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nyege az optikai szál (más néven üvegszál) lehetőségeinek újfajta kiaknázása. Az optikai 
kábel vagy szál rendkívül tiszta kvarcüvegből vagy műanyagból készül, és többrétegű 
védőburok veszi körül. A fény az üvegszálban sorozatos fénytörésekkel terjed, de 
mindvégig a szálon belül marad. Átmérője jóval kisebb a hagyományos kábelekénél. Az 
optikai szálban az adatok fénysebességgel terjedhetnek. További hatalmas előny a szak-
emberek állítása szerint, hogy mivel az optikai szálas mikrochip előállítása nem drága, a 
leendő szupergyors internet-szolgáltatások elvileg egy centtel sem fognak többe kerülni, 
mint a maiak. 

(www.stop.hu, www.mti.hu) 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 
 

Kísérletek papírral és kartonnal 
 

1. Végy egy rajzlapot és rajzolj rá egy kört. A körzővel oszd fel a kört hat részre. (A 
kör sugara pontosan hat részre osztja a kört). Mindenik általad berajzolt ponttól a körön 
húzzál a körzővel egy-egy körívet a kör fölött és a kör alatt, amint az az ábrán látható., 
majd kösd össze a pontokat úgy, hogy az ábra szerinti csillagot kapd. Vágd ki a kapott 
csillagot és mindenik ágának mindkét oldalát fesd ki úgy, hogy mindenik ág más-más 
színű legyen. Hajtsd be a csillag ágait. Az így kapott „virágot” tedd egy tányérban levő 
víz felszínére, s meglátod pillanatok alatt a „virág” kinyílik. A kísérlet igazolja a papírban 
levő hajszálcsövek létezésést, melyek amikor megtelnek vízzel, kiegyenesítik a behajtott papírlapot. 

 

 
 

 
2. Végy egy cipős dobozt, fesd meg feketére kívül, belül! Az egyik rövidebb oldalára 

vágj egy nagyobb lyukat pont a közepére, a szemközti oldalára meg legalább 5 kisebb 
lyukat szimmetrikusan elhelyezve, s ugyanolyan magasságban mint a nagy lyukat. Vedd 
le a doboz tetejét, és a belsejébe, pont a közepébe, fekete kartonból ragassz egy kerek 
korongot, melynek mérete egyezzen meg a nagy lyuk méretével és a korong álljon pár-
huzamosan a doboz azon oldalaival, melyen a lyukak vannak. Nézz a doboz kicsi lyukja-
in keresztül egyenként jobbról balra haladva, s látni fogod a Hold-fogyatkozást! A kísér-
let a Hold fázisait szemlélteti. 
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3. Egy fekete kartondarabot tegyél egy tányérban levő vízre és nyomd a víz alá, hogy 
kicsit nedvesedjen meg a felülete. Egy csepp színtelen körömlakkot cseppents a karton-
ra, majd vedd ki a vízből és hagyd, hogy száradjon meg. Észreveheted, hogy egy állandó 
szivárványt sikerült varázsolnod a kartonra. A kísérlettel bebizonyítható, hogy a vékony, átlát-
szó ékeken diszperzió jön létre. Ugyanazt látod a kartonon, amit a vizes úttesten látsz ami-
kor valamelyik kocsiból olaj cseppent az útra. 

 
4. Vegyél egy A4-es kartont és tekerd fel egy vékonyabb rúd mentén. A két végét és 

a közepét rögzítsd egy kis ragasztóval. Az így kapott hengeren keresztül nézz az egyik 
szemeddel, a másikkal pedig figyeld a henger mellé helyezett tenyeredet. A henger men-
tén előre és hátra mozgatva a tenyeredet, észreveheted, hogy egy adott pillanatban úgy 
látod mintha a tenyeredben egy lyuk lenne. A kísérlettel be tudod bizonyítani, hogy a két sze-
med által látott képeket az agyad egymásra teszi. Ez biztosítja az emberek térlátását. 

 
5. Csavarj a két mutatóujjad köré egy füzetlapot, és figyeld meg mit észlelsz kis idő 

elteltével. Kis idő múlva egyre melegebbet fog érzékelni a két ujjad. A kísérlettel érzékelni 
tudod egyrészt, hogy az emberi szervezet hőt ad le, másrészt a hősugárzást. 

 
 

A következő kísérletsorozathoz az újrafelhasználható anyag 
a PILLEPALACK. 

A beküldési határidő: 2009. március 1. 
Jó kísérletezést! 

 
 

Cseh Gyopárka,  
Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár 

 
 

HUMOR a kémiaórákon 
 

Küldjetek be a címünkre fizikai, kémiai, vagy informatika témájú viccet, rajzot. A legszelleme-
sebbeket közölni fogjuk. 

 

A kémia rokon a fizikával, csak szagosabb. 
 

A kémiaórán az addig tanultakból felmérő dolgozatot írat a tanár. A munkavédelmi 
szabályok ismeretére is vonatkozott kérdés, amire Pistike csak annyit válaszolt, hogy 
mivel a kémiai laboratóriumban nem szabad kóstolgatni, ő nem lesz vegyész, inkább 
cukrásznak tanul. 

 

Ha problémáid vannak a mol-lal, hívd fel Avogadrot. A telefonszáma: 602 1023. 
 

A kémiaórán a tanulók az alkáli fémek tulajdonságairól tanultakból felelnek. Misiké-
nek egy vegyes oxid vegyi képletét kell felírnia. Kis várakozás után remegve felírja a ta-
nár megelégedésére a következőt: CsOK. A szöszke Ilike halkan megkérdi, a helyesírási 
hibáért tanár úr nem von le egy pontot? 

 

Egy lyukas órán BARBARA, POLI, CILI, GABI azzal szórakoznak, hogy olyan 
szavakat alkossanak, amelyek csak kémiai elemek vegyjeleit tartalmazzák. Az első sor-
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ban felírt szavaik a következők: SAS, SENKI, NORBI, POSTA, AUTENTIKUS, 
IRONIKUS. Itt egy kicsit elakadtak, amikor SIMON és ALI barátjuk nevetve felkiáltot-
tak: mindannyiunk neve megfelel a kitételnek! Számoljátok össze, hány kémiai elemet 
rejtenek a gyerek nevei, hát az általuk javasolt szavak! 

 

Milyen elemeket rejtenek a következő rejtvények: Sz/é, Ne/o, K/é?  
 

A szórakozott kémikus sírfelirata: „Olyan üvegből ivott, amelynek a  címkéjéről le-
kopott az első betű, és csak etilalkoholt olvashatott.”  

 

A diák felel: Tanár úr! Nem jut eszembe a kénsav képlete, de a nyelvem hegyén van. 
Tanár: Köpje ki gyorsan, mert megégeti! 
 

Bírósági hírek: elektront ítéltek el tiltott sávban való száguldásért. 
 

Kémiatanár: ha beledobnám az aranygyűrűmet a kénsavba, feloldódna? Tanuló: 
nem, tanár úr, mert akkor nem tetszene beledobni... 

 

A kémikus, a fizikus és a matematikus kint reked a tengeren, az utolsó élelemtartalé-
kuk egy konzervdoboz, de nincs konzervnyitójuk. A fizikus azt mondja: Vágjuk hozzá a 
csónak oldalához 14°-os szögben, 50 newton-os tolóerővel, és akkor kinyílik. A kémi-
kus: az a dihidrogén-monoxid, amelyben még nátrium-klorid is oldva van, katalizátor-
ként működik a ferrillium oxidációja során, és a konzerv kinyílik. A matematikus: Te-
gyük fel, hogy van egy konzervnyitónk. 

 

Egy orvos és egy kémikus arról vitázik, hogy melyikük foglalkozása aí ősibb. Az or-
vos így szól: - Az emberiséggel egyidejű a gyógyítás mestersége. Mire a kémikus: - Az 
emberiség előtt már voltak gázok, vegyi anyagok, és azelőtt csak a nagy káosz volt. 

 

Egy kémikus, egy fizikus és egy matematikus látnak a legelőn egy fekete tehenet.  
– Jé, itt feketék a tehenek! - kiált fel a kémikus.  
– Már megbocsáss, de csak annyit mondhatunk, hogy látunk egy fekete tehenet - fe-

lel rá a fizikus.  
Mire a matematikus: – Csak annyi a biztos, hogy előttünk van egy tehén, amelyiknek 

az egyik oldala fekete. 
 

Ifjú Kutatók Nemzetközi Versenye
International Conference of Young Scientists 

 
2009. április 24–29. között a lengyelországi Pszczyna-ban rendezik meg a 16. IKNV-ét, 

amire a fizika, informatika, matematika és a környezettudományok/ökológia területén lehet 
középiskolás diákoknak eredeti kutatásokkal pályázni angol nyelven. Az előválogatáshoz az 
egy oldalas leírást kérjük e-mailben elküldeni a kovzoli7@yahoo.com címre. Az esélyes pá-
lyamunkákat benyújtók számára 2009. január 17-én, szombaton előválogatást rendezünk a ko-
lozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Módszertani Tanszékén (M. Kogălniceanu 
u. 4 sz., 5-ös terem). További információkat a pályázati feltételekről a konferenciaszervezők 
honlapján http://icys.pl/index.php?p=16 lehet elérni. A pályázni szándékozóknak a dolgoza-
tok tartalmi és formai megfelelésével kapcsolatban a kovzoli7@yahoo.com címen nyújt útmu-
tatást Dr. Kovács Zoltán, az előválogató verseny romániai szervezője. 
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