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Célok és feladatok, fejlesztési követelmények 
 

A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Elektronikai 

technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására 

felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak 

megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. 

 

A tanulók értékelése 
 

A tanulók értékelése az iskola pedagógiai programjában rögzített elvek alapján 

történik. Ennek alapján kell meghatározni a Fizika tantárgyban is az iskolai értékelés főbb 

összetevőit, így például az értékelés legfontosabb szempontjait, az értékelés kritériumait, a 

főbb értékelendő teljesítményeket (tevékenységeket, produktumokat), továbbá azt is, hogy az 

adott évfolyamon, az adott tanulási szakaszban milyen formában és milyen rendszerességgel 

érdemes értékelni. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 a tanuló milyen mértékben sajátította el a tananyagtartalmakat; 

 mennyire önállóan tudja ezeket alkalmazni feladat- és problémamegoldásban, 

állásfoglalások kialakításában; 

 mennyire képes az önálló kifejtésre (a tanult fogalmak, szakkifejezések szabatos 

használatára, gondolatmenetek reprodukálására és alkotására szóban és írásban, egyéb 

kifejezési és megjelenítési formák – grafikonok, ábrák stb. – használatára és 

készítésére, indoklásra és érvelésre); 

 milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban. 

 

Az értékelés módjai 

Szóbeli értékelés: 

A tanár a tanórai munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. 

Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő 

biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, 

fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van a különböző produktumok közös, a 

tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésének is, amelyhez a tanulók is javasolhatnak 

értékelési szempontokat. 

Írásbeli értékelés: 

Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív 

értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is 

pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra, és javaslatokat 

tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet. 

Az osztályozás: 

Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a tantervi 

követelmények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart okoz, ha az 

osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás minősítése. A 

szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha 

következetesek, ha pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek. Ez különösen 

érvényes a nagyobb témaegységeket összefoglaló témazáró dolgozatokra adott 



 

 

érdemjegyekre, illetve az év végi osztályzatokra. Előbbiek esetében azonban ki lehet – és ki is 

kell – használni az írásbeli és a szóbeli formatív értékelés lehetőségeit is. 

Helyi és központi értékelés: 

Az értékelés iskolai elveinek kidolgozása az iskola pedagógiai programjának, 

műveltség-területi, tantárgyi szinten pedig a helyi tantervének feladata. A központi mérések 

országos szinten, teljes körűen, azonos követelményekre épülő feladatsorokkal vizsgálják a 

tanulók képességeit. Ezért meghatározó a tanulók fejlesztésében, hogy az iskola és az egyes 

tanár is figyelemmel kísérje az évente egy alkalommal történő központi mérések eredményeit: 

így a fejlesztő tevékenységében alkalmazza a 10. évfolyamon az Országos Kompetenciamérés 

(szövegértés és matematika) az iskolára, a tanulócsoportokra, az egyes tanulókra érvényes 

eredményeinek tanulságait. A fizikára ugyanis mindkét kompetencia esetében alapvető 

feladatok hárulnak. Ugyanez érvényes az érettségi vizsgák eredményeiből levonható 

tanulságokra is. 

 
 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 
 

A tankönyv kiválasztása sok odafigyelést, körültekintő választást igényel, mert a jó 

tankönyvnek fontos szerepe van a tantárgyon keresztül a természet megszerettetésében. 

Ezért olyan tankönyvet választunk, amely a tantervi célkitűzésnek megfelelően a 

természeti és társadalmi jelenségeket a tanulók meglévő és megszerezhető tapasztalatain 

keresztül, a közvetlen és tágabb környezetből származó ismeretekkel, problémákkal 

összeköthetően mutatja be. A könyv tematikája fejlessze a térbeli és az időbeli tájékozódás 

képességét is. A megértést és képességfejlesztést változatosan tevékenykedtető feladatok, 

kérdések segítsék. A kiegészítő olvasmányok ne csak érdekesek legyenek, hanem az adott 

jelenségkör fontos és jellemző vonásaival ismertessenek meg. 

A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai 

munka legfontosabb eszköze. Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív szerepet töltsenek 

be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó irányított vagy önálló tanulói 

ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra is vonatkozzanak kérdések, feladatok. A képekről, 

ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású könyvek több lehetőséget nyújtanak. 

A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. Különüljenek el a 

különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kísérletek, olvasmányok, 

kérdések, feladatok). A tanulást különféle kiemelések segítsék. A túlzott tagoltság és sok 

kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket összegző kérdések, 

feladatok zárják. 

A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne tartalmazzon 

fölöslegesen sok fogalmat és tényt, ugyanakkor biztosítson minél több és többféle lehetőséget 

a tanulói tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések, feladatok, kidolgozott feladatok, 

projektfeladatok). Ösztönözze és segítse az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli és 

tankönyvön kívüli formáit. 

Előny, ha a tankönyvhöz készültek tanítást segítő eszközök, pl. útmutató és 

tanmenetjavaslat, feladatok részletes megoldásai, digitális tananyag is. 
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1 1 .  é v f o l y a m  

Elektronikai alapismeretek emelt szint 

11. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben 

Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Elektro-
technikai 
alap-
ismeretek 

Villamos alapfogalmak: ~4óra 

 Feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség definíciók. 

 Nagyságrendek, prefixumok, mértékegységek. 

 Alapvető ellenállás számítások. 

 Ellenállások hőfokfüggése (NTK, PTK). 

 Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek. 
 
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések. ~10óra 

 Az áramkör fogalma, az egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm törvény, Kirchhoff 
törvény). 

 Ellenállás hálózatok, eredő ellenállás számítások. 

 Az alaptörvények igazolása. 

 Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd. 

 Méréshatár kiterjesztés, előtét- és sönt ellenállások. 

Energiaforrások: ~10óra 

 A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai. 

 A hatásfok fogalma, számítása, villamos készülékek jellemző hatásfokai, az 
ellenállások terhelhetősége. 

 Ideális és valódi generátorok, belső ellenállás, forrásfeszültség, kapocsfeszültség. 

 A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei (Thevenin, Norton), soros, 
párhuzamos és vegyes kapcsolása  

 A szuperpozíció tétele. 

 Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége. 

A villamos áram hatásai. ~2óra 

A villamos-, és mágneses terek jellemzői. ~10óra 

 A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése. 

 Erőhatások villamos mezőben. 

 Anyagok viselkedése villamos térben. 

 Kondenzátorok, kapacitások. 

10/Tesztfeladat 
megoldása, 
30/Információk feladattal 
vezetett rendszerezése, 
30/Olvasott szöveg 
feladattal vezetett 
feldolgozása, 
30/Hallott szöveg feladattal 
vezetett feldolgozása, 
 

 Számításokban és kapcsolásokban helyesen 
használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, 
mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit.  

 Ismerje és értelmezze a vezető és a szigetelőanyagok 
jellemzőit. 

 Számításokban és mérési feladatokban biztosan 
alkalmazza az áramköri Ohm-, és Kirchhoff 
törvényeket, tudja meghatározni és értelmezni a 
villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot, az 
ellenállás hálózatok eredőjét, a feszültség-, és 
áramosztót, műszerhez előtét-, és söntellenállást; 
helyesen értelmezze az ellenállások hőfokfüggését. 

 Ismerje a valós és ideális generátor helyettesítő 
képeit, tudja értelmezni üzemi állapotait és 
megmagyarázni a valós generátor viselkedését a 
különböző üzemi állapotokban, a generátor 
hatásfokának és teljesítményének összefüggését. 
Tudja értelmezni az illesztés fogalmát, s ismerje 
annak gyakorlati vonatkozásait. 

 Legyen képes egyszerűbb kétpólus Thevenin-, és 
Norton helyettesítő képének meghatározására. 

 Jellemezze az elektromos áram hő-, vegyi, élettani és 
mágneses hatását.  

 Tudja felsorolni a hő- és a vegyi hatás jellemző 
alkalmazásait, tudja megmagyarázni a galvánelemek 
és az akkumulátorok működését, felsorolni és 
értelmezni jellemzőiket. 

 Ismerje a korrózió okait, tudja felsorolni és értelmezni 
a korrózió elleni védekezési eljárásokat. 

 Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses 
tér legfontosabb jellemzőit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 Töltés, kisütés, energia. 

 A mágneses tér fogalma, jellemzői és szemléltetése. 

 Erőhatások mágneses erőtérben. 

 Anyagok viselkedése mágneses térben. 

 Egyszerű mágneses körök. 
Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok 
során. 

Indukciós jelenségek: ~6óra 

 Mozgási-, nyugalmi-, ön-, és kölcsönös indukció. 

 Induktivitás, tekercsek. 

 Be-, és kikapcsolási jelenségek. 

 A mágneses tér energiája. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. ~16óra 
Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői. 

 Soros és párhuzamos R-L kapcsolás. 

 Soros és párhuzamos R-C kapcsolás. 

 Valóságos kondenzátorok és tekercsek, veszteségek. 

 Soros és párhuzamos R-L-C kapcsolások, rezgőkörök. 

 Váltakozó áramú teljesítmények. 

 A teljesítménytényező fogalma, a fázisjavítás szükségessége és jellemző megoldásai. 

Többfázisú hálózatok: ~4óra 

 A többfázisú rendszer fogalma. 

 A háromfázisú rendszer lényege és jellemzői. 

 A csillag- és háromszögkapcsolás jellemzői, teljesítmények, szimmetrikus és 
aszimmetrikus terhelés. 

A villamos gépek működési elve: ~6óra 

 A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, 
működése. 

 Az egy- és háromfázisú váltakozó áramú generátorok működési elve, jellemző 
felhasználása. 

 Az egyenáramú generátorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, 
jellemző alkalmazások. 

 Az egyenáramú motorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző 
alkalmazások. 

 Váltakozó áramú motorok: forgó mágneses tér, háromfázisú szinkron- és aszinkron 
motorok szerkezete és működése, jellemző alkalmazások. 

A villamos energia előállítása, szállítása és elosztása. ~2óra 
Hagyományos és alternatív energiaforrások. ~2óra 
Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok 
során. 

 Tudja értelmezni, jellemezni az erőhatásokat, az 
anyagok viselkedését villamos illetve mágneses 
térben. 

 Értelmezze a kondenzátorok jellemzőit, tudja 
megmagyarázni a kondenzátor töltési és kisütési 
folyamatát, tudjon elektromos jellemzők alapján 
katalógusból kondenzátort választani, eredő 
kapacitásokat kiszámítani. 

 Számításokban és kapcsolásokban helyesen 
használja a villamos alapmennyiségek jelöléseit, 
mértékegységeit, az alkatrészek szabványos rajzjeleit.  

 Számításokban és mérési feladatokban biztosan 
alkalmazza az áramköri Ohm-, és Kirchhoff 
törvényeket, tudja meghatározni és értelmezni a 
villamos munkát, a teljesítményt, a hatásfokot.  

 Ismerje és biztosan használja a villamos és mágneses 
tér legfontosabb jellemzőit. 

 Tudja értelmezni, jellemezni az erőhatásokat, az 
anyagok viselkedését villamos illetve mágneses 
térben. 

 Ismerje és értelmezze a mágneses kölcsönhatásokat, 
az indukció fajtáit, számítsa ki a villamos-, és 
mágneses mező, az egyszerű mágneses körök 
jellemzőit, a mágneses kör energiáját. 

 Értelmezze, alkalmazza a váltakozó jel jellemzőit, 
középértékeit.  

 Tudja meghatározni és értelmezni a tisztán ohmos, az 
induktív-, és a kapacitív fogyasztó fázisszögét és 
teljesítményét, az impedancia, az admittancia, a 
határ-, és a rezonancia frekvencia fogalmát, 
megmagyarázni a rezgőkörök működését. 

 Ismerje a többfázisú hálózatok jellemzőit, a villamos 
energia előállításának lehetőségeit, az alternatív 
energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit, 
távlatait. 

 Értelmezze a transzformátor működését, áttételeit, 
tudja megmagyarázni a transzformátor veszteségeit, a 
veszteségek csökkentésére szolgáló megoldásokat. 

 Tudja csoportosítani a villamos gépeket, ismertetni 
azok felépítését, megmagyarázni működésüket. 

 Legyen képes felsorolni a villamos gépek 
legfontosabb jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit. 

 Ismerje a villamos áram előállításának elvét, a 
legfontosabb energiaforrásokat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 .  é v f o l y a m  

Elektronikai alapismeretek emelt szint 

12. évfolyam: 2óra/hét osztálykeretben 

Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 

 
Analóg 
elektronikai 
áramkörök 

 
Az elektronika passzív és aktív alkatrészei, szabványos jelölésük, 
jellemzőik, felhasználásuk analóg áramkörökben. ~8óra 

Két-, és négypólusok. 
Félvezető áramköri elemek. 

 Erősítő alapkapcsolások. ~8óra 

 Többfokozatú (csatolt) erősítők. ~4óra 

 Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők. ~4óra 

 Hangolt -, szélessávú-, és nagyjelű erősítők. ~4óra 

 Tápegységek. ~4óra 

 Oszcillátorok. ~4óra 

 Műveleti erősítők: ~10óra 

 Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások. 

 Műveleti erősítővel felépített áramkörök méretezése, alkalmazásuk (pl. 
műveletvégző áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai áramkörök). 

 Egyszerű áramkörök méretezése számítással. 

 Impulzustechnikai áramkörök: ~6óra 
Impulzus fogalma, impulzusjellemzők.  
Aktív és passzív jelformáló áramkörök.  
Impulzus előállító áramkörök.  

  

10/Tesztfeladat 
megoldása. 
30/Információk feladattal 
vezetett rendszerezése. 
30/Olvasott szöveg 
feladattal vezetett 
feldolgozása. 
30/Hallott szöveg feladattal 
vezetett feldolgozása. 
 

 Legyen képes a különböző szempontok alapján a 
kétpólusokat és a négypólusokat csoportosítani, a 
kétpólus és a négypólus paramétereket értelmezni, átviteli 
jellemzőket számolni és ábrázolni. 

 Ismerje a félvezető fizika alapjait, a félvezető dióda 
működését, a félvezetők hőfokfüggését, a félvezető dióda 
karakterisztikáját, rajzolja fel jelképi jelölését. 

 Ismerje a bipoláris és az unipoláris tranzisztor működését, 
értelmezze jelleggörbéiket. 

 Tudja felrajzolni a jelképi jelöléseket, szerezzen 
gyakorlatot a katalógusok használatában. 

 Értelmezze az erősítők egyenáramú beállításának 
jellemzőit, rajzolja fel a kapcsolásokat, tudja definiálni az 
erősítővel kapcsolatos alapfogalmakat, s megmagyarázni 
az erősítő alapkapcsolások működését. 

 Tudja számítással meghatározni az erősítő 
alapkapcsolások egyen- és váltakozó áramú jellemzőit. 

 Ismerje a visszacsatolás fogalmát, a különféle 
visszacsatolásokat, a visszacsatolások hatását az 
erősítők jellemzőire. Ismerje fel és azonosítsa az erősítő 
áramkörök visszacsatolásait, tudja kiszámítani a 
visszacsatolt erősítők jellemzőit. 

 Ismerje az erősítő fokozatok összekapcsolásának 
lehetőségeit, tudja meghatározni jellemzőiket. 

 Ismerje a műveleti erősítők felépítését, jellemzőit, 
felépítését, alapkapcsolásait. 

 Tudja a műveleti erősítővel felépített egyen-, és váltakozó 
áramú erősítők és műveletvégző áramkörök jellemzőit, 
tudja azok jellemzőit számítással meghatározni..  

 Ismerje és értelmezze a zajok és torzítások jellemzőit, 
tudja megmagyarázni a zajok és torzítások okait, 
ismertetni a zajok és torzítások csökkentési megoldásait. 

 Ismerje a hangolt-, és szélessávú erősítők működését és 
jellemzőit, jellegzetes alkalmazási lehetőségeit. 

 Tudja definiálni a nagyjelű erősítők jellemzőit, megnevezni 
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felhasználási területeit, értelmezni munkapont beállításait, 
megmagyarázni a teljesítményerősítők vezérlési módjait. 

 Tudja definiálni és értelmezni a pozitív visszacsatolást, s 
annak jellemzőit. 

 Ismerje a gyakorlati rezgéskeltő kapcsolásokat, felsorolni 
az oszcillátorok kiválasztási és felhasználási lehetőségeit. 

 Értelmezze a stabilizátorok jellemzőit, oldjon meg elemi 
stabilizátoros feladatokat. 

 Ismerje a tápegységek jellemző kapcsolásait, a 
felépítésüket, értelmezze legfontosabb paramétereiket. 

 Ismerje a teljesítményelektronikai elemek felépítését, 
működését, jellemzőit, alkalmazási lehetőségeit. 

 Ismerje az optoelektronikai elemek és vizuális 
megjelenítők felépítését, működését, jellemzőit, 
alkalmazási lehetőségeit. 

 Legyen képes az impulzus fogalmának és jellemzőinek 
értelmezésére, az impulzusfajták felsorolására. 

 Tudja értelmezni a jelformálók jellemzőit, legyen képes 
felsorolni a passzív és aktív jelformálók alkalmazási 
területeit. 

 Tudja elmagyarázni az impulzus előállító áramkörök 
működését. 

 
Logikai 
áramkörök 

A logikai hálózatok alaptörvényei: ~4óra 

 A logikai algebra szabályai.  

 Logikai műveletek.  

 Logikai függvények, megadási módok. 

 Logikai hálózatok. 
A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei: ~8óra 

 Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

 A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális 
áramkörökben. 

 Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése. 

 Egyszerű logikai áramkörök tervezése a logikai algebra szabályainak 
alkalmazásával. 

 Az analóg és a digitális technika közötti kapcsolat megismerése és 
értelmezése. 

 Számítási méretezési feladatok megoldása. 
 

10/Tesztfeladat 
megoldása, 
30/Információk feladattal 
vezetett rendszerezése, 
30/Olvasott szöveg 
feladattal vezetett 
feldolgozása, 
30/Hallott szöveg feladattal 
vezetett feldolgozása, 
 

 Ismerje  a logikai algebra szabályait, jelöléseit, a logikai 
műveleteket. 

 Tudja definiálni a logikai alapfüggvényeket. 

 Ismerje a logikai alapfüggvényeket és tudja megadni a 
függvényt különböző alakokban. 

 Ismerje a logikai függvények szabályos alakjait. 

 Ismerje és alkalmazza a logikai alapáramkörök 
szabványos jelöléseit. 

 Tudja definiálni a logikai alapfüggvényeket. 

 Tudjon logikai függvényt egyszerűsíteni a logikai algebra 
felhasználásával, illetve grafikus módszerrel. 

 Tudja értelmezni a funkcionálisan teljes rendszer 
fogalmát, és tudjon maximum négyváltozós függvényt 
realizálni két vagy többszintű logikai hálózattal. 

 Ismerje és értelmezze a szekvenciális hálózat fogalmát.. 

 Tudja definiálni az integrált tároló áramkörök fogalmát, 
típusait, jellemzőit, a vezérlési módokat. 

 

A fenti témakörök és tartalmak pontos óraszáma mindig a szakmai alapozó oktatásban éppen érvényes óratervekhez igazodik. 

A táblázatban található témakörökre szánt időkeret csak irányadó! 


