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A végső sorrend tehát a következőképpen alakult: 2, 4, 5, 3, 1 
A tevékenységek végén ún. kilépő-cédulákon kikértük a résztvevők véleményét azzal 

kapcsolatban, hogy melyik tevékenység mennyire volt érdekes a számukra. A következő 
eredmények születtek 

 
Benyomások (zárójelben a válasz gyakorisága) 
„Nagyon vagány volt, felkeltette az érdeklődésemet. Nagyon tetszett az óra, Ez a 

foglalkozás, nap tetszett a legjobban (2). A bevezető nagyon jó volt. Jó volt, minden jó 
volt (3). Tetszett a nyugodt hangulat, ami szokatlan a fizika versenyeken. A feladatok el-
terelték a figyelmemet a fáradtságról. Szórakoztató volt, élveztem minden percét. Jól 
éreztem magam. Sokat tanultam (3), várom a nyolcadikos anyagot. Jó a logika és a hu-
mor bevonása (2). Kezdem megkedvelni a fizikát, kicsit közelebb kerültem hozzá, új ol-
dalról ismertem meg a fizikát (2).” 

Javaslatok 
„Több kísérlet, gyakorlati anyag (3). Tartsuk a foglalkozásokat a szabadban. Legyen 

sok játékos óra, kísérlet, előadás. Több időt hagyni a megoldásokra. Sok volt a matema-
tika a fizika napon. Több számolós feladatot szeretnék.” 

A grafikonból az a következtetés vonható le, hogy a táborban, ahol vannak fizikát 
kedvelő tanulók általában az olyan feladatokat szeretik a diákok, amelyek:  

• tudást is feltételeznek (Fibonacci számsor, négyzetek),  
• érdekesek (gyufaszálas feladatok), 
• szórakoztatóak (pénzérme kivétele),  
• amelyek logikus gondolkodásra késztetnek és kreativitást igényelnek (barkoch-

ba feladatok), 
• lehetővé teszik számukra a kísérletezést. 

Ha a humor is jelen van az előadásban, akkor az előadó minden bizonnyal sikerre 
számíthat. 

Végül megosztunk egy „találmányt” azokkal, akiknek a jövőben rögtönzött táblára 
lesz szükségük. Ha felvágnak egy olyan műanyag tasakot, amelynek fehér a belseje, fel 
lehet ragasztani a falra, és törölhető filctollal írhatnak rá. 
 

Foglalkozásvezető: Dr. Kovács Zoltán,  
a kolozsvári BBTE docense 

 
 
 

 
 
Aki még nem hiszi el, hogy befejeződött a vakáció, és ismét tanulni kell, vagy csak 

egyszerűen kikapcsolódni vágyik az első házifeladatok után, kipróbálhatja a 
szerencsekerek.eu honlapot. A honlapon egy magyar nyelvű szerencsekerék stílusú játék-
ban teheted próbára tudásodat, ügyességi és logikai online flash játékokkal játszhatsz, és 
freeware teljes játékokat tölthetsz le ingyen. Informatikus beállítottságúaknak igen érde-
kes logikai játék a 4096 nevű, de például sok gyufás feladat is található a gyűjteményben. 
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Jó böngészést! 

K.L.I. 
 

 

f á airk csk
 

 

 -fizikusok versenye 

VII. osztály  
 

 
 

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a) Van-e a Földnek tömege? Hát súlya? (magyarázd) 
b) Két deformált gumicsövet látunk és feltüntettük a keletkezett rugalmassági erőket 

is. Milyen a két gumicső alakváltozása: megnyúlás vagy összenyomódás? (magyarázd) 

 

c) Mikor nulla a forgatónyomaték egy adott pontra vonatkozólag? (magyarázd) 
d) Miért hajol előre az ember, ha zsákot visz? 
 
2. Két erőt ábrázoltunk:  
az F1 erőt (lépték: 1 cm = 10 N) és az F2 erőt (lépték: 1 cm = 20 N). 
– Mekkora a két erő számértéke? (3 pont) 
– Melyek a közös elemei az F1 és F2 vektoroknak? 

 


