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   return p;   
} 
 
int main() 
{ 
    struct lista *p, *tmp; 
    p = Lista(1, Lista(2, Lista(3, Lista(4, Lista(5, 
NULL))))); 
    tmp = Keres(3, p); 
    if (tmp!=NULL) Beszur(tmp, 6); 
    Bejar(p); 
    Torol(tmp); 
    Bejar(p); 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 

Kovács Lehel István 
 

kísérlet, labor
 

 
Látványosak, érdekesek, hasznosak 

Energia termelés, energia átalakítás 
A kísérlethez szükséges anyagok, esz-

közök: gyümölcsök: citrom, narancs (más 
citrikus gyümölcs), alma; zöldségek: 
krumpli, paradicsom, murok, vöröscékla, 
fekete retek, hagyma; drótok: réz, alumí-
nium, vas; pénzérmék (50, 10, 5-banis ér-
tékűek), ezüst és esetleg arany gyűrű, kés, 
univerzális árammérő műszer (millivolt 
értékekre is használható). 

A gyümölcsöket keresztbe vágjátok 
kettőbe. Két különböző minőségű dró-
tot, vagy lemezkét egymástól 1cm távol-
ságra szúrjatok be  a gyümölcs vágási felületébe. A drótok másik végét csatlakoztassátok 
a mérőműszerhez (lényeges, hogy az elektromos vezetés biztosított legyen, ezért a dró-
tok végeit  előzetesen alaposan tisztítsátok meg).  

Figyeljétek a műszer jelzését (áramfeszültség, áramerősség). Amikor a mutatott érték 
állandósult, azt jegyezzétek fel az előre elkészített táblázatba.  

 

Mérési eredmények 
 

Gyümölcs Elektródok Feszültség (V) Áramerősség (A) 
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A méréseket végezzétek el ugyanazon gyümölcs (vagy zöldség) esetén különböző 
fémpárokkal, majd sorra mindegyik gyümölcs és zöldség esetén ismételjétek meg a mé-
réseket. 

Döntsétek el, hogy melyik fém viselkedik negatív, melyik  pozitív pólusként, s a 
megnevezés mellett tüntessétek fel a polaritást –, illetve + jellel. 

A mérési adatok birtokában válasszátok ki a legnagyobb teljesítménnyel működő 
áramforrást, s fizikai ismereteitek alapján döntsétek el, hogy működtethető lenne vele 
egy elektronikus konyhai vagy ébresztőóra, s próbáljátok ki. Amennyiben nem volt 
eredményes a próbálkozás, adjatok ötletet, hogyan lehetne kapcsolni több (hányat?) 
ilyen kis áramforrást, hogy működtetni lehessen a kiválasztott eszközt. Vajon mi a felté-
tele annak, hogy mennyi ideig működhet áramforrásként az általatok összeállított be-
rendezés? 

Az elvégzett kísérleteitekről küldött beszámoló tartalmazza a következőket is: 
 A mérések adatait tartalmazó táblázatot 
 Annak magyarázatát, hogy a műszerrel észlelt elektromos áram minek a követ-

kezménye? Mi biztosítja az elektrolit szerepét a mérések során? 
 Milyen energiaátalakulás történt a mérés során? 
 A következtetést, hogy a kísérleti körülmények változtatása során észleltek 

alapján mitől függ a termelt elektromos energia mértéke? 
 A kísérlet elvégzésére adott tanácsok során feltett kérdésekre a választ. 

 
M. E. 

 

Katedra 

Az eredményes és példaértékű  
pedagógus sajátosságai 

 
Azzal az elvárással, hogy milyennek kell lennie a pedagógus személyiségének, szá-

mos alkalommal szembesítik a leendő és a gyakorló pedagógust egyaránt. A tanárkép-
zés- és továbbképzés számos alkalommal tér ki a pedagógus egyéniségére, a pozitív 
személyiségjegyeinek a felsorolására. A legfontosabb követelményeket oszlopba szokták 
gyűjteni a továbbképző tanfolyamok, képzések alkalmával. Ez a felsorolás különbözik 
akkor, amikor a szakma, a tanfelügyelők, vagy éppen az iskolai rendszabályzat oldaláról 
közelítik meg, és akkor, ha azt a tanulók állítják össze. Sajnos, a gyakorlatban, még ha 
ugyan nem nagyon gyakran, de előfordulnak esetek, amikor a pedagógus valamilyen 
szempontból elmarad a várakozásoktól. Számos országban készültek úgynevezett peda-
gógus etikák, etikai kódexek, amelyek nem kötelezőek, csupán ajánlás jellegük van. De 
még így is sokat segítenek, különösen a kezdő pedagógusoknak a helyes pedagógusi vi-
selkedés kialakításában, csökkentve az ún. „fekete pedagógia” területéhez tartozó peda-
gógusi melléfogásokat, oktatási és nevelési kudarcokat. Ezek a kódexek általában öt te-
rületen fogalmaznak meg elvárásokat a pedagógusokkal szemben: a pedagógus szakmai 
felkészültségével, a kollégáival kapcsolatos viselkedésével, a tanulókkal történő interak-


