
Érdekes, hogy esetünkben a torlónyomásból szár-

8. ábra. A „preparált” CD-lemezzel elvégzett kísérlet.

mazó erô kisebb a lemez súlyánál.
Ha a vízhozamot csökkentjük, a lemezt a becsapó-

dó víz kevésbé nyomja, ezzel a korongot fent tartó F
erônek is csökkennie kell. Ez úgy valósul meg, hogy
miközben valószínûleg a h mélység is változik vala-
mennyit, a hidraulikus ugrás a középpont felé húzó-
dik vissza. Mélyebb elemzések szerint az ugrás kö-
zépponttól mért r távolsága a vízhozam kétharmadik
hatványával arányos: r ~ q 2/3 [10]. Így lecsökken az a
terület, ahol a gyorsan áramló víz kiszorítja a lemez
fölé beáramlani kész víztömeget. A lemez pereménél
már a hidrosztatikai nyomás is növeli a lemezre lefelé
ható erôt. Ez lecsökkenti az F és az F0 erôk különbsé-
gét. Ha a vízhozam egy kritikus érték alá esik, a lemez
nem képes tovább a víz felszínén lebegni, elsüllyed.

Ha valaki kedvet kap a kísérlet elvégzésére és nin-
csen rézlemeze, a következô jól bevált kísérleti össze-
állítást javasoljuk. Egy CD-lemez közepén lévô lyukra
alulról erôsítsünk szigetelôszalaggal vagy celluxszal
pénzérmét (a 20 Ft-os érme kitûnô). A lyuk pénzérmé-
vel átellenes oldalát is ragasszuk le ragasztószalaggal
úgy, hogy a horpadás megmaradjon, de a lyuk éles pe-
reme lankássá váljon. Különben a szétterülô vízsugár a
perembe ütközik és felfelé fröcsköl, a lemez pedig nem
lebeg stabilan. Ügyeljünk az elrendezés szimmetriájára!
Helyezzük a lemezt a pénzérmével lefelé fordítva a víz
felszínére! Ha függôleges vízsugarat bocsátunk a köze-
pére, úgy viselkedik, mint a rézlemezünk (8. ábra ).

Ezzel a témával iskolánkban, a budapesti Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban egy régebben érettségizett
diákcsoporttal foglalkoztunk tehetséggondozó szak-
körön. A diákok közül Berkes Bence és Kocsis Mátyás
munkájukkal a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti
Fizikai Tanszékének kísérleti diákpályázatán elsô he-
lyezést értek el a 2011/2012-es tanévben.
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25 ÉVES AZ ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY
Vida József – Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Ősz György – Győr

Janóczki József – Debrecen

A verseny elôzménye, létrejötte

A verseny kezdeti szálai az 1985-ben elhalt fizika ta-
nulmányi versenyhez nyúlnak vissza, amelyet tartal-
milag az Országos Pedagógiai Intézet, szervezetileg a
Magyar Úttörôk Szövetsége irányított.

Újraindítása a Komárom-Esztergom megyei lelkes
fizika szaktanácsadók tevékenységéhez kapcsolódik.
A tanulmányi verseny folytatása érdekében Ôsz
György az 1990-es évi fizikatanári ankéton Tatabá-
nyán összegyûjtötte a megjelent tanárok tehetséggon-
dozással kapcsolatos véleményét. A szakmai tanács-
kozás közel 300 résztvevôje és Marx György, az ELFT

akkori elnöke az országos fizikaverseny 1991-es újra-
indítása mellett döntött, Öveges József Országos Fizi-
kaverseny néven. A verseny elnevezéséhez adott volt
Öveges József munkássága, aki két ízben is több tan-
éven keresztül tanított Tatán a Piarista, ma Eötvös
József gimnáziumban. A feladat megoldására megbí-
zást kapott Ôsz György szaktanácsadó és a tanügy-
igazgatás berkeiben jártas, valamint az Általános Isko-
lai Szakcsoport elnöki tisztségét akkor betöltô Róna-
széki László Pest megyei vezetô-szaktanácsadó, akik
létrehozták az öttagú országos versenybizottságot. Az
alapító tagok a feladatkitûzésen túl a következô terü-
letek gondozását vállalták:
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– Janóczki József debreceni tanár, szaktanácsadó a

Az 1991-ben megalakult versenybizottság, balról jobbra: Ôsz György, Janóczki József, Vida József,
Rónaszéki László, Tölgyesi József.

nyilvántartásokhoz szükséges számítógépes progra-
mok, listák és kísérleti eszközök elkészítését;

– Ôsz György a verseny titkári teendôit, az orszá-
gos döntôvel kapcsolatos adminisztrációs munkákat,
a lebonyolítás szervezési teendôit;

– Rónaszéki László a szponzorokkal, hivatalokkal
való kapcsolatkeresést, kapcsolattartást, a versenybi-
zottság munkájának összefogását, az évenkénti ver-
seny bemutatását ismertetô kiadvány szerkesztését;

– Tölgyesi József, a tatai Vaszary János Általános
Iskola igazgatója a gazdasági és pénzügyi természetû
feladatokat, az országos döntô helyszínének biztosítá-
sát, a tanulmányi kirándulások szervezését;

– Vida József, az egri Eszterházy Károly Fôiskola
tanára a feladatkitûzôk tevékenységének összefogá-
sát, a feladatsorok és a javítókulcs összeállítását, a
kiadványszerkesztést, a sajtófelelôsi feladatokat;

– 1992-tôl a bizottság munkájába bekapcsolódott
Berkes József, a pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetem adjunktusa.

Az országos döntô feladatsorának lektorálását, va-
lamint a döntôk zsûrielnöki teendôit az elsô két év-
ben Zátonyi Sándor (Sopron), az ezt követô nyolc
évben Radnai Gyula docens (Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem), ezután három évig Molnár Miklós
docens (Szegedi Tudományegyetem), majd 2004-tôl
napjainkig Hadházy Tibor, a Nyíregyházi Fôiskola
tanszékvezetô tanára látta el. A versenybizottság ösz-
szefogásáról mindig az ELFT Általános Iskolai Okta-
tási Szakcsoport elnöke gondoskodott, így 1991-tôl
Rónaszéki László, 2001–2004 között Berkes József,
2005–2008-ig Csákány Antalné, 2008–2011-ig Kiss
Gyula, 2012-tôl Lévainé Kovács Róza.

A döntô elôkészítését, lebonyolítását elkötelezett he-
lyi fizikatanárok (alkalmanként több mint 20 fô) segítet-

ték, akiknek vezetôi Ádám Ár-
pád (az elsô 10 évben Tatán),
Varga Gáborné (2 évig Csille-
bércen), Fülöp Viktorné (2003-
tól Gyôrött) voltak. A verseny-
rôl szóló, minden évben meg-
jelentetett kiadványt Rónaszéki
László, Vida József, Berkes Jó-
zsef és Juhász Nándor szer-
kesztette, a bennük szereplô
fotókat Pál Zoltán, Juhász
Nándor, Janóczki József és Se-
bestyén Zoltán készítette. A
verseny fôvédnöke 1991–2011
között Göncz Árpádné volt
(akinek nagybátyja volt Öve-
ges József), 2010-tôl a Magyar
Innovációs Szövetség is, 2012-
tôl Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter.

Az Öveges Fizikaverseny a
rendszerváltás óta az elsô lehe-
tôség a fizika iránt érdeklôdô,
tehetséges általánosiskolás-

korú tanulók számára, amelyen összemérhetik fizikatu-
dásukat. A verseny célja elsôsorban a tehetségnevelés,
tehetséggondozás. A felkészülési idôszakban teret kap
a problémamegoldó, megfigyelô, kísérletezô, szövegér-
tési és kommunikációs képességek fejlesztése.

Az elsô forduló tömegvetélkedônek tekinthetô,
célja minél több diák mozgósítása a versenyben való
részvételre. A második forduló már a célzott tehetség-
gondozásé, a verseny döntôjére történô felkészítés. A
harmadik forduló az országos megmérettetésé, itt
mutatkozik meg, ki mennyire felkészült, ki tud töb-
bet, ki a kreatívabb.

A három napos döntô során a tanulóknak lehetôsé-
gük van az ismerkedésre, kapcsolatok kialakítására. A
közöttük végzett véleménykutatásból kiderült: a ver-
senyben való részvétel, az ott szerzett élmények hatá-
sára többen indíttatást éreznek jövôbeli tantárgyi ve-
télkedôkön való részvételre, fokozódott a fizika iránti
kíváncsiságuk, kellôképpen motiválódtak nemcsak a
fizika, hanem más természettudományos tantárgyak-
ban való elmélyülésre is.

Minden évben nagy élményt jelent a versenyre ér-
kezô tehetséges, jól felkészített 14 éves fiatalokkal
való találkozás. Ôk azok, akik reményt adnak a ver-
seny szervezôinek és a felkészítô tanároknak – az
egyre nehezedô körülmények között is –, hogy érde-
mes dolgozni. A díjazott versenyzôk között több év-
ben is voltak olyan a tanulók, akik a késôbbi években
a Fizikai Diákolimpia magyar csapatának tagjai lettek.

Az elmúlt évek számszerû eredményeit összehason-
lítva fokozatos és általános visszaesés tapasztalható a
tanulók teljesítményszintjében. Ennek mértéke na-
gyobb, mint amit az egymást követô évek követel-
ményszintjének elkerülhetetlen ingadozása eredmé-
nyezhet. Biztosan állítható, hogy nem a tanulók tehet-
ségtelenebbek, nem a felkészítô tanárok munkája szín-
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vonaltalanabb, hanem a feltételek (az óraszám, a kísér-

A 2009. évi verseny kimagaslóan (eredménye 98%) legjobb versenyzôje, Szabó Attila veszi át az
Öveges József érmet Horváth Zalántól, az ELFT akkori elnökétôl és Hadházy Tibor zsûrielnöktôl.
Szabó Attila késôbb szinte minden fizikaversenyen az élen végzett, a Nemzetközi Fizikai Diák-
olimpiák történetében Ô az elsô kétszeres abszolút gyôztes.

letezés és a szakkörindítás lehetôségének csökkenése
stb.) évrôl-évre bekövetkezô romlásának következmé-
nyei jelentkeznek.

A versenyt egyik évben sem lehetett volna megszer-
vezni az iskolákban lelkesen dolgozó, nagy hivatástu-
dattal rendelkezô fizikatanárok, az intézmények érde-
keit jól képviselô és tehetséges tanulóik fejlôdését szem
elôtt tartó intézményvezetôk, a még mûködô szakta-
nácsadók, illetve Pedagógiai Szolgáltató Központok és
a megyei bázisiskolák hathatós közremûködése nélkül.

A verseny helyszínei, felépítése

Az országos döntô helyének megválasztásánál az elsô
években Tatán az Eötvös József Gimnázium szolgál-
tatta a legjobb feltételeket. 2001–2002-ben Budapes-
ten Csillebérc, 2003-ban Gyôrben az Apor Vilmos Ka-
tolikus Iskolaközpont, 2004-tôl a gyôri Kazinczy Fe-
renc Gimnázium ad otthont a döntônek. Társrende-
zôi 2004-tôl: Gyôr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés,
Gyôr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, gyôri
Kazinczy Ferenc Gimnázium.

Résztvevôk: az adott tanév legfeljebb 8. osztályos
tanulói, akik az aktuálisan meghatározott nevezési
díjat befizetik, tanáraik benevezik ôket. Évente ezer-
nél több tanuló jelentkezik erre az erôpróbára.

A verseny felépítése 1991–2005 között

1. forduló (házi, kerületi): január vége, február ele-
je; a feladatokat helyben állította össze a fizikatanár.

2. forduló (megyei, fôváro-
si): április eleje; a feladatokat
megyei team állította össze. A
megyékbôl a megye lakosságá-
nak arányában kerültek a dön-
tôbe a versenyzôk, megyén-
ként minimum 2 fô. E rendszer
elônye volt, hogy a megyék ak-
tív pedagógusai alkotó módon
vehettek részt a verseny lebo-
nyolításában, minden megyé-
bôl volt résztvevôje a verseny-
nek. Hátránya volt, hogy a
döntôbe jutott tanulók tudás-
szintjében nagy különbségek
mutatkoztak.

A verseny felépítése 2006-tól

1. forduló (házi): január
vége, február eleje; a közpon-
tilag összeállított feladatokat
e-mailen és/vagy a honlapon
a benevezett iskolák megkap-
ják, helyben sokszorosítják és
a küldött javítókulcs alapján

értékelik a versenyzôk munkáit. Az 50% felett teljesí-
tôk névsorát, pontszámát beküldik, közülük választja
ki a szervezôbizottság azokat, akik meghívást kapnak
a megyei fordulóra.

2. forduló (megyei, fôvárosi): április eleje; a fel-
adatlapokat a rendezô iskolák postán kapják meg és
a dolgozatokat a megírást követôen küldik a szerve-
zôkhöz.

A feladatok javítását feladattípusonként 1-1 tanár
végzi, és a javítás eredményeinek összegzése után a
versenybizottság választja ki a döntôbe kerülô ver-
senyzôket. Ebben a rendszerben lényegesen kiegyen-
súlyozottabb lett a döntô mezônye, mint a korábbi
években, és tudásuk alapján valóban a legfelkészül-
tebb tanulók jutnak tovább. Hátránya: lehet olyan
megye, ahonnan nem kerül a döntôbe senki.

A megmérettetés az elsô két fordulót követôen az
országos döntôvel zárul, amelyen a legjobb ered-
ményt elérô hazai versenyzôk (70-75 fô), valamint a
fizikát magyarul tanuló, határon túli diákok vesznek
részt (8-12 fô: Csallóköz, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság
területérôl). A határon túli résztvevôkre való tekintet-
tel 2013-tól a verseny új néven mûködik: Öveges Jó-
zsef Kárpát-medencei Fizikaverseny.

A 2012-es év a szervezés szempontjából hozott nagy
változást. A papír alapú nevezésrôl, adatrögzítésrôl
áttértünk az online rendszerre. A nevezés, az eredmé-
nyek, a továbbjutók listája és egyéb információk köz-
zétételének helye a http://ovegesfizikaverseny.samfules.
hu honlap lett. A honlap mûködtetését Reszegi Miklós
karcagi fizikatanár végzi.

A 2. forduló és a döntô feladatsorát 2005–2013 kö-
zött Csákány Antalné és Vida József vezette team ké-
szítette.

136 FIZIKAI SZEMLE 2015 / 4



A kitûzött feladatok típusai, jellemzése,
tanulságok

A feladatok lefedik az általános iskolai fizika tananya-
got. Az elsô fordulóban tesztet töltenek ki és számolá-
sos feladatokat oldanak meg a versenyzôk, a második
fordulóban ez bôvül fizikatörténeti feladattal. Az or-
szágos döntôn jelenségmagyarázat, mérôkísérlet és
annak elemzése egészíti ki a korábbiakat.

Igyekeztünk életközeli, a problémamegoldásra
fókuszáló, a fizika iránt motivált tanulók számára si-
kerélményt nyújtó, több oldalról megközelíthetô
problémákat felvetô, illetve többféleképpen megold-
ható feladatokat összeállítani és ehhez egzakt, egyér-
telmû megoldási és értékelési útmutatót készíteni.

Tesztek

A feladattípusok közül legtöbbször a legkönnyebbnek
látszó tesztsorral indítottuk a versenyt, hogy a diákok-
ban oldódjon a kezdetben még ott lapuló feszültség, és
kedvvel folytassák a versenyt. Több éves tapasztalat
alapján megállapítható, hogy a verseny során a tesztek
megoldása nyújtja a legnagyobb sikerélményt.

A tesztsor összeállításánál a fizika témakörök mind-
egyikét reprezentálta legalább egy teszt. A felvetett
kérdésre általában 4 vagy több választ fogalmaztunk
meg. A teszteket két csoportba oszthatjuk. Az egyik
csoportba tartoznak azok, amelyeknél csak az egyet-
len jó választ kell megjelölni, ebben az esetben egy
tesztkérdés egy pontot ér. A másik csoportba tartoz-
nak azok, amelyeknél a jó válaszok megjelölése mel-
lett a helytelennek ítélteket is más szimbólummal je-
lölni kell. Minden megfelelô jelölés egy pontot ér.

Számolásos feladatok

A versenyben két vagy három számolásos feladatot
állítottunk be. Ezek közül az egyiket komplexebbnek,
nehezebbnek terveztük, amely nem csak egy témakör
ismeretanyagára épül, és gyakorlati problémát tartal-
maz. Nem szerettük volna, hogy a versenyzôk a köny-
nyen megoldható teszten túljutva úgy érezzék, a
mélyvízbe dobtuk ôket. Ezért igyekeztünk úgy össze-
állítani a feladatokat, hogy mindegyikben legyen
könnyen megoldható feladatrész.

A versenyeken rendszeresen találkozunk olyan
megoldásokkal, ami a zsûri által várttól gondolatme-
netében eltér, vagy középiskolás ismereteket alkal-
maz a tanuló. Ezeket természetesen teljes értékûnek
ítéli a zsûri, de azokat is, amelyekben képletek alkal-
mazása nélkül, logikai következtetésekkel jutnak el a
helyes végeredményhez.

Sok dolgozatban változatos, szellemes megoldá-
sokkal örvendeztetnek meg bennünket a versenyzôk.
Emellett jellemzô hiányosságok is elôfordulnak, töb-
bek között az összefüggések, mértékegységek felírása
nélküli munka, nem vagy nehezen olvasható írás,
áttekinthetetlenül lejegyzett dolgozat, irreális ered-

mény elfogadása. Ezek ismétlôdô jelenségek voltak
minden versenyen, érdemes odafigyelni rájuk a jövô-
beli felkészítés során.

Tapasztalatunk szerint a tanulók nagy százaléká-
nak problémát okoz grafikont készíteni, és többen
nem képesek a grafikonból információkat kiolvasni.

Kísérleti feladat

A verseny egyik meghatározó feladattípusa a kísérleti
feladat, amelyben mérést és annak kiértékelését kell
elvégezni. A feladatok kiválasztása során elôtérbe
helyeztük azt, hogy a tanterv tartalma és követelmé-
nyei alapján megoldható legyen a feladat, a verseny-
zôknek ismeretekrôl, kreatív, logikus gondolkodásról
kelljen tanúbizonyságot tenni.

A tanulók többsége ismeri, tudja használni a mérô-
eszközöket, elemi kísérleteket viszonylag jó szinten ké-
pes elvégezni (térfogat-, súly-, tömeg-, hômérséklet-,
áramerôsség-, feszültségmérés), így a feladat megoldá-
sában bizonyos pontig eljut, de a kísérlet megtervezése
legtöbbjüknél hiányzik. A kapott eredmények rögzítése
rendszertelen, kevesen használnak táblázatos kimuta-
tást. Az eredmények értelmezéséig többen eljutnak, de
csak néhányan fogalmazzák meg a következtetéseket.
Mindez azt mutatja, hogy a versenyzôk tudatos kísérle-
tezô képessége nem éri el a kívánt szintet.

Az okok ismertek: egyre kevesebb tanulókísérletre
van lehetôség a tanítási órákon; a kísérletek, mérési
feladatok elvégzésére, részletes megbeszélésére na-
gyobbrészt szakköri vagy tanórán kívüli foglalkozáso-
kon van csak lehetôség.

Kísérletelemzô feladat

A bemutatás jellege az évek során változó volt. Leg-
többször egy élôben látott kísérletet elemeztek a ver-
senyzôk, de volt, amikor videón bemutatott jelensé-
get, vagy szövegesen ismertetett kísérletet, problémát
kellett értelmezni, magyarázni.

Ez az egyik legnehezebb feladat a tanulók zömé-
nek, mert itt szükség van az értelmezésen túl (ha a
megfejtésig eljut a tanuló) a szabatos, érthetô és a
fizikai tartalmat szakszerûen leíró megfogalmazásra. A
kidolgozás külalakja több tanulónál az évek múlásá-
val egyre kifogásolhatóbb, a magasabb pontszámú
dolgozatok között is akad, amelyik kívánni valót hagy
maga után. Ennél a feladattípusnál, mivel itt szöveges
magyarázatot kell adni, illetve rajzokat kell készíteni,
különösen szembetûnô ez a jelenség.

Az utóbbi évek elemzô feladatainak megoldását se-
gítjük azzal, hogy a válaszadást megfelelô részekre
tagoljuk.

Fizikatörténeti feladat

A fizikatörténeti feladatot az évek során különbözô for-
mákban készítettük el: volt TOTÓ jellegû, keresztrejt-
vény kialakítású, táblázatos és teszt jellegû. Érdekes-
ségként érdemes megjegyezni, hogy ennél a feladattí-
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pusnál a díjazott tanulók átlag-

A zsûritagok is kísérleteznek (2009. május 22.).

pontszáma ugyanakkora, mint
a nem díjazottaké. Ebbôl lát-
hatjuk, hogy fizikatörténeti fel-
adat nemcsak a fizikai tudással
van kapcsolatban, hanem az
általános mûveltséggel is.

Elmondhatjuk, hogy el-
mozdultunk arról a pontról,
ahol még a számolásos fel-
adatok túlsúlya volt jellemzô.
A jövôben tovább kell men-
nünk ezen az úton, ami nem a
számolásos feladatok kizárá-
sát jelentené, csupán azt,
hogy e feladattípus megoldá-
sában is teret kell adni a jó
értelemben vett okoskodás-
nak, a kreativitásnak, a szelle-
mességnek. Tovább kell nö-
velni a kísérletek, kísérlet-
elemzések arányát.

A döntô programja

A vetélkedô döntôjére rendszeresen májusban egy
hosszú hétvégén kerül sor. A háromnapos döntô le-
bonyolítását egy jól összeszokott 35 fôs fizikatanári
csapat végzi.

Az elsô (pénteki) nap a regisztrációval, ünnepé-
lyes megnyitóval indul. A megnyitónak az utóbbi
években a gyôri városháza díszterme ad otthont. A
díszelnökségbe minden alkalommal az ELFT fôtitká-
ra, a szakcsoport elnöke, a város és a megye magas
rangú tisztségviselôi, a rendezô iskola igazgatója,
valamint a verseny vezetôi ülnek. Üdvözlô és kö-
szöntô beszédek hangzanak el az elnökség tagjai ré-
szérôl, majd hivatalosan is megnyitottá nyilvánítják a
versenyt. Ezen a napon nincs verseny, hogy a távol-
ról érkezôket ne hozza hátrányba az utazással járó
fáradtság.

A délután során a versenyzôk ízelítôt kapnak a
város nevezetességeibôl, szépségébôl (Rába-parti
séta, Káptalan domb, Széchenyi tér stb.), majd Jedlik
Ányos munkáságával ismerkedhetnek meg a Czuczor
Gergely (bencés) gimnázium kiállításán. A délutáni
program része még az emlékkoszorúzás a Czuczor
Gergely – Jedlik Ányos szoboregyüttesnél. Esti, záró
programként koncert és tárlatlátogatás várja ôket az
egyetem hangversenytermében, a felújított Zsinagó-
gában.

Másnap, szombat reggel kezdôdik a verseny. A
délelôtt folyamán gondolkodtató (teszt jellegû) fel-
adatsor, majd két összetett, számítást igénylô feladat
kerül sorra. Az ebédet követôen az önállóan elvég-
zendô kísérlet, a fizikatörténeti feladat és a helyszínen
bemutatott kísérlet elemzése vár a versenyzôkre. Este
a napi feszültségek oldása kísérleti bemutatókkal,
érdekes elôadásokkal történik.

Amíg a versenyzôk a kitûzött feladatok megoldá-
sán dolgoznak, a verseny szervezôi a felkészítô taná-
rokkal tanácskoznak a felkészítés tapasztalatairól, a
verseny jövôjérôl, a következô évek versenyeinek
terveirôl, lebonyolításáról. Eszmecserét folytatnak a
tehetségnevelés módszereirôl, kicserélik erre vonat-
kozó tapasztalataikat. Közös vélemény volt, hogy a
verseny tehetségkutató jellege miatt az iskolai törzs-
anyagnál mélyebb ismeretekre is szükségük van a
döntôbe jutó tanulóknak. Ebben, illetve a tárgy iránti
érdeklôdésük felkeltésében nagy szerepe van felké-
szítô tanáraiknak.

A nap során a zsûri folyamatosan értékeli az elké-
szült feladatlapokat. Számítógépes adatrögzítéssel,
feldolgozással készül az eredménylista, aminek tit-
kosítását késô este oldják csak fel, majd a szerzett
pontszámok alapján kialakítják a díjazottak listáját,
elkészítik az okleveleket, elosztják a támogatók által
felajánlott jutalmakat. A helyezetteket 2013 óta
külön díjazzuk általános iskolai és középiskolai ka-
tegóriában.

Az utolsó nap délelôttjén történik az ünnepélyes
eredményhirdetés és díjkiosztás. A díszelnökség –
hasonlóan, mint a megnyitón – magas beosztású álla-
mi (sokszor az oktatási minisztérium államtitkára) és
társadalmi vezetôkbôl áll. Eddig minden alkalommal
az ELFT elnöke is ott volt. A versenyt a zsûri elnöke
értékeli. Az abszolút elsô helyezett és felkészítô taná-
ra 2001 óta az Öveges érem tulajdonosa lesz.

A kiosztott díjakon felül a versenybizottság és a
szponzorok különdíjjal jutalmazzák a legötletesebb
megoldások készítôit és felkészítô tanáraikat.

Az ELFT elnöksége 2014-ben, az Általános Iskolai
Oktatási Szakcsoportja kezdeményezésére külön-
díjakat alapított a versenyre felkészítô tanárok szá-
mára. Ebben az évben a Rónaszéki Lászlóról, a ver-
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seny egyik alapítójáról elnevezett díjat Gärtner Ist-
ván, a Csákány Antalnéról elnevezett díjat Erdôs
Katalin kapta.

Összességében a versenyzôk közel fele részesül
valamilyen elismerésben. A díjak átadása után záróbe-
szédekkel fejezôdik be a verseny.

A verseny anyagi forrásai pályázatokból, nevezési
díjakból, a Magyar Innovációs Szövetség tagjainak, az
MVM Paksi Atomerômû Zrt., a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, a gyôri Széchenyi Ist-
ván Egyetem és a helyi cégek támogatásaiból jönnek
össze évrôl évre.
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Egy kis történelem

Heinrich Hertz megfigyelte, hogy ultraibolya fénnyel
megvilágított elektródok között könnyebben keletkezik
szikra. Errôl tanúskodik 1887-ben írt cikke [1]. A jelen-
ség létezését megerôsítette és azt részletesebben írta le
egy évvel késôbb [2, 3], 1888-ban Wilhelm Hallwachs.
Kísérleteiben higanygôzlámpával alkáli fémeket világí-
tott meg, ennek hatására negatív töltésû részecskék
kilépését tapasztalta. Lénárd Fülöp 1900-ban írt cikké-
bôl [4] megtudhattuk, hogy ezek a részecskék elektro-
nok. Szintén az Annalen der Physik folyóiratban látott
napvilágot 1905. március 18-án egy cikk [5], szerzôje
Albert Einstein volt. Az írás a jelenség magyarázatát
adta meg, amiért 1921-ben Nobel-díjat kapott.

Szükséges eszközök

A jelenség bemutatásához elektrosztatikai eszközök-
re, elektroszkópra, ebonit rúdra, macskaprémre,1

1 Azért választok macskaprémet az ebonitrúdhoz, mert ezzel
dörzsölve az ebonitot az negatívra töltôdik. Nyúlprémmel dörzsölve
az ebonitrudat pozitív lesz a töltése. Az elektrosztatikus sorban
ugyanis a macskaprém és a nyúlprém között található az ebonit.

üvegrúdra és bôrre, valamint csiszoló papírra van
szükségünk. Ezek szinte minden szertárban megtalál-
hatók. Amit általában nem találunk a szertárban, az a
cinklemez és az UV-fény elôállításához szükséges
fényforrás. Cinklemezhez könnyen hozzájuthatunk,
hiszen az utóbbi idôben nem horganyzott, hanem
horgany (cink) lemezekbôl készítik az ereszeket, az
esôvízlefolyó rendszereket. Egy ilyen szakipari cég
oldalán olvastam: „Igaz, hogy nem tartozik az olcsó
anyagok közé, de ha a horgany ereszcsatornánál ma-
radunk, egy igazán tartós, esztétikus anyagot fogunk
választani. A horganyzott ereszcsatorna jellemzôi: A
legnagyobb elônye, hogy nem rozsdásodik. Az élet-
tartama 40 év.” Nekünk mindössze egy tenyérnyi da-

rabra lesz szükségünk, amely ára nem éri el a száz fo-
rintot sem, és megvásárolható egy bádogosnál, sze-
rencsés esetben a hulladékként ingyen is megkaphat-
juk. Ezt kell rögzíteni az elektroszkópba, és közvetle-
nül a kísérlet bemutatása elôtt fémtisztára kell csiszolni
az egyik oldalát. A fém cink kilépési munkája 4,3 eV
= 6,889 10−18 J, határfrekvenciája 1,039 1016 Hz (ami
288 nm hullámhossz).

Ennek megfelelô fényforrást kell választani, ami nem
egyszerû feladat. Hagyományosan higanygôzlámpát
szokás használni a kísérlethez, ami meglehetôsen drá-
ga, ugyanis kis szériában készítik, mert különleges ab-
lakot kell elhelyezni rajta kvarcüvegbôl, amely átengedi
a számunkra szükséges UV-fényt. Az E27-es foglaltba
illeszkedô lámpák teljesítménye 125 W-nál kezdôdik,
amely bemelegedés után hatalmas mennyiségû fényt és
hôt ont magából. A higanygôzlámpa mûködtetéséhez
szükséges egy fojtótekercs, ami tovább drágítja a meg-
valósítandó kísérletet. A higanygôzlámpa melegedése
miatt csak kerámiafoglalat jöhet szóba, ami szintén
nem olcsó. Nem engedhetjük meg, hogy az UV-fény
diákjaink vagy a saját szemünkbe jusson, tehát árnyé-
kolásra is szükség van, amelynek hôálló és fényelnyelô
tulajdonságokkal kell rendelkeznie, stabilan kell állnia
és körülvennie a higanygôzlámpát. Szerencsés, ha talál-
ható rajta egy nyitható-csukható ablak (amely a kijutó
UV-fényt szabályozza). Amelyik taneszköz megfelel a
fenti kritériumoknak, azt borsos áron tudjuk megvásá-
rolni, hiszen az elkészítési nehézségeken túl elektro-
mos érintésvédelmi és az UV-fény miatt sugárvédelmi
elôírásoknak is meg kell felelnie. Ezek az engedélyek is
az ár növekedését okozzák.

Ennek ellenére van megoldás. A kereskedelemben
a kompakt fénycsövek megjelenését követôen megje-
lentek az UV-fényt kibocsátó kompakt fénycsövek is.
Az UVA fényt kibocsátókat rovarcsapdában, mûkö-
römlámpában és fotokémiai eszközökben, valamint
pénzvizsgálókban használják, hullámhosszuk 350–365
nm. Az UVC (Germicid) fényt kibocsátó fénycsöveket
akvárium, tó és víz fertôtlenítésre, csírátlanításra,
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