
vítenek lézerekkel, ily módon indítva be a fúziós re-
akciót. Egy 1 mm átmérôjû üzemanyag-kapszula tér-
fogatának fele 1000 kg/m3 sûrûségû deutérium-trí-
cium (D-T) keverék, a másik fele egyéb anyag.

a) Számítsuk ki, hogy egy 1 GW termikus teljesít-
ményû fúziós erômûnél másodpercenként hány kap-
szulát kell felrobbantani, ha az elégetett üzemanyag
aránya 30%. Számoljunk csak a fúzióban felszabaduló
energiával!

b) Milyen korrekciók lennének még az energiamér-
leghez, ha nem csak a fúziós reakcióban felszabaduló
összes energiával számolnánk? (Nem számszerû ered-
ményt várunk!)

c) A kapszula másik felét alkotó adalékanyagok
elpárolognak, és egyenletesen lerakódnak a 10 m
átmérôjû, gömb alakú reaktorkamra falán. Milyen
vastag réteg képzôdik ezekbôl egy év alatt?

Adatok: a D-T (2H + 3H) fúziós reakció adatait ve-
gyük a Függvénytáblázatból!

Megoldás: a) Egy kapszula térfogata:

Ennek fele D-T keverék. A kapszulában lévô D-T tö-

V = 4 r 3 π
3

= 4 5 10 4 3
π

3
= 5,2 10 10 m3.

mege: m = ρ V = 1000 2,6 10−10 = 2,6 10−7 kg.
Ennek 30%-a vesz részt a reakcióban, ezért a reakció-
ban résztvevô tömeg: 7,8 10−8 kg. Egy D-T „pár” mól-
tömege 5 g, ezért

Egyetlen kapszulából keletkezô energia:

7,8 10 5

5
6 1026 = 9,36 1018 részecskepár van.

E = 9,36 1018 17,62 MeV = 26,4 MJ.

Innen a robbanások gyakorisága:

b) A fúzióban felszabaduló energia jelentôs részét

f = 109 J/s
26,4 106 J

= 38 Hz.

(kb. 80%-át) a neutronok viszik el. Bár a neutronok
nagy részét a reaktort körülvevô köpenyben befogják,
egy részük mégis kiszökhet a reaktorból. Az ezek által
elvitt energia nyilván nem hasznosítható, csökkenti az
energiamérleget. Másrészt azonban a köpenyben be-
fogott neutronok nemcsak a mozgási energiájukat
adják le, hanem további magreakciókat is létrehozhat-
nak, amelyek további (esetleg hasznosítható) energia-
forrást jelenthetnek. Ez viszont növelheti a megter-
melt energiát.

c) Egy év alatt 38 3600 24 365 = 1,2 109 kapszu-
lát kell „felrobbantani”. A kapszulák térfogatának fele
rakódik le a reaktortartály felszínére, azaz

Mivel R = 5 m, ezért a lerakódott réteg vastagsága

d 4π R 2 = 1,2 109 V
2

= 1,2 109 2,6 10 10 = 0,312 m3.

✧

d = 0,312
4 π 52

= 1 mm.

Az elôdöntô feladatait 51 fô I. kategóriás, és 16 fô
junior versenyzô teljesítette olyan szinten, hogy dol-
gozataikat a javító tanárok tovább tudták küldeni a
BME Nukleáris Technika Tanszékére további rangso-
rolás végett. A beküldött dolgozatokból választotta ki
a zsûri a legjobb húsz I. kategóriás, és a legjobb tíz
junior versenyzôt, akiket behívtak a döntôbe.

BECSLÉSI VERSENY AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUMBAN Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak

Bigus Imre

A matematikában és a természettudományokban, de a
mindennapi életben is gyakran elôfordulnak olyan
problémák, feladatok, amikor valaminek az értékét
nem határozzuk meg pontosan, vagy azért, mert nincs
rá szükségünk, vagy azért, mert nem is tudjuk megha-
tározni. Ezekben az esetekben megpróbálunk valami-
lyen becsült értéket adni. Sok esetben az érzékelt (lá-
tott, hallott, tapintott) jelenségeket a bennünk kialakult
képességek alapján igyekszünk térben és idôben elhe-
lyezni, becsüljük a nagyságot, a tôlünk való távolságot.
Egyes emberekben nagyon pontos idôérzék alakul ki,
mások térbeli látása, tájékozódása kiváló.

Megtervezik, mennyi lesz a privatizációs bevétel vagy
a gazdaság egyes ágazataiban a termelés, a fogyasztás,

megbecsülik, mennyi jut az oktatásra a nemzeti jövede-
lembôl. A mezôgazdaságban becsüljük a várható ter-
mést, a kárszakértô becsüli a kárt. Természetesen becs-
léskor bizonyos dolgoktól eltekintünk, így a becslési
adatok nem minden esetben felelnek meg az adott terü-
let szakemberei által igényelt szintnek.

Melyek azok az oktatási értékek, amelyek a becslé-
si képesség növelésében rejtôznek?
Úgy gondolom, hogy a becslési képesség fejlesztése
elôsegíti a matematikai képességek és a mindennapi
életben a helyes döntések számának növekedését.
Ezért a tanulókat meg kell tanítani arra, hogy legye-
nek képesek a mindennapi életben használt méretek,
mértékek, árak becslésére.
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A mérést tanítjuk az iskolában, de a becslést nem,

A Márai Sándor Gimnázium (Kassa) csapatának posztere

Indul a vizesrakéta

noha a becslési képesség fejlesztésének jelentôs sze-
repe van az egyén más egyéb képességének fejleszté-
sében is. Az általános intelligencia, a matematikai
képesség, készség olyan változók, amelyek kapcsolat-
ban vannak a becslési képességgel.

Ha olyan becslési feladatot adunk, amelyben szá-
molni is kell, akkor a számolási készségüket is nö-
veljük.

Ha a tanuló jól becsül, növekszik az önértékelése,
és természetesen az önkontrollja is: arra a kérdésre,
hogy mennyi a gyalogos sebessége, nem fogadja el
azt az eredményt, hogy 100 km/h, hanem keresi a
hibát, hogy hol rontotta el a számolást.

Ezen tanulói képességek fejlesztésére vállalkozunk
évek óta az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban
(ÁVG), amikor megszervezzük ezt a nem mindennapi
fizikai becslési versenyt. Becslési versenyt nem ren-
deznek sehol az országban, sôt a nagyvilágban sem
rajtunk kívül. A verseny ötlete Kolláth Éva, Szeder
László és jómagam fejében fogant meg, és Radnai
Gyula egyetemi docens támogató közremûködésével
jött létre.

Az elsô becslési versenyt 1995. január 25-én ren-
deztük Temesvár, Kassa, Királyhelmec, Nagykapos,
Munkács, a Sárospataki Református Kollégium Gim-
náziuma és az Árpád Vezér Gimnázium csapatának
részvételével.

A 2001/2002-es tanévtôl a Hátrányos Helyzetû Ta-
nulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
(AJTP) tevékenykedô iskolák részvételével bôvítettük
a versenyt, így ma már egy idôben, ám két – határon
túli és AJTP-s – kategóriában versengenek a csapatok.

A versenykiírás szerint hagyományosan egy-egy
neves fizikus személyiségérôl, munkásságáról emlé-
kezünk meg. Az évek alatt már felidéztük Jedlik
Ányos, Eötvös Loránd, Szilárd Leó, Mikola Sándor,
Bolyai János, Öveges József, Lénárd Fülöp, Bánki
Donát, Teller Ede és a fizika évében Albert Einstein
munkásságát. Ennek formái színvonalas elôadások, a
versenyzôk részérôl megoldott (életrajzi és fizikai)
totók, illetve otthon elkészített poszterek voltak.

A versenyfeladatsor az évek során kreatív felada-
tokkal is bôvült, így ma már saját kezû eszközkészí-
tést is elvárunk a csapatoktól. A verseny záró részét
szóbeli becslési feladatok jelentik.

A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollé-
gium 2009. október 9–10-én 15. alkalommal rendezte
meg a fizika becslési versenyt a határon túli testvéris-
koláink részvételével, az AJTP-iskolák pedig 9. alka-
lommal jöttek el a versenyre.

A verseny népszerûségét bizonyítja az a tény, hogy
évrôl évre nô a csapatok száma. Ebben az évben 20
csapat vetélkedett egymással.

A versenyt 2009. október 9-én 14 órakor Tóth Ta-
más, az ÁVG igazgatója nyitotta meg. Megnyitójában
megemlékezett a Nobel-díjas Békésy György rôl és
arról, hogy ebben az évben 300 éves a kísérleti fizika
oktatása Sárospatakon, hiszen Simándi István 1709.
június 29-én már kísérleti fizikai bemutatót tartott II.
Rákóczi Ferenc fejedelemnek.

Álljon most itt az idei év versenyprogramja és a
versenyfeladatsora a becslési verseny egyediségének,
hasznosságának bizonyítékaként.

Az elsô napon Radnai Gyula, az ELTE docense tartott
érdekes elôadást Békésy György, a kutató címmel.

Ezen a délutánon nyílt meg a poszterkiállítás is: a 3
fôs csapatok még otthon posztert készítettek Békésy
György tevékenységérôl, megadott szakirodalom
alapján (Békésy György életérôl és munkásságáról a
Fizikai Szemle 1999/7, 1999/10 számaiból, Radnai
Gyula: A megfigyelés öröme – Békésy György szüle-
tésének 100. évfordulójára. Természet Világa 1999.
június, Cornides István: Békésy György, a budapesti
egyetem fizikaprofesszora. Természet Világa 1999.
október).

A kreatív munka másik eleme a saját kezûleg készí-
tett vizesrakéta bemutatása volt. Nagyon sok ötletes
és ügyes megoldású rakétát láthatott a zsûri és a kö-
zönség. Kit ne bûvölt volna el az az egyedi készítésû
rakéta, amelyet a levegô helyett a szódabikarbóna
fejlesztette gáz hajtott?

A verseny második napján a gyakorlati becslési
feladatokkal, valamint a Békésy-totó és a fizikai totó
megoldásával folytatódott a verseny.

Értékelés nélkül nem zárulhat verseny: Pántyané
Kuzder Mária, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szak-
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tanácsadó, Radnay Gyula, az ELTE docense, Härtlein
Károly, a BME Fizika Intézete demonstrációs labora-
tóriumának vezetôje alkotta zsûri bírálta a csapatok
feladat-végrehajtását.

A kiváló atmoszférájú vetélkedô versenyfeladatai a
következôk voltak.

Békésy-totó

1. Milyen Nobel-díjat kapott Békésy György?
1 fizikai
2 kémiai
X orvosi

2. Hol érettségizett Békésy György?
1 Budapesten
2 Bernben
X Zürichben

3. Mikor választották a Magyar Tudományos Aka-
démia levelezô tagjává?
1 1933
2 1939
X 1940

4. Békésy 1946-ban Stockholmba kapott egyéves
ösztöndíjat. Távozása után ki vette át a tanszéke
ideiglenes vezetését?
1 Cordines István
2 Náray-Szabó István
X Rybár István

5. Mibôl szerzett diplomát Békésy György Svájcban
Bern egyetemén?
1 kémiából, vegyészmérnökit
2 fizikából, fizikusit
X biológiából, orvosit

6. Hol található a „Békésy Laboratórium”?
1 Stockholm
2 Boston
X Honolulu

7. Kinek a felesége lett a húga, Békésy Lola?
1 Németh László
2 Kertész Imre
X Passuth László

8. Amikor az Amerikai Tudományos Akadémia
tagja lett, válaszolnia kellett egy kérdôívre. „Fô
érdeklôdési köre?” Válasz:
1 zene
2 mûvészet
X kutatás

9. Ki engedte át az interferenciális refraktort Béké-
sy Györgynek doktori disszertációja elkészítésé-
hez?
1 Tarnóczy Tamás
2 Tangl Károly
X Strauss Ármin

10. Melyik állítás igaz? Békésy a Posta Kísérleti Állo-
máson a telefonvonalak zajosságát vizsgálta.
Hallás után meg tudta állapítani, hogy
1 mi a hiba a vonalban.
2 hol van a hiba a vonalban.
X mi a hiba, és hol van a hiba a vonalban.

11. Mikor nevezték ki a Budapesti Tudományegye-
tem Gyakorlati Fizika Tanszékének vezetésére?
1 1930
2 1933
X 1940

12. Harlan Cleveland szerint mi jelentett a legtöbbet
Békésy Györgynek?
1 hogy 1961-ben megkapta a Nobel-díjat
2 hogy a Semmelweis Orvostudományi Egye-

tem díszdoktorává fogadta
X hogy mûkincseit a magyar múzeumoknak

adományozhatta
13. Bárány Róbert 1928-ban meghívta Békésy Györ-

gyöt Uppsalába tanársegédnek. Mivel utasította
el a meghívást?
1 „félek, hogy Uppsala még mindig nagyon hideg

és sötét, esetleg összeszedek egy tüdôbajt”
2 „hogy segíteni kell Magyarország újjáépítésé-

ben”
X családi okokra hivatkozott

+1. Élete során hány tudományos dolgozatot publi-
kált?
1 kb. 100
2 kb. 160
X kb. 300

Fizikai totó

1. Az ábrán látható kapcsolásban minden ellenál-
lás R, a kondenzátor és az ampermérô ideális.
Hogyan változik az ampermérô árama, ha a K
kapcsolót zárjuk?
1 nô
2 nem változik
X csökken

2. Egy poharat teljesen megtöltünk 4 °C vízzel.

R

R

RR

C
K

A

Mikor folyik ki a víz a pohárból? A pohár hôtá-
gulásától eltekintünk.
1 ha melegítjük
2 ha hûtjük
X mind a két esetben

3. Melyik állítás hamis?
1 A nagyobb frekvenciájú hangot az ember ma-

gasabbnak hallja.
2 Az ember csak a 20 Hz és a 2000 Hz közötti

frekvenciájú hangokat érzékeli
X Az emberi fülben csak azok a hangok kelte-

nek különálló hangérzetet, amelyek között
legalább 0,1 s idô telik el.
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4. Hogyan változik a fény hullámhossza, ha üveg-

x x x

a a a

x

a

1. 2. 3.

bôl lép a levegôbe?
1 A fény hullámhossza nô.
2 A fény hullámhossza nem változik.
X A fény hullámhossza csökken.

5. Hányszorosa az elsô felharmonikus hang frek-
venciája az alaphang frekvenciájának az egyik
végén zárt sípban?
1 másfélszerese
2 háromszorosa
X négyszerese

6. Egy V0 sebességgel ellökött test s út megtétele
után megáll. Mit mondhatunk a sebességrôl az út
felénél?
1 V < V0/2
2 V = V0/2
X V > V0/2

7. Izobár állapotváltozás során a héliumgáz 500 J
tágulási munkát végez. Hogyan változik a belsô
energiája?
1 500 J-lal nô
2 750 J-lal nô
X 1250 J-lal nô

8. Egy test vízszintesen az Y,X síkban mozog. A test
sebesség-idô grafikonja az ábrán látható. Meny-
nyi a test gyorsulása a t = 2 s pillanatban?
1 2 m/s2

2 1 m/s2

X 1,5 m/s2

9. Egy test sebessége V0-ról a felére csökken, és

v
y
(m

/s
)

4

2 t (s)

–

–

v
x

(m
/s

)

3

2 t (s)

–

–

közben 30 m utat tesz meg. Mennyi utat tesz
meg még a megállásig, ha továbbra is ugyanúgy
lassul?
1 15 m
2 10 m
X 7,5 m

10. Homogén elektrosztatikus térben ugyanazon az
erôvonalon helyezkedik el A és B pont. A távol-
ságuk dAB = 20 cm és UAB = 30 V a feszültség kö-
zöttük. Mennyi az elektromos mezô térerôssége
ugyanazon az erôvonalon lévô C és D pontok
között, ha a távolságuk dCD = 10 cm?
1 150 N/C
2 75 N/C
X 300 N/C

11. Egy körív alakú R = 40 m sugarú domború híd leg-
felsô pontján 820 kg tömegû autó halad 72 km/h
sebességgel. Mekkora erôvel nyomja a hidat?
1 Fny = 8200 N
2 Fny < 8200 N
X Fny = 0 N

12. Az ábra állandó mennyiségû ideális gáz állapot-
változását mutatja a V–T grafikonon. Hogyan
változik a gáz nyomása, ha A -ból B -be jut?

1 növekszik a nyomás
2 csökken a nyomás
X nem változik a nyomás

13. Az ôrháztól vonat távolodik, és Δt = 5 s ideig

V

T

A

B

p
1

p
2

hangjeleket ad. Menyi ideig hallja a hangjelzést
az ôrház mellett álló megfigyelô, ha a vonat tá-
volodik tôle?
1 kevesebb, mint 5 s ideig
2 5 s ideig
X hosszabb, mint 5 s ideig

+1. A harmonikus rezgômozgás kitérése az amplitú-
dó -szerese. Hányszorosa a gyorsulása a2 /2
maximális gyorsulásnak?
1 a fele
2 -szerese3 /2
X -szerese2 /2

Szóbeli feladatok

1. Ejtsünk h magasból pingponglabdát a lejtôre. Be-
csüljük meg, hogy mekkora α szög esetén fog a ping-
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ponglabda a lehetô legtávolabbra pattanni a lejtô aljá-

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

tól adott h magasság esetén!
A becsült szög: α =
Végezd el a kísérletet!
Becsüld meg, hogyan változik az X távolság a lejtô

α szöge függvényében!

2. Két 40-50 cm hosszú vékony üvegcsövet deszkába
erôsítünk. A két üvegcsô közé égô gyufát tartunk. Mi
történik a csô felsô végével?

1 Semmi, távolságuk nem változik.
2 A két csô közeledik egymáshoz.
X A két csô távolodik egymástól.

Becsüld meg, hogy mennyi lehet a 320,8 m magas
párizsi Eiffel-torony oldalirányú kitérése a nyári me-
legben az árnyékos oldalhoz képest!

A becsült érték: Δl = ……… cm
Becsüld meg, hogy a New Yorkban lévô 2040 m

hosszú Verrazano-hídon az acélkábeleken függô út-
test a nyári és téli hômérsékletváltozás következtében
mennyit süllyed!

A becsült érték: Δl = ……… cm
Becsüld meg, hogy a 314 m magas lakihegyi rádió-

torony hossza mennyivel változik meg a téli −30 °C és
a nyári 40 °C hômérsékletváltozás következtében!

A becsült érték: Δl = ……… cm

3. Szigetelôállványra szerelt konzervdoboz külsô ol-
dalára alufóliacsíkot teszünk. Helyezzünk a konzerv-
dobozba egy negatív töltésû mûanyagpoharat.

Mi történik az alufóliával? Milyen töltés hatására?
Indokold meg, miért!

A konzervdobozt érintsük meg a kezünkkel. Mi
történik az alufóliával?

Vegyük ki a mûanyagpoharat! Mi történik az alufó-
liával?

Végezd el a kísérletet!

4. Két 1200 menetes tekercset és két ampermérôt az
ábrán látható módon kapcsolunk össze. Told be az
1-es mágnest! Figyeld meg, mi történik!

Mi történik, ha a 2-es mágnest betoljuk?
Mi történik, ha a két mágnest egyszerre betoljuk?
Becsüld meg, mi történik, ha az egyiket (1-es) be-

toljuk, a másikat (2-es) kihúzzuk a tekercsbôl!

A

A

+ –

+ –

É

D

1.

2.

5. Mérd meg a pénzérme tömegét a digitális mérleg-
gel! A pénzérme tömege: m =
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Ismerve a pénzérme tömegét a rendelkezésedre

1

2

4

5

7

6

3

220 V K

álló eszközök segítségével (pénzérme, vonalzó, ék)
becsüld meg a vonalzó tömegét!

A vonalzó tömege: M =
Röviden írd le az eljárásod, becslésed lényegét!

6. Keresd meg a térképen Békésy György szülôházát!
A szülôháza száma:

Keresd meg Békésy György szobrát! Írd le a Békésy
szobor sorszámát!

Ki készítette az itt látható szobrot Békésy György-
rôl? A szobrot készítette:

7. Az ábra szerinti kapcsolásban mindegyik izzó azo-
nos 220 V, 15 W.

Állítsad sorba az izzók sorszámát a csökkenô fény-
erejük szerint! Kezdd azzal, amelyik legerôsebben
világít! Az izzók sorrendje csökkenô fényerô szerint:

Becsüld meg, lesz-e olyan izzó, amelyik nem vilá-
gít! Nem világít:

Becsüld meg, vannak-e olyan izzók, amelyek fénye
azonos!

Kapcsold be és ellenôrizd becslésed!

8. Az l hosszúságú fonálingát 90°-kal kitérítjük, majd
elengedjük. A fonálinga golyója tökéletesen rugalma-
san ütközik egy vele azonos golyóval, az ábra szerint.

Becsüld meg, hogy mekkora s távolságra ér földet a
golyó, ha h = l /4! A becsült érték: s = …… cm.

s

h

l

9. Békésy György doktori disszertációját Tangl Ká-
rolynál írta és vizsgálta, hogy az oldatok koncentrá-
cióváltozása következtében hogyan változik az olda-
tok törésmutatója. A rendelkezésedre álló eszközök
segítségével mérd a törésmutatót!
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10. Becsüld meg, hogy melyik a feszültségforrás pozi-

m1

m2

x

tív és negatív pólusa a feketedobozban!
A pozitív pólus:
A negatív pólus:
Röviden indokold meg állításod!

A B

11. Az m és 2m tömegû testeket gumiszállal egymás-
hoz kötjük, majd fonállal felfüggesztjük ôket az
ábrán látható módon. A fonalat az m1 = m tömegû
test fölött elvágjuk. Mekkora lesz a testek gyorsulása
közvetlenül a fonál elvágása után?

Az m1 = m tömegû test a1 gyorsulása:
Az m2 = 2m tömegû test a2 gyorsulása:
A rendszer tömegközéppontjának a gyorsulása köz-

vetlen a fonál elvágása után:

12. Az ábrán látható kapcsolásban a kapcsoló 1-es
állásban van már elég régen. C = 1000 μF, R = 30 kΩ, U
= 9 V. Mekkora lesz az egyes ellenállásokon átfolyó
áramerôsség a kapcsoló 2-es állásba kapcsolása után
a) közvetlenül, b) hosszabb idô elteltével? Válaszol-
junk a kérdésre, becsüljük meg, mi fog történni! Vé-
gezzük el a kísérletet!

a) Közvetlenül átkapcsolás után:
A becsült érték: I1 = ……, I2 = …….
A mért érték: I1 = ……, I2 = …….

b) Hosszabb idô elteltével:
A becsült érték: I1 = ……, I2 = …….
A mért érték: I1 = ……, I2 = …….

R = R2R = R1

C

K

K

AA

U

2

1

13. 1 m hosszú egyenes keresztmetszetû méterrudat
középen ékre támasztunk és vízszintes helyzetben
kiegyensúlyozunk. A méterrúd egyik felét kettévág-
juk és a levágott darabot a maradék részre helyez-
zük. Becsüld meg mennyivel kell eltolni az alátá-
masztást, hogy ismét egyensúlyban legyen! Végezd el
a kísérletet!
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14. Ha egy testet h1 magas-
ból márványlapra ejtünk, az
v1 sebességgel ütközik neki
a márványlapnak és v2 se-
bességgel pattan vissza h2

magasra. A K ütközési té-
nyezô:

Mérd meg az ütközési té-

K =
v2

v1

=
h2

h1

.

nyezôt! K = ……
Ha 1 m magasból leej-

tünk egy golyót és az 50
cm-re pattan vissza, akkor
becsüljük meg, hogy a go-
lyó pattogva a teljes meg-
állásig mennyi utat tesz
meg!

1 2 m
2 3 m
X 4 m

15. Csavarjuk be a búra nélküli 150 W-os hálózati
izzót a foglalatba! Sorba kapcsoltunk vele egy 2,5 V,
0,2 A-es zsebizzót és 9 V-os zsebtelepre kapcsoltuk.
Az izzó halványan világít.

a) Fújjunk rá az izzószálra! Becsüld meg, mi fog

K

9 V

220 V

150 W

2,5 V

0,2 A

történni!

b) Melegítsük az izzószálat! Becsüld meg, mi fog
történni!

16. Becsüld meg, hogy milyen kapcsolás van az elekt-
romos feketedobozban! Teszteld A–B, A–C, B–C, B–D
és C–D összekapcsolásával!

a) Becsüld meg, mi fog történni, ha az A-t a C-vel
és a B-t a D-vel összekapcsolod!

b) Becsüld meg, mi fog történni, ha az A-t a D-vel
kapcsoljuk össze!

A

B

C

D

1 2 3

A fizika mindennel összefügg. Vajon felkelthetjük-e a
sportot kedvelôk érdeklôdését a fizika iránt, ha azt
kérdezzük tôlük, meddig javíthatók a rekordok a
sportban? Hisszük, hogy igen, hisz az olimpiai jel-
mondatban is szerepel: „gyorsabban, magasabbra,
erôsebben”.

Szakszerûen így hangzik a feladat: Becsülje meg,
mennyi lehet a magasugrás rekordja! A versenyzô
futással nekirugaszkodik, maximálisan 10 m/s sebes-
ségre gyorsul fel, ismerve a függôleges hajítás ma-
ximális emelkedési magasságára vonatkozó össze-
függést

adódik. Ezt a magasságot még messze nem érték el

hmax =
v 2

0

2 g
= 5 m

sportolóink.
Tehát még van mit tenni a versenyzôknek, edzôk-

nek, de úgy gondolom, nekünk fizikát tanító pedagó-
gusoknak is.
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