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Kivonat 

A középiskolai fizika tanítása során sokszor adódik lehetőség arra, hogy olyan területekre 

kalandozzunk vagy olyan témákat érintsünk, amelyek nem részei a (hazai) tantervnek, de a 

diákok érdeklődésének tárgyai vagy éppen ösztönzési lehetőségek. Ezek közé tartoznak a 

csillagászati, asztrofizikai kérdések, amelyekkel a médián keresztül vagy egyszerűen a csillagos 

eget bámulva találkoznak az érdeklődők.  

A napfizika, a napfoltok, űridőjárás olyan újszerű témák, amelyek felkeltik a diákok 

kíváncsiságát, ugyanakkor könnyedén beilleszthetők a tananyagba az optika (földi és 

űrteleszkópok, napsugárzás), dinamika (égitestek mozgása) vagy akár az elektromágneses 

hullámok tanítása során. Az alábbiakban egy lehetőséget mutatok arra, hogy ezek az izgalmas 

kérdések miként építhetők be a fizika tanításba, illetve miként segíthetnek abban, hogy a diákok 

bővítsék tárgyi tudásukat, fejlesszék készségeiket, képességeiket. 
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“Ha törekvésünknek bármilyen akadály útját állja, találnunk kell egy másik, célunkhoz vezető utat.” – 

Margaret Burbidge 

Bevezető 

 

Hagyományos oktatási rendszerben, csak a tankönyv vagy a tanrend szerint hatékonyan tanítani 

olyan diákokat, akik naponta több órát töltenek számítógép előtt, a világhálón kutatva vagy 

játszva, szinte felesleges próbálkozás lehet. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a XXI. század 

diákjait akkor lehet motiválni és bevonni az órai tanulási folyamatba, ha gyakran villantunk fel 

olyan eszközöket, módszereket, amelyekkel ők tanórán kívül találkoztak valahol vagy éppen 

megválaszolandó kérdésként hozták be az órára. Ha ezek beépíthetők a feldolgozott témába, 

akkor sokkal figyelmesebbek, megmozgatják alkotó fantáziájukat, aktívak, cselekvő résztvevői 

a tanulási folyamatnak.  

A Nap, mint központi csillagunk, ragyogó égitest folyamatosan ott van a szemünk előtt, néha 

észrevétlenül természetes máskor pedig rengeteg kérdést vet fel, főként akkor, ha a napi hírek 

azzal riogatnak, hogy nem fognak működni a távközlési műholdak, telefonok, mert napkitörés 

vagy napfolt maximum van éppen. Ezek kapcsán a diákok azonnal felélénkülnek és hirtelen 

„mindent meg akarnak tudni” a jelenségről. Ebből viszont már lehet építkezni, tudományos 

projektek, műhelymunkák, kutatási és megfigyelési témák dolgozhatók ki. 

 

Napfizikai alapozás 

 

A Naprendszer központi csillaga a Nap, amelynek tömege több 750 szerese a többi égitest 

összesített tömegének. A Tejútrendszer sok csillaga között egy átlagos, úgynevezett G színkép 

osztálybeli sárga csillag (felszíni hőmérséklete 6500K körüli; ezt összehasonlítva például a 

wolfram olvadáspontjával, amely a földön található anyagok közül a legmagasabb 

olvadásponttal rendelkezik, 3695K vagyis 3422 0C, felmérhető a nagyságrendje). Összetételét 

tekintve plazma állapotban levő 73% hidrogén, 25% hélium és körülbelül 2% nehezebb fém 

alkotja. Szerkezeti szempontból elkülöníthető a mag, ahol a hőmérséklet 15 millió K körül és 

itt mennek végbe a magfúziós folyamatok, amelyek a Nap energiatermelést biztosítják, majd 

következik a sugárzási zóna (nagy energiájú röntgensugárzás), a következő réteg a konvektív 



zóna, amelynek meghatározó szerepe van a differenciális forgás kialakulásában, a fotoszféra (a 

Napnak a felszíni rétege, amit távcsövekkel is tanulmányozhatunk), ezt követi a kromoszféra 

és a napkorona.  

A Nap gömbszerű égitest, amely a saját tengelye körül forog, az egyenlítő mentén nézve 

nyugatról keletre. Ez egy igen bonyolult mozgás, mert a sugár körülbelül 70%-ig (sugárzási 

zóna) merev testként forog, a maradék részen (konvekciós zóna, kisebb anyag sűrűséggel) 

viszont folyadékszerű a mozgása. R. Carrington (1850-es évek) ismerte fel, hogy az egyenlítő 

menti részek gyorsabban, míg a pólusok lassabban forognak ( pólus<egyenlítő), ezt differenciális 

rotációnak nevezzük. A forgási szögsebesség szélességtől való függését a H. W. Newton, M. 

L. Nunn összefüggés adja meg: 

  𝜔𝛽 = 14,368 − 2,69 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛽    (1) 

A mágneses naptevékenységek (napfoltok, protuberancia, fáklyamezők, napkitörések stb.) 

szinte mindegyike a differenciális rotációhoz kapcsolható. (1. ábra) 

 

 
1.ábra a). A napfoltok feltűnőek az őket körülvevő fáklyamezők miatt. (forrás NASA) b). Egy napfolt részletes 

közelképe (forrás: Royal Swedish Academy of Sciences.) c) Napkitörés 2017. júl. 28. (forrás: NASA) 

 

A Nap fotoszférájának leglátványosabb képződményei a napfoltok. Távcsővel és néha 

védőszemüveg segítségével, szabad szemmel is jól megfigyelhető, tekintélyes méretű 

alakzatok. Távcsővel az elsők között Galilei figyelte meg a napfoltokat, 1609-ben, rajzokat is 

készített a megfigyelt alakzatokról és publikálta azokat (Csillaghírnök, 1610), amelyeknek 

akkor még nem ismerték az okait.  

 
2. ábra a). A Nap differenciális forgásának modellje, (https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/science-

feature/kalman-filtering-modeling); b). A Nap belső forgási profilja a helioszeizmológia alapján. A kéktől a 

pirosig fokozatosan nő a forgási sebesség. (https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/solar-convecton-and-mean-

flows-lsv); c). A napdinamó modellje: a mágneses fluxuskötegek eltorzulnak a differenciális forgás 

következtében, és a felszínre törnek, felcsavarodnak (https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0) 

A Nap plazma anyagának a működése egy magnetohidrodinamikai dinamó modelljével írható 

le. Mivel az egyenlítői terület gyorsabban forog, mint a pólusok környéke, a mágneses 

erővonalak megnyúlnak, torzulnak, majd felcsavarodnak. A további forgás miatt egy idő után 

https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/science-feature/kalman-filtering-modeling
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/science-feature/kalman-filtering-modeling
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/solar-convecton-and-mean-flows-lsv
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/solar-convecton-and-mean-flows-lsv
https://www2.hao.ucar.edu/hao-science/sun-dynamo-0


instabillá válnak, és a pólusokhoz közel felbomlanak, az így keletkező hurkok a csillag 

felszínét, a fotoszférát arra merőlegesen átfúrják. Egy-egy ilyen hurok két-két szárral 

rendelkezik (kilépő erővonal és visszacsatolódott erővonal), ennek megfelelően alakulnak ki a 

vezető és követő napfoltok. A mágneses erővonalak miatt ezek a napfolt párok ellenkező 

polaritással rendelkeznek. Ahogy a differenciális rotáció folytatódik, az erővonalak egyre 

kuszábbá válnak, a napfoltokat az egyenlítő felé húzzák, végül az egész rendszer felbomlik, a 

Nap mágneses pólusai felcserélődnek, és a kör újra kezdetét veszi. (3. ábra) Egy-egy ilyen 

ciklus hossza 11,2 év (S. H. Schwabe, 1843) körüli. A napfoltok általában csoportokban 

keletkeznek, és két csoportot alkotnak, amelyekben a mágneses tér ellentétes irányú.  

 
3. ábra A mágneses erővonalak felcsavarodása és felszínre törése, amely a napfoltok kialakulásához vezet. A 

folyamat napfolt minimumkor kezdődik, amikor az egyenlítőmenti gyorsabb forgás megnyújtja az erővonalakat, 

ezek felcsavarodnak, majd az eltorzult erővonalak felszínre törnek a 350 -400-os napszélességi körök mentén. 

Amikor nagyon sok erővonal a felszínre tör, akkor beszélhetünk napfoltmaximumról. A folyamatos differenciális 

rotáció miatt az erővonalak irányítása felcserélődik, és elkezdődik az újabb napfoltciklus. (Forrás: Clark, S. The 

dark side of the Sun, Nature 441, 402–404, 2006) 

 

A Hale-féle (1908) polaritásszabály, a naptevékenység természetére vonatkozó legfontosabb 

empirikus eredmény, ami azzal kapcsolatos, hogy a foltokat mágneses terük polaritása is 

jellemzi.  

• a foltcsoportok vezető és követő része ellentétes mágneses polaritású foltokat tartalmaz;  

• egy adott ciklusban az egyik (pl. az északi) félgömbön mindig egy adott polaritás a vezető 

a másik félgömbön pedig a másik. 

Fontos napfizikai tény, hogy ha az egyik féltekén a vezető folt északi mágnességű, akkor 

ugyanezen a napcikluson belül a másik féltekén a vezető folt mágnessége déli. Amint véget ér 

az adott napfoltciklus, és megkezdődik az újabb, a helyzet felcserélődik. Az előjelváltás mindig 

napfoltminimumkor következik be. Így az eredeti helyzet nem 11,2 hanem nagyjából 22 

évenként ismétlődik meg. A napfoltok élettartama általában néhány nap (kisebb napfoltok), de 

a nagyon nagy méretű foltok élettartama több hét is lehet. Minden napfoltnak két része van. 

Sötétebb belső mag, az umbra (4000K) és egy világosabb, szálas szerkezetű külső rész, a 

penumbra. (6000K). A színbeli eltérést a hőmérséklet különbség hozza létre. A napfolt 

hidegebb a fotoszféra többi részénél, körülbelül 1500-2000 K-el. Az umbra a folt leghidegebb 

része, ezért látjuk sötétebbnek. A felszínt áttörő mágneses erővonalak, a napfoltok esetén 

ellenszegülnek a hőt szállító áramlásoknak a konvektív zónában, és akadályozzák az energia 

szállítását a felszínre. Ennek eredményeképpen alakulnak ki az alacsonyabb hőmérsékletű folt 

részek, amelyek kevesebb fényt bocsátanak ki.  

Néha nagyon sok (maximum), máskor nagyon kevés (minimum) folt található a Napon. A 

lefedettséget az ún. Wolf-féle (1850) relatív számmal adjuk meg, az alábbi képlet szerint:  

R=k(10g+f)                                                         (2) 

ahol: f a Napkorongon látható összes folt száma, g pedig a foltcsoportok száma. A k egy 

összetett korrekciós tényező, amely függ a megfigyelés helyétől, a számlálás módjától és a 

távcsőre vonatkozó technikai adatoktól. Az R értékének időbeli változása is 11,2 éves ciklicitást 

mutat, ami a Nap mágneses terének 22 éves periódusú pólusváltásával függ össze. A múltban 

többször is voltak olyan periódusok, amikor a napfolttevékenység nagyon alacsony volt. Ilyen 



volt az úgynevezett »kis jégkorszak« is, amely a 17. sz. közepétől a 18. sz elejéig tartott. 

Jelenleg napfoltminimum van, és a 25. napfoltciklus kezdetén vagyunk. (4. ábra) 

    
4. ábra a) Napfoltok számának változása 1950-2020 során. (http://sidc.be/silso/monthlyhemisphericplot); b) A 

24. napfoltciklus során a napfoltszámok havi értékeinek a változása és 25. napfoltciklus kezdete, előrejelzett 

napfoltszám görbével (https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression) 

 

Módszertani megközelítés 

 

Azok a készségek, amelyekkel a XXI. század diákjának rendelkeznie kellene az iskolai 

tanulmányainak a befejezésekor a 4K-elve (vagy 4C) mentén határozhatók meg: kritikus 

gondolkodás (critical thinking), kommunikáció (communication), kooperáció (kollaboráció) - 

együttműködés (collaboration) és a kreativitás (creativity). Ezek azok az alapkészségek, 

amelyek képessé teszik majd a gazdasági élet mechanizmusainak a megértésére, a globalizált 

világunk hálózati rendszerében való kommunikálásra és az együttműködésre, valamint az 

innováció vezérelte iparban való helytállásra. Ehhez módszertani eljárásként a kutatásalapú, 

kíváncsiság vezérelte (IBL-inquiry based learning) vagy akár a projekt rendszerű (PBL-project 

based learning) tanulás lehet az egyik megoldás. Mindkét esetben a diákok egyéni ötletein, 

illetve a közös, együttműködésen alapuló munkáján van a fő hangsúly. A tanár nem az 

információk forrása, átadója, hanem mentor, facilitátor szerepet tölt be; segíti az egyes 

csoportokat abban, hogy saját ritmusban (képességeiknek, készségeiknek megfelelően) 

haladjanak a téma kidolgozásában, megértésében majd bemutatásában. A módszer hozadéka 

az, hogy a diákok aktív résztvevői a tanulási folyamatnak, motiváltak, mivel adott időhatáron 

belül kell a válaszokat megadni a felvetett témákra, megtanulják a hatékony együttműködés 

szabályait, az időmenedzsment alapjait, növekszik a felelősségvállalás a munkájuk iránt, 

megtanulnak kommunikálni a csoporton belül majd bemutatni nagyközönség előtt is az 

eredményeiket. 

A kutatás alapú tanulás módszerét ötvözve más lehetőségekkel (órai kísérlet, feladatmegoldás, 

adatfeldolgozás) a napfizika, asztrofizika néhány kérdése is feldolgozható a középiskolás 

diákokkal. A tanulási folyamat állandó kérdésfelvetésekből áll, amire megoldást keresnek a 

tanulók, a hipotéziseik bizonyítására, avagy akár cáfolására. Szakaszai: 

 

 
5. ábra A kutatás alapú tanulás folyamatábrája 

http://sidc.be/silso/monthlyhemisphericplot
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression


Napfizika témakörben három nagy kérdést jártunk körül: a nap differenciális forgásának a 

tanulmányozása napfoltok segítségével, a nap látszólagos mozgása az égbolton, illetve a 

naptevékenységek és az űridőjárás kapcsolata. 

1. A differenciális forgási sebesség meghatározása 

Felvezetés: “SIMPLICIO: … Egyesek szerint a napfoltok csillagok, melyek a Venushoz és a 

Merkurhoz hasonlóan keringenek saját pályájukon a Nap körül, és mikor elhaladnak előtte, 

nekünk sötéteknek látszanak, mert számuk igen nagy, és gyakran előfordul, hogy egy részük 

összetorlódik, majd ismét szétválik; mások a légkör tüneményeinek tartják őket, vagy a távcső 

lencséje okozta csalódásoknak stb. De én hajlok arra, sőt szilárdan meg vagyok róla győződve, 

hogy nagy mennyiségű különböző, átlátszatlan testekről van szó, melyek bizonyos mértékben 

véletlenül találkoznak össze, azért lehet egy-egy ilyen foltban sokszor tíznél több apró testecskét 

is megszámlálni, melyek szabálytalan alakúnak látszanak, mint a hópelyhek, a gyapjú vagy a 

rajzó szúnyogok. Változtatják kölcsönös helyzetüket, elválnak egymástól, majd ismét 

közelednek egymáshoz, különösen a Nap előtt, s mint középpont körül mozognak körülötte. 

Ámde azért még nem szükséges feltenni, hogy keletkeznek vagy megsemmisülnek, hanem csak 

azt, hogy időnkint a Nap mögé rejtőznek, időnkint, a Nap forrósága következtében, 

láthatatlanokká lesznek, mintha eltávoztak volna. Ha a mozgás első látásra változónak és 

szabálytalannak látszott is, éppen a legújabb megfigyelések alapján fogják kimutatni 

ugyanezeknek a foltoknak a visszatérését adott idő múlva. Ez látszik számomra az eddig talált 

megoldások közül a legcélszerűbbnek, mely számot tud adni az említett tüneményről, anélkül, 

hogy az Ég változatlanságának tételét el kellene ejteni.” (G. Galilei: Párbeszédek a két 

legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról).  

Probléma beazonosítása: A fenti kijelentés cáfolása a napfoltok tanulmányozásával  

A felvetett probléma illusztrálására, a hipotézis bemutatására készítsetek egy rövid filmet a 

biteable (https://app.biteable.com/login) ingyenes alkalmazással, amellyel a téma bemutatható 

a többi csoport számára. 

Kutatás: olyan adatbázisok felkutatása, amelyekben a napról készült (hiteles) képek vannak 

különböző technikával, többféle elektromágneses szűrővel készítve. Miért van szükség 

elektromágneses szűrőkre? Hogyan és mivel készíthetők ilyen felvételek? 

Keressetek egy hiteles Nap-tevékenység adatbázist (például a Debreceni Napfizikai 

Obszervatórium vagy a Solar Monitor) és töltsetek le 12-14 darab különböző napon, de 

lehetőleg azonos időpontban rögzített képet 2011-2017 közötti időszakból. (6. ábra) Miért 

ajánlott azonos időben készített képeket válogatni? 

 

 

 

 

 

https://app.biteable.com/login


6. ábra Az 12677-es napfolt fejlődésének követése a megjelenésétől az eltűnéséig- magnetogramok segítségével a 

Solar Monitor adatbázisából vett képekkel (www.solarmonitor.org) 

 

a). Hogyan lehet meghatározni a nap forgási sebességét a fotók felhasználásával? Készítsetek 

gif vagy movie típusú animációt (például az Aladin Sky Atlas szabad felhasználású szoftverének 

a segítségével, https://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading), majd 

találjatok ki egy olyan módszert, amelynek a segítségével meg tudjátok becsülni a forgási 

periódust. Hasonlítsátok össze a kapott eredményt az egyenletes körmozgás törvényeivel 

meghatározott értékkel: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋∙∆𝑡

∆𝛼
                                                    (3) 

-forgási szögsebesség; 

T-forgási periódus; 

α- elfordulási (középponti) szög; 

t- a megfigyelés időpontja; 

b). Válasszatok 4-5 képet, amely ugyanarról napfoltról készült különböző időpontban. (7. ábra) 

 

7. ábra A 2011. január 1-9 közötti napfolt követése a megjelenésétől az eltűnéség a SOHO adatbázisából vett 

képekkel (https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html) 

A képek felhasználásával és a fenti összefüggés segítségével (3) határozzátok meg a forgási 

periódust, majd hasonlítsátok össze a másik módszerrel meghatározott értékkel. Értelmezzétek 

a kapott eredményt. Hasonlítsátok össze az eredményt egy olyan napfoltsorozatéval, amely a 

nap egyenlítőjének közelében helyezkedik el. Magyarázzátok meg a különbségeket. 

A diákok beszámolóiból (ppt, prezi, kisfilm) az derült ki, hogy az egyenlítőhöz közeli (7o-os 

helioszélesség) napfoltokra kapott forgási periódus 26,31787 nap, a távolabbi foltok (38o-os 

helioszélesség) esetén pedig 28,765 nap, ami igazolja a differenciális forgást.  

2). Merre is van nyugat? Mennyire pontos az V. osztályban tanult meghatározás 

„Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél”?  

Feladat: Dolgozz ki egy projektet, ennek meghatározására. A nap mozgását több hónapon 

keresztül kell követni (napkelte vagy naplemente), dokumentálni kell a megfigyeléseket, majd 

következtetéseket megfogalmazni. (8. ábra) 

 

 
8. ábra Naplemente 2016. nov.20- dec. 11. (Harkó Cs. projektje) 

http://www.solarmonitor.org/
https://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html


A projekt eredményeinek a bemutatásakor fény derült arra, hogy a nap nem mindig ugyanabban 

a pontban kél vagy nyugszik, ez függ a megfigyelő helyétől (szélességi kör), a megfigyelés 

időpontjától. Eléggé hosszú ideig végezve a megfigyelést, megmérve a különböző 

időpontokban rögzített naplemente helyei közötti távolságot, megbecsülhető a földről (mint 

rögzített megfigyelő) észlelt látszólagos keringési sebesség.  

 

 
9. ábra A Nap mozgásának a bizonyítása lyukkamerás megfigyeléssel. (a X.G. diákjainak projektje) 

 

3. Problémafelvetés: „Az elmúlt ezer év klimatikus viszonyainak rekonstruálása 

egyértelmű melegedést mutat a XVII. századtól kezdődően, amely drámai mértékben felgyorsult 

az elmúlt 100 évben. Számos tanulmány szerint a 20. századi ugrás az atmoszférában található 

üvegházhatású gázok koncentrációjának – nagyrészt emberi tevékenységből bekövetkező – 

növekedésével magyarázható, bár emellett valószínűleg a Föld klímarendszerének természetes, 

kisebb változásai is szerephez jutottak. Mindazonáltal egy harmadik lehetőség is szóba került: 

a Nap kisugárzott fényteljesítménye esetleg növekedett.” (Molnár Péter, Csillagászati 

hírportál, 2006) 

 

Tudományos alapozás: A modern űrkutatási eszközökkel (SORCE-2003, DKIST-2020, Parker 

Solar Probe, Solar Orbiter, SDO, stb.) végezett mérések azt igazolják, hogy a Nap, általunk 

észlelt látható tartományba eső, fényessége kevéssé változik a napfoltciklusok során 

(mindössze 0,1%-ot), azonban az elektromágneses spektrum UV összetevője akár 8%-os is 

lehet. Ha nagy energiájú, megnövekedett mennyiségű sugárzás éri az atmoszférát, akkor a 

termoszféra hőmérséklete növekedni fog, ami befolyásolja a légkörben végbemenő kémiai 

folyamatokat. V. Maliniemi (Oulu Egyetem, Finnország) és kutató csoportja tanulmányozta a 

geomágneses, a vulkáni tevékenységek, valamint a téli felületi légmozgás és 

napfolttevékenységek közötti kapcsolatot a XIX. századtól napjainkig és arra a következtetésre 

jutottak, hogy lineáris regresszió állítható fel közöttük (2018).  

 

 
10. ábra A kozmikus sugárzás, a földi hőmérséklet és a napfoltciklus között lehetséges kapcsolata (1958-2016) Az 

Oulu-Finnország és Bishop- Kalifornia neutronfigyelő állomás mérési adatai 2015-re a kozmikus sugárzás 

erősségének növekedését mutatják, a napfolt minimumok idején. A kozmikus sugarak segítségével figyelemmel 

kísérhető a Földet is elérő részecskezáporok (napkitörések, napszél, stb.) hatásai. Sok éves megfigyelés 

kimutatta, hogy a kozmikus sugár erősségét a helioszféra mágneses tere szabályozza: amikor napfoltmaximum 



van, a Nap mágneses mezője is nagyon erős, és a kozmikus sugarak intenzitása csökken a Földön. Ha nincsenek 

foltok (napfolt minimum), a mágneses mező gyengül, és ilyenkor sokkal több kozmikus sugárzás jut a földre is. A 

kozmikus sugárzás részecskéi ütközve a légköri atomokkal ionizálják azokat vagy másodlagos részecskéket 

keltenek, de ezek ritkán jutnak a felszínre, viszont befolyásolhatják a légi utazást vagy a magaslégköri 

telekommunikációs eszközöket. (Forrás: http://news.spaceweather.com/cosmic-rays-are-intensifying  és 

https://www.climate4you.com/Sun.htm#NOAA) 
 

A napfoltciklus minimum idején a légköri hőmérséklet enyhén emelkedik, a páratartalom pedig 

enyhén csökken, ugyanakkor a kozmikus sugárzás mért erőssége növekedik. A megnövekedett 

részecskezápor forrásai a napkitörések, a napszél lehet, amely nemcsak bolygónkat, hanem az 

egész Naprendszert érinti. Mivel a föld felszínén végbemenő természeti jelenségek, 

életfolyamatok mind a Napból érkező fény és energia függvényei, ésszerű a kérdés, hogy a 

naptevékenységek milyen módon befolyásolják központi csillagunk energia háztartását, illetve 

annak változásai miként befolyásolják a földön végbemenő történéseket. 

Feladat (irányított kutatás): Készítsetek egy összehasonlító tanulmányt (dolgozatot) a földrajz 

és biológia órákon tanultak (időjárás, klíma, globális felmelegedés, környezetvédelem, növény 

és állatfajok fejlődése vagy kipusztulása stb.) és a napfizika által előrevetített időjárási, 

klímaváltozási kérdésekről. Miért fontos a Nap és a napfoltok tanulmányozása? Milyen 

kapcsolat létezik a naptevékenység és űridőjárás, asztrobiológia között?  

 

Összegzés 

 

A modern tudományok, főként az újonnan megjelenő határtudományok, mint a biofizika, 

asztrobiológia stb. által felvetett kérdések mind olyanok, amelyeket a még iskolapadban ülő ifjú 

kutatók fognak megválaszolni. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy már a középiskolában, az 

órai tananyagba beépítve (feladatok, kutatómunka, kísérletek, projektek) a diákok közelébe 

hozzunk olyan kérdéseket, amelyek ezekhez a területekhez tartoznak. A fenti témák újszerű 

feldolgozása által olyan készségeket, képességeket tudunk fejleszteni, amelyek segítenek a 

diákok egyéni értékeinek a kibontakoztatásában, fejlődésében. Egy problémaként felvetett 

tudományos szöveg értelmezése, annak kreatív feldolgozása, egyéni vagy csoportos munka 

során lehetővé teszi, hogy a tankönyvi olvasmányok mellett valódi tudományos, technikai 

írásokkal találkozzanak a diákok, látszólag egymással nem összefüggő dolgok között 

fedezzenek fel rejtett kapcsolatokat, ezáltal bővítve saját tanulási eszközeiket, tudásukat. 

A napfizika bonyolult és aktuális kérdéseinek beépítése a fizika tanításába, olyan lehetőségeket 

tár fel a tanár és a diák számára, amelyek hatékonyabbá tehetik az iskolai munkát, egy iskolai 

tananyagon túli téma megismerése által. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók 

szívesen kapcsolódnak be ilyen feladatokba, még akkor is, ha kezdetben elutasítják a témát 

vagy félnek tőle, mert bonyolultnak tűnik. De az együttműködő tanulás, egyéni feladatok 

megoldása, majd az összegzés mindannyiuk számára érthetővé teszi a feldolgozott témát, 

egyéni ritmusban és kreatív ötleteik felhasználásával tudnak értéket alkotni. 

 

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-

pedagógiai Kutatási Programja támogatta. 
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Abstract 

 

În didactica fizicii de liceu există multe oportunități de a trata teme și domenii legate de științele 

modern sau de a discuta subiecte care nu fac parte din programa noastră școlară, dar sunt de 

interes pentru elevi sau posibilități de motivare a elevilor de către profesor. Acestea includ 

probleme de astronomie, astrofizică cu care elevii se întâlnesc prin intermediul mass-media sau 

pur și simplu când privesc cerul înstelat. 

Fizica solară, petele solare, spiculele solare sau călătoriile spațiale sunt subiecte noi care 

stârnesc curiozitatea elevilor, dar pot fi incluse în lecții atunci când predăm optica (studiul 

telescoapelor, radiațiile soarelui), dinamică (mișcarea planetelor, dinamica cerească) sau chiar 

în lecțiile despre undele electromagnetice. În cele ce urmează, prezint o posibilitate de a trata 

aceste teme la nivel de liceu prin metode noi. Prin aceste întrebări interesante predarea fizicii 

devine mai atractivă și ajută elevii să își extindă cunoștințele, să își dezvolte abilitățile și 

capacitățile. 

 

Cuvinte cheie: pete solare, educație, predarea fizicii 

 

In the teaching of high school physics, there are many opportunities to venture into areas or talk 

about topics that are not part of the (Romanian) school curriculum but are objects of interest for 

students or opportunities for teacher to motivate them. These include astronomical, 

astrophysical issues that come across through the media or simply staring at the starry sky. 

Solar physics, sunspots, space weather are new topics that arouse students' curiosity, yet can 

also be easily incorporated into the curriculum when teaching optics, dynamics, or even 

electromagnetic waves. In the followings, I will show an opportunity on how these exciting 

questions can be incorporated into the teaching of physics, and how they can help students to 

expand their knowledge, develop their skills and abilities. 

 

Keywords: sunspots, physics education, high school physics 


