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Találós kérdések 
V. rész 

 
A jelenlegi évfolyamunkban fizikai fogalmakkal kapcsolatos találós kérdések szere-

pelnek. Az a feladat, hogy a Firka-szám kézbevételekor éppen tanult fizikai fogalmak 
közül egyikkel kapcsolatban ti is szerkesszetek egy találós kérdést, majd minden sorát 
lássátok el tudományos magyarázattal is. Minden számban mintaképpen mi is bemuta-
tunk egy-egy találós kérdést. Az általatok szerkesztett találós kérdéseteket az értelmezé-
seitekkel együtt küldjétek be a szerkesztőségünk címére (emt@emt.ro) legkésőbb a kö-
vetkező Firka szám megjelenéséig. Az utolsó rész megfejtését június 10-ig kell bekülde-
ni. Leveletek tárgyaként írjátok fel sorszámmal a Vetelkedo  szót. Minden beküldött meg-
oldáshoz kötelezően mellékeljétek az adataitokat is: név, lakcím, telefon, iskola teljes 
neve, címe, osztály, fizikatanárotok neve. A megoldásokat pontozzuk. A legtöbb pontot 
szerzett tanuló egyhetes nyári táborozást nyer az EMT 2007. június-végi természetkuta-
tó táborába, az utánuk következők pedig jutalmat kapnak. 

 

Példa: 
Találós kérdés Értelmezések 
Ha magas, télen örömöt okoz, 
nyáron meg szenvedést. 

A magasabb hőmérsékleti értékek télen ked-
veznek, nyáron kánikulához vezetnek. 

Amikor saját magunknak magas, 
betegek vagyunk. 

A hőemelkedés betegséget jelent. 

Egy dán herceg vette  
pártfogásába, 
meg egy angol lord. 

A legismertebb hőmérsékleti skála a  
Celsius-féle, de a fizikában a Kelvin-skálát 
alkalmazzuk. 

És minden nap odafigyelünk rá. A meteorológiai jelentésben szerepel. 
Találd ki, mi az? (hőmérséklet) 

Fizikából javasolt témák 
6. oszt. A mágnes 
7. oszt. A munka 
8. oszt. Villanymotor 
9. oszt. Az ütközés 
10. oszt. Az ellenállás 
11. oszt. Az elektromágneses hullám 
12. oszt. A relativitás 
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