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verseny idején.  Csak az a baj, hogy néha vannak kétértelmû kérdések, vagy van, amikor
nincs tisztán fogalmazva és nem lehet pontosan tudni, hogy milyen választ várnak el tõlem.
És ilyenkor csak vakarom a fejem…  De ennek ellenére jövõben is szeretnék benevezni a
versenyre, remélem folytatódik.”

(Mátyás Emese, X. oszt., Gyergyószentmiklós, Salamon Ernõ Líc.)

„Az én véleményem errõl a versenyrõl a következõ: második éve, hogy részt veszek ezen a versenyen, és
szerintem nagyon hasznosak az itt feltett kérdések. Ezekkel a kérdésekkel kibõvítjük az iskolában tanult
anyagot és sok érdekességet ismerünk meg. Lehet, hogy másképp nem olvasnám a FIRKÁT, de a verseny-
nek köszönhetõen olvasom és nem bántam meg. ”

(Fehérvári Csaba, X. oszt. Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Líc.)

 „Nehezebb személyes véleményt írni, mint ahogy gondoltam, mert ezt nem lehet egyetlen lexikonból sem
kikeresni (ebbe egész jól belejöttem a verseny alatt). Azt szeretem ebben a versenyben, hogy nem pusztán
kémiával, hanem biológiával és környezetvédelemmel is foglalkozik, és a kérdések mindig valamilyen mér-
tékben az aktuális emberi problémákhoz fûzõdnek. A kísérletek érdekesek, «elérhetõek» és tényleg öröm el-
végezni õket, habár egyeseket csak az iskola keretén belül lehet megvalósítani a felhasznált anyagok miatt.
Számomra azért is hasznos végigkövetni a versenyt, mert sok olyan dologra hívja fel a figyelmemet – amiket
aztán többé-kevésbé meg is jegyzek -, ami hasznos lesz majd az egyetemen sõt azután is. Köszönöm, hogy
részt vehettem és jövõre is szeretnék csatlakozni a versenyhez.”

(Minier Tünde, XI. oszt., Gyergyószentmiklós, Salamon Ernõ Líc.)

 „Szerintem a Takács Csaba Kémia Emlékverseny nagyon érdekes, sok érdekességgel van elhalmozva,
sok figyelmet fektettek a kísérletekre és a rejtvényekre. A ’98/99-es verseny nagyon tetszett és érdekes is
volt, mivel sok mindent tanultam belõle. Viszont  nagyon  szeretném, hogy ha a kémia történetét sem ha-
nyagolnák el. ”

(Nyulas Edit, XI. oszt. Marosvásárhely, Mezõgazdasági Líc.)

Versenyszervezõ: Horváth Gabriella kémiatanárnõ
Marosvásárhely, Bolyai Farkas Líceum

Kísérletezõk versenye

2. Elektronikus eszközökbõl metronóm

A metronóm a zenei taktust megadó óraszerkezet, kívánt ütemû ketyegéseket hallat.
Johann Mältzel (1772–1838) német mûszerész  találmánya.

Útmutatás: Rádió-TV javító mûhelybõl, vagy elektronikus alkatrészeket árúsító üzletbõl
szerezzük be az ábrán látható eszközöket: két, bármilyen típusú hangfrekvenciás szilícium-
tranzisztort (egy npn  és egy pnp típusú), egy hangszórót, egy 10 µF értékû elektrolit konden-
zátort, egy 10 kΩ  értékû ellenállást és egy 50 kΩ-os potenciométert. A 9 V-os telep helyett
két sorba kötött 4,5 V-os zseblámpaelem is megfelel. A forrasztások elvégzéséhez forrasztó-
pisztoly (páka), forrasztócín, és természetesen szigetelt vezetõ is szükségeltetik. Az anyagok
kiválasztásához és a forrasztások elvégzéséhez kérjük a szaktanár segítségét. Fontos a tran-
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zisztortípusok, az elektrolitkondenzátor és a telep helyes bekötése! A ketyegés gyakorisága, a
frekvencia a potenciométer segítségével állítható.

Bibliográfia
1] Kovács Zoltán: Fizika VI. Segédkönyv. YOYO ONLY Kft. Kolozsvár, 1998.
2] Mims, F.M.: Elektronika alapfokon. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest, 1989.

Küldjétek be a szerkesztõség címére az eszköz mûködési elvének rövid leírását, a
mûködésrõl szóló igazolást, és ha lehetséges, az eszközrõl készített fényképet vagy rajzot! A
leírás mellett adjátok meg a neveteket, iskolátok, osztályotok, fizikatanárotok nevét, valamint
az iskola postacímét! A legjobb válaszokat jutalomban részesítjük.

Kovács Zoltán
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Pályázat kísérleti fizikából
A József Attila Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diá-

kok (9-12. évfolyam) számára.
Az 1999/2000-es tanévben az alábbi témában lehet pályázatot benyújtani:

Kísérletek az atomfizika témakörébõl
A pályázat két fordulós, az elsõ fordulóban a kísérlet lényegét leíró dolgozattal lehet részt venni. A

beadott munkában (amely tartalmazhat fotókat, rajzokat, táblázatokat, grafikonokat stb. is) vázolni kell
a nem, vagy kevéssé ismert kísérletek elvégzésének menetét, az alkalmazott módszereket. A pályamun-
kában fel kell tüntetni a felhasznált forrásmunkákat is. A pályázatok értékelését szakmai zsûri végzi. A
legjobb dolgozatot készítõk jutnak a második fordulóba, ahol a kísérleteket „élõben” is be kell mutatni
a zsûri elõtt. A pályázatok végsõ sorrendjét a bemutatás után állapítja meg a zsûri.

Pályázni lehet: egyénileg, vagy 2 fõs „csapattal”.

A pályázat díjai:
I. díj 20.000 Ft
II. II. díj 10.000 Ft
III. III. díj 5.000 Ft

Az elsõ 5 helyezett munkáját oklevéllet is jutalmazzuk.
A konzultáló, illtetve felkészítõ tanár a díjazott diák(ok)kal megegyezõ értékû jutalomban
részesül.
A dolgozatot két példányban kell benyújtani. A maxirnális terjedelem 10 oldal lehet. A pályázat

jeligés, ezért a dolgozaton csak a jeligét szabad feltüntetni. A pályázó(k) adatait (lásd alább) zárt, a dol-
gozat jeligéjével ellátott borítékban mellékelni kell:

1.  a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma,
2.  a pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszáma,
3.  a felkészítõ tanár neve.

A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni „Pályázat kísérleti fizikából” megjelöléssel:
DR. Szatmári Sándor tanszékvezetõ egyetemi tanár, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, 6720 SZE-

GED, Dóm tér 9.

Beküldési határidõ: 2000. február 1.

(A 2. forduló megtartására ezt követõen kb. 1 hónapra kerül sor.)
A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre válasz kérhetõ DR. MOLNÁR MIKLÓS egyetemi

docenstõl (tel.: (62/454-358, e-mail: mmiklos@physx.u-szeged.hu).

Pályázat
Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája

Kolozsvár, 2000. február 19.

A kolozsvári BBTE Módszertani tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok számára négy szak-
területen (matematika, fizika, informatika, környezetvédelem) végzett eredeti tudományos kutatások
angol nyelvû bemutatójára. Az egy oldalon angolul megfogalmazott beszámolót (címük, telefon-
számuk feltüntetésével) kérjük az alábbi címre 2000. február 1-ig eljuttatni: Dr. Kovács Zoltán, 3400
Cluj-Napoca, Str. M. Kogãlniceanu nr. 4. Metodica predãrii fizicii. A beszámolók alapján
hívjuk meg a kolozsvári elôdöntôre, 2000. február 19-én 12 órára, a fenti címre azokat, akiknek a
pályázatát elfogadtuk. Ekkor a versenyzôk 10 percben, angol nyelven bemutatják a zsûri elôtt az
eredményeiket. A gyôzteseket díjazzuk. Közülük  választjuk ki azokat, akiket a 2000 áprilisában Hol-
landiában sorra kerülô döntôbe javasolunk. A hollandiai utazás költségeit a versenyzôknek maguknak
kell megszerezni. Érdeklôdni telefonon az esti órákban: 064-139548.
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