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táblagépét, amelynek neve iPad Pro lesz. Az új eszköz értékesítése novemberben kez-
dődhet, a kaliforniai konszern október végétől fogadja majd az előrendeléseket. Az 
Apple a bemutatóra a San Fransiscóban lévő 7000 férőhelyes Bill Graham Auditóriu-
mot bérelte ki. A 9to5Mac nem biztos a szeptember 9-i időpontban, ugyanis egyes for-
rások szerint a társaság eljátszott azzal a gondolattal is, hogy egy külön októberi rendez-
vényen mutatja be az iPad Pro tábla PC-t. Az új változat belső neve J98/J99 és az ope-
rációs rendszere az iOS 9.1 lesz, amelyhez jár majd a Siri-optimalizálás és digitális toll. 
Az operációs rendszer emellett támogatni fogja a Force Touch funkciót, vagyis képes 
lesz különbséget tenni a finomabb és a keményebb érintések között. Ezenkívül a tábla-
gépet ellátják egy oldalsó integrált hangszórópárral is. Az iPad Mini 4 vékonyabb lesz a 
jelenleg is kapható elődjénél, gyorsabb processzort kaphat és az iOS 9 alatt támogatja 
majd a Splitscreen üzemmódot. Emellett jobb kamerával is felszerelhetik. A 9to5Mac 
végül arra is kitért, hogy szintén készül az iPad Air új verziója, amely 2016-ban kerülhet 
a boltokba. 

 

Szuperolcsó tablettel támad az Amazon 
Az Amazon már nehezen tud új vásárlókat csábítani drágább tabletjei felé, ezért új 

piacok után néz. Nem meglepő, hogy az olcsóbb szegmensben próbál piacot szerezni. 
Az online kereskedőcég azt tervezi, hogy még az ünnepek előtt piacra dob egy hathü-
velykes, 50 dolláros tablettet. Ez pont fele annyiba kerül, mint a most kapható hathü-
velykes, Kindle Fire HD. A lépés bejöhet azoknak a vásárlóknak, akik egyszerű tabletet 
szeretnének, amelyen filmeket nézhetnek, vásárolhatnak az Amazon boltjában. Persze 
az olcsó tableteknél mindig van valamilyen hátrány, például rosszabb a kijelzője, keve-
sebb ideig lehet használni egy feltöltéssel. Az ötven dolláros tabletnél például valószínű-
leg csak monó hangszóró lesz, nem sztereó. Az olcsó tablet mellett a cég azért tovább 
fejleszti a többi modellt is, a tervek szerint egy 8 és egy 10 hüvelykes gépet is bemutat-
nak még idén. A lényeg, hogy a tabletek a többi részleg eladásait is segítsék, így ahogy 
ezt a cégtől megszoktuk, integrálva lesznek azok az alkalmazások, amelyekkel könnyen 
lehet filmeket streamelni, e-könyveket olvasni és vásárolni. Jeff Bezos, az Amazon ve-
zérigazgatója már egy ideje megjelölte a célárat a tableteknek és az e-könyv-olvasóknak. 
Ez 50 dollár lenne. A tabletekkel ezt most elérnék, de a legolcsóbb Kindle-olvasó 79 
dollárba kerül. Túl drága az e-tintás kijelző ahhoz, hogy lejjebb vigyék az árát. 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 

 

 
 

 

Fizikai MARADJ TALPON! 

I. rész 
Jelen évfolyam számaiban a Vetélkedő – a TV-ből megismert ismereti vetélkedő mintájára 

– fizikai fogalmak megfejtéséből áll. Küldjétek be a megfejtéseket (a 12 fizikai fogalmat) a lap 
szerkesztőségébe Vetélkedő 2015-2016 témamegjelöléssel a kovzoli7@yahoo.com címre a lap-
szám megjelenését (kézbe vételét) követő héten. A levélben adjátok meg a neveteken kívül a 
telefonszámotokat, az osztályt, az iskolát, a helységet és a felkészítő tanárotok nevét is.  
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Egészítsétek ki az alábbi táblázatokat a hiányzó betűkkel! 
 

1. Bizonyos esetben a megtett úttal azonos távolság 
 L  Z L S 

 

2. Ha belenézünk, néha nagyítva, néha kicsinyítve mutat minket 
G   T K  

 

3. Vezetőképessége a hőmérséklettel együtt növekszik 
 E  M T R 

 

4. Egy test tömegének a térbeli összpontosítása 
  M  G K P N  

 

5. Egy test nyugalomból történő kimozdítását akadályozó tényező 
  P D S 

 

6. Gyorsaság 
 E  E É  

 

7. A fizika ennek formáival és az átalakulásaival foglalkozik. 
E  E A 

 

8. A nevét onnan kapta, hogy felgyújtja az oda helyezett testeket 
 Ó  S Z T 

 

9. A fülünkkel érzékeljük 
 A  G H M 

 

10. Elemi részecskék, amiből a nukleonok is felépülnek 
K  A K 

 

11. Egyes mechanikai energiaformák átalakulását kifejező összefüggés 
M N A T L 

 

12. A negyedik halmazállapot 
 L Z A 

 

Versenyfelhívás – táborozási lehetőséggel! 
Egy VI–XI. osztályos tanuló részére (sorsolással) azok közül, akik rendszeresen be-

küldik a helyes megfejtéseiket, azaz TALPON MARADNAK, biztosítjuk az EMT 
2016. évi Természetkutató táborának a költségeit.  

 
 
 
A tavalyi FIRKA-évfolyamban – FIZIKUS ▪ Fizikai témájú társasjáték címmel – ver-

senyfelhívást is közöltünk. 
E vetélkedőre Bala Szende, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum X.B. osztá-

lyos tanulója (felkészítő tanár: Gál Katalin) küldött be megoldást.  
A Szende által javasolt társasjáték az alábbi linken tekinthető meg: 
https://goo.gl/vWtCbJ 
Gratulálunk a nyertesnek! 

  


