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Ősz György, Győr
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Az Öveges József Fizikaverseny kiírója és rendezôje az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatá-
si Szakcsoportja. Kilenc éve társrendezô Gyôr-Moson-
Sopron Megye Közgyûlése, Gyôr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Gyôr-Moson-Sopron Megye
Pedagógiai Intézete. Nyolc éve a Kazinczy Ferenc Gim-
náziumban dôl el, hogy az Öveges József Fizikaverseny
döntôjében kik a legjobbak. Hagyományainkhoz híven
az országos döntôre meghívást kaptak a határainkon
túl fizikát magyar nyelven tanuló diákok legjobbjai is. A
72 hazai versenyzô mellett Erdélybôl és a Partiumból
(Romániából) 4, Csallóközbôl (Szlovákiából) 3, Vajda-
ságból (Szerbiából) 2 versenyzô érkezett.

A verseny fôvédnökei Göncz Árpádné (akinek
nagybátyja volt Öveges József ) és a Magyar Innovációs
Szövetség.

Az országos döntô a versenyzôk számára ebben az
évben is térítésmentes volt. A Nemzeti Erôforrás Mi-
nisztérium és a szponzorok anyagi támogatása, a
Szakcsoport vezetése, a versenybizottság és a helyi
szervezô kollégák hathatós segítsége mind hozzájárult
a sikeres lebonyolításhoz.

A verseny krónikája

A versenyzôk 2011. május 27-én (pénteken) érkeztek.
A regisztráció színhelyén tartalmas poszterek mutat-
ták be Eötvös Loránd életét és munkásságát, amelye-
ket Plósz Katalin tanárnô nagyon alapos kutatómun-
kával állított össze.

Az ünnepélyes megnyitóra a gyôri Széchenyi István
Egyetem Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetének dísz-
termében, a gyönyörûen felújított egykori zsinagógá-
ban került sor. A díszelnökségben foglalt helyet: Kádár
György, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fôtitkárhe-
lyettese, Szakács Imre, Gyôr-Moson-Sopron Megye Ön-
kormányzatának elnöke, Széles Imre, a Gyôr-Moson-
Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, Kiss Gyu-
la, a Versenybizottság társelnöke, Lévainé Kovács Ró-
za, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai
Oktatási Szakcsoportjának elnöke, Németh Tibor, a
Gyôri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója, Had-
házy Tibor, a Nyíregyházi Fôiskola fôiskolai tanára, a
zsûri elnöke és Vida József, az egri Eszterházy Károly
Fôiskola fôiskolai tanára, a versenybizottság elnöke.

A megnyitó ünnepély programját Ôsz György, a ver-
senybizottság titkára vezette, aki név szerint köszöntötte
a megjelent magas rangú vendégeket, a közönség so-

raiban helyet foglaló Csákány Antalné t, a Szakcsoport
korábbi elnökét, a versenyzôket és felkészítô tanáraikat.
Örömmel jelentette be, hogy a 9. Európai Uniós Termé-
szettudományos Diákolimpián a két magyar aranyérmes
csapatban volt három olyan tanuló, akik korábban az
Öveges-verseny döntôjében is szerepeltek.

A verseny egyik fôvédnöke, Göncz Árpádné ver-
senyzôkhöz, felkészítô tanárokhoz és szervezôkhöz
írott levelét Fülöp Viktorné olvasta fel. Ezt követôen a
megnyitóünnepség résztvevôi egy Liszt-zongoramû-
vet, majd egy Vajda János verset hallgathattak meg.
Ezután Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erôforrás Minisz-
térium oktatásért felelôs államtitkára versenyzôkhöz
szóló köszöntô szavait olvasta fel Horváthné Fazekas
Erika tanárnô, a Szakcsoport vezetôségének tagja.

A megnyitó ünnepség folytatásaként Németh Tibor,
a Gyôri Kazinczy Ferenc Gimnázium igazgatója jó házi-
gazdaként kívánt minden versenyzônek sikeres szerep-
lést és kellemes gyôri emlékeket, majd Kiss Gyula, a
Versenybizottság társelnöke az ELFT Általános Iskolai
Oktatási Szakcsoportja nevében köszöntötte a megje-
lenteket. Röviden értékelte a verseny eddigi történetét
és hasonlóan sikeres folytatást kívánt a következô
évekre is mind a szervezôknek, mind a versenyzôknek.
Ezt követôen Kádár György, az ELFT megújult vezetô-
sége nevében köszöntötte a tanulókat. Reményét fejez-
te ki, hogy a mostani versenyre való felkészülési mun-
kát folytatni fogják a középiskolában is, és négy év
múlva az egyetemek fizika szakára vagy a mûszaki
egyetemre jelentkezôk között is találkozik majd a ne-
vükkel. Az üdvözlô szavak után Szakács Imre, a Gyôr-
Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke hivatalosan is
megnyitotta az országos döntôt.

A megnyitó után a versenyzôk és kísérôik a helyi
kollégák vezetésével sétát tettek a történelmi belvá-
rosban, megtekintették a Káptalan domb épületegyüt-
tesét és a bazilikát, majd a Széchenyi téren, Czuczor
Gergely és Jedlik Ányos kettôs szobránál koszorút
helyeztek el. Ezt követôen a Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumban megcsodálták a Jedlik-kiállítást, ahol
még ma is mûködô találmányokkal találkoztak a kis
fizikusok.

Este a zsinagógában nagy sikerû hangversenyt adtak
a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemûvésze-
ti Intézetének ütôs hallgatói, majd az épület történeté-
rôl, mûvészi értékérôl és a Vasilescu modern képzômû-
vészeti állandó gyûjteményrôl (20. századi modern ma-
gyar festészet válogatott darabjairól) Varga Balázs tár-
latvezetô adott érdekes, színes ismertetést.
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2011. május 28-án 8 órakor kezdôdött a verseny. A

Tóth Pál tanár úr „áldozata”

Hogyan szerepeltem? – a záróünnepség Kroó Norbert, az ELFT elnöke adja át a díjat.

döntô feladatait Vida József és Csákány Antalné (Buda-
pest) állították össze, a kísérleti feladatot Janóczki Jó-
zsef, a fizikatörténeti feladatot Ôsz György készítette, a
lektorálást Hadházy Tibor és Molnár Miklós végezték.

Délelôtt, az elsô fordulóban a gondolkodtató tesz-
tekre és a két összetett, számolást is igénylô feladat
megoldására került sor. Amíg a versenyzôk a kitûzött
feladatokkal foglalkoztak, addig Lévainé Kovács Ró-
za, Kiss Gyula és Horváthné Fazekas Erika a felkészí-
tô tanárokkal beszélgetett a verseny jövôjérôl, a kö-
vetkezô évek versenyeinek terveirôl, lebonyolításáról.

Ebéd után az önállóan elvégzendô kísérlet, a fizika-
történeti feladatsor, és a helyszínen bemutatott kísér-
let elemzése várt még a versenyzôkre.

A verseny befejezése utáni az Állami Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet munkatársai figyelemfelkeltô mû-
szeres bemutatót tartottak: Kovács Péter és Kiss Márta
a gravitációs tér erôsségének mérésérôl, Csontos And-
rás a mágneses elhajlásról, Nagy Attila a radioaktív
sugárzásról beszélt, Pattantyús-Ábrahám Miklós a

földradar módszert mutatta be. Néhány eszközt láthat-
tunk: gradiométert, földinduktort, majd egy gamma-
detektort is bemutattak mûködés közben.

Este, a vacsora után a Révai Gimnázium dísztermé-
ben folytatódott a verseny izgalmainak levezetése.
Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyve-
zetô igazgatója néhány fotóval illusztrálta a magyar
fiatalok tudományos sikerét, akik az ifjúsági innová-
ciós verseny díjazottjaiként nyerték el a jogot, hogy
külföldi természettudományos versenyeken képvisel-
jék hazánkat. Biztatta a jelenlevôket, hogy a jövô évi
versenybe kapcsolódjanak be.

Ezt követte az a FIZIBUSZ kísérleti bemutatója, amit
Tóth Pál tanár úrnak és az ELMÛ-nek köszönhetünk.
Az egész napi feszültségek oldásához hatásosnak bizo-
nyult ez a bemutató. A versenyzôk és felkészítô taná-
raik fáradtságuk ellenére nagy figyelemmel kísértek
minden kísérletet, emlékezetes élményekkel gazdagod-
tak és nagy tapssal köszönték meg a bemutatót.

Az eseménydús nap végére a zsûri is befejezte
munkáját. Számítógépes adatrögzítéssel, feldolgozás-
sal elkészült a ranglista.

2011. május 29-én, vasárnap a Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Közgyûlés dísztermében került sor az ünne-
pélyes eredményhirdetésre. Az ünnepség díszelnök-
ségében foglalt helyet Kroó Norbert akadémikus, az
ELFT elnöke, Göncz Kinga, az Öveges-család képvi-
seletében, Széles Imre, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Intézet igazgatója, Gyôr Megyei Jogú Vá-
ros képviseletében Rózsavölgyi László, a Kulturális
Oktatási és Sport Bizottság elnöke, Antos László MISZ
igazgató, Németh Tibor, a gyôri Kazinczy Ferenc
Gimnázium igazgatója, Hadházy Tibor, a zsûri elnöke
és Vida József, a versenybizottság elnöke, valamint
Lévainé Kovács Róza, a Szakcsoport elnöke.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói részleteket
olvastak fel Eötvös József és Eötvös Loránd levelezé-
sébôl, majd Horváthné Fazekas Erika, a Szakcsoport
vezetôségi tagja Szent-Györgyi Albert gondolatait
idézve nyitotta meg az ünnepséget.
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Kroó Norbert akadémikus köszöntôjében a verseny

Feladatmegoldás közben

találó névválasztásáról, Öveges József személyérôl,
felejthetetlen kísérletezéseirôl beszélt, és annak fon-
tosságáról, hogy minél korábban be kell vezetni a
fiatalokat a tudományba. Általános iskolában kell
megtapasztalni a feladatok megoldásának örömét,
amely további munkára, kísérletezésre ösztönöz.

A versenyt Hadházy Tibor értékelte. Megelégedett-
ségét fejezte ki a sok szép, ötletes megoldás miatt, de
szót ejtett a hiányosságokról is. A számolásos felada-
tokra jól felkészültek a versenyzôk. A kísérlet és a
kísérlet elemzése gyengébb teljesítményt mutatott. A
teszt nehezebb volt az elmúlt évinél, a fizikatörténeti
feladat jó megoldása sok ismeretet igényelt más tudo-
mányok területén is. Gratulált mind a 81 döntôsnek
eddigi sikereikhez és a fizikával való további intenzív
foglalkozásra buzdította ôket. Megköszönte a felké-
szítô tanárok munkáját, a szülôk segítségét.

Kiss Gyula, a versenybizottság társelnöke szólította
a díjazott versenyzôket. A 23 díjazott versenyzô Kroó
Norbert akadémikustól, az ELFT elnökétôl vehette át
a Hoffmann Rózsa oktatásért felelôs államtitkár által
aláírt okleveleket és a jelentôs jutalmakat.

A különdíjak közül kiemelendô Göncz Kinga Euró-
pai Parlamenti képviselô ajándéka. Egy hosszú hétvé-
gére Brüsszelbe vagy Strasbourgba, az Európai Parla-
mentbe hívta meg a legkisebb településrôl érkezett
tanulókat és tanárukat. Következett a tizenegy támo-
gató által felajánlott díjak kiosztása, amit tizenhat ta-
nuló és tizenhat felkészítô tanár vehetett át. Összessé-
gében a versenyzôk közel fele részesült valamilyen
elismerésben.

Zárszóként Rózsavölgyi László Gyôr Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a vendéglátók nevében bú-
csúzott.

Ebben az évben sem lehetett volna megszervezni
a versenyt az iskolákban lelkesen dolgozó, nagy
hivatástudattal rendelkezô és elkötelezett fizikataná-
rok, az intézmények érdekeit jól képviselô, a tehet-
séges tanulók fejlôdését szem elôtt tartó igazgatók, a

megyei bázisiskolák hathatós közremûködése nél-
kül. Köszönet illeti áldozatos munkájukat. A ma fizi-
kából versenyzô fiatalok lesznek a jövô kutatói, fej-
lesztômérnökei és felelôs döntéseket hozó állampol-
gárai, józan, megfontolt gondolkodásukon és tevé-
kenységükön múlik a nemzet jövôje, gazdaságának
fejlôdése.

A XXI. Öveges József Országos Fizikaverseny szer-
vezésében, lebonyolításában a fentebb említetteken
kívül az alábbi kollégák voltak a közremûködôk: An-
toni Istvánné, Czinke Sándor, Csatóné Zsámbéki Ildi-
kó, Gesztesi Péterné, Gesztesi Péter, Halász Tibor,
Horváthné Perger Zsuzsanna, Juhász Nándorné,
Juhász Nándor, Kleizerné Kocsis Mária, Krakó Lász-
ló, Nikházy Lászlóné, Pál Zoltán, Pápai Gyuláné,
Poócza József, Szénási Istvánné, Kukorelliné Szabó
Mónika, Nagy Zsigmondné, Szabó Miklós, Tasi Zol-
tánné, Tóth Zsuzsanna, Varga István, Várhegyi Lász-
lóné, Vidáné Papp Csilla, Wernerné Pöheim Judit,
Wöller Lászlóné.

A verseny elsô fordulójának feladatsorát Pápai
Gyuláné és Zátonyi Sándor, a második forduló fel-
adatsorát Csákány Antalné és Vida József készítette.

(A verseny részletes leírását és a feladatsorokat
tartalmazó kiadvány a Társulat titkárságán megvásá-
rolható. Itt tekinthetôk meg a beszámolóban nem
közölt fizikatörténeti feladatok is.)

Kitûzött feladatok
Tesztek

Az elsô 12 feladatnál az igaz állítások betûjelét karikázd
be, a hamisakét húzd át! Az utolsó tesztnél ezzel ellen-
tétesen járj el! Minden helyes válasz 1 pontot ér. Így a
tesztekre összesen 54 pontot kaphatsz, ha minden vá-
laszlehetôség igaz vagy hamis voltáról jól döntesz.

1. feladat
a) Az autó sebességmérô órája az autó pillanatnyi

sebességét méri.
b) A fürdôszobamérleg testünk tömegét méri.
c) Egy ellenállás két vége között akkor van feszült-

ség, ha áram folyik át rajta.
d) A hômérsékletmérés pontossága szempontjából

nem mindegy, hogy mekkora a hômérô tömege.

2. Egy kétágú közlekedôedénybe higanyt töltünk, majd
az egyik szárát lezárjuk.

a) Lehet, hogy mindkét szárban azonos magasság-
ban vannak a higanyszintek.

b) Biztos, hogy mindkét szárban azonos magasság-
ban vannak a higanyszintek.

c) Ha a közlekedôedény szárainak nem azonos a
keresztmetszete, akkor semmilyen körülmények kö-
zött nem lehetnek azonos magasságban a higany-
szintek.

d) Ha a közlekedôedényt a földszintrôl felvisszük a
III. emeletre, akkor a zárt szárban megemelkedik a
higanyszint.
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3. feladat

Túl a 8. feladaton

a) Elektromos töltéseket például úgy állíthatunk
elô, hogy puha ronggyal megdörzsölünk egy mû-
anyag rudat.

b) Termikus kölcsönhatás közben annyival nô az
egyik test energiája amennyivel csökken a másiké.

c) Termikus kölcsönhatás közben annyival csökken
az egyik test hômérséklete amennyivel nô a másiké.

d) Lehet, hogy a termikus kölcsönhatás közben
annyival csökken az egyik test hômérséklete ameny-
nyivel nô a másiké.

4. Hosszú zsinórra 4 kicsiny fémgolyót erôsítünk. A
zsinórt függôlegesen tartjuk úgy, hogy a legalsó golyó
a talajon legyen. Elejtve a zsinórt a golyók egyenletes
kopogását halljuk, ha a golyók talajtól való távolsága:

a) 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm;
b) 5 cm, 20 cm, 45 cm, 80 cm;
c) 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm;
d) soha nem hallhatunk egyenletes kopogást ilyen

körülmények között.

5. Zsuzsi szeme olyan helyzetben van, hogy az átlát-
szatlan magas falú edény alján lévô korongot nem
látja. Ha azonban vizet öntünk az edénybe, akkor,
annak ellenére, hogy Zsuzsi nem mozdította meg a
fejét, és senki nem nyúlt se az edényben lévô korong-
hoz, se az edényhez, Zsuzsi mégis meglátja a koron-
got. Hogyan lehetséges ez?

a) Sehogy.
b) Csoda történt.
c) A korongból induló fénysugár a vízbôl való kilé-

péskor úgy törik meg, hogy Zsuzsi szemébe jut.
d) Zsuzsi szemébôl induló fénysugár eljut a ko-

ronghoz.

6. Egy vezetôszakaszon átfolyó áram erôssége 10-ed
részére csökken. Mi lehet az oka?

a) A vezetôszakasz ellenállása 10-szeresére nôtt.
b) Csökkent a vezetôszakasz hômérséklete.
c) 10-szeresére nôtt a vezetôszakaszra jutó feszültség.
d) 10-edére csökkent a vezetôszakaszra jutó fe-

szültség.

7. Folyadékban lévô, le-
felé fordított tölcsérben
egy golyó van. A golyó
fölött levegô, alatta a fo-
lyadék. Ha a golyó jól el-
zárja a folyadék feláram-
lását a tölcsér szárába, a
golyó nem esik ki a töl-
csérbôl. Ezt annál köny-
nyebb létrehozni, minél

a) kisebb súlyú a golyó;
b) nagyobb a folyadék sûrûsége;
c) nagyobb a tölcsér szárának keresztmetszete;
d) hosszabb a tölcsér szára.
e) nagyobb a légnyomás;
f) mélyebbre nyomjuk a tölcsért a folyadékban.

8. Egy asztal szélére helyezett vonalzónak körülbelül a
fele túlnyúlik az asztal szélén. Ilyenkor viszonylag kis
erôvel lebillenthetô az asztalról. Ha azonban a vonalzó-
nak az asztalon lévô részére ráborítunk egy nagy felüle-
tû papírt, például egy szétnyitott újságot, és úgy sújtunk
le a vonalzó asztalon túlnyúló részére, akkor elôbb tö-
rik el a vonalzó, mint ahogy lebillenne az asztalról.

a) Csak akkor törik el a vonalzó, ha elég gyors az
ütés.

b) Az ütés sebességének nincs szerepe a jelenség
létrejöttében.

c) Fontos, hogy minél nagyobb felületû legyen a
vonalzót leborító papír.

d) A légnyomásnak fontos szerepe van a jelenség
létrejöttében.

9. Egy felfüggesztett rugóra ráakasztunk egy 50 g tö-
megû piros golyót, a golyóra pedig egy 10 cm hosszú
fonálon egy 100 g tömegû zöldre festett vasdarabot.

a) A rugó 1,5 N erôvel húzza a felfüggesztést.
b) A rugót 0,5 N erôvel húzza a golyó.
c) A golyót 1,5 N erôvel húzza a vasdarab.
d) A vasdarabra ható eredô erô 0.

10. Egy 40 cm hosszú merev fémhuzal bal oldali végé-
bôl 10 cm hosszú darabot visszahajlítunk.

a) Eredetileg a közepén kellett alátámasztani ezt a
fémhuzalt, hogy egyensúlyban legyen. A bal oldali
végének visszahajlítása után az alátámasztási helyet
jobbra kell csúsztatni, ha ismét egyensúlyba akarjuk
hozni a fémhuzalt.

b) A visszahajlítás után már sehogyan sem lehet
egyensúlyba hozni a fémhuzalt.

c) A visszahajlítás után az óramutató járásnak meg-
felelô irányban megnô a forgatónyomaték.

d) Ha az eredeti helyén hagyjuk az alátámasztást, a
visszahajlítás után a fémhuzal visszahajlított vége le-
billen.

11. Elvégeztük a következô kísérletet: egy nagyobb fa-
zékba – körülbelül a feléig – vizet töltöttünk, majd a víz-
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re helyeztünk egy üres mûanyag (például jégkrémes)
dobozt. A dobozba két nagyobb burgonyát tettünk,
amely a burgonyákkal együtt úszott a vízen. Ekkor beje-
löltük a fazék belsô oldalán a víz szintjét. Ezután a bur-
gonyákat áttettük a dobozból a vízbe, amelyek – termé-
szetesen – lemerültek a fazék aljára, és figyeltük a fazék
belsô oldalán a víz szintjének a változását.

a) Miután a burgonyákat a dobozból áttettük a víz-
be, a víz szintje a fazékban emelkedett.

b) Miután a burgonyákat a dobozból áttettük a víz-
be, a víz szintje a fazékban csökkent.

c) A víz szintje az átrakás után nem változott.
d) Ha sós víz van az edényben, lehet, hogy nem

változik az edényben lévô víz szintje.

12. A Nap felé közeledik egy üstökös. Az igaz állítá-
sok betûjelét karikázd be, a hamisakét húzd át!

a) A két égitest gravitációs erôt fejt ki egymásra.
Ilyenkor a Napra nagyobb erô hat, mint az üstökösre.

b) Az üstökös nagyobb sebességgel közeledik a
Naphoz, mint a Nap az üstököshöz.

c) Minél közelebb kerül az üstökös a Naphoz, an-
nál nagyobb erô hat a Napra.

d) A Naphoz közeledve az üstökösre egyre na-
gyobb erô hat.

13. Válaszd ki és karikázd be a helytelen állítás betû-
jelét, az általad igaznak véltet húzd át!

a) A víz térfogata 4 °C-on a legnagyobb.
b) Határozott mennyiségû víz térfogata és sûrûsége

is 4 °C-on a legnagyobb.
c) Határozott mennyiségû víz sûrûsége 4 °C-on a

legnagyobb.
d) Határozott mennyiségû víz sûrûsége 4 °C-on a

legkisebb.

Számolásos feladatok

1. Az ábrán két kerékpáros mozgását ábrázoltuk, ame-
lyek egyszerre indultak el a starthelyrôl ugyanazon az
egyenes úton.

300
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0
0 24 t (s)

v
(m

/m
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a) A gyorsulást követôen mekkora sebességgel ha-
ladt tovább a két kerékpáros?

b) Mekkora volt a gyorsulásuk?
c) Mekkora utat tett meg a két kerékpáros külön-

külön a gyorsulásuk idôszakában?
d) Határozd meg, hogy az indulástól számítva mi-

kor érte utol a B az A -t!

e) Mekkora utat tett meg a két kerékpáros a talál-
kozásig külön-külön?

f) Az indulástól számítva mikor érte el a B az A
végsebességét?

2. Jancsi a régi, már nem

A B

C

4,5 V

A

1. ábra

használt fôzôlapot szét-
szerelte, és kíváncsiság-
ból méréseket végzett
vele. Ehhez felhasznált
egy 4,5 V-os zsebtelepet
és egy áramerôsség-mé-
rô mûszert. A fôzôlap fû-
tôszálából három ponton
talált kivezetést (az 1.
ábrán A, B és C betûk-
kel jelölve). Az A és a B
pont között mért áram-
erôsség 45 mA volt (a
rajz e két pont közötti
mérést mutatja). A kapcsológombok helyzetébôl és a
feliratokból kiderült, hogy korábban, a használat
során a fôzôlapot három különbözô fokozatban lehe-
tett mûködtetni.

a) Ismert, hogy a II. fokozat nagyobb teljesítményû,
mint az I., a III. fokozaton pedig a legnagyobb teljesít-
ményt adja le a fôzôlap. Hogyan kapcsolódik a fûtô-
szál a hálózatra az egyes esetekben? Egészítsd ki az
alábbi ábrákat a vezetékek berajzolásával!

b) Indokold, miért jelentenek különbözô fokoza-

A B

C

230 V

A B

C

230 V

A B

C

230 V

I. fokozat II. fokozat III.fokozat

tot, azaz különbözô teljesítményt a különbözô meg-
oldások!

c) Hányszorosa a II. és a III. fokozat teljesítménye
az I. fokozaténak?

Kísérleti feladat

Az asztalon találsz egy „FEKETE DOBOZ”-t. A doboz-
ban egy ellenállásokat tartalmazó áramkört rejtet-
tünk el. A két nyomógombos kapcsoló felhasználá-
sával, az izzó fényerejébôl levont következtetések
alapján, határozd meg, milyen áramkört rejtettünk el
a dobozban!

A dobozon lévô F és P betûkkel jelölt nyomógom-
bos kapcsolók a kérdéses áramkör egy-egy helyén
addig zárják az áramkört, ameddig a nyomógombot
lenyomva tartjuk. Ezekkel a kapcsolókkal lehet szabá-
lyozni, hogy a dobozban lévô ellenállások közül mi-
kor, melyiken folyjon át áram.
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a) A kísérletek során szerzett tapasztalataidat rövi-

Kísérleti feladat megoldása közben

Ez már a kísérletelemzô feladat

4,5 V

F P

den írd le (célszerû táblázatba foglalni), majd fogal-
mazd meg a következte-
téseidet!

b) Tapasztalataid alap-
ján egészítsd ki az ábrá t
a „FEKETE DOBOZ”-ban lé-
vô áramkör kapcsolási
rajzával!

c) Fentiek alapján ál-
lítsd nagyság szerinti sor-
rendbe a dobozban lévô
ellenállásokat!

Kísérletelemzô feladat

Az iskolai transzformátor U alakú vasmagján 1200 me-
netes tekercs van. A tekerccsel sorba kapcsolunk egy
zsebizzót és egy 4,5 V-os zsebtelepet, hogy zárt áram-
kör jöjjön létre.

4,5 V

záróvas

1. ábra

4,5 V

záróvas

2. ábra

1) Figyeld meg és jegyezd fel, hogyan változik az
izzó fényereje, ha a záróvasat

a) ráejtjük az U vasmagra (1. ábra ), illetve ha
b) lerántjuk az U vasmagról (2. ábra )!
2) Magyarázd meg a látottakat mindkét esetben!
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KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! BME Fizikai Intézet
Härtlein Károly

Számos természettudomány alapja a kísérletezés. Saj-
nos elegendô idô hiányában nem jut idô a tapaszta-
lásra, és legtöbb esetben csak az elmesélés élményét
viheti haza a tanuló az iskolából. Ebben a cikkben
egy otthoni, több nap alatt elvégezhetô kísérlet leírá-
sát tûztem ki célul, amely általános és középiskolás
tanulóknak egyaránt hasznos tapasztalatot adhat.

A víz környezetünkben mindenütt megtalálható,
sok érdekes tulajdonsága miatt érdemes kísérletezni
vele. Egyik ilyen tulajdonsága, hogy lehûtése során a
szilárd halmazállapot kialakulása közben térfogata
megnövekszik. Kevés ilyen anyag van, a fémek közül
még a bizmut ilyen. Ennek köszönhetôen a megfa-
gyott víz, a jég a víz tetején úszik. Ugyanez a jelenség
pusztítja a hegyeket, feszíti szét a sziklákat, és ennek
„köszönhetô” a télire nem víztelenített vízvezetékek
szétfagyása is.

A szükséges eszközök:
– 4 darab 1/3 vagy 1/2 literes ásványvizes palack

(buborékos ásványvízé),
– konyhai mérleg,
– hûtôgép, mélyfagyasztási lehetôséggel.

A tennivalók

1. nap
Számozzuk meg a palackokat! Mérjük meg a töme-

güket, és jegyezzük fel a jegyzôkönyvbe (lásd a táblá-
zatot)! A 1. sorszámú palackot töltsük meg vízzel
(csaphômérsékletû), ügyelve arra, hogy buborékmen-
tesen legyen tele! Ezt úgy érhetjük el, hogy vízben
elmerítjük mind a kupakot, mind a palackot, és a víz
alatt csavarjuk rá a kupakot a palackra. Ügyeljünk
arra, hogy a palackot ne horpasszuk be miközben a
kupakot rácsvarjuk! Mérjük meg a vízzel teli palack
tömegét és ezt is jegyezzük fel a jegyzôkönyvbe! Ez-
után tegyük be a mélyfagyasztóba!

2. nap
Vegyük ki a megfagyott vizes palackot, és hasonlít-

suk össze egy még eredeti állapotban lévô palackkal!
Csapvíz hômérsékletû vízben olvasszuk ki a jeget, és
ismét töltsük meg az elsô napi módon! Mérjük meg a
tömegét és jegyezzük fel! Töltsük fel a 2. sorszámú
palackot is, mérjük meg a tömegét, majd azt is rögzít-
sük a jegyzôkönyvben! Helyezzük el a két palackot a
mélyhûtôben!

3. nap
Vegyük ki a palackokat, rakjuk sorba és figyeljük

meg az alakjukban bekövetkezô változásokat! Csapvíz
hômérsékletû vízben olvasszuk ki a jeget az 1. és 2.
palackból! Ismét töltsük meg ôket az elsô napi mó-
don! Mérjük meg a tömegeiket és jegyezzük fel! Tölt-
sük fel a 3. sorszámú palackot is és mérjük meg a tö-
megét, majd azt is rögzítsük a jegyzôkönyvben! He-
lyezzük el a három palackot a mélyhûtôben!
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