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A Napfogyatkozás 
(Forrás: http://tinyurl.com/cfkeund, http://tinyurl.com/dyp6o8z) 

Holdfogyatkozáskor a Föld a Nap és a Hold között van, a Föld árnyékot vet a 
Holdra. 

 

 
A Holdfogyatkozás 

(Forrás: http://tinyurl.com/cwrwgbt, http://tinyurl.com/d4vl7lu) 

4. Következtetések 
A fény ugyanolyan közegben egyenes vonalban terjed. Vannak testek, amelyeken át-

hatolnak a fénysugarak, ezek az átlátszó testek (például az ablaküveg). Az olyan testek, 
amelyek a fénynek csak egy kis részét engedik át, az áttetsző testek (például a matt üveg). 
És vannak olyan testek, amelyek nem engedik át a fényt, ezek a nem átlátszó testek. 

Ha a fénysugár útjába helyezünk egy nem átlátszó testet, akkor megfigyelhetjük a 
test árnyékát. Az árnyék nagysága és élessége függ a fényforrástól. Ha a fényforrás nem 
pontszerű, akkor megjelenik a félárnyék az árnyék körül, amely halványabb (elmosódot-
tabb), mint az árnyék. 

Albert Hajnalka 
Magyarlónai Általános Iskola 

 
 

 
 
Kíváncsi vagy, hogy mit keresnek az interneten a tanárok, hogyan készülnek az 

órákra, milyen segédanyagokat használnak? Látogass el a Tanárblogra (http://tanarblog.hu)! 
A honlap Nádori Gergely és Prievara Tibor munkája, Kiadja a B&T Bt. (1053 Bu-

dapest Papnevelde u. 8., e-mail: tanarblog@gmail.com). Szakmai támogatója a SMART 
Technologies, az informatikai fejlesztést a Blue Fountain Bt. végzi. A honlap a Joomla 
rendszer felhasználásával készült. 

A honlapon Tanárblog; Internet a tanórán; Letölthető anyagok; Tíz weboldal...; 21. századi 
tanár; Projektek, óravázlatok; Tippek, trükkök; Oktatóvideók; Nyelvoktatás; Tananyagbázis; Hí-
rek; SMART; Classmate PC; Angolos ötletek; Termtudos ötletek; Magyaros ötletek; Tananyagbön-
gésző fejezetekbe van rendezve az információ. 
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Álljon itt példának egy érdekesség a Tippek, trükkök fejezetből: Lyukas szöveg feladat-
gyártó. Van egy szöveg, amit nagyon szeretnénk megtanítani. Jó lenne egy olyan 'lyukas 
szöveg' feladatot csinálni, ahol vagy bizonyos nyelvtani szempontból (pl. az összes kérdőszó 
vagy kötőszó) törlődnek szavak, vagy pedig egész egyszerűn mondjuk minden negyedik szó 
hiányzik. Ezt természetesen meg lehet csinálni egy szövegszerkesztőben, de elég macerás. 
Kell lennie egyszerűbb, gyorsabb megoldásnak, gondoltam ... és valóban van. IDE KAT-
TINTVA (http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html) egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül jól 
használható alkalmazást találhatunk (igaz, angolul). stb. 

 

 
Jó böngészést! 

K.L.I. 

f á airk csk
 

 

Alfa-fizikusok versenye 

 
VIII. osztály, III. forduló 

 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért nem repeszti meg az üvegpoharat a forrón beöntött tea,  

ha abba kanalat teszel? 
b). Miért nem fázik a jegesmedve lába? 
c). Miért fehér a sarkvidéki állatok bundája? 
d). Miért lehet télen gyorsabban szellőztetni? 
 

2. Feladat a hő terjedésének vizsgálatára! (3 pont) 
Csavard össze az egyik végénél a vas- és rézhuzalt! 

Tartsd az összecsavart végét lángba! Mit figyelsz meg és 
miért? 

 

 

3. Egy 150 g tömegű alumínium kaloriméterben 300 g 20 C°-os víz található, mely-
be 400 g tömegű 64 C°-os ólomdarabot helyezünk és 296 K egyensúlyi hőmérséklet 
alakul ki.  


