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Csörföly Endre - Fogarasi Zoltán - Szalay Gyula: 

két új módszertani segédanyag a fizikaoktatásban 

A korszerű fizikaoktatásban két igen fontos tényező vanf 

amely a természettudományos gondolkodási és kísérletező kéez-
ség fejlesztésére hivatott. Ezek: a kisérlstsk és a fsladatle-
pok. 

Az előzményekre való visszatekintés nélkül nsm lenne reális 
annak a megítélése, hogy mennyire fontos problémát old meg e 
két új módszertani ssgédanyag. Ezért rövidsn utalnunk kell arra, 
hogy hogyan, milyen körülmények között folyt akár csak 6 - 7 
évvel ezelőtt is az Intézetben a fizikaoktatás. Csak a szekta- ' 
nárok a megmondhatói annak, hogy az akkor rendelkezéere álló 
felszerelés mennyire hiányos és szegényes volt. A Zsombolyai 
utcai épülst egy kis fülkéjében voltak az eszközök összezsúfol-
va, nehezen lehetett hozzájuk férni, s szints csak a "benfente-
sekM tudtak egyáltalán létezésükről. 
Elképzelhető, hogy milyen szinten folyhatott a szsmléltstő ok-
tatás ilyen körülmények között. Szakzsargonnal kifsjszve *kré-
tafizikát" lehetett csak tanítani. A kisérletet legjobb esetben 
egy többé-kevésbé sikerült táblai rajz helyettesítette olykor-
olykor. 
Nem volt jobb a helyzet a tanított fejezetekhez kapcsolódó 
fsladatok mennyisége, választéka és minősége terén sem. Az 
akkori jegyzet, majd ideiglenes tankönyv tartalmazott ugyan 
néhány kidolgozott mintapéldát és néhány fsladatot is, ds ezek 
nívója is mélyen alatta volt az akkori követelményeknek. Kiegé-
szítésképpsn a középiskolákban használatos Fizika példatár c. 
füzetnyi terjedelmű kézikönyv használatára voltunk utalva, hogy 
némi választékot biztosíthassunk mind a tanárok, mind pedig a 
hallgatók számára. Oelentős javulást hozott s téren az Egyetemi 
felvételi feladatok c. könyv, mely matematikai és fizikai fela-
datokat is tartalmazott, ezért ezt az egy kötetet már egyaránt 
haszonnal forgathatták a hallgatók mindkét szaktárgy tanulása 



közben . 

A követelmények növekedése igényeket támaeztott az oktatás 
színvonalának emelésére; szükségessé tette, hogy e két leg-
fontosabb területen: a szemléltetés és az igényesebb felada-
tok megoldása terén valami újat produkáljon a szakcsoport. 

A kisérleti lapokról 

A fizikát érdekesen, hasznosan és jól csak kísérletezve le-
het tanítani. Azok a tanulók érhetnek el jó eredményeket fizi-
kából, akik képesek á logikus gondolkodásra a jelenségek, ki-
sérletek leírásában és azok magyarázásában. Mennyiségi oldal-
ról tervszerűen tudják megközelíteni a fizikai jelenségeket; 
a lényeges és elhanyagolható hatásokat szét tudják választani. 
Ahhoz, hogy ilyen diákokat neveljünk, nagyon sok kísérletet kell 
bemutatnunk és elemeznünk. A kisérletek különösen fontosak e 
NEI-ben, ahol egy kísérlet nem-csak egy fizikai törvény, jelen-
ség alátámasztását, bemutatását szolgálja, hanem segíti a szak-
nyelv elsajátítását is. Az egyes eszközöket, tárgyakat nem 
kell körülírni, csak egyszer óe n bemutatni. Nem elhanyagolható 
az sem, hogy a tanulók nagy részénél a vizuális élmény gyakran 
maradandóbb, mint az elhangzott ismertetés. A kisérletek össze-
állítása /különösen az optikában és az elektromosságtanban/ 
sok időt vesz igénybe. Ez különösen nagy problémát jelent a 
NEI-ben, ahol a fizika tanárok 75 %-a óraadó, akiknek nincs 
idejük a kisérletek összeállítására, a szertár alapos megismeré-
sére. Mivel célunk, hogy az Intézet minden diákja ismerje az 
alapvető mérőeszközöket, kísérleteket, szeretnénk, ha minden 
tsnár kísérletezve tanítaná a fizikát. Ennek érdekében készí-
tettük el a kísérleti lapokat. 
A következő oldalon levő ábra egy kisérleti lap felépítését 
mutatj a. 
A kisérlet leírása rovatban a kisérlet ismertetésén kivül annak 
elvégzésével kapcsolatos tanácsok is szerepelnek a tanárok szá-
mára. Felhívjuk a figyelmet azokra a mozzanatokra, amelyekre 
különösen ügyelni kell, hogy a kísérlet a várt eredményt mutassa. 
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A "vázlat" címszó alatt az összeállított kisérlet fényképe 
található. A fénykép általában bemutatja a legcélszerdbb el-
rendezést ós a szükséges összes anyagot és eszközt. 
A mérési, kisérleti eredmények rovatban közöljük a kisérlet 
lefolyását kvalitatív kisérlet esetén, kvantitatív kisérlet ese-
tén pedig megadjuk a szereplő mennyiségek /pl. tömeg, hosszú-
ság, súrlódási együttható/ értékét ós a kisérlet várható ered-
ményeit. A szükséges anyagok és eszközök részletes felsorolása a 
kisérletek gyors összeállítását, az eszközök összeválogatásét 
segíti elő. A kisérleti lapokon ismertetjük a kísérlettel kapcso-
latos és a NEI fizikai szertárában megtalálható hurokfilmeket. 
A filmek cime mellett közöljük a filmek rövid tartalmát is. 
A filmek nagy része olyan kisérleteket ábrázol, amelyeket nem 
tudunk a tantermekben bemutatni, vagy az összeállítás nagyon 
bonyolult, az eszközök nagyon drágák, vagy a kísérlet hosszú 
ideig tart /ezt filmen lerövidítik/. Ezek jól kiegészítik a kí-
sérleti lapokon szereplő kísérleteket, mert így egy jelenséget 
több oldalról is megvizsgálhatunk. A rendelkezésünkre álló fil-
mek nagyrészt felölelik a tanítandó anyagot, igy nagy segítsé-
get nyújtanak a szemléltetésben. Jelenlegi filmállományunk 80 db, 
melynek kb. 40 %-a mechanikával, 20 %-a hőtannal és 40 %-a elek-
tromosságtannal foglalkozik. 

A kisérleti lapokból eddig loo db készült el. Ezeken a mecha-
nikával, hidrosztatikával és a hőtannal kapcsolatos kisérletek 
szerepelnek. Egy-egy fogalommal kapcsolatban több kisérletet is 
összeállítottunk, hogy a tanárok egyéni elképzeléseinek és a 
hallgatók előképzettségének megfelelően választhassanak közülük. 
Szerepelnek olyan lapok is, amelyek a fizika verseny kísérleti 
anyagának összeállítását segítik. Eddigi munkánkat a szertárfej-
lesztés slső lépésének tekintjük. Tervezzük az optika és elektro-
mosságtan feldolgozását és a meglévő anyag kiegészítését, hogy 
a középiskolában szereplő kisérletek bemutatását lehetővé tegyük. 
Munkánkat továbbra is nagy lelkesedéssel és a szakma iránti nagy 
szeretettel végezzük, abban reménykedve, hogy megszűnnek azok a 
bosszantó akadályok, amelyek a 100 lap elkészítése közben munkán-
kat lassították. 
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A tanmenet szerint egy meghatározott időben előírt tan-
anyaggal kapcsolatos kisérletek, demonstrációk kísérleti lap-
jai a fizika szertár előkészítő szobájában ki lesznek függeszt-
V6, így a tanár állandóan figyelemmel kísérheti. Hogy óravázla-
tába melyek illeszthetők be. 

A többlépcsős rendszer miatt így igen tág határok között 
/pl. a Kinematikától a Deformálható testekig/ minden ehhez 
kapcsolódó kísérlet naprakész állapotban összeállítva rsndelke-
zésre áll. Ezt azonban csak úgy tudjuk megvalósítani, ha az elő-
kész ítő labor helyiségén kívül sgy kifejezetten erre a célra szol-
gáló tsrem áll rendelkezésünkre. ígéretet már kaptunk erre, re-
mélhetőleg rövidesen termet is kapunk. 

A Kísérleti lap és a beállított kísérlet lehetővé teszi a 
tanár számára, hogy időben megrendelhessék a laboránstól ezeket. 
Ezzel a torlódás is elkerülhető. A már bemutatott és a majd be-
mutatandó kísérleti anyagokat tartozékaikkal együtt a ••fiókrend-
szer'* alapján szekrényekben tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy 
adandó alkalommal ne kelljen a kísérlethez szükséges sszközöket ós 
tartozékokat keresgélni. 

A feladatlapokról 

Az új fizika jegyzetek készítésekor felmerült az igény 
arra, hogy az egyes témákhoz olyan feladatokat állítsunk össze, 
amelyek nyelvileg és szakmailag megfelelőbbek diákjaink számára, 
mint az általánosan használt példatárak feladatai. Már az 1974-
1975-ös tanévben elkezdtük gyűjteni és rsndszerezni a feladato-
kat, amelyek első része az 1975-76-os tanév elején feladatlapok 
formájában a tanítási órákon is ismertekké váltak, ugyanis siks-
rült elérni azt, hogy kb. 5oo feladatot feladatonként 8o példány-
ban so kszorositsanak. 

Munkánk során gyakran konzultáltunk a kollégákkal, igy meg-
állapítottuk, hogy oktatásunk hatékonysága és színvonala az új 
rendszsr segítségével lényegesn javult. Ennek okát a következőkber 
látjukx 
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- A jegyzet és e feladatlapok hatására a követelménvszint egysé-
gesebbé vált; 

- a feladatlapok megjelenése a kollegákat arra ösztönözte, hogy 
utánanézzenek az esetlegesen elhanyagolt témáknak, és így az 
un, rutin-tanítás nagymértékben csökkent; 

- a differenciált oktatás első kísérletei is elvégezhetők úgy, 
hogy a hallgatók felkészültségétől függően különböző felada-
tokat kapnak ; 

- a hallgatók tudása mindig könnyen ellenőrizhető, mivel a 
szertárakban mindkét épületben tartalékban vannak feladatlapok; 

- a ZH dolgozat bármikor rövid időn belül összeállítható /Á B ée 
esetleg C D csoportokra is lebontva/ többféle csoportosításban; 

- az óraadó kollegákkal a feladatokon keresztül is ismertetjük, 
hogy milyen egységes szintet kívánunk elérni oktatáeunkban; 

- a félévi és évvégi záróvizsga sokkal könnyebben megoldható, 
bizonyos feladatok nem kerülnek megoldásra év közben, így ezek-
ből a fent említett vizsgák dolgozatait összeállíthatjuk; 

- amennyiben a feladatlapokból összefűzött példatár készülns, 
úgy ki tudnánk elégíteni a hallgatók példatár iránti egységes 
és jogos igényét ; 

- a szinvonal azáltal is emelkedett, hogy szorgalmi feladatokon 
keresztül aktivizálhatók diákjaink; 

- a feladatlapok segítségével pontosabb munkát követelhetünk meg, 
mint abban az esetben, ha a feladatokat táblára írjuk. 

* 

A feladatlapokat a mellékelt irodalmi címjegyzékben felso-
rolt könyvekből és Fogarasi Zoltán által készített feladatokból 
állítottuk össze. A több hónapos folyamatos munkánál a következő 
ezempontokat vettük figyelembe: 

- nyelvileg érthető legyen a feladat, figyelembevéve a hallgatók 
magyar nyelvi előképzettségét; 

- a.jobb megértés érdekében a feladatok nagy réezét ábra egé-
szitse ki; 

- a hallgató önállóan, tanári segítség nélkül tudja kidolgozni 
az adott feladatot ; 
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- a kinematikától a dinamikán keresztül a nyelvi szint fokozato-
san emelkedjék; 

- a hallgató a faladatokon keresztül gyakorolja a matematikai ie-
mereteit, és sajátítsa el az MKS egységrsndszsrt'is ; 

- a feladat elsősorban fizikai feladat legyen és a metsmatikai 
ismereteket csak sszközként alkalmazza a hallgató; 

- a számok és sredmények összhangban legyenek a gyakorlattal; 
- e jegyzet minden fejezetéhez kapcsolódjék valamilyen feladat. 

A feladatok megoldását és a rövid megjegyzést kis könyvtári 
kártyákra fogjuk kidolgozni. Szsretnénk megjegyezni azonban, hogy 
a feladatlapok teljes megoldása érzésünk szsrint mechanikussá 
tenné oktatásunkat, emellett nem biztos, hogy a közzétett megol-
dás lenne a legmegfelelőbb. 

A távlati céloknak megfelelően az intézeti jegyzet fejezetei 
után is néhány kidolgozott fsladatot kívánunk bemutatni, melyből 
a hallgatók képet kaphatnak arról, hogy milyen módon kell egy 
feladatot kidolgozni. 

A FIZIKA I. 3EGYZET TÉMÁIVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

KE Kinematika - egyenletes mozgás 19 feladat 
KV Kinematika - változó mozgás 26 n 

KH Kinematika - hajitások 15 •• 

KP Kinematika - periódikus mozgások 17 •• 

DN Dinarpika - Newton törvényeivel 
kapcs. feladatok 59 M 

Dl Dinamika - impulzus feladatok 18 M 

WEP Munka - teljesitmény - energia 40 •• 

MT Merev testek fizikája 17 M 

DT Deformálható testek 6 M 

HSz Hidrosztatika 22 •• 

GSz Gázok sztatikája 5 N 

GD Gázok dinamikája 5 M 

HM Hullámmozgás 10 M 

HD Hidrodinamika 3 M 

0 Optikai feladatok 38 M 
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FIZIKA II. 3EGYZET 

HH - Hőtan - hőtágulás 15 feladat 
HG - Hőtan - gázok fizikája 16 
HE - Hőtan - egyensúlyi feladatok 16 
HHV - Hőtan - halmazállapotváltozások 28 
ESz - Elektrosztatika 40 
ED - Elektrodinamika 40 
MI - Mágnességten - Indukció 40 
VÁ - Váltóáramok 20 
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