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Vetélkedő � 2000
A FIRKA 2000�2001 évfolyamának számaiban a KINEK A MONDÁSA? című vetél-

kedőben egy-egy híres embertől (természettudóstól, filozófustól) származó gondolatot köz-
lünk. A feladat az, hogy a megadott három név közül kitaláljátok, kitől származik a mondás.

A KERESD A HIBÁT! című rajzon öt tárgyi hibát rejtettünk el. Küldjétek be a he-
lyes megfejtést az adataitok � név, osztály, tanár, iskola, város � megadása mellett (a
híres ember nevét a róla szóló rövid ismertetéssel, valamint a hibák megjelölését a he-
lyes változattal együtt)! A helyes megfejtést beküldő tanulókat díjazzuk.

Kinek a mondása?
"Hogy milyen hatás vagy hajlam ez valójában: vajon a fénysugár vagy a közeg forgó vagy rezgő

mozgásából adódik, vagy valami más oka van, itt nem vizsgálom...Megelégszem a puszta tény leszöge-
zésével, hogy a fénysugár � ilyen vagy olyan oknál fogva � váltakozva hajlamos arra, hogy visszave-
rődjék vagy törést szenvedjen."

1. Snellius 2. Descartes 3. Newton

Keresd a hibát!

Megoldásaitokat a Firka 6. számának megjelenéséig fogadjuk el!

Az Firka 3-ban közölt feladványok megoldásai:
Kinek a mondása: 2. Newton;
Keresd a hibát: 1. A fajlagos ellenállás mértékegysége az Ωm; 2. A konyhasó 10%-os

vizes oldatának fajlagos ellenállása mintegy 8⋅10-2 Ωm; 3. A voltmérő gyakorlatilag
semmilyen feszültséget nem mutat; 4. Az ampermérő sarkai fordítva vannak az áram-
körbe kötve; 5. A vezetékek helytelenül kapcsolódnak az izzóhoz.

Kovács Zoltán
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