
ÓRAVÁZLAT 

A) AZ ÓRAVÁZLAT FEJRÉSZE 

 

I. ALAPADATOK 
Iskola típusa:  gimnázium 
Osztály: 10. 
Tantárgy: Fizika 
Téma, témakör: Félvezetők. Atomszerkezeti ismeretek – ismétlés. Anyagi rendszerek 

elektronszerkezete 
Óra típusa: Rendszerező, ismétlő, frontális és új ismeretek közlése, kísérlet 
Elsajátítandó fogalmak 
jegyzéke: 

Kémiai kötésrendszer; anyagok vezetőképességének kritériumai; a 
szilíciumkristály rácsa, szerkezete; anyagi rendszerek gerjesztése; lyuk 
fogalma; lyuk viselkedése külső elektromos tér hatására; elektromos vezetés a 
félvezetőkben (különbsége a fémekkel szemben) 

II. FEJLESZTÉSI CÉLOK 
Az ismeretek, ismeretkörök 
tudása: 

atom; atomszerkezet; vegyértékelektron; vegyértékhéj; első rendű kémiai 
kötések; elektromos töltés; a vezető és szigetelő anyagok vezetőképessége; a 
szén (gyémánt) kristályrácsa-szerkezete; gerjesztés fogalma 

A képességek, készségek: figyelem, asszociációs képesség, dedukció 
Attitűdök, viselkedési 
jellemzők: 

irányított munka, fegyelem 

III. MÓDSZEREK, ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK 
Módszerek: frontális, tanári magyarázat, szemléltetés, megbeszélés 

IV. FORRÁSESZKÖZÖK 

Hagyományos források: - 
Új források: tanári gyűjtés, összefoglalás elektronikus hozzáférése 
Digitális források: bemutató 
Tantermi eszközök: projektor 
Hálózati eszköz online 
multimédia, hálózati eszközök: 

Prezentáció: Félvezetők 

Tanulói szemléltető eszközök:  
Tanári szemléltető eszközök: számítógép, bemutató, kísérleti eszközök: Ge-kristály, NTC-termisztor, digitális 

mérőműszer (feszültség, áramerősség, ellenállás) 

V. FELHASZNÁLT IRODALOM 
Hagyományos, papíralapú: szakkönyvek, szakfolyóiratok 
Elektronikus: egyetemi honlapok, kísérletekről készített filmek 
  

 

  



B) AZ ÓRA LOGIKAI FELÉPÍTÉSE (MENETE) ÉS A TEVÉKENYSÉGEK (IDŐARÁNY, MÓDSZER, ESZKÖZÖK, SZEMLÉLTETÉS, 

SZÁMONKÉRÉS) 

IDŐ 

(PERC) 
TARTALOM ÓRAI TEVÉKENYSÉG 

 
 

Gondolatmenet, 
részfeladat 

Adat, név, fogalom, 
jelenség 

Módszerek, 
tevékenységek 

formái 
Eszközei Szemléltetés 

0-2 I. Az új téma 
bevezetése 

Az órán 
elhangzó 
témakör 
ismertetése 

 Frontális 
munkaforma 

Tanári 
magyarázat 

 

3-15 II. Kísérlet Félvezetők 
vezetési 
tulajdonságának 
változása hő és 
fény hatására 

Ge-kristály Frontális 
munkaforma, 
megbeszélés: 
kérdés-felelet 

Tanári 
bemutató 

Kísérlet 

16-21 III. Korábbi 
ismeretek 
aktivizálása, 
részellenőrzése, 
visszacsatolás 

Mindenki 
rendelkezik 
ismeretekkel a 
téma alapjairól 
(kémiaóra) 

atom, 
atomszerkezet, 
vegyértékelektron, 
vegyértékhéj, első 
rendű kémiai 
kötések, 
elektromos töltés, 
különböző 
anyagok 
vezetőképessége, 
a szén (gyémánt) 
kristályrácsa-
szerkezete, 
gerjesztés 

Frontális 
munkaforma, 
megbeszélés: 
kérdés-felelet 

Tanári 
kérdések, 
önkéntes 
tanulói 
felszólalás, 
tanári 
magyarázat 

Prezentáció 
vetítése 

22-43 III. Új ismeretek 
közlése 

Anyagi 
rendszerek: 
kristályok 
elektromos 
tulajdonságai 
különös 
tekintettel a 
szilíciumra és 
germániumra 

Kémiai 
kötésrendszer, 
anyagok 
vezetőképessége, 
a szilíciumkristály 
rácsa, szerkezete, 
anyagi rendszerek 
gerjesztése, lyuk 
fogalma, 
viselkedése külső 
elektromos tér 
hatására, 
elektromos 
vezetés a 
félvezetőkben 
(különbsége a 
fémekkel 
szemben), 
rácshibák 

Frontális 
munkaforma, 
megbeszélés: 
kérdés-felelet 

Tanári 
magyarázat, 
szemléltetés 

Prezentáció 
vetítése 

44-45 Összefoglalás A látottak 
összefoglalása 

 Frontális 
munkaforma, 
megbeszélés 

Tanári 
magyarázat, 
kérdés-
válasz 

 

 


