
rõl, majd a megfigyelõ mellett a közelponton túlhalad-
va a c/2 látszólagos sebességre lassul, miközben folya-
matosan csökkenõ frekvenciájú hangot bocsát ki.

A 2. ábra b) és c) részeinek végtelenbõl érkezõ gör-
beágaival kapcsolatban ismételten felhívjuk a figyelmet
arra, hogy ezek az ágak a mentõautó által a t → −∞ kö-
rül kibocsátott hang beérkezését dokumentálják. Mi-
vel a valóságos mentõautók (még a szuperszonikusok
is) nem a tér és idõ végtelenjébõl, hanem csak véges
távolságból érkeznek, a görbék végtelenbe szakadó
ágainak nincs fizikai értelme – e görbék igen nagy, de
véges értéknél kezdõdnek. Ennek tényleges meghatá-
rozása azonban csak a mentõautó indulási körülmé-
nyeinek pontos ismeretében lehetséges.

Tanulságok

A Doppler-effektust a szokásos elemi tárgyalás egydi-
menziós jelenségként kezeli: a mozgó forrás és a meg-
figyelõ egy egyenes mentén helyezkedik el. Elemzé-
sünk megmutatta, hogy ezzel az egyszerûsítéssel a je-
lenség lényeges vonásait hanyagoltuk el. Ha a megfi-
gyelõt kiemeljük a mozgás egyenesébõl, rájöhetünk,
hogy a mozgó forrás beérkezõ hangja irányának észle-
lése fontos információkhoz juttatja a megfigyelõt: en-
nek alapján rekonstruálhatja a mentõautó „hallatszó-
lagos” mozgását, amely két aszimptotikusan állandó
sebességû mozgásból és a közöttük való sima átmenet-
bõl tevõdik össze. Minél közelebb van a megfigyelõ a
mentõautó útvonalához, annál rövidebb és élesebb ez
az átmeneti szakasz – a H = 0 határesetben végtelenül
éles, egyetlen pillanatban megvalósuló sebességválto-

zást kapunk. A közeledés látszólagos sebessége meg-
haladhatja a hang (vagy más esetben a fény) sebessé-
gét, szuperszonikus esetben pedig negatív is lehet. Ha
ragaszkodnánk az egydimenziós tárgyaláshoz, észre
sem vennénk, hogy a két látszólagos mentõautó ellen-
tétes irányban távolodik – csak a két irányból érkezõ
különbözõ frekvenciájú hangokat rögzítenénk.

A megfigyelõ által észlelt hang frekvenciája a (7)
képletnek megfelelõen a látszólagos sebességgel ará-
nyos, és szintén sima átmenetet mutat. Szuperszoni-
kus vagy kritikus sebességû mentõautó esetében a
hang megjelenésének pillanatában a frekvencia for-
málisan végtelenhez tart – ennek fizikai értelmezhe-
tetlenségérõl is ejtettünk néhány szót.

Leglényegesebb eredményünk az, hogy a Doppler-
effektus nem hullámtani jelenség, hanem tisztán kine-
matikai: lényege az idõintervallumoknak a véges sebes-
ségû jelterjedés általi leképezése okozta hosszúságtor-
zulása. A mozgó test által kibocsátott monokromatikus
jel frekvenciaeltolódása csak „megcímkézi” és könnyen
észlelhetõvé teszi a jelenséget.

Végsõ tanulságként leszögezhetjük, hogy még egy
ilyen egyszerû, jól ismert(nek vélt) jelenség, mint a
Doppler-effektus esetén sem árt néha kimozdulni a
szokásos megfigyelõi pozíciónkból, szemléletmódot
váltani, és új szemszögbõl szemügyre venni a fizikai
jelenségeket. Ezzel (amellett, hogy nem üt el a mentõ-
autó) meglepõ, érdekes és messzire mutató értelme-
zéseknek, analógiáknak, a fizika más területeivel való
kapcsolatoknak juthatunk nyomába.

Nem mellékesen pedig száz pontot is szerezhetünk
az Ortvay-versenyen (melyek közül az ötvenedikre
2019. október 25. és november 4. között kerül sor).

A NUKLEÁRIS ENERGIA ELFOGADÁSA
A TANULÓIFJÚSÁG KÖRÉBEN

Radnóti Katalin az ELTE TTK-n végzett
kémia–fizika szakos tanárként. Több éves
középiskolai tanári munkája mellett egye-
temi doktorátust szerzett fizikából, majd az
ELTE Tanárképzõ Fõiskola oktatójaként a
neveléstudomány kandidátusa lett a fizika
tanítása témakörébõl. Jelenlegi munkahelye
az ELTE TTK Fizikai Intézet, fõiskolai tanár.
Több mint 200 publikációja van, tanári se-
gédletek, tanulmányok, könyvek, könyvfe-
jezetek. Kutatási területe a fizika és a termé-
szettudományok tanításának módszertana.

Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet

Az energetika stratégiai szerepet tölt be hazánk gaz-
dasági életében. Az ezzel kapcsolatos döntések hosz-
szú távon éreztetik hatásukat a gazdaságban és a kör-
nyezetben egyaránt, így azokat ma már csak a lakos-
sággal, illetve az önkormányzatokkal egyetértésben

lehet meghozni. Ezért fontos, hogy a társadalom szé-
les rétegeihez közérthetõ tájékoztatás jusson el e té-
mában. Azonban ezek a kérdések összetettek, azokat
nemcsak mûszaki-tudományos értelemben, hanem a
gazdaság, a társadalom és a környezet egymásra hatá-
sának viszonylatában is tárgyalni kell.

Ha végigtekintjük hazánkban a különbözõ energia-
elõállítási lehetõségeket, beláthatjuk, hogy az atomener-
gia használata ideális egy nyersanyagban szegény, jól
képzett munkaerõben viszont gazdag ország számára. A
kõolajszállítás akadozhat az aggasztó nemzetközi hely-
zet miatt, a magyar szén nem jó minõségû és – magas
kéntartalma miatt – használata erõsen környezetszeny-
nyezõ. A megújuló energiaforrások, bár súlyuk növek-
szik energiaellátásunkban nem lesznek képesek fedezni
a jövõben megjelenõ energiaszükségleteinket.
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A környezetvédelmi kérdések jelentõs részérõl

1. táblázat

Az egyes években megkérdezett diákok száma.

dátum 1987. év 1993. év 2007. év 2018. év

kérdezettek 652 fõ 578 fõ 395 fõ 524 fõ

elmondhatjuk, hogy napjainkra már beépültek a kü-
lönbözõ nevelési programokba. Az iskolákban gon-
dot fordítanak a szelektívhulladék-gyûjtésre, a gyere-
kek szívesen vállalnak részt a legkülönfélébb környe-
zetvédelmi megmozdulásokban. A kifejezetten kör-
nyezetbarát energiaelõállításra lehetõséget adó atom-
energiának viszont hangos ellenzéke van hazánkban
is, amelynek okait fel kell tárni.

Eddigi tapasztalataink alapján ma hazánkban a
villamos energiát legolcsóbban, a legmegbízhatób-
ban és környezetvédelmi szempontból a legtisztáb-
ban a Paksi Atomerõmû termeli. 2018-ban az összes
hazai villamosenergia-elõállítás mintegy 40%-át adta.
Mivel a jelenleg üzemelõ 4 darab 500 MW teljesítmé-
nyû blokk meghosszabbított üzemideje kevesebb,
mint 20 éven belül lejár, ezért hazánkban új villamos-
energia-termelõ erõmûvet, azaz új atomerõmûvi blok-
kokat kell építeni.

Egy adott téma oktatása-feldolgozása elõtt a diákok
elõismereteirõl, témával kapcsolatos érzelmi viszo-
nyulásaikról tájékozódni az osztályban kiosztott kér-
dõívekkel lehet. A kiértékelés után látható, hogy a
tananyag melyik részével kell, érdemes többet foglal-
kozni, miként is szervezze meg a tanár a tanulási fo-
lyamatot.

A vizsgálat célja

Nukleáris témában az 1986-os csernobili balesetet
követõ évben, 1987-ben végeztem elsõ felmérésemet
több száz gimnazista és általános iskolai tanuló köré-
ben, akik még szervezett, iskolai körülmények között
nem tanultak a témáról. Vagyis a tanulók kifejezetten
máshonnan (újságok, TV mûsorok, szülõk, politiku-
sok, az utóbbi években az internet, illetve közösségi
felületek) szerzett elõzetes tudására, illetve a témához
való érzelmi viszonyulására voltam kíváncsi. A vizs-
gálatot 1993-ban – a megváltozott társadalmi viszo-
nyok közt – megismételtem. 2007-ben és 2018-ban
ismét felmérést végeztem a témában (1. táblázat ),
ezek célja a vélemények alakulásának immár több év-
tizedes figyelemmel kísérése [1–3].

Célkitûzésem volt, hogy eredményeink közzététe-
lével segítsem a tájékoztatási stratégia alakítását, to-
vábbá az iskolai oktatás számára is tanácsokkal szol-
gáljak.

Jelen írásban a 2018-as felmérést részletesen ismer-
tetem. A kérdések egy része teljesen azonos mind a
négy felmérésben, így a válaszok összehasonlítók,

folyamatok, tendenciák vizsgálatára nyílik lehetõség.
Azon esetekben, ahol ez lehetséges – sajnos a korábbi
felmérések összes dokumentációja már nem fellelhetõ
– a korábbi évek tapasztalataira is kitérek.

A 2018-as vizsgálat
Kérdések és hipotézisek

Kérdés 1: Felfedezhetõ-e jelentõs különbség a fiúk és
a lányok válaszaiban?

Hipotézis 1: Korábbi vizsgálataink eredményei alap-
ján azt gondoltuk, hogy igen, a fiúk minden bi-
zonnyal többet tudnak a témáról és elfogadób-
bak is.

K2: Miként befolyásolja a témával kapcsolatos tudás-
rendszer a nukleáris technika elemei felhasználásá-
nak elfogadottságát? Változik-e ez az évek során?

H2: Feltételezésünk szerint minél több ismerete van
valakinek a témáról, annál kedvezõbben ítéli meg.
Továbbá a magasabb évfolyamra járó tanulók töb-
bet tudnak a nukleáris energiáról és kedvezõbben
is ítélik meg.

K3: Felfedezhetõ-e különbség a fõvárosi és a vidéki
diákok tudása és a nukleáris energia elfogadottsága
között?

H3: Azt gondoltuk, hogy ebben nem lesz különbség.
K4: Változott-e a diákok tudásszintje az eltelt évtize-

dek alatt?
H4: Azt gondoltuk, hogy a diákok tudásszintje körül-

belül azonos lesz.

A minta kiválasztása

Mind a négy esetben arra törekedtünk, hogy a meg-
kérdezett minta, a vizsgáltba bevont diákok az ország
több régiójából kerüljenek ki. A válaszadás önkéntes,
név nélküli volt.

A 2018-as felmérés esetében 20 különbözõ iskolá-
ból gyûjtöttünk adatokat. Ez azért volt lehetséges,
mert az ELTE TTK fizika tanárszakos hallgatói számá-
ra képzésük utolsó éve részben külsõ iskolai helyszí-
neken történik, így 20 kihelyezett hallgatónk volt az
ország különbözõ iskoláiban. A kérdõívet, amelyet
Nukleáris totónak neveztünk, hiszen 13+1 kérdést
tartalmazott, kitöltõ diákok a hallgatók által tanított
osztályokból kerültek ki.1

1 Az adatgyûjtésben résztvevõ hallgatók: Tahler Adrienn, Szferle
Tamás, Pécsi Ágnes, Schön Tímea, Sudár Mariann, Pintér Petra,
Lakatiné Kulcsár Kitti, Tamás Klára, Tóth István, Bíró Anna, Jura-
sits Júlia, Molnár Tamás, Zámbó Gyöngyvér, Androvits Edina,
Varsányi Éva, Böszörményi Balázs, File Ágnes, Szegedi Gábor,
Kindl Eszter, Szeibert Janka.

A kérdõív szerkezete

A kérdõív elején demográfiai kérdéseket – a tanuló
neme, hányadik évfolyamra jár, illetve lakhelye – tet-
tem fel. Ezt az érdemi, összesen 14 darab (13+1) kér-
dés követte.
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A kiértékelés módja

1. ábra. A vizsgálatban részt vett tanulók évfolyamonkénti meg-
oszlása.
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3. ábra. Az atombombában végbemenõ folyamatokról alkotott ta-
nulói elképzelések.
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A kiértékelés számítógépes feldolgozással történt,
Excel táblázatkezelõ program felhasználásával. Egy
számsor került beírásra, majd az egyes választott lehe-
tõségek számszerû összeszámlálása és azok százalé-
kos megjelenítése. A válaszokat szûrni is tudtuk kü-
lönbözõ szempontok szerint, mind a kitöltõk neme,
lakhelye, évfolyama, illetve bármelyik kérdésre adott
válasz szerint.

Demográfiai jellegû kérdések

A kérdõív elsõ kérdései a megkérdezettek területi,
életkori és nemenkénti megoszlására vonatkoznak.

A nemenkénti megoszlás mind a négy esetben kö-
zel fele-fele volt.

A területi megoszlás a négy esetbõl háromban ha-
sonló, egyszer eltérõ volt. Míg 1987-ben, 1993-ban és
2018-ban zömmel fõvárosi diákok, közel háromne-
gyed részben töltöttek ki kérdõívet, addig 2007-ben
ez az arány éppen fordított volt.

Mindegyik esetben igyekeztünk általános iskolai
felsõs és középiskolás tanulókat kérdezni. A legtöbb
diák a 9. és a 10. évfolyamról került ki. Ennek oka az,
hogy a hallgatók nagy része ezen évfolyamokon taní-
tott a külsõ iskolai gyakorlat során. A 2018-as felmé-
résben részt vett tanulók évfolyamonkénti megoszlása
az 1. ábrán látható.

Néhány nukleáris témájú kérdés
megoldottságának elemzése

Jelen írásban a diákok számára feltett 14 kérdésre
adott válaszokból válogatva mutatok be néhány jel-
legzetes összefüggést. A részletes kiértékelés a Ma-
gyar Nukleáris Társaság honlapján olvasható.2

2 http://www.nuklearis.hu/sites/default/files/nuklearis2018-toto-
elemzes_RadnotiK.pdf

Alább három olyan kérdéssel és a rá érkezett vála-
szokkal foglalkozom, amelyek mind a négy felmérés-
ben változatlan formában szerepeltek.

Milyen megoldást javasolsz a jövõ energiaigényének
kielégítésére?
1. napenergia
2. szénenergia
3. kõolaj, földgáz
4. nukleáris energia
5. bioenergia
6. vízenergia

2018-ban legnagyobb arányban a napenergia fel-
használását javasolták a diákok, mintegy 70%-ban. Ezt
messze lemaradva követi csak a nukleáris energia 9%-
kal. A kérdésrõl a korábbi években is hasonlóan gon-
dolkodtak a diákok (2. ábra ).

Ez valószínûleg azért van, mert az emberek a nap-
energia felhasználását tartják a legveszélytelenebb-
nek. Az átlagember nem gondolja végig, hogy ez
mennyire szétszórt energia, és viszonylag kis hatás-
fokkal hasznosítható. A berendezések költségesek,
nagy területet foglalnak el, állandó tisztítást igényel-
nek, ráadásul energiatermelése nagy mértékben függ
az idõjárástól. Kiegészítõ energiaforrásként, olyan
földrajzi helyeken, ahol magas a napsütéses órák szá-
ma (például Dél-Európában) családi házak, kisebb
üdülõk energiaellátása ilyen módon megoldható. Ki-
válóan hasznosítható továbbá az ûrállomáson, mûhol-
dakon, ami viszont nagyon speciális, nem mindenna-
pi gyakorlat. Azonban nagy mennyiségû, megbízha-
tóan és hosszú ideig folyamatosan energiát biztosító,
egy ország energiaigényének jelentõs részét kielégítõ
naperõmûvek építése a jelenlegi feltételek mellett –
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függetlenül attól, hogy világszerte egyre több naperõ-

4. ábra. Az atomerõmûben végbemenõ folyamatokról alkotott ta-
nulói elképzelések.
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5. ábra. Fertõzõ-e a sugárbetegség?
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6. ábra. Paks és Csernobil.
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mûvet építenek és egyre több házra szerelnek fel nap-
kollektorokat – ábránd marad. Továbbá az is látható,
hogy a 2007-es és a 2018-as felmérés esetében kisebb
arányban választják a diákok a nukleáris energiát.

(A szélenergia nem szerepelt a választható elkép-
zelések között. Az elsõ és a második felmérés idején
gyakorlatilag még nem jelentett alternatívát, így a
két utóbbi esetben már nem akartam változtatni a
kérdésen.)

A következõ két kérdés arra vonatkozott, hogy a
diákok milyen mértékben rendelkeznek helyes isme-
retekkel a nukleáris folyamatokkal kapcsolatban.

Mit tudsz az atombombában végbemenõ
folyamatokról?
1. szabályozatlan nukleáris reakció
2. kémiai reakció
3. magfúzió
4. semmit

2018-ban a diákok legnagyobb része semmit sem
tudott errõl, vagy téves elképzeléseik vannak. A diá-
kok mindössze 21%-ának vannak helyes elképzelései.
A korábbi évtizedekben kicsit jobb volt a helyzet (3.
ábra ).

Mit tudsz az atomerõmûben végbemenõ
folyamatokról?
1. szabályozott nukleáris reakció
2. szabályozott kémiai folyamat
3. magfúzió
4. semmit

2018-ban erre a kérdésre kicsit többen, a tanulók
35%-a tudta a jó választ, mint az atombomba esetében
(4. ábra ). Sajnos az elõbbi kérdéshez hasonlóan, itt is
azt kell megállapítanunk, hogy a 2018-as felmérésben
kisebb, sõt, sokkal kisebb arányban született jó vá-
lasz, mint az elmúlt évtizedekben.

A továbbiakban néhány új kérdést mutatok be.

Szerinted fertõzõ a sugárbetegség?
1. Igen.
2. Nem.
3. Cseppfertõzés útján.
4. Igen, de csak nemi úton terjed.

A kérdés korábban csak 2007-ben szerepelt, és
akkor a diákok 51%-a gondolkodott helyesen a témá-
ról. 2018-ban már csak a diákok 45%-a tudta, hogy a
sugárbetegség nem fertõzõ (5. ábra ). A többieknek
tévképzetük van, tehát ebben az esetben is vissza-
esést láthatunk.

Szerinted a Paksi Atomerõmûvet érheti-e
a csernobilihoz hasonló katasztrófa?
1. Igen, bármikor elõfordulhat.
2. Nem, mert más típusú reaktorok üzemelnek Pak-

son, amelyekben reaktorfizikailag sem állhat elõ a
csernobilihoz helyzet.

3. Igen, de megfelelõ üzemeltetéssel ez megelõzhetõ.
Szerencsére kevesen gondolják azt, hogy bármikor

elõfordulhat. De kár, hogy sokan nem tudják, hogy
Pakson más típusú reaktorok üzemelnek (6. ábra ).
Sajnos ezen a téren elég komoly a tévképzetek jelen-
léte, amely nem csökkent az évek során. A helyes
irányba terelés mindenképpen a fizikaoktatás fontos
feladata kell legyen.

Szerinted Magyarország villamosenergia-
szükségletének hány százaléka származik importból?
1. Semmi, minden szükséges villamosenergia-meny-

nyiséget elõ tudunk állítani hazai erõmûvekben.
2. átlag 5%, csúcsidõben 10%
3. átlag 10%, csúcsidõben 20%
4. átlag 30%, csúcsidõben majdnem 50%
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A diákoknak csak negyede gondolja a helyes vá-

7. ábra. Mekkora lehet az import villamos energia százaléka?
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8. ábra. A fiúk és lányok megoldási javaslatai a villamosenergia-
szükséglet kielégítésére.
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9. ábra. A fõvárosi és vidéki diákok megoldási javaslatai a villamos-
energia-szükséglet kielégítésére.
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laszt, hogy hazánkban a villamosenergia-felhasználás
több, mint 30%-át importból kell beszerezni. A leg-
többen 10–20%-ra vagy annál is kevesebbre tippel-
nek (7. ábra ). Ez a kérdés elõször szerepelt a felmé-
résben.

Néhány esetben megvizsgáltuk, hogy találunk-e
szignifikáns különbségeket egyes tanulói csoportok
tudása között. A szignifikanciát 5%-os szinten vizsgál-
tuk. Ehhez a totóból kivettük azokat a kérdéseket,
amelyek tudás jellegû elemekre kérdezett rá. A kérdé-
sekre adott jó válaszokhoz 1-1 pontot rendeltünk.

A következõkben megnézzük, hogy kimutatható-e
szignifikáns különbség a fiúk és lányok, a fõvárosi és
vidéki tanulók tudása és véleménye között. Továbbá
megnézzük, hogy az egyre magasabb évfolyamra járó
diákok válaszai hogyan alakultak.

Van-e különbség a fiúk és a lányok tudása
és attitûdje között?

Az elõzõ három felmérés eredményeihez hasonlóan a
2018. éviben is jelentõs különbségek tapasztalhatók a
fiúk és lányok nukleáris technika alkalmazásáról alko-
tott véleménye-tudása között. A tudáselemeken ala-
puló kérdések megoldottsága a fiúk esetében 33,8%
(szórása 19,5%), míg a lányoknál 28,5% (szórása
17,5%). A különbség szignifikáns. Általánosságban
elmondható, hogy a fiúk többet tudnak a témáról, és

valószínûleg ennek következtében kedvezõben ítélik
meg. Ennek demonstrálására nézzük meg a követke-
zõ kérdésre adott válaszokat!

Mivel oldanád meg a villamosenergia-szükségletet?
A fiúk nagyobb arányban választanák a nukleáris

energiát, míg a lányok inkább megújuló pártiak (8.
ábra ).

Területi megoszlás szerinti elemzés

Kíváncsiak voltunk, vajon befolyásolja-e a diákok tudá-
sát, illetve a nukleáris energiával kapcsolatos vélemé-
nyét az, hogy a fõvárosban vagy vidéken élnek. A totó-
ból a tudáselemekre vonatkozó kérdések megoldottsá-
ga a következõképp alakult a fõvárosi és a vidéki tanu-
lók esetében: a fõvárosi diákok teljesítménye 34,2%-os,
szórása 18,1%, míg a vidékieké 28,9%-os, szórása 17,4%.
A különbség szignifikáns. Általánosságban elmondható,
hogy a fõvárosi diákok többet tudnak a témáról, és va-
lószínûleg ennek következtében kedvezõbben ítélik
meg. Ennek demonstrálására nézzük meg a „Milyen
megoldást javasolsz a jövõ energiaigényének kielégíté-
sére?” kérdésre adott válaszokat!

A vidéki diákok sokkal inkább napenergia-pártiak,
mint a fõvárosiak. Azonban meg kell említeni, hogy
fiúk és lányok aránya közel 50-50% volt, addig a vidé-
ki tanulók vizsgált minta mindössze negyedét tették ki
(9. ábra ).

Évfolyamonkénti elemzés

A 8., a 9., a 10. és a 11. évfolyamos diákok válaszait
összehasonlítottuk, mivel kíváncsiak voltunk, hogy
változik-e és ha igen, akkor hogyan, a tanulók tudása,
illetve véleménye az életkor elõrehaladtával. A 7. és a
12. évfolyamra járó és kérdõívet kitöltõ tanulók cse-
kély száma miatt ezt a két évfolyamot kihagytuk az
összehasonlításból. Néhány esetben érdekes különb-
ségeket találtunk.

Érdekes a „Mit tudsz az atombombában végbeme-
nõ folyamatokról?” kérdésre adott válaszok évfolya-
monkénti vizsgálata. Az évek elõrehaladtával növek-
szik a helyes válaszok aránya, míg a 11. évfolyamosok
esetében az hirtelen lecsökken. Vagyis fiatalabb tár-
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saiknál jóval kisebb arányban tudják, hogy szabályo-

10. ábra. Milyen folyamat megy végbe az atombombában?
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11. ábra. Milyen folyamat megy végbe az atomerõmûben?
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zatlan nukleáris reakcióról van szó (10. ábra ).
Az elõzõhöz nagyon hasonlókat mondhatunk el, a

„Mit tudsz az atomerõmûben végbemenõ folyamatok-
ról?” kérdésre adott válaszok esetében. Mintha a diá-
kok visszafejlõdnének, hiszen a 11.-ben visszaesés
van (11. ábra ). A magfúzió választása nõ az évfo-
lyammal, holott hasadásról van szó.

A várakozással ellentétben a tudásszint évfolya-
monkénti emelkedése nem minden esetben követke-
zett be, sõt, vannak esetek, amikor visszaesést tapasz-
taltunk. Sok esetben stagnálással találkoztunk a külön
nem elemzett kérdésekre adott válaszokban.

A fenti eredményekbõl nem szeretnék általános
következtetéseket levonni, ugyanis a 11.-es diák jóval
kevesebb, mindössze három osztálynyi volt, azaz a
népesebb 8., 9. és 10. évfolyam körülbelül fele. Az
elkövetkezendõkben további vizsgálatokat tervezek.

A feltárt jelentõsebb összefüggések

A feltárt összefüggéseket a tanulmány elején megfo-
galmazott kutatási kérdések és hipotézisek alapján
vesszük sorra.

K1: Felfedezhetõ-e jelentõs különbség a fiúk és a lá-
nyok válaszaiban?

H1: Korábbi vizsgálataink eredményei alapján azt
gondoltuk, hogy igen, a fiúk minden bizonnyal
többet tudnak a témáról és elfogadóbbak is.

Hipotézisünknek megfelelõen szignifikáns eltérés van
mind tudásszintben, mind a nukleáris energia megíté-
lését illetõen a fiúk és a lányok között. A fiúk tájéko-
zottabbak és kedvezõbben is ítélik meg a nukleáris
energiát.

K2: Miként befolyásolja a témával kapcsolatos tudás-
rendszer a nukleáris technika elemei felhasználásá-
nak elfogadottságát? Változik-e ez az évek során?

H2: Feltételezésünk szerint minél több ismerete van
valakinek a témáról, annál kedvezõbben ítéli meg.
Továbbá a magasabb évfolyamra járó tanulók töb-
bet tudnak a nukleáris energiáról és kedvezõbben
is ítélik meg.

Egyértelmû kapcsolat állapítható meg abban a tekin-
tetben, hogy akik többet tudnak a témáról, azok ked-
vezõbben is ítélik meg a nukleáris energiát, ahogy azt
elõzetesen gondoltuk. Azonban a diákok témával
kapcsolatos tudása nem növekszik az évek során.,
illetve növekedés mutatható ki a 8–9–10. évfolyamok
között, ami a 11. évfolyamon visszaesik, amely továb-
bi vizsgálatokat igényel.

K3: Felfedezhetõ-e különbség a fõvárosi és a vidéki
diákok tudása és a nukleáris energia elfogadottsága
között?

H3: Azt gondoltuk, hogy ebben nem lesz különbség.
Nem túl nagy – de szignifikáns – különbség van a
fõvárosi diákok javára.

K4: Változott-e a diákok nukleáris technikával kap-
csolatos tudásszintje az eltelt évtizedek alatt?

H4: Azt gondoltuk, hogy a diákok nukleáris techniká-
val kapcsolatos tudásszintje körülbelül azonos lesz,
nem változik az évtizedek során.

Ezzel szemben 2018-ban mintha kevesebbet tudná-
nak a diákok, mint korábban! Ez már annak a követ-
kezménye lehet, hogy hazánkban a folyamatos óra-
számcsökkentésekkel visszaszorult a természettudo-
mányos oktatás. Így a diákok természettudományos
szemlélete nem megfelelõen alakul, kevésbé érdek-
lõdnek a mûszaki-természettudományos kérdések
iránt, holott napjainkat sokkal jobban átszövik a
technikai eszközök használata, és sokkal több infor-
mációhoz lehet jutni, mint az emberiség korábbi tel-
jes történetében.

A kapott adatokat elemezve jelen felmérés során is
megállapítható, hogy nukleáris energia megítélése
ugyan nem túl kedvezõ, de szerencsére egyértelmû
elutasítás sem tapasztalható. A diákok inkább, mint
egyik lehetõséget tartják fontosnak.

Az elõzõ, az 1987-es, az 1993-as és a 2007-es adat-
gyûjtések eredményeivel jelen felmérésünk eredmé-
nyei összhangban vannak, vagyis azok megbízható-
nak tekinthetõk. Több kérdést szándékosan azonos,
vagy majdnem azonos formában tettünk fel, amelyek-
re adott válaszokból a vélemények alakulásáról is
képet kaphattunk az elmúlt három évtized során.
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Javaslatok az oktatás számára

A különbözõ médiumok elõszeretettel kínálnak mo-
dern fizikai témákat, sokszor, mint érdekességet, sok-
szor, mint szenzációt. A nukleáris energia felhasználá-
si lehetõségeirõl, a felhasználás során bekövetkezõ
eseményekrõl is elõszeretettel szólnak a különbözõ
híradások. Az iskola tehát nem teheti meg, hogy ezek
tudományos igényû fogadására nem készíti fel a leen-
dõ választópolgárokat. A továbbiakban javaslatokat
írunk le a nukleáris témák feldolgozási lehetõségei-
hez, amelyek nem feltétlenül csak a tanórákhoz kö-
tõdnek.

Azt gondoljuk, hogy az iskolának nagyobb szere-
pet kellene vállalnia a nukleáris technikával kapcso-
latos ismeretek közvetítésében. A fiúk – a szerény
tanórai kereteket meghaladva – lényegesen több is-
meretet „szedtek” fel a témában, mint a lányok. Ez is
mutatja, hogy fontos az iskola szerepe. A megfelelõ
tanítási órákon, mint fizika, kémia, földrajz, át kell
tekinteni a különbözõ energiaátalakítási lehetõsége-
ket, az azokhoz kapcsolódó kockázati tényezõket.
Meg kell értetni a tanulókkal, hogy az egyre nagyobb
létszámú emberiség energiaigénye fokozódik, és en-
nek elõállítása bizonyos veszélyeket is hordoz magá-
ban. Természetesen az energia hatékony felhasználá-
sa, a takarékosság szükségszerû, de az egyre bõvülõ
elektromos berendezéseink – amelyek modern élet-
módunk szükségszerû velejárói, például számítógép,
klímaberendezés, mikrohullámú sütõ, mobiltelefon
stb. – napi használatáról nem szeretnénk lemondani!
Az energiahiány és ezen belül a villamos energia
hiánya, illetve csökkentett elérési lehetõsége, mai
életmódunk hanyatlásával járna, továbbá csak jóval
kevesebb ember életlehetõségét tudná biztosítani a
Földön!

Különbözõ szinteken tanítható, osztálytermi kör-
nyezetben feldolgozható energetikával és azok kör-
nyezeti hatásaival foglalkozó modulokat, tanítási egy-
ségeket lehet kidolgozni. Az általános iskolai korosz-
tály számára is feldolgozhatók az ilyen témakörök,
természetesen egyszerûsített formában.

Amennyiben erre lehetõség van, érdemes kirándu-
lás keretében megtekinteni a MVM Paksi Atomerõmû
Zrt. Látogató Központját, amely rendkívül jó összefog-
lalást ad a témával kapcsolatban. A látogatást érdemes
elõre bejelenteni, ha nagyobb csoportot visznek a
kollegák. A bemutató megtekintése, a szakszerû veze-
tés díjtalan és bárkinek lehetõsége van rá, gyerekek-
nek is, mivel nem tartozik az erõmû területéhez [4].
Szintén könnyed, látványos formában van lehetõsé-
gük a diákoknak megismerkedni az atomenergiával
és az új blokkok létesítését jelentõ Paks II. projekttel a
Paks II. Zrt. tájékoztató kamionján. Az interaktív kiál-
lítás országjárása során felkeresi az ország 5000 fõnél
nagyobb lélekszámú településeit és a nagy nyári fesz-
tiválokat egyaránt [5].

A továbbiakban lehetséges tanulói tevékenységek
listáját közöljük a témakör önálló vagy csoportos ta-
nulói feldolgozásához:

• Készítsen listát a mindennapi életben használha-
tó olyan eszközökrõl, amelyek mûködése alapvetõen
a modern fizika eredményein alapul!

• Vizsgálja át a televízió egy heti programját és
gyûjtse ki azokat a mûsorokat, amelyek témája a mo-
dern fizikával kapcsolatos!

• Gyûjtsön olyan ismeretterjesztõ könyveket, ame-
lyek a modern fizika eredményeit mutatják be 12–16
éves gyerekek számára!

• Vizsgáljon át napilapokat, különbözõ folyóirato-
kat, internetes híradásokat! Milyen a modern fizikát
érintõ cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízha-
tó információkat közvetítenek a különbözõ cikkek a
nagyközönség felé? Csoportosítson aszerint, hogy me-
lyeket tartja megbízhatónak, s melyeket nem!

• Végezzen adatgyûjtést a nukleáris energia elfo-
gadását illetõen diákok és/vagy a nagyközönség kö-
rében!

• Készítsen felmérést a modern fizika kidolgozásá-
ban részt vett magyar tudósok ismertségére vonatko-
zóan!

• Készítsétek el a magfúzió, a maghasadás és a
láncreakció képi illusztrációját!

• Modellezzétek a láncreakciót!
• Hasonlítsátok össze az energia nukleáris erõmû-

ben való elõállításával kapcsolatos környezeti problé-
mákat az energia egyéb elõállítási lehetõségei során
felmerülõ problémákkal!

• Gyûjtsetek cikkeket, különbözõ helyen megje-
lent írásokat a nukleáris energia felhasználási lehetõ-
ségeivel kapcsolatban! Készítsetek tablót ezekbõl!

• Készítsetek beszámolót a magyar tudósok szere-
pérõl az atomenergia felszabadításának témakörében!
A beszámoló alapján készítsetek tablót is!

• Mely országokban milyen típusú atomerõmûvek
mûködnek, és mekkora az ország villamosenergia-
termelésében a nukleáris energia részesedése? Ábrá-
zoljátok térképen is a nukleáris erõmûvek helyét!

• Milyen hazai és nemzetközi szervezetek foglal-
koznak a nukleáris technikával?

• Mely országokban fejlesztik a nukleáris energiát
és mely országokban szorul vissza? Mi lehet e jelen-
ségnek az oka?

• Kutatási témák (elsõsorban lányok számára). A
következõ személyek életét lehet feldolgozni: Marie
Curie, Iréne Curie, Lise Meitner. De kereshetnek ma-
gyar vagy magyar származású kutatónõket is, továbbá
interjúkat lehet készíteni a napjainkban a nukleáris
technika területén dolgozó nõkkel.

A diákok érdeklõdése szerint bármelyik téma akár
önálló projektté is kibõvíthetõ. A gyûjteményekbõl
kiállítás szervezhetõ, vitanap rendezhetõ esetleg más
osztályok tanulóinak bevonásával stb.

Elektronikai érdeklõdésû diákok részére szakkörö-
kön például detektorok építése és azokkal mérések
végzését ajánljuk [6].

A fizika jellegû számítások iránt érdeklõdõk számá-
ra modellszámítások végzését és a Szilárd Leó Ver-
seny feladatainak tanulmányozását, illetve a verse-
nyen való részvételt ajánljuk [7].
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Akik szeretik a szimulációkat, azok számára is
széleskörû lehetõségek vannak, mint például Sükösd
Csaba és Jarosievitz Beáta szimulációi [8].

Továbbá érdemes az atomerõmû mûködésérõl [9],
az urán útjáról [10], illetve a témával kapcsolatban fil-
meket keresni.
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Egy elmélet és egy kísérlet ellentétes eredményeinek igazságtartalmáról
Horváth Gábor, Szferle Tamás Áron

ELTE Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék

Esõben gyakran futni kezdünk, hogy minél elõbb egy
esõmentes helyre érjünk, mert a lehetõ legkevésbé aka-
runk elázni. Egy speciális esetben csak a fejünk és vál-
lunk ázik el, máskor fõleg a fejünk, vállunk és testünk
eleje, vagy leginkább a fejünk, vállunk és testünk hátsó
felülete. Vajon mikor melyik? Mekkora sebességgel érde-
mes haladnunk, hogy minél kevésbé legyünk vizesek?
Hogyan függ mindez az esõcseppek sebességétõl és irá-
nyától? Mit mond errõl a videomédia? Egy elmélet sze-

rint esõben futni érdemes, ha kevésbé akarunk vizesek
lenni, egy kísérletben viszont arra jutottak, hogy in-
kább gyalogoljunk, ha kevésbé akarunk elázni. Mi az
oka az elmélet és kísérlet ellentétes eredményeinek?
Melyiknek van igaza? Cikkünkben e minden esõben
mozgó embert érintõ kérdéseket válaszoljuk meg.

✧
Az esõben haladás egy speciális esetével meteoroló-
gusok foglalkoztak [1]. Õk azt a legegyszerûbb hely-
zetet vizsgálták, amikor függõlegesen és állandó se-
bességgel hulló, egyenletes térbeli és idõben nem
változó cseppeloszlású esõben egy téglatest konstans
sebességgel tesz meg egy adott távolságot. Elemi szá-
mításokkal arra a következtetésre jutottak, hogy a
téglatest vízszintes felsõ és függõleges mellsõ felületét
együttesen annál kevesebb esõcsepp éri, minél na-
gyobb sebességgel mozog.

A videomédiát is foglalkoztatta a függõlegesen hulló
esõben haladás optimális sebességének kérdése. Cik-
künk végén egy magyar [2] és egy amerikai [3] videofil-
met említünk és veszünk górcsõ alá. Cikkünkben a szá-
mításainkat azon általánosabb esetre végezzük, amikor
az esõ az x vízszintes és z függõleges síkkal párhuza-
mosan hullik a függõlegestõl mért −90° ≤ θ ≤ +90°
szögben, s egy téglatest az x tengellyel párhuzamosan
mozog állandó v sebességgel az 1. ábra szerinti mó-
don, nevezéktannal és jelölésekkel. A téglatestet érõ
esõ mennyiségét számítjuk ki.

Téglatestünk legyen a z tengely mentén Ł magassá-
gú, az x tengely mentén a hosszúságú és az y tengely
mentén b szélességû (1. ábra ), és mozogjon állandó
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