
ÓRAVÁZLAT 

A) AZ ÓRAVÁZLAT FEJRÉSZE 

 

I. ALAPADATOK 
Iskola típusa:  gimnázium 
Osztály: 10. 
Tantárgy: Fizika 
Téma, témakör: Félvezetők. A szilíciumkristály szennyezése 
Óra típusa: Új ismeretközlő, frontális 
Elsajátítandó fogalmak 
jegyzéke: 

Szennyezés vagy dópolás; n- és p-típusú félvezetők; a szilíciumkristály 
vezetőképességének befolyásolása szennyező anyagokkal; a záróréteg; 
gerjesztés-rekombináció; belső elektromos tér; nyitófeszültség; dióda, LED; 
nyitó és záró irányú kapcsolás; 

II. FEJLESZTÉSI CÉLOK 
Az ismeretek, ismeretkörök 
tudása: 

elsőfajú vezetők, szigetelők és félvezetők vezetőképességének magyarázata, 
jellemzői; a szilíciumkristály szerkezete, gerjesztése; félvezetők 
vezetőképességének hőmérsékletfüggése; lyuk fogalma 
 

A képességek, készségek: figyelem, koncentrálás 
Attitűdök, viselkedési 
jellemzők: 

irányított munka, fegyelem 

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

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 szennyezése 

Tanulói szemléltető eszközök:  
Tanári szemléltető eszközök: számítógép, bemutató 

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 

 

3-10 II. Kísérlet Egy irányú 
áramvezetés 

LED egyenárammal 
és váltóárammal 

Frontális 
munkaforma, 
megbeszélés: 
kérdés-
felelet 

Tanári 
bemutató 

Kísérlet 

11-16 II. Korábbi 
ismeretek 
aktivizálása, 
részellenőrzése, 
visszacsatolás 

Mindenki 
rendelkezik 
ismeretekkel a 
témáról 

vezetőképessége, 
hőmérsékletfüggése 
elsőfajú vezetők, 
szigetelők és 
félvezetők 
vezetőképességének 
magyarázata, 
különbsége, a 
szilíciumkristály 
vezetőképességének 
befolyásolása 
szennyező 
anyagokkal, 
gerjesztés 

Frontális 
munkaforma 

Tanári 
kérdések, 
önkéntes 
tanulói 
felszólalás, 
tanári 
magyarázat 
esetleges 
korrigálásra, 
szemléltetés 

Prezentáció 
vetítése 

16-43 III. Új ismeretek 
feldolgozása 

atomokból 
összeálló 
anyagi 
rendszerek 

szennyezés vagy 
dópolás, n- és p-
típusú félvezetők, 
záróréteg, 
gerjesztés-
rekombináció, belső 
elektromos tér, 
küszöbfeszültség, 
nyitó és záró irányú 
kapcsolás, 
egyenirányítás, 
dióda, LED 

Frontális 
munkaforma 

Frontális 
munkaforma, 
megbeszélés: 
kérdés-
felelet, 
szemléltetés 

Prezentáció 
vetítése 

44-45 Célkitűzés, 
problémafelvetés 
és ellenőrzés 

1. LED-
világítás, LED 
és OLED 
képernyők,  
2. A napelem 
és napelem 
farm, mint 
megújuló 
energiaforrás  
3. A fotocella 
működése és a 
távirányítás 

 Házi feladat 
Páros otthoni 
munka 

Megbeszélés  

 


