
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanév során meghírdetett vetélkedő 
eredményeit közölhejük. Rendkívül sikeresnek mondható a versenysorozat, hiszen 
Kovács Zoltán tanár úr érdekes feladatai 187 diákot „mozgattak meg", vagyis ennyien 
küldtek be értékelhető válaszokat. Sajnos, sok olyan tanuló csak az első és második 
fordulóra jelzett vissza, azonban, szerencsére többségük kitartóbb volt, és öt-hat (az 
összfordulók száma) alkalommal juttatta el válaszait szerkesztőségünkbe. Természete
sen, közülük kerültek ki a nyertesek is. 

Az eredmények tehát a következők: 

I. Szőcs Erika - Csíkszereda - 46 pont 
II. P o p a Angéla - Sesiszentgyörgy - 45 pont 

III. Váncsa Levente István - Sepsiszentgyörgy - 44 pont 

Köpke Réka - Sepsiszentgyörgy - 43; Majos Réka Katalin - Sepsiszentgyörgy - 43; 
Porzsolt Erzsébet - Sepsiszentgyörgy - 42; Dobos István - Csíkszereda - 41; Barabás 
Gyöngyike - Csíkszereda - 39; Szabó János Lehel - Szászrégen - 38; Csata Tünde -
Gyergyócsomafalva - 37 pont 

Az első három helyezettet díjazzuk, akik könyvjutalmat és egy-egy FIRKA feliratú 
pólót nyertek. 

I. díj: A természet kisenciklopédiája - 2000 címszó a természetről 
II. díj: Természettudományi lexikon 

III. díj: Mitológiai kislexikon 
(A nyerteseknek postán, vagy személyesen juttatjuk el a jutalmakat.) 

Sok sikert, és jó tanulást kívánunk minden versenyzőnknek! 

Mivel már számtalanszor bebizonyosodott, hogy játékosan is sokat tanulhat az 
ember, vetélkedőnket az idén is folytatjuk ezúttal keresztrejtvényes formában. 

Keresztrejtvény 

Az egyik függőleges mentén egy híres ókori görög matematikus, fizikus nevét 
rejtettük el. 

A kitöltött r e j tvénnye l együtt küldjetek be néhány sorban egy rövid ismertetőt 
is ennek a tudósnak az életéről és munkásságáról (300-600 betű, vagy 50-100 szó, 
példaképpen szolgálhat a rejtvény akármelyik életrajzi ismertetője)! 

Adjátok meg a neve teken kívül a pontos címeteket, az iskolátokat, az 
osztályotokat és a f izikatanárotok nevét is! 

Ókor i h í r e s fizikus 

Vízszintes: 
1. A hullámok leírására szolgáló egyik fogalom: a mechanikai hullám esetén két 

fázisban rezgő szomszédos anyagi pont közötti távolság. 
2. Magdeburgi születésű (1602) német fizikUS, polgármester, aki felfedezte (1650) 

és híres kísérletével bizonyította is a légnyomás létét (1654). Nevéhez kapcsolódik 
még a rugalmas közeg szükségességének felismerése a mechanikai hullámok (hang) 
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terjedéséhez, a levegő égést tápláló összetevőjének a felismerése, felfedezte a 
légnyomás és az időjárás közötti kapcsolatot, ami alapján elsőként jelzett előre egy 
vihart, elsőként készített dörzselektromos gépet, felismerte, hogy az egyneműen 
töltött elektromos testek taszítják egymást, állította, hogy az üstökösök visszatérése 
kiszámítható. 

3. Pesti születésű (1844) feltaláló, aki Amerikában ismerkedett meg a vezetékes 
távíróval és Edison szénmikrofinjával. Edison laboratóriumában is dolgozott. 1879-
ben Párizsban építette meg a világ első telefonközpontját, majd 1881-ben a budapestit 
is. Rá egy évre a másik találmányával a vezetékes rádió ősével, a telefonhírmondóval 
(dalműtelefonnal) a pesti Operaházból közvetítették a Bánk bánt. 

4. Königsbergi születésű (1824) német fizikus, egyetemi tanár (Heidelberg, Berlin), 
aki a nevét viselő áramelágazásokra vonatkozó törvényt megfogalmazta (1845), részt 
vett a spektrumanalízis (anyagvizsgálati módszer) kifejlesztésében (Bunsennel 
együtt). A róla elnevezett sugárzási törvénye az abszolút fekete test sugárzásával 
kapcsolatos kutatásokhoz vezettett, a fizikában mélyreható szemléleti változásokat 
eredményezve (a kvantumfizika kialakulása). 

5. Pisai születésű (1564) olasz fizikus és csillagász. 1609-ben távcsövet készített, 
mellyel felfedezte a Jupiter négy holdját, a Vénusz fázisváltozásait, a Szaturnusz 
gyűrűit, a napfoltokat és azok mozgásából a Nap tengely körüli forgását. Forradalmi 
felfedezései miatt az inkvizíció áldozata lett, tanainak a megtagadására kényszerült. 
Ó volt az első, aki a fizikai kutatásokban a matematika és a kísérlet szerepét 
hangsúlyozta. A kinematika megalapítója: megfogalmazta a szabadesés és a lejtőn 
való mozgás törvényét, a mozgások relatív voltát. Felismerte, hogy az erő hatása a 
testek gyorsulását idézi elő. Az inga törvényét felismerve azt órák készítéséhez 
ajánlotta. Kimutatta, hogy a hang magassága a hangforrás rezgésszámától függ. 
Állította, hogy a fény terjedéséhez időre van szükség. 

6. Feszültségmérő eszköz. 
7. Származtatott fizikai (vektor)mennyiség, amely az időegység alatt megtett úttal 

azonos nagyságú mennyiség. Mértékegysége a NR-ben a m/s. 
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8. Az emberi szervezet által felvett és biológiailag hatásos tömegegységre 
vonatkoztatott sugármennyiség. Különböző változatainak mértékegységei a Gy(gray 
= J/kg = 100 rad), R (röntgen = 2,5'10 - 4 As/kg), illetve az ezzel egyenértékűséget 
kifejező rem. 

9. Edinburghi születésű (1831) angol fizikus. Cambridgeben a kísérleti fizika 
professzora volt. Munkásságát az elektrodinamikában (a nevét viselő differen
ciálegyenletek), a molekuláris fizikában (a nevét viselő részecskesebesség-eloszlás), 
a statisztikában (a termodinamika II. főtétele), az optikában (a fény elektromágneses 
hullámelmélete) és a rugalmasság területén fejtette ki. 

10. Pithiviersben született (1781) francia fizikus, matematikus és csillagász. Fourier 
utódja a párizsi főiskolán, majd 1812-től a mértékügyi hivatal (Bureau des Longitudes) 
csillagásza, majd matematikusa. Munkássága az eleven erő, a rugalmasság elmélete, 
a potenciál elmélete, a magnetosztatika, az elektromos töltéseloszlás, a pálcák 
rezgései, a Chladni-féle porábrák elmélete, a gázok adiabatikus viselkedését leíró 
(nevét viselő) összefüggés felállítása, a felületi feszültség és a hővezetés kérdéseivel 
kapcsolatos. A matematikában a nevét viselő valószínűség-eloszlás fűződik a 
nevéhez. 

11. A mágnesezésnek a külső mágneses tér szerinti függvénye. Ferromágneses 
anyagok esetén a megmaradó (remanens) mágnesezettség csak egy ellentétes irányú 
(ún. koercitív) térrel szüntethető meg. Ezért váltakozó áramban a függvény ilyen 
hurokszerű alakot mutat. 
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3. ábra a Hogyan keletkezik a villám című cikkhez (3. oldal). 
A légköri elektromos tér ekvipotenciális felületei követik a földfelszín viszonyait. 


