
58 2014-2015/3 

 

 

 

Miért vegyél részt az EMTER versenyen? 

 mert, ha díjazott leszel, akkor 10-es jeggyel felvételt nyersz a Sapientia EMTE 
marosvásárhelyi karának bármelyik reál szakjára: Informatika, Számítástechnika, 
Automatika és alkalmazott informatika, Gépészmérnöki, Mechatronika, Távköz-
lés (függetlenül attól, hogy hányasra érettségizel; csak sikerülnie kell); 

 mert, ha 8-as jegy felett teljesítesz, akkor a versenyen szerzett eredményedet fel-
vételi jegyként használhatod (helyettesítve a felvételi kritériumokban feltüntetett 
képletet: 50% érettségi átlag, 50% matek/infó/fizika érettségi jegy); 

 mert függetlenül attól, hogy nem vagy még XII. osztályos, ha jól teljesítesz, ak-
kor eredményed számítani fog majd az egyetemi felvételidnél. 

 

Regisztráció 

 Jelentkezhetnek XI. és XII. osztályos diákok. 

 A regisztráció február 23. és március 20. között lesz aktív. 

 
 
 

 
 

FIZIKUS – Fizikai témájú társasjáték 

A 2014-2015. évi FIRKA számokban a fizika különböző fejezeteihez (Mechanika, 
Hőtan, Elektromosságtan, Fénytan) kínálunk fel társasjátékot kezdőknek (A) és hala-
dóknak (B) külön-külön. A játékot akárhányan játszhatják otthon, vagy akár ismétlő 
órákon is. Az egyik játékost játékvezetőnek választják, ő nem vesz részt a játékban, csak 
vezeti a nyilvántartást, felolvassa a feladatkártyák kérdéseit, vitás kérdésekben dönt. A 
játékhoz szükség van egy dobókockára, minden játékosnak valamilyen bábura, és el kell 
készíteni kartonból egy kör alakú játékmezőt (lásd az ábrán) a hozzá tartozó hat kártya-
csomóval. A játékmező nyolc körcikkre osztott kör. A cikkekre sorban a következő 
szavakat írjuk fel: Elmélet, Kísérlet, Feladat, Duplázó, Kérdés, Kreativitás, Jelenség, Kimaradás.  
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A játék menete 

Minden játékos a Kimaradás körcikk melletti START mezőre helyezi a bábuját. A lé-
pés-sorrendet sorsolással döntik el. A játékosok rendre dobnak, annyit lépnek, amennyit 
dobtak. Ha egy feladatmezőre léptek (Elmélet, Kísérlet, Feladat, Kérdés, Kreativitás, Je-
lenség), a játékvezető a megfelelő nevű kártyacsomóból húz egy kártyát, amit felolvas. 
Ha a Duplázó mezőre léptek, akkor újra dobnak, ha pedig a Kimaradásra, akkor egy körre 
kimaradnak. Ha a játékos a kártyán szereplő feladatot helyesen oldotta meg, a neve mel-
lé a játékvezető annyi pontot ír, amennyit dobott. A játékvezető dönti el, hogy hány kör 
után ér véget a játék. Az a győztes fizikus, aki a legtöbb pontot szerezte.  

Mivel a Versenyfelhívásunkra nem érkeztek feladatkártyák, a FIRKA 3-as számában 
ismét mi mutatunk be példákat. Továbbra is várjuk az olvasóktól érkező feladatkártyá-
kat. Táborozás-támogatást lehet nyerni!  

 

Példák kártyákra az Elektromosság fejezetből 

A kártyák két oldalára a következő típusú szövegek kerülhetnének fel: 
A) Kezdő szint (általános iskolások számára) 
 

1. Elmélet Hátlap (megoldás) 

Mit nevezünk elektromos töltésnek? 
Az elektromos állapot mennyiségi jellemzésére 
szolgáló fizikai mennyiség. 

2. Kísérlet Hátlap (megoldás) 

Hogyan mutatható ki, hogy kétféle elekt-
romosság létezik! 

Megdörzsölt ebonit-rudat zsinóron felfüggesz-
tünk, majd rendre különböző megdörzsölt tes-
teket közelítünk hozzá. Egyesek taszítani, má-
sok vonzani fogják. 

3. Feladat Hátlap (megoldás) 

Hány elektron hoz össze Q = 1C nagysá-
gú töltést?  
Az elektron töltése: e = -1,6·10-19C 

Q = N·e; innen N = Q/e = 1/1,6·10-19 = 
6,25·1018 

4. Kérdés Hátlap (megoldás) 

Miért töltődnek fel ellentétes előjelű töl-
téssel a test és a másik test, amivel meg-
dörzsölték? 

… mivel dörzsöléskor elektronok mennek át 
egyik testről a másikra. A töltésmegmaradás elve 
alapján a két test azonos nagyságú, de ellentétes 
előjelű töltésekre tesz szert. 

5. Kreativitás Hátlap (megoldás) 

Tervezzünk házilag elektroszkópot! 

Pl.: Befőttes üveg szájára szorítsunk rá egy vas-
tag gumimembránt, aminek a közepén szúrjunk 
át egy vasszeget. A vasszeg végéhez ragasszunk 
egy vékony sztaniolcsíkot.  

6. Jelenség/Törvény Hátlap (megoldás) 

Milyen jelenség játszódik le, amikor csap-
ból kifolyó vízsugárhoz megdörzsölt testet 
(pl. egy fésűt) közelítünk? Függ-e a  
jelenség kimenetele a töltéstípustól? 

A test (függetlenül a töltéstípusától) a vízsugarat 
vonzani fogja. A dipólus jellegű vízmolekulák 
mindig az ellentétes végükkel fordulnak a feltöl-
tött test felé, és vonzódni fognak hozzá.  
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B) Haladó szint (középiskolások számára) 

1. Elmélet Hátlap (megoldás) 

Mit nevezünk elektromos 

áramnak? 

Az elektromos áram az elektromos töltések (pontosab-

ban töltéshordozók) irányított mozgása. 

2. Kísérlet Hátlap (megoldás) 

Milyen kísérlet szolgál az am-

per meghatározásához? 

Ha két párhuzamos, végtelen hosszú, egymástól légü-

res térben 1m távolságra levő áramvezető minden 

egyes 1m-es szakaszára 2·10-7N nagyságú erőt hat,  

akkor bennük 1A erősségű áram folyik. 

3. Feladat Hátlap (megoldás) 

Mekkora R ellenállású fogyasz-

tó vesz le maximális teljesít-

ményt egy adott r belső ellenál-

lású és E forrásfeszültségű 

zseblámpaelemről? 

Bizonyítható, hogy akkor a legnagyobb a kijuttatott 

teljesítmény, ha a fogyasztóra jutó teljesítmény ugyan-

akkora, mint a belső ellenállásra jutó teljesítmény. 

Azaz: Pki = RI2 = RE2/(R+r)2 = Pbe = rI2. Innen az kö-

vetkezik, hogy R = r. 

Pmax = E2/4r, ami a rövidzárlati teljesítmény negyede. 

4. Kérdés Hátlap (megoldás) 

Mi a jelentése a fajlagos ellenál-

lásnak? (Számszerűen mivel 

egyenlő?) 

A fajlagos ellenállás számszerűen egyenlő az egység-

nyi méretű (1m hosszú, 1m2 keresztmetszetű) vezető 

ellenállásával. 

5. Kreativitás Hátlap (megoldás) 

Tervezzünk elektromos hőmé-

rőt! 

Ohmmérővel mérjük egy fémhuzal ellenállását külön-

böző hőmérsékleteken, a skáláját fokokra kalibráljuk 

egy másik hőmérővel. 

6. Jelenség/Törvény Hátlap (megoldás) 

Milyen törvény mondja ki, 

hogy a csomópontokba tartó és 

távozó áramerősségek algebrai 

összege nulla? 

A csomóponttörvény, vagy Kirchhoff I. törvénye.  

A törvény a töltésmegmaradás elvéből következik. 

 
 

Versenyfelhívás – táborozási kedvezménnyel! 
Azon tanulók közül, akik a kezdő vagy a haladó szinthez 6-szor 10 kártyát (ösz-

szesen 60 kártyát) készítenek elő az eddig bemutatott minták szerint a különböző 
fejezetekből, az iskolai év végén kisorsolunk kettőt (egyet a kezdők, az általános is-
kolások közül, egyet pedig a haladók, a középiskolások közül). E két tanuló részére az 
EMT 2015. évi Természetkutató tábor költségeinek a felét biztosítjuk. A kártyák tartalmát 
küldjék el a kovzoli7@yahoo.com címre 2015. május 31. határidővel, megadva a 
következő adatokat magukról: név, telefonszám, osztály, iskola, helység, felkészítő 
tanár. 

Kovács Zoltán 
 

 

 
  


