem a képlet használata volt az elsődleges, 
hanem a következtetés is fontos volt.  

A  szövegértés  fejlesztésére  is  alkalmasak  a  tankönyvek,  mint  a  tudományos 
szövegekkel való ismerkedés első eszközei.
Mindegyik sorozatra jellemző a tudományos megfelelés,  nyitottság, a tudományos 
módszerek megismertetésének igénye, az életkori sajátosságok figyelembevétele.
De eredményességük a tanulásban/tanításban elválaszthatatlan körülményeiktől is: a 
diákoktól/tanáraiktól, a tanulásra /tanításra fordítható időtől (mellyel kapcsolatban az 
oktatáspolitikai vitákban újra és újra felbukkan a házi feladatok „ügye”, az óraszámok 
változtatásának  (a  fizika  esetében  leginkább  csökkentésének)  témája),  a 
kísérletezéshez szükséges eszközök meglététől, s nem utolsósorban a társadalom 
természettudományokról kialakított képétől.

A  mára  koncentrálva  elmondhatjuk,  hogy  nem  kevés  az  általános  iskolás 
korosztálynak írt  fizikatankönyvek száma. Ezekben a tartalmi elemek viszonylagos 
lassúbb változása mellett a módszertani, a tanulást/tanítást segítő elemek nagyobb 
változatosságát tapasztaljuk.  A tankönyvek ezzel az oktatáspolitika változásaira,  a 
fizikatanulás  eredményességét  vizsgáló  mérések  eredményeire,  az  állandóan 
változó fizikatudományra, illetve a környezeti változásokra reagálnak.
A mai tankönyvek az alapvetően fontos ismereteket, jól bevált dolgokat, módszereket 
megtartják,  de  alkalmasak  arra,  hogy  új  tartalmakat,  ismereteket  illesszünk  a 
meglévőkhöz,  bővítsük,  mélyítsük,  vagy  más  módszerekkel  dolgozzuk fel  azokat. 
Korunk sokrétű alkalmazásából változatos példákkal találkozunk a 2000-es sorozat 
tankönyveiben: a „pellett előállítás” című rész például a környezetvédelemben fontos 
ismeretet, gyakorlatot mutat be a nyomás gyakorlati alkalmazásaként (7. osztályos 
tankönyv,  105.oldal*);  a  8.  osztályos  tankönyv  pedig  (106.  oldal,  6.feladat**)  az 
elektromos energia „fogyasztásával” szembesít egy egyszerű számításos feladatban.
Az ismeretanyag mennyisége nem csökkent nagy mértékben, de nehézségi szintje 
jól érzékelhetően változott – csökkent – a tankönyvi tartalmakat, ismeretelemeket és 
módszereket  tekintve.  Ez  a  „csökkenés”  egyértelműen  a  diákok  „terhelésének” 
csökkentése  irányában  hatna,  amennyiben  a  tankönyvek  a  korábbi  évtizedekben 
biztosított óraszámok mellett kerülnének feldolgozásra. Mivel azonban napjainkban 
az iskolában a fizika tanulására sokkal kevesebb óra jut, a tanulók „leterheltségének” 
csökkenése is megkérdőjeleződik.
A 2000-es sorozat fizika tankönyve leíró jelleggel vizsgálja a jelenségeket, kevesebb 
alkalommal  fogalmaz  a  matematika  nyelvén,  s  a  „csökkentést”  szem előtt  tartva 
gyakran  csak  szöveges  következtetést  von  le  a  kísérletekből,  mérések 
eredményeiből.  Megjegyzem  azonban,  hogy  napjainkban  van  olyan  matematika 
tankönyv  is,  amely  gyakorlatcentrikusságával  segíthet  a  fizikai  ismeretszerzés 
módszerének fejlesztésében; a két tantárgy kapcsolatát ugyanis nem lehet kizárni az 
ismeretszerzés ezen szintjén sem. 
Felmerül az a gondolat is, hogy a tantárgyat – fizikát – tanulva/tanítva egy egységes 
„természetismeretnek” is ki kell alakulnia a diákok gondolkodásában; ezt a tankönyv 
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a tanulók kreativitásra, önálló gondolkodásra, önálló ismeretszerzésre való igényét 
kihasználva lehetővé teszi.
A sok színes ábra, fotó, magyarázó rajz, a kérdések sokasága és változatossága, a 
következtetéseket logikusan megfogalmazó szöveg segít a felvetett fizikai problémák 
megértésében,  megoldásában,  a  gondolkodásban.  A sokféle  fizikai  probléma,  a 
sokféleség alkalmas arra, hogy a tanulók szélesebb körét motiválja, illetőleg mélyebb 
ismeretek elsajátítására ösztönözzön.***
Az iskolai tanulás/tanítás egyénre szabott lehetőségeinek megvalósítását segítik a 
tankönyvek, mindig ötleteket adva a tanulói/tanári kísérletezésekhez is.
Véleményem  szerint  a  jövőben  a  számítógép  is  csatasorba  állítható  lehet  a 
tankönyvek mellett, animációs lehetőségével segítséget jelenthet a modellezésben, 
szemléltetésben.
Végül megjegyezném, hogy bár természetes, hogy a tankönyvek változnak, de nem 
szabad elfelejteni azt sem, hogy a gyakori – szakmailag indokolatlan – változások 
nem mindig pozitív hatást eredményeznek, már csak tanulásszervezési és anyagi 
következményeik miatt sem (a gyakori változások miatt például nem adhatók át a 
tankönyvek  a  családon  belül,  vagy  az  iskolában  a  következő  évfolyamoknak). 
Véleményem  szerint  az  eredményes  tanulás/tanítás  érdekében  a 
diáknak/tanárnak/szülőnek  egyaránt  szüksége  van  egy  optimális  állandóságra  az 
állandóan változó környezetben.
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