
A FIZIKA TANÍTÁSA

A TALAJRÓL KÖSZÖRÜLVE VISSZAPATTANÓ LABDA
MECHANIKÁJA – 2. RÉSZ

Nagy-Czirok Lászlóné Kiszi Magdolna
mesterpedagógus, a Kiskunhalasi Fazekas
Mihály Általános Iskola matematika-fizika
szakos tanára és igazgatója. A hatásos tanu-
lási-tanítási eljárások alkalmazása mellett
azok fejlesztésével és kutatásával is foglal-
kozik. A tudástérképek tanulás- és gondol-
kodásfejlesztô módszerérôl könyvet és
folyóiratcikkeket írt. Tapasztalatait pedagó-
gus szakvizsgát adó képzésben a Budapes-
ti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
oktatójaként is továbbadja.

Gudmon Olivér az iskola tehetségprogram-
jának tagja, informatika és média eszközök
s eljárások alkalmazásával, kreatív ötletei-
vel járult hozzá az elôzô tanévben, 8. osz-
tályos tanulóként a projektek sikeréhez.

Nagy Norbert 8. osztályos tanulónk volt a
projekt idején, több területen tehetséggon-
dozott. A Kárpát-medencei prózafelolvasó
versenyen különdíjban részesült. Az iskola
Bozsik-programban részt vevô focicsapatá-
nak egyik erôssége.

Szferle Tamás az ELTE fizika-földrajz tanár-
szakos hallgatója, amatôr rögbijátékos. BSc
szakdolgozatát a rögbi fizikájáról írta.

Horváth Gábor fizikus, az MTA doktora, az
ELTE Biológiai Fizika Tanszék Környezet-
optika Labortóriumának vezetôje. A vizuá-
lis környezet optikai sajátságait és az álla-
tok látását tanulmányozza, továbbá biome-
chanikai kutatásokat folytat. Számos szak-
mai díj és kitüntetés tulajdonosa.

A visszapattanási módok tornatermi elôállítása és filmdokumentációja
Nagy-Czirok Lászlóné Kiszi Magdolna, Gudmon Olivér, Nagy Norbert

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola

Szferle Tamás, Horváth Gábor
ELTE, Biológiai Fizika Tanszék

Cikksorozatunk elsô részében – Fizikai Szemle 66/10
(2016) 340–346. – részletesen tárgyaltuk a talajról
köszörülve-gördülve visszapattanó, gömb alakú,
pörgô labda mechanikáját. E második részben az
elméletileg levezetett speciális visszapattanási irá-
nyokat állítjuk elô egy tornateremben kosár-, vala-
mint pingponglabdákkal, és mindezt filmfelvételek-
kel, illetve a belôlük készült képsorozatokkal szem-
léltetjük. Írásunkkal – e sportmechanikai példával –
a labdajátékokat kedvelô és ûzô diákok érdeklôdését
szeretnénk fölkelteni a mindenhol jelen lévô fizika
iránt.

Didaktikai gondolatok

Egyre nagyobb kihívást jelent az általános iskolás
korú tanulók figyelmét az egzakt tudományokra, köz-
tük a fizikára irányítani. A természettudományos ne-
velés mellett a gondolkodás fejlesztése is tudatos pe-
dagógiai tervezést igényel, ahogyan az ok-okozati
összefüggések keresésének és a mindennapokban
észlelt jelenségek magyarázatának igénye se alakul ki
minden gyermekben spontán módon. A kevéssé moti-
vált, a fizika iránt az átlagosnál kisebb érdeklôdést
mutató gyerekekben is ki kell alakítani azt az attitû-
döt, ami az eredményes tanuláshoz szükséges.

Ehhez változatos oktatásszervezési módokra, ér-
deklôdést felkeltô és fenntartó módszerekre kell épí-
teni, a fizikát nem mint önmagáért valót tanítani. Ér-
demes a gyakorlatban megfigyelhetô történések, je-
lenségek magyarázatát keresni, a kortárs csoportok
hatására építeni, rövidebb-hosszabb projekteket ter-
vezni, egyszerû kutatásokat együtt végezni. Mindezt a
más tantárgyakkal, tudományágakkal való kapcsolatot
erôsítve, komplex módon.
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A sport, azon belül a labdajátékok kedvelt tevé-

15. ábra. Balra a vízszintes sebességet gyorsító köszörüléssel elôre pörgô kosárlabda visszapattanásának tornatermi képsorozata (Nagy
Norbert dobása). Jobbra fent az 1. rész 3. ábrája, ami az így visszapattanó labda sebességvektorainak komponenseit és szögsebességeit
ábrázolja. Alatta a fényképsorozat labdájának helyei, ahol az egyik szaggatott vonal a függôlegest, a ferde szaggatott vonal pedig azt az
irányt mutatja, amiben a labda akkor pattanna vissza, ha az α beesési és β visszaverôdési szöge azonos lenne (α = β).
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kenységei a 13-14 éves korosztálynak. Ezen keresztül
el lehet érni a lelkesedésüket, lehet építeni kitartó
munkájukra. A csapatsportokban rejlô nevelési, fej-
lesztési lehetôségek különösen sokoldalúak. A gyer-
mekközösségekben domináns szerepet betöltôkre
építve a személyiségfejlesztés területén is hatásos
lehet a pedagógus, ha jól megtervezi a folyamatot. S
ha ehhez a tantervi követelményekben is szereplô
tananyag feldolgozását is hozzá tudja kapcsolni, ak-
kor többszörös a siker.

A pattanó, pörgô labda sok lehetôséget kínál: a
rugalmas ütközések és az energiaváltozások megfi-
gyelése és magyarázata, a súrlódási erô és a forgató-
nyomaték összekapcsolása, a lendület, a sebesség, a
Newton-törvények, mind föllelhetôk a labda viselke-
désének megfigyelésében és leírásában. Az a mate-
matikai apparátus, amely a határszögek és végsebes-
ségek cikkünk 1. részében történt kiszámításához
volt szükséges, természetesen nem áll rendelkezé-
sükre a 7-8. évfolyamosoknak. De nem is erre he-
lyeztük a hangsúlyt. Az elvont gondolkodás fejleszté-
sére az 1. részbeli ábrákat használtuk, amelyek az
eldobott vagy elütött labdák forgását, sebességének
nagyságát és irányát, visszapattanás utáni pályáját
szemléltették.

A diákoknak ezeket kellett megfigyelhetô módon
elôállítaniuk a gyakorlatban. Canon EOS 600D kame-
rával rögzítettük a látványt, és lassítva is megnéztük a
filmfelvételeket. Eközben informatikai kompetenciát

is fejlesztettünk, az elérhetô informatikai eszközök
értelmes alkalmazási módjaira ötleteket gyûjtöttünk. A
labda talajról történô visszapattanásának kísérleti elô-
állítása élményszerû volt, mert nem a rajzokon látható
események rekonstruálását kértük, hanem probléma-
ként fogalmaztuk meg: hogyan lehet elérni e vissza-
pattanási helyzeteket, a pattanó, köszörülô labda el-
képzelt viselkedéseit?

Naponta tapasztaljuk, hogy a legmagasabb szintû,
didaktikailag jól fölépített és elôadott tanári bemu-
tató sem tudja annyira vonzani a figyelmet, mint a
tanulótársak kiselôadásai, Power Point-bemutatói
vagy kísérletei.

Mivel valamelyik labdajáték diáksportköri foglalko-
zásán biztosan részt vesz minden osztályból több ta-
nuló is, ezért jó esélye van, hogy találunk köztük a
labdával ügyesen bánót, jó megfigyelôt, és társai közt
népszerût. Rá tudjuk építeni ezt a kis fizikai projektet.
Személyére, példájára, tekintélyére támaszkodva, rajta
keresztül tudjuk felkelteni az érdeklôdést a fizika és
alkalmazásai iránt, élményhez kapcsolni a tananya-
got, ezzel segítve a figyelem, az emlékezet és a gon-
dolkodás együttes fejlesztését. Felhasználhatjuk elô-
zetes tudását, hiszen ô már gyakorlati tapasztalatokat
szerzett a vizsgálni kívánt jelenségek szándékos vagy
véletlenszerû elôidézése és megfigyelése során. Így
valósulhat meg a konstruktív tanulás, ami jobban ha-
sonlít a spontán, természetes, gyermekkorban jellem-
zô és hatékony tanulási módokhoz, mint a tanórák
többsége.
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A visszapattanás filmdokumentációja

16. ábra. Balra a vízszintes sebességet lassító köszörüléssel elôre pörgô kosárlabda visszapattanásának tornatermi képsorozata (Nagy Nor-
bert dobása). Jobbra fent az 1. rész 5. ábrája, ami az így visszapattanó labda sebességvektorainak komponenseit és szögsebességeit ábrá-
zolja. Alatta fényképsorozat labdájának helyei, ahol az egyik szaggatott vonal a függôlegest mutatja, a ferde szaggatott vonal pedig azt az
irányt, amiben a labda akkor pattanna vissza, ha az α beesési és β visszaverôdési szöge azonos lenne (α = β).
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17. ábra. Balra a visszafelé pörgô, vízszintes sebességet megállító köszörüléssel – így függôlegesen fölfelé – visszapattanó kosárlabda torna-
termi képsorozata (Nagy Norbert dobása). Jobbra fent az 1. rész 9. ábrája, ami a függôlegesen fölfelé visszapattanó labda sebességvektorai-
nak komponenseit és szögsebességeit mutatja, amikor a visszapattanás után a labda forog (ωv < 0). Alatta a fényképsorozat labdájának
helyei, ahol a szaggatott vonal a függôlegest mutatja.
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Megkértünk egy ügyes diákot, hogy egy kosárlabdát
úgy próbáljon megpörgetve a tornaterem padlójára

dobni, hogy a labda a cikkünk 1. részében tárgyalt
módokon pattanjon vissza. Közben egy másik tanuló
oldalról filmre vette a dobást és visszapattanást. A
labda filmen rögzített mozgását lassítva visszanéztük,

384 FIZIKAI SZEMLE 2016 / 11



és a labda pályájának szemléltetésére néhány jellem-

18. ábra. Egy majdnem függôlegesen fölfelé visszapattanó, a köszörülô visszapattanás után forgó (ωv < 0) pingponglabda tornatermi fény-
képsorozata (Stenzel László ütése) és utolsóként a képsorozat labdájának vonalakkal összekötött helyei.
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zô képkockát kiemeltünk.
Kosárlabdát alkalmaztunk, mert e labda színmintá-

zata jól láthatóan jeleníti meg a tengely körüli forgást.
A dobó diáknak nem kellett tudnia követni az 1. rész-
beli számításokat. Ô a kosárlabdázásban szerzett ta-
pasztalatait, rutinját alkalmazta az eldobott labda kez-
dôsebességének és szögsebességének a kívánt vissza-
pattanási módhoz szükséges beállításakor. Ôt és fi-
gyelô társait is örömmel töltötte el, hogy némi próbál-
kozás után a labda „engedelmeskedett”, és viselkedé-
se pontosan megfelelt a várakozásoknak, igazolva a
számítással elôrejelzett visszapattanásokat. A 15. ábra
a cikk 1. részének 3. ábráján tárgyalt visszapattanás
tornatermi elôidézésének képsorozatát mutatja. A
visszapattanás β szöge itt kisebb az α beesési szögnél
(β < α). Írásunkban a szögeket a vízszintestôl mérjük.

A 16. ábra az 1. részben található 5. ábrán tár-
gyalt visszapattanás elôidézésének képsorozata, ami-

kor a visszapattanás β szöge nagyobb az α beesési
szögnél (β > α).

Még nagyobb csodálatot váltott ki a diákokból,
amikor pontosan függôlegesen pattant föl a labda az
elôre jósolt irányban forogva, lásd a 17. ábrát. Hason-
ló jelenséget pingponglabdával is elôállítottunk. Asz-
talitenisz diáksport csoportunk edzôje Stenzel László,
iskolánk portása. A 18. és 19. ábrával szemléltetett
eseményeket ô érte el. A jobb megfigyelhetôségért fe-
kete filctollal berajzolta a fehér pingponglabda fôkö-
rét. Jól látható a felvételeken, hogy a pingponglabda
majdnem függôlegesen pattant vissza az asztalról
mindkét esetben. A 19. ábrán az asztallal való máso-
dik ütközést követôen a köszörülés miatt hátrafelé,
vagyis az ütôjátékoshoz közeledve pattant vissza.

A 19. ábrán láttuk, hogy a pingponglabda a máso-
dik visszapattanása után az ütôjátékoshoz tért vissza. A
gyerekek által eddig ismert fizikai (mechanikai) törvé-
nyeket meghazudtolni látszott a kosárlabda is, mikor
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pontosan a dobó felé pattant vissza a 20. ábra szerinti

19. ábra. Egy közelítôleg függôlegesen fölfelé visszapattanó, a köszörülô visszapattanás után forgó (ωv < 0) pingponglabda tornatermi kép-
sorozata (Stenzel László ütése) és utolsóként a képsorozat labdájának vonalakkal összekötött helyei. Az asztallal való második ütközés után
a köszörülés miatt a labda hátrafelé, vagyis az ütôjátékoshoz közeledve pattan vissza.
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20. ábra. Balra a visszafelé pörgô, vízszintes sebességet megfordító köszörüléssel – így a dobó kezébe visszaérkezô – visszapattanó kosár-
labda tornatermi képsorozata (Nagy Norbert dobása). Jobbra fent az 1. rész 11. ábrája, ami a hátrafelé visszapattanó labda sebességvekto-
rainak komponenseit és szögsebességeit mutatja. Alatta a fényképsorozat labdájának helyei, ahol a szürke vonal mutatja a megegyezô be-
esési és visszapattanási irányt.
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módon. Talán még a dobó maga is meglepôdött, ami-
kor ismét pontosan a kezébe érkezett vissza a labda.

A felvételeket a fizikaórákon szemléltetô anyagként
lehet felhasználni. Még néhány évig a készítôjükre és
a dobó fiúra is ismerôsként tekintenek a gyerekek,
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figyelmüket vonzzák, ezért érzelmileg is bevonódnak.
Akik részt vettek a felvételek készítésében, saját, ta-
nulói portfóliójuk egy színes elemeként ôrzik meg a
képeket. Könnyen lehet, hogy újabb próbálkozás,
kutatás kiindulópontja lesz majd mindez.

Heti másfél fizikaórában ritkán van lehetôség
arra, hogy élményszerû módon végezzünk megfi-
gyeléseket. A saját élmény megszerzése nem mindig
várható el a tanórákon. Azonban, ha sikerül, meg-
hozza az eredményt: az iskolán kívüli élet tudatos
megélésére, a kíváncsiság megôrzésére, a magyará-
zatok keresésére ösztönzünk, a „Miért?” kérdés felte-
vésérôl nem szoktatjuk le a gyerekeket. Erre bíztat a
tanterv, és ezt várják el a pedagógus szakmai teljesít-
ményszintjére vonatkozó elôírások is. Itt találkozhat

a tudomány és a tantárgy. Cikkünkben erre mutat-
tunk egy követhetô és kivitelezhetô példát a labdajá-
tékok fizikája kapcsán.

Köszönetnyilvánítás

A filmfelvételek elkészítésében a kiskunhalasi Faze-
kas Mihály Általános Iskolában kaptunk sok segítsé-
get. A kosárlabdát Nagy Norbert 8. osztályos tanuló
Sallay Beáta röplabdaedzô tanácsait is figyelembe
véve tudta megfelelô módon pörgetni. A pingpong-
labdás felvételeket Stenczel László ütéseirôl Gudmon
Olivér 8. osztályos tanuló készítette. Mindannyiuknak
köszönetünket fejezzük ki ügyességükért és közre-
mûködésükért.

SOKSZÁLAS GÁZDETEKTOR ÉPÍTÉSE A BAÁR–MADAS
REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN

Horváth Norbert villamosmérnök, fizika- és
technikaszakos középiskolai tanár. Több
középiskolában tanított, mellette négy évet
töltött a KFKI RMKI lézeres laborjában. Je-
lenlegi iskolájában 2001 óta tanít technikát
és fizikát. Tanítványaival estékbe nyúló
szakkörökön dolgoznak, amelynek eredmé-
nyeként diákjai eredményesen szerepelnek
a rangos fizikaversenyeken, részt vesznek
innovációs és tehetséggondozó pályázato-
kon is. Öveges-érmes, Bonis Bona-, Delfin-,
Csákány Antalné- és Ericsson-díjas.

Horváth Norbert
Baár–Madas Református Gimnázium,

Általános Iskola és Diákotthon

Lassan tíz éve, hogy elkezdtük a tehetséggondozást
fizikából gimnáziumunkban, amelyet 1990-ben kap-
tunk vissza az 1950-es államosítása után. Az adomá-
nyozóiról – Baár Jánosról és Madas Károlyról – kapta
gimnáziumunk nevét, amelyet a református egyház
1907-ben alapított.

Az elmúlt tíz évben a kis számú, de annál lelkesebb
szakkörösök a hazai és nemzetközi rangos versenye-
ken (Mikola, Szilárd Leó, OKTV, IPhO) igen szép
eredményeket értek el. Ezen eredmények eléréséhez
a Vankó Péter vezette olimpiai szakkör is nagy mér-
tékben hozzájárult.

Jómagam, a fizikatanáruk kezdtem érezni, hogy
már nem elegendô a tudásom, legfôképpen a modern
fizika területein. Jelentkeztem, és részt is vehettem a
CERN-ben (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) a
középiskolai tanárok tizedik továbbképzésén. Csodá-
latos egy hetet töltöttünk Genfben, és tanárokként
mind azon gondolkodtunk, hogyan hozhatnánk el ide
a diákjainkat is. A CERN-ben kutató fizikus, Béni
Noémi tartott errôl egy praktikus elôadást, de mint

mindenhez, ehhez is természetesen pénz kell. A pá-
lyázat volt az egyetlen esélyünk. Éppen amikor haza-
értünk írta ki az Emberi Erôforrások Minisztériuma az
NTP-MTTD-15, azaz a nemzeti tehetségprogram mate-
matikai, természettudományi és digitális kompeten-
ciák fejlesztésére szóló, összegében 2 millió forintos
pályázatot. A pályázatban három különbözô méretû
csoportos kategóriából lehetett választani. Mi a legki-
sebb létszámú, maximálisan tízfôs kategóriát válasz-
tottuk. Öt napunk volt rá, hogy megírjuk a pályázatot.
A „hozzáértôk” lemondóan legyintettek, de mi össze-
raktuk, megírtuk és beadtuk Útban a Higgs-bozon
felé, kozmikus részecskék detektálása címmel. Progra-
munk három fô részbôl állt: 1) elméleti ismeretek
bôvítése, 2) CERN-i tanulmányút, 3) detektor építése.

A pályázat eredményének kihirdetésétôl függetle-
nül, az elméleti ismeretek bôvítésével indult a progra-
munk, amelyben minden tanulónk számára nyitott
volt a részvételi lehetôség. A kiemelt tehetségekre
való szûkítést a CERN-i tanulmányút és a detektorépí-
tésben résztvevôk lehetséges száma adta.

Ismeretbôvítô programunk elsô pontja a CERN–Wig-
ner nyílt nap volt 2015. szeptember 12–13-án Budapes-
ten. A fizikában járatos érdeklôdô diákok ezen a kiállí-
táson keresztül kitekinthettek a középiskola és a verse-
nyek világából a valódi fizikusi világba. Elôadást és
online-kapcsolatú bemutatót hallhattak CERN-bôl, be-
járhatták a Wigner Intézetben lévô CERN–Wigner Data
Centert, és a kiállító sátrakban megfoghatták a detek-
torelemeket, a szcintillátorokat, továbbá elektronsok-
szorozók különbözô fajtáit, és végül, de nem utolsó-
sorban a mi leendô detektorunk mintapéldányát.
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