
A FIZIKA TANÍTÁSA

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY – Gyôr, 2004

A XIV. Öveges József Fizikaverseny megrendezésére
Gyôrben, a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban került sor,
2004. május 21–23. között. Az országos döntôbe 67 hazai
diák jutott, de a hagyományoknak megfelelôen meghí-
vást kaptak a határon túli országokban fizikát magyar
nyelven tanuló diákok képviselôi (Romániából 4 fô, Szlo-
vákiából 4 fô és Ukrajnából 2 fô) is.
A döntô feladatainak kitûzôi ebben az évben: Berkes Jó-
zsef, Farkas László, Ferencz János és Wöller László. A
zsûri elnöki tisztére Hadházy Tibor, a Nyíregyházi Fôis-
kola tanszékvezetô fôiskolai tanára kapott felkérést.

A tanulók pénteken érkeztek a verseny színhelyére. A
regisztráció, a szállás elfoglalása és az ebéd után a meg-
nyitó következett a városháza dísztermében, melyen részt
vett Horn Gábor államtitkár is. A megnyitó után a ver-
senyzôk és kísérôik megtekintették a Czuczor Gergely
Bencés Gimnáziumban a Jedlik-kiállítást, és koszorút
helyeztek el Jedlik Ányos szobránál.

A vacsorát követôen Zsoldos Tamásné Öveges József éle-
te és munkássága címen tartott elôadást, melynek anyagát
tartalmazó füzetet minden versenyzô megkapta. Ezután
Pintér Ambrus atya, a pannonhalmi Bencés Gimnázium fi-
zikatanára egy számítógéphez kapcsolható, mozgó mecha-
nikai alkatrészek nélküli gyorsulásmérôt mutatott be.

A szombaton kezdôdô országos döntô elsô részében a
hat gondolkodtató („A”) és a három összetettebb, bonyo-
lultabb számítást igénylô („B”) feladat megoldására került
sor. Az elôbbire 60 perc, az utóbbira 120 perc jutott. A
döntô második része ebéd után következett. A kísérleti
(„K”), a kísérletelemzô („E”) és a fizikatörténeti („T”) fel-
adat megoldására egyaránt 40–40 perc állt a versenyzôk
rendelkezésére. Mindegyik feladat megoldását a felügye-
lôtanártól kapott golyóstollal kétoldalas, indigós munka-
lapra kellett elkészíteni.

A délelôtti, illetve a délutáni feladatok megoldásának
befejezése után a versenyzôk magukkal vihették a fel-
adatlapokat és megoldásaik indigós másolatait. Megtekin-
tés céljából kifüggesztésre kerültek az egyes versenyfel-
adatoknak a feladatkitûzôk által megadott megoldásai,
illetve pontozási rendszere.

Az effektív verseny befejezése után Zombori Ottó A
harmadik évezred csillagképei a Kárpát-medence felett
címmel tartott eladást. A vacsora után a verseny résztve-
vôinek a Kaláka Együttes adott nagysikerû koncertet.

A hivatalos eredményhirdetés elôtt lehetôséget adtunk
a diákoknak, illetve kísérôtanáraiknak az általuk vélt és in-
dokolt reklamálásra, a kifogásolt megoldások értékelésé-
nek ismételt felülvizsgálatára. A reklamálást írásban, in-
doklással, az igényelt pontszám megjelölésével lehetett
beadni. A 924 darab kijavított feladatra 3 felülvizsgálati
kérelem érkezett, amelyet a versenybizottság alapos elem-
zés után nem tartott indokoltnak.

A díjkiosztó ünnepélyen jelen volt az ELFT elnöke,
Németh Judit is. Az Öveges József Érmet, a verseny elsô
helyezettje, SZIRMAI PÉTER (92,2%) és felkészítô tanára,
Monus Tibor érdemelte ki. A versenybizottság a legjobb
16 versenyzô teljesítményét (78,2% felett) díjazta. Minden
díjazott versenyzô Magyar Bálint oktatási miniszter által
aláírt oklevelet kapott.

A részt vevô diákok a XIV. Öveges József Fizikaverse-
nyen is térítésmentesen vehettek részt. A lebonyolítás
költségeit pályázatokból, minisztériumi és egyéb támoga-
tásokból biztosítottuk.

A kitûzött feladatok
Gondolkodtató („A”) feladatok

Az elsô három feladatban megfogalmazott négy kijelen-
tés közül egy nem igaz. Karikázd be a feladatlapon,
illetve írd az indigós munkalapra a hamis állítás betûje-
lét! Indokold meg, hogy a kiválasztott állítás miért nem
igaz!

„A1” feladat
A) Az asztalra helyezett test súlya az asztalra hat.
B) A test sebességváltozása csak a testre ható erô

nagyságától függ.
C) A két test között fellépô súrlódási erô nagysága

független az egymással érintkezô felületek nagyságától.
D) Ha a test egyenes vonal mentén állandó sebesség-

gel mozog, akkor a testre ható erôk eredôje zérus.
Berkes József

„A2” feladat
A) Ha a daru felemel egy testet, akkor a gravitációs

mezô energiája nô.
B) Ha a daru függôlegesen és állandó sebességgel

emeli a testet, akkor az egyenlô útszakaszokon végzett
munkája és teljesítménye is állandó.

C) Ha a daru ugyanakkora állandó sebességgel a 2m
tömegû testet kétszer magasabbra emeli fel, mint az m
tömegû testet, akkor a végzett munkája és teljesítménye
is kétszeresére nô.

D) Ha a daru függôlegesen és egyenletesen gyorsulva
emeli a testet, akkor az egyenlô útszakaszokon végzett
munkája állandó, a teljesítménye viszont nô.

Ferencz János
„A3” feladat

A) Ha a víz hômérséklete csökken, akkor a sûrûsége
nô.

B) Ha az alumíniumból készült csavaralátét hômérsék-
lete csökken, akkor a lyuk átmérôje is csökken.

C) A lefedett levesestál fedôjére lecsapódó vízgôz me-
legíti környezetét.
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D) A tanteremben lévô tanulói szék fa ülôkéjét ke-
zünkkel érintve magasabb hômérsékletûnek érezzük,
mint a vasból készült lábát.

Wöller László
„A4” feladat

A piros és a kék golyóról a következôket tudjuk:
• Az egyik puha, a másik kemény fémbôl készült.
• Ha a golyókat olyan, vízzel félig töltött mérôhenge-

rekbe tesszük, ahol az alaplapok átmérôinek aránya 2,
akkor a vízszintemelkedések aránya 1/4.

• A vízszintes talajon, ha egyenlô nagyságú, ellentétes
irányú sebességgel ütköznek, akkor a közös sebességük
nagysága az eredeti sebességük nagyságának fele lesz.

Hogyan aránylik a piros és a kék golyó sûrûsége a két
golyó átlagsûrûségéhez?

Farkas László
„A5” feladat

Csilla a mûanyag flakont 9/10-ed részéig forrásban
lévô vízzel töltötte meg, majd dugóval lezárta. Rövid idô
elteltével a flakonban lévô vizet összerázta, és a dugó a
flakonból kirepült.

Vajon miért? Add meg a helyes magyarázatot a tapasz-
talt jelenségre!

Wöller László
„A6” feladat

A két ugyanolyan ellenállású fogyasztót elôször soro-
san, majd párhuzamosan kapcsolták egy-egy áramkörbe.
A mért áramerôsség mindkét esetben megegyezett.

a) Mekkora az áramforrások feszültségének aránya?
b) Mekkora az áramforrások teljesítményének aránya?

Berkes József

A számításos („B”) feladatok

„B1” feladat
Három gépjármû (A, B és C ) halad egyenletesen az

úttesten. Az A jelû mögött halad a B, és velük szemben a
C. Az A tömege 1,5-szerese a B tömegének, míg a C tö-
mege 75%-a az A tömegének. A C sebessége 20 m/s. Az
A sebessége 10 m/s a B jelû gépjármûhöz viszonyítva. Az
A gépjármû lendülete kétszerese a C lendületének. Egy
adott pillanatban az A 1 km távolságra volt a C jelûtôl és
B jelûtôl is.

a) Mennyi idô múlva találkozik a C jelû az A jelûvel és
a B jelûvel?

b) Mekkora a három jármû mozgási energiájának ará-
nya? (A, B, C sorrendben)

Farkas László
„B2” feladat

Egy 15 cm × 20 cm alapélû, 30 cm oldalélû egyenes
hasáb alakú edényt 2/5 részéig öntöttek vízzel. A vízbe
merülôforralót tettek a másnapra tervezett melegítéshez.
Reggelre azonban a hideg éjszakán a víz −3 °C-os jéggé
fagyott. A merülôforralót ilyen körülmények között kap-
csolták a 230 V feszültségû hálózati áramforrásra.

Hány percig kellett a merülôforralót üzemeltetni, hogy
40 °C hômérsékletû vízhez jussanak?

A króm-nikkel fûtôszál hossza 1,4 m, a keresztmetsze-
te 0,03 mm2. Az 1 m hosszú és 1 mm2 keresztmetszetû
króm-nikkel huzal ellenállása 1,2 Ω. A melegítés hatásfo-

ka 75%. A jég fajhôje 2,1 kJ/kg °C, az olvadáshôje 336
kJ/kg, víz sûrûsége 1000 kg/m3, a fajhôje 4,2 kJ/kg °C.

Wöller László
„B3” feladat

A kapcsolási rajzon látható transzformátor primer te-
kercsére kapcsolt feszültség 230 V, a primer tekercs me-
netszáma 10000, a szekunderé 2000. Az R1 jelû ellenállá-
sok értéke 100 Ω.
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a) Ha a 30 cm hosszú változtatható ellenállás harmadát
iktatták az áramkörbe, akkor mindhárom ellenállás kive-
zetésein azonos feszültséget mértek. Mekkora erôsségû
áramot mutattak ekkor az ampermérôk?

b) Hányszorosára változik meg a primer körben az
áramerôsség, ha a változtatható ellenállást teljes hosszá-
ban az áramkörbe iktatják?

c) Írd fel és ábrázold a primer körben mérhetô áram-
erôsséget a változtatható ellenállás áramkörbe iktatott
hosszának függvényében?

A feladat megoldásánál mindennemû veszteségtôl
eltekintünk.

Ferencz János

Kísérletelemzô („E”) feladat

A kísérletezô tanár két vasmagos tekerccsel, melyek soro-
san vannak kapcsolva egy zsebtelepre, próbál felemelni
egy vashasábot úgy, hogy a tekercsek vasmagjait a vasha-
sáb végeihez közelíti. Ez elôször sikerül is neki, de ami-
kor az egyik tekercs kivezetéseire kapcsolt vezetékeket
felcserélve, vagy az egyik tekercset 180°-kal elforgatva
szeretné megemelni a hasábot, kudarcot vall.

Elemezd a látottakat, és add a magyarázatát!
Berkes József

Kísérleti („K”) feladat

A rendelkezésedre álló eszközök segítségével végezz mé-
réseket és határozd meg, hogy mekkora az 1 m hosszú 1
mm2 keresztmetszetû ceruzabél (grafitszál) ellenállása! Raj-
zold le a mérés kapcsolási rajzát, és a mérés menetérôl ké-
szíts részletes jegyzôkönyvet! A ceruzabél átmérôje: 2 mm.

Eszközök: preparált ceruzabél, zsebtelep, V–A mérô,
vezetékek, krokodilcsipeszek, vonalzó.

Ferencz János

Fizikatörténeti („T”) feladat

A következô fizikatörténeti feladat az angol Isaac Newton
életével és munkásságával kapcsolatos. Mindegyik kér-
désnél a három válasz közül csupán egy a helyes. Az
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általad helyesnek vélt válasz betûjelét írd az elôtte lévô
üres keretbe! Minden helyes válasz egy pontot ér.

1. Mikor és hol született?
1 Grantham, 1634. április 2.
x Woolsthorpe, 1643. január 4.
2 North Witham, 1717. december 15.

2. Hol végezte egyetemi tanulmányait?
1 London
x Párizs
2 Cambridge

3. A fény természetével kapcsolatos gondolatait ebben a
mûvében fejtette ki:

1 A fény eredete
x A színek világa
2 O ptika

4. Mi volt a Királyi Társaság?
1 Az európai uralkodók szövetsége a XVII. században
x Az uralkodó, II. Károly havonta ülésezô baráti köre
2 Hivatásos tudósok és tudománykedvelô amatôrök

gyülekezete
5. A kor jeles kísérleti fizikusa, az experimentátor, New-
ton nagy ellenfele:

1 Boyle
x Hooke
2 Descartes

6. Kik voltak az alkimisták?
1 Népiesen így hívták az akkori vegyészeket
x Akik kevésbé nemes fémekbôl akartak aranyat elô-

állítani
2 Protestáns hívôk egy csoportja Newton idejében

7. A mechanikával kapcsolatos legfontosabb tudományos
eredménye:

1 A tömegvonzás törvényének felismerése
x A bolygók ellipszispályákon való keringésének iga-

zolása
2 A Föld forgási sebességének kiszámítása

8. A matematika területén elért legnagyobb felfedezése:
1 Az ellipszis területének meghatározása
x A differenciálszámítás elméletének kidolgozása
2 A párhuzamos szelôk tételének felismerése

9. Newton nem sejtette, hogy az általa felfedezett új ma-
tematikai módszer tôle függetlenül másnak is eszébe jut-
hatott. Ki volt az a másik személy, akivel még perbe is
keveredett?

1 Leibniz
x Barrow
2 Halley

10. A fény természetére vonatkozó, de Newton gondola-
taitól eltérô elmélet kidolgozója:

1 Descartes
x Huygens
2 Hooke

11. A bolygómozgás tapasztalati úton nyert törvényeit
Newton matematikailag levezette a gravitációs törvény-
bôl. Ki állította fel korábban a bolygómozgás alapvetô
törvényeit?

1 Galilei
x Tycho Brahe
2 Kepler

12. A tudományon (matematika, fizika, filozófia) kívüli
tevékenysége:

1 A Tower igazgatója
x A londoni pénzverde igazgatója
2 Az Államkincstár ôre

13. A mechanika legalapvetôbb törvényeit ebben a mû-
vében fogalmazta meg:

1 Principia
x Matematikai mágia
2 Értekezés a módszerrôl

14. Hol van a sírhelye?
1 Cambridge
x London
2 O xford

Berkes József

A díjazott versenyzôk

I. díjas: 1. SZIRMAI PÉTER (118 pont, Kisvárda, Vári Emil
Általános Iskola, tanára: Monus Tibor )

II. díjasok: 2. LÔRINCZ ZSUZSANNA (113, Fertôd, Általá-
nos Iskola, Gáspár József és Pápai Gyuláné ), 3. CSATÓ

BERTALAN (112, Gyôr, Révai Miklós Gimnázium, Németh
Lajos )

III. díjasok: 4. TIBO RCZ LÍVIA (107, Tata, Vaszary János
Általános Iskola, Maráz Lászlóné ), NAGY ZSO LT (107,
Pécs, PTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Se-
bestyén Zoltánné ), FERENCZ ENDRE (107, Szatmárnémeti
(RO ) Fôgimnázium, Mártin Csilla ), 7. HULLÁR DÁVID (106,
Tiszabercel, Bessenyei György Általános Iskola, Lipcseiné
Nemcsik Edit ), 8. SZO LNO KI LÉNÁRD (104, Debrecen, Refor-
mátus Kollégium Dóczy Gimnáziuma, Tófalusi Péter ),
PÁSZTO R ÁRPÁD (104, Debrecen, DE Gyakorló Gimnáziu-
ma, Kirsch Éva ), HEGYI ÁDÁM (104, Eger, Dobó István
Gimnázium, Hóbor Sándor ), DEMETER DÁNIEL (104, Pécs,
Testvérvárosok Terei Általános Iskola, Sebestyén Zoltán ),
ÁBRAHÁM GERGÔ (104, Lenti, Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Baloghné Bedô Judit ), 13. HO RVÁTH BALÁZS (102,
Budapest, Gábor Áron Általános Iskola, Kertész Ilona ),
14. KÁLVIN BALÁZS (101, Dorog, Eötvös József Általános
Iskola, Guhn Ferencné ), CSALLÓKÖZI DÁVID (101, Kazinc-
barcika, Pollack Mihály úti Általános Iskola, Polyák Ist-
ván ), 16. PARASZTI ISTVÁN (100, Nagymegyer (SK) Bartók
Béla Magyar Tannyelvû Alapiskola, Nagy Teréz )

Berkes József, PTE
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