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Számítógépes feladat
Compton-szórás tulajdonságainak vizsgálata
koincidenciaspektrométerek segítségével

A 2018. évi számítógépes feladat kapcsán a verseny-
zõknek a Compton-szórást kellett vizsgálniuk két
gamma-spektrométer segítségével. Itt összefoglaljuk
azt az útmutatót, amit a versenyzõk kaptak.

A szimulációs program részletes használati utasítá-
sa a „Súgó” menüpont alatt érhetõ el. A szimulációs
program jóval bonyolultabb mérések elvégzését is
lehetõvé teszi, mint amit most végezni fogunk, ezért
nincs feltétlenül szükségünk minden funkciójára. Itt
röviden összefoglaljuk a mérés végrehajtásához szük-
séges legfontosabb információkat.

Rövid elméleti összefoglaló a Compton-szórásról

A sugárzás és anyag kölcsönhatásának egyik legalap-
vetõbb formája a fotonok szóródása (szabad, illetve
szabadnak tekinthetõ, a foton energiájához képest
elhanyagolható kötési energiájú) elektronokon. Az
effektust elõször Arthur H. Compton írta le, amiért
1927-ben Nobel-díjat is kapott. A Compton-szórás
további jelentõsége, hogy bizonyítja a fény részecske-
természetét, mert pusztán hullámmodellel nem lenne
magyarázható a szórt foton energiájának (hullám-
hosszának) változása.

Nagy energiájú (például gamma) fotonok esetén
praktikus a foton energiájára vonatkozó képlettel
dolgozni. Ha a bejövõ és kimenõ energiák
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szórási összefüggés igazolása.
(A versenyen a diákok még rövid leírást és grafiko-

nokat kaptak a fotonok különbözõ szögekkel történõ
szóródásának valószínûségi eloszlásáról is [Klein–
Nishina-formula], ezt azonban e beszámolóban nem
közöljük, mivel a mérés elvégzésekor egyik verseny-
zõ sem használta.)

A szimulációs program rövid ismertetése

Sugárforrásunk (kis piros pont a szimuláció képer-
nyõjén, lásd a szimuláció képernyõje ábrát) egy ke-
vert forrás, két karakterisztikus gamma-energiával: E1
= 312 keV (20% gyakorisággal), E2 = 950 keV (80%
gyakorisággal). Ezáltal egyszerre két különbözõ ener-
gián is tudunk mérni.

Mivel E1 < E2 < 2 511 keV, így a párkeltés jelensé-
gével most nem kell foglalkoznunk.

A szimuláció során két γ-spektrométer áll rendel-
kezésünkre. Fontos tudni, hogy a spektrométerek
detektorai a bennük leadott energiát mérik. Mivel
párkeltés nem történhet, a fotonok a detektorok
anyagával (NaI kristály) csak Compton-effektussal
és fotoeffektussal léphetnek kölcsönhatásba. A foto-
effektusnál a foton a teljes energiáját leadja a kris-
tálynak és megszûnik, míg Compton-szóródás során
csak az energia egy része – a meglökött elektron
energiája – marad a kristályban (feltéve, hogy a szó-
ródott foton nem hoz létre újabb kölcsönhatást a de-
tektorkristályban).

A képernyõ bal oldalán a kísérleti elrendezést felül-
rõl látjuk. Az egyik spektrométer detektora („álló de-
tektor”) rögzített helyzetû függõleges henger (lila kör
az ábrán), amelynek sugara és magassága állítható. A
másik spektrométer detektora vízszintesen fekvõ hen-
ger (lila téglalap), szintén állítható hosszal és átmérõ-
vel („mozgó detektor”). A mozgó detektor álló detek-
torhoz képesti távolsága és szöge változtatható. Mind-
két detektor geometriai középpontja mindig a képer-
nyõ síkjában marad.

A kísérlet során az álló detektort használjuk „szóró”
célpontként! A kristály anyagában Compton-szórást
szenvedett fotonok elérhetik a mozgó detektort, és ott
észlelhetjük õket. A mozgó detektor különbözõ szö-
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gekbe állításával kiválaszthatjuk, hogy milyen szög-

A szimuláció képernyõje.

ben szóródott fotonokat akarunk vizsgálni. Eközben
információt nyerünk arról is, hogy mennyi energiát
adott le a szórt foton az álló detektorban.

Amennyiben például az álló detektorban egyszeres
Compton-szórás után a foton egybõl a mozgó detek-
torba szóródik (és ott fotoeffektussal minden energiá-
ját leadja), akkor a mozgó detektorban mért foton-
energia és az álló detektorban mért (szórt elektron)
energia összege ki kell adja a foton eredeti energiáját.

Ha a mozgó detektor méreteit és pozícióját úgy
választjuk meg, hogy a forrásból közvetlenül is éri
sugárzás, akkor az is lehetséges, hogy a mozgó detek-
torból az álló detektorba (vissza)szóródott γ-fotono-
kat is észleljük.

Koincidencia -üzemmódban lehetõségünk van
arra, hogy az adott spektrométerben csak azokat a
beütéseket rögzítsük, amelyek egyidejûleg (nagyon
kis idõn belül) jelet adtak a másik detektorban is. A
koincidenciakapcsolót külön-külön és egyszerre is
használhatjuk, ezáltal a detektorokban külön is tanul-
mányozhatjuk a másik detektorban történõ szórásból
érkezõ fotonok spektrumát. (Az ábrán mindkét de-
tektornál be van kapcsolva a koincidencia.)

A spektrométerek már energiakalibráltan állnak
rendelkezésre. Ha azonos fotonenergián1 szeretnénk

1 A detektor érzékenysége energiafüggõ. Ennek számszerû isme-
rete nélkül egymástól távol lévõ energiákon észlelt beütésszámokat
nem tudunk összehasonlítani.

beütésszámok (csúcsterületek) összehasonlítását vé-
gezni, akkor figyelembe kell vennünk a holtidõ-kor-
rekciót is. A holtidõ fizikai oka, hogy a detektor egy-
egy beérkezõ γ-foton jelét véges idõ alatt tudja feldol-
gozni, és ha ez idõ alatt újabb foton érkezik, úgy azt

nem érzékeljük.2 A program becslést végez a – prog-

2 A szimulációban a „holtidõ” a számítógép processzorának sebes-
ségébõl adódik: egy másodperc alatt nem minden processzor tudja
az aktivitásban megadott számú gamma-fotont feldolgozni.

ram megvalósításából adódóan a két detektorban
együttesen fellépõ – holtidõre. Ha dt [%] a holtidõ
százalékos értéke, akkor segítségével

Fontos, hogy a mérés végrehajtásához elégséges

Nigazi =
Nmért

1 − 0,01 dt [%]
.

beütésszámra van szükségünk. Túl alacsony beütés-
szám mellett a csúcshely súlyozott átlagból történõ
automatikus meghatározása pontatlan lehet. Ugyan-
akkor, ha egy-egy mérés túl sokáig tart, a megadott
idõ alatt nem tudjuk majd befejezni a mérési feladato-
kat, ezért szükséges kompromisszumot találni.

A szimulációval végrehajtandó feladatok

A [x] szögletes zárójelben feltüntetett számok tájékoz-
tató jelleggel mutatják az egyes részfeladatokra maxi-
málisan adható részpontokat. A maradék 2 pont a
jegyzõkönyv általános érthetõségére, követhetõségére
jár. A versenybizottság a beérkezett megoldások érté-
kelése során (például ha van olyan részfeladat, amire
nem érkezett jó megoldás) ettõl kismértékben eltérõ
pontozást is alkalmazhat.

1) [0] Gondosan olvassuk végig a mérésleírást!

Az álló detektor vizsgálata
2) [1] Ismerkedjünk meg a program és a spektro-

méterek kezelésével! Próbaképpen az álló detektor
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felhasználásával (koincidencia-üzemmód nélkül ) mér-

A p-n-p és az n-p-n tranzisztor.

n ppE C

B

E C

B

p nnE C

B

E C

B

jük meg a forrás γ-energiáit, és hasonlítsuk össze a
megadott E1 = 312 keV, E2 = 950 keV értékekkel! Értel-
mezzük a látható spektrum „lapos” részeit is, ne csak a
csúcsokat!

3) [1] Próbáljuk (nagy lépésekben) változtatni az
álló detektor méretét, és vizsgáljuk a spektrum alakjá-
nak a megváltozását azonos idõk (például 10 s) alatti
méréseknél! Értelmezzük a látottakat! Milyen méretû
álló detektort érdemes választani a Compton-szórás
vizsgálatára?

A mozgó detektor vizsgálata
4) [1] Hogyan állapíthatjuk meg, hogy a mozgó de-

tektorba közvetlenül is érkeznek fotonok a forrásból?
5) [3] Gondoljuk végig és írjuk le, milyen ered-

ményt várunk! Adott szög mellett milyen szórt γ-ener-
giát (és körülbelül mekkora szórási valószínûséget)?
(Ez hogyan befolyásolja a geometriát és a mérést?)

6) [2] Milyen mozgódetektor-méretekkel és -távol-
sággal/okkal érdemes a mérést végezni? Van olyan
paraméter, ami pozitívan és negatívan is befolyásol-
hatja a mérést? Milyen geometriai hatásokat várunk?

A Compton-szórás energiafüggésének vizsgálata
7) [6] Mérjük meg a szórt γ-energia szögfüggését

legalább 5 különbözõ szög mellett, és hasonlítsuk
össze várakozásunkkal! Ügyeljünk a kellõ statisztiká-
ra, és mentsük el a végsõ spektrumo(ka)t!

8) [3] Készítsünk ábrát a várt és a mért eredmények-
rõl! A Compton-szórt foton energiáját mutató (1) ösz-
szefüggést kényelmesen ábrázolhatjuk, ha egyenesre
transzformáljuk. Ehhez praktikus a bejövõ és kimenõ
foton energiájának arányát felírni, ekkor ugyanis ε/εf
a cosθ függvényében egyenes lesz, ε meredekséggel:

9) [2] Elemezzük a várt eredménytõl való esetleges

ε
εf

= 1 ε (1 − cosθ ) = (1 ε ) − ε cosθ .

eltéréseket, és végezzünk hibaanalízist! Milyen hatá-
sok befolyásolhatják a mérést, ezekbõl melyik vezet-
het szisztematikus hibához?

10) [2] Figyeljük meg, hogy a szórt fotonok energia-
eloszlása (a spektrumban mért csúcs alakja) hogyan
változik a szög függvényében! Mi lehet ennek az oka?
Hogyan befolyásolhatja ez a mérést?

Szorgalmi feladat
11) [2] Egy kiválasztott szög mellett elemezzük a

mozgó detektor pozíciójának hatását a mért spektrum
alakjára és a beütésszámra! Mit várunk, illetve mit ta-
pasztalunk, ha a detektort közelítjük vagy távolítjuk?

Tanácsok
a) Ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze a „csa-

tornaszámban” és az energiában kiírt értékeket!
b) Ne felejtsük el, hogy szimuláció (és a részecskék

pályája) 3 dimenziós, mi azonban csak síkban tudjuk
mozgatni a detektort!

c) Ne ijedjünk meg, ha eltérést tapasztalunk a várt
értéktõl! Ilyenkor próbáljuk meg azonosítani az elté-
rés lehetséges okát vagy okait. Gondolatmenetünket
rögzítsük a jegyzõkönyvben!

d) A pontokat alapvetõen a munka dokumentációja
és a gondolatmenet határozza meg, nem pedig az
irodalmi értékekkel való minél jobb egyezés.

Kísérleti feladat
Az e /k hányados (elektrontöltés/Boltzmann-állandó)
meghatározása tranzisztor kollektoráramának
mérésével

A természeti, illetve fizikai állandók minél pontosabb
mérése (például az elektron töltése, tömege, a fényse-
besség, vagy akár a Planck- vagy a Boltzmann-állan-
dó) alapvetõ fontosságú a fizikában. Bár a legfonto-
sabbakat már több mint száz éve megmérték, de a
mért értékek más módszerekkel történõ mérése és
pontosítása az idõközben létrejött újabb tudományos-
technikai vívmányok segítségével minden korban
aktuális.

A mostani mérésben félvezetõ (tranzisztor) segítsé-
gével mérjük meg az elektrontöltés és a Boltzmann-
állandó hányadosát.

A tranzisztor egy félvezetõkbõl álló, alapvetõen
erõsítés céljából készített elektronikai alkatrész. Leg-
könnyebben egy háromrétegû szendvicsnek képzel-
hetjük el, ahol két, elektrontöbbséggel rendelkezõ
réteg (n típusú félvezetõ) között helyezkedik el egy
igen vékony, elektronhiányos, „lyukakkal” rendelke-
zõ réteg (p típusú félvezetõ), vagy ugyanez ellenkezõ
polaritással. Az elõzõt n-p-n tranzisztornak, az utóbbit
p-n-p tranzisztornak nevezzük.

A félvezetõ dióda
A p-n rétegek határfelületén – külsõ feszültség rá-

kapcsolása nélkül – semleges, szigetelõ réteg, és kis
potenciálkülönbség alakul ki – kicsit hasonlóan, mint
két különbözõ, összeérintett fém határfelületén. Ha a
p-n átmenetre a kialakult feszültséggel megegyezõ
polaritású külsõ feszültséget kapcsolunk, akkor az
elektronok és a lyukak által kiürített, szigetelõ réteg
megnõ, a p-n átmenet szigetel. Ellenkezõ polaritású
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külsõ feszültség rákapcsolása esetén viszont a kiürí-
tett réteg lecsökken, illetve megszûnik, a töltéshordo-
zók át tudnak haladni a határfelületen – áram indul
meg. Így mûködnek a félvezetõ diódák, amelyek te-
hát a rájuk kapcsolt feszültség polaritásától függõen,
vezetik az áramot, illetve szigetelnek.

A tranzisztor
A tranzisztorban – mint fentebb írtuk – két p-n át-

emitter kollektor
bázis

Ib

Ie Ic

I Ic b= b

menet is van: az emitter és a bázis között, valamint a
kollektor és a bázis között. Az elrendezés azonban
annyiban speciális, hogy a bázisréteg igen vékony, így
például a nyitott emitter-bázis diódán áthaladó töltés-
hordozók legnagyobb része áthalad a vékony bázisré-
tegen, és a kollektorba ke-
rül. Ezt a helyzetet mutatja a
következõ ábra. Ennek
eredményeként a mûködési
tartományban a kollektoron
mérhetõ áram egyenesen
arányos lesz a bázison mér-
hetõ árammal Ic = β Ib. Rá-
adásul ez a β arányossági
tényezõ igen nagy is lehet
(β ≈ 50…300). Ezen alapul
a tranzisztor „erõsítõ” hatá-
sa. A tranzisztor, vezérelt kapcsolóként / erõsítõként
alapvetõ fontosságú a modern elektronikában.

A β -t erõsítési tényezõnek hívják, és mint az ábrán
is látható, a kollektoráram és a bázisáram arányát adja
meg. Természetesen

Ie = Ib + Ic = (1+ β ) Ib.

Fontos, hogy a félvezetõkben lévõ szabad töltés-
hordozók mennyiségét (itt nem részletezett okokból)
komolyan befolyásolja a hõmérséklet is: magasabb
hõmérséklet jobb vezetõképességet jelent.

A mérés során a tranzisztor emitter-bázis diódájára
kapcsolunk majd nyitóirányú feszültséget, azaz ezen
az átmeneten folyó áramot kellene vizsgáljuk. Egy
dióda p-n (pozitív-negatív) átmenetén átfolyó áramot
a következõ képlettel lehet leírni:

Esetünkben ez az áram a bázisáram, ezért jelöltük

Ib = I0 (T )
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

exp
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

e U
k T

− 1 .

Ib -vel. Itt I0(T ) a p-n átmenetre jellemzõ hõmérséklet-
függõ állandó, U a bázis-emitter nyitóirányú feszült-
ség, T a tranzisztor hõmérséklete, e az elemi töltés és
k a Boltzmann-állandó. A tranzisztor mûködése (erõ-
sítése) miatt azonban sokkal célszerûbb a jóval na-
gyobb kollektoráramot mérni, amely – mint láttuk –
egyenesen arányos a bázisárammal. Azaz

Mivel a mérést nem túl magas hõmérsékleteken

Ic = β Ib = β I0

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

exp
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

e U
k T

− 1 .

végezzük, eU > kT, azaz

így az egyenletben az exponenciális tag mellett az 1

exp
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

e U
k T

>> 1,

elhanyagolható, és jó közelítéssel érvényes:

Ha az egyenlet mindkét oldalának természetes alapú

Ic ≅ β I0 exp
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

e U
k T

.

logaritmusát („e” alapú logaritmusát) vesszük, akkor
kapjuk, hogy

ahol a konstans az I0 hõmérsékletfüggése miatt szin-

ln Ic = lnβ ln I0
e

k T
U = konst. e

k T
U ,

tén hõmérsékletfüggõ. Ez azt jelenti, hogy ha a hõ-
mérsékletet állandó értéken tartva megmérjük a kol-
lektoráram erõsségét különbözõ, nyitóirányú bázis-
emitter feszültségek mellett, majd a feszültség függvé-
nyében ábrázoljuk a kollektoráram természetes alapú
logaritmusát, akkor a kapott mérési pontokra egy
egyenest illeszthetünk. Az egyenesek meredeksége a
fenti képletbõl:

A képletbõl a T hõmérséklet ismeretében ki lehet

M = e
k T

.

számítani az e /k hányados értékét.

A verseny értékelése

A verseny döntõjének délelõttjén a tíz elméleti feladat
megoldására 3 óra, délután a számítógépes feladatra
másfél óra, a kísérleti feladatra szintén másfél óra állt a
versenyzõk rendelkezésére. Egy-egy feladat teljes meg-
oldása 5 pontot, a számítógépes feladat teljes megoldá-
sa 25 pontot, a kísérleti feladat teljes megoldása 25
pontot hozhatott. Maximálisan tehát 100 pontot lehetett
szerezni. Az idei verseny nehezebbnek bizonyult a
tavalyinál, fõleg a számítógépes szimulációs feladat
tûnt különösen nehéznek a versenyzõk számára. A ver-
senybizottság azért merte ezt a feladatot feladni, mert a
korábbi versenyeken (2006., 2007., 2013. évek), más
feladatok megoldása során többször szerepelt egy lé-
nyegében teljesen hasonló gamma-spektrométer keze-
lése. Tehát azok a versenyzõk, akik a korábbi verse-
nyek szimulációs feladatait átnézték és megoldották a
versenyre való felkészülés során, már „ismerõsként”
üdvözölhették a szimulációs feladatban szereplõ
γ-spektrométereket. Számukra az egyedüli újdonság a
két detektor használata és a koincidencia lett volna.

A 3. táblázat a két életkor-kategóriában az egyes
feladattípusokra lebontott átlagos teljesítményt (szó-
rással együtt) mutatja.

A maximális 100 pontból legtöbb pontot (70 pont)
két II. kategóriás (Junior) versenyzõ érte el, akik holt-
versenyben I. helyezettek lettek. Az I. kategóriában
ugyancsak holtverseny alakult ki, ott a két I. helyezett
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62 pontot ért el. (Tavaly 80/59 pont volt a legjobb

3. táblázat

A 2018. és 2017. évi eredmények összehasonlítása

I. kategória II. (Junior) kategória

Elméleti példák
(max. 50 pont)

22,7±6 pont (45,3%)
2017-ben (43,8%)

22,3±8,3 pont (44,6%)
2017-ben (42,8%)

Kísérlet
(max. 25 pont)

16,3±6 pont (65,1%)
2017-ben (67,0%)

17,1±6,3 pont (68,4%)
2017-ben (59,1%)

Szimuláció
(max. 25 pont)

9,1±2,5 pont (36,4%)
2017-ben (39,2%)

8,1±3,1 pont (32,4%)
2017-ben (32,9%)

eredmény az I./II. kategóriában).
2018-ban a következõ diákok érték el a legjobb

helyezéseket:

I. kategória (11–12. osztályosok)

I. helyezettek
Krasznai Anna (62 pont), Vajda János Gimnázium,

Keszthely, tanára Farkas László
Makovsky Mihály (62 pont), Baár-Madas Gimná-

zium, Budapest, tanára Horváth Norbert

III. helyezettek
Boldis Bercel (60 pont), Batthyány Kázmér Gimná-

zium, Szigetszentmiklós, tanárai Bülgözdi László és
Juhász Róbert

Csire Roland (60 pont), DRK Dóczy Gimnáziuma,
Debrecen, tanára Tófalusi Péter

„Junior” kategória

I. helyezettek
Fajszi Bulcsu (70 pont), Fazekas Mihály Fõvárosi

Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest,
tanárai Horváth Gábor és Csefkó Zoltán

Pácsonyi Péter (70 pont), Zrínyi Miklós Gimná-
zium, Zalaegerszeg, tanára Pálovics Róbert

III. helyezett
Lipovics Tamás Dániel (57 pont), Piarista Gimná-

zium, Budapest, tanára Chikán Éva

A záróülés és díjátadó ünnepség elõtt a jelenlevõk
megkoszorúzták Marx György, az Országos Szilárd
Leó Fizikaverseny alapítójának, és haláláig a Verseny-
bizottság vezetõjének emléktábláját az Energetikai
Szakgimnázium és Kollégium halljában.

A koszorút Süli János, a paksi atomerõmû két új
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helye-
zéséért felelõs tárca nélküli miniszter, valamint Ko-
vács Antal, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. kommuni-
kációs igazgatója helyezte el az emléktáblán.

A záróülést és a díjátadást megtisztelte jelenlétével
a fentebb már említett Süli János és Kovács Antal mel-
lett Frányó István, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt.
oktatási fõosztályvezetõje, Groma István, az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat (ELFT) fõtitkára, Ördögh Mik-
lós, a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) elnöke, Rad-
nóti Katalin, az MNT Nõtagozata (WIN) Magyaror-
szág budapesti alelnöke, Csanádi Zoltán, az Energeti-
kai Szakközépiskola igazgatója és Horváthné Szûcs
Marianna, az ESZI intézményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány ügyvezetõje.

Ebben az évben több különdíj átadására is sor ke-
rült. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egy-egy éves
Fizikai Szemle elõfizetést ajánlott fel a két kategória
elsõ öt helyezettjének, amelyet Groma István, az ELFT
fõtitkára adott át. Az MNT képviseletében Ördögh
Miklós elnök nyújtott át kedvezményes részvételi je-
gyeket az MNT által szervezett Nukleáris Szaktáborra
a két kategória elsõ három helyezettjének. A WIN a
legjobb lányversenyzõt – az I. kategóriás Krasznai
Annát (Vajda János Gimnázium, Keszthely) – külön-
díjként meghívta egy egynapos látogatásra a Paksi
Atomerõmûbe, hogy megismerhesse az atomerõmû-
ben dolgozó, mérnöki beosztásban lévõ nõk munká-
ját. A különdíjat Radnóti Katalin, az MNT WIN buda-
pesti alelnöke adta át.

A záróülésen a tanulói díjak, különdíjak és okleve-
lek átadása után került sor az idei Delfin-díj átadásá-
ra, amelyet minden évben a tanárok pontversenyében
legjobb eredményt elért tanárnak ítél oda a verseny-
bizottság. Ebben az évben a Delfin-díjat Chikán Éva, a
Piarista Gimnázium (Budapest) tanára vehette át.

A Marx György Vándordíjat – amelyet minden év-
ben a pontversenyben legkiválóbb eredményt elért is-
kolának ítél oda a Versenybizottság – idén a Piarista
Gimnázium (Budapest) nyerte el.

Az ünnepélyes eredményhirdetés végén Sükösd
Csaba köszönetét fejezte ki a versenyt támogató
MVM Paksi Atomerõmû Zrt.-nek, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma Oktatási Államtitkárságának és a
paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumnak,
valamint minden további támogatónak és különdíjat
felajánló szervezetnek a verseny megrendezésében
nyújtott segítségükért.

A versenyt 2019-ben is megrendezzük változatlan
tematikával. Ismételten bátorítjuk a határon túli ma-
gyar tannyelvû iskolák tanulóit is, hogy nevezzenek
be az Országos Szilárd Leó Tanulmányi Versenyre.
Nevezni a verseny honlapjáról – http://www.szilard
verseny.hu – kiindulva lehet.
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