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Tehát a hõmérséklet is exponenciálisan csökken,
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azonban a negyedik gyök miatt csak négyszer hosz-
szabb felezési idõvel.

Az elõdöntõ eredményei

A korábbi szokásoknak – és a versenykiírásnak –
megfelelõen a dolgozatokat a versenyzõk fizikataná-
rai javították elõször a küldött pontozási útmutató
alapján. Az I. kategóriás versenyzõk 60%-nál, a II.
kategóriás versenyzõk 40%-nál nem kisebb ered-
ményt elért dolgozatait postán eljuttatták a BME Nuk-
leáris Technika Tanszékére, ahol egy egyetemi okta-
tókból álló csoport ismét átnézte és – szükség esetén
– felüljavította a dolgozatokat. A BME-re 24 elsõ és 18

második kategóriás dolgozat érkezett. Ez a korábbi
évekhez képest jelentõsen kevesebb, és arra utal,
hogy az elõdöntõ feladatai nehezebbek voltak a ko-
rábban szokásosoknál. A legkönnyebb az 1. feladat
volt, az erre kapott pontszámok átlaga 4,98 (maxi-
mum 5). A legnehezebbnek a 6. feladat bizonyult, itt a
pontszámok átlaga 2,52 volt az I. kategóriánál, és 0,85
a II. kategóriánál. Azonban meg kell jegyezni, hogy
még erre a feladatra is volt 5 pontos dolgozat mindkét
kategóriában(!), ami azt jelzi, hogy a feladat középis-
kolai ismeretekkel mégis megoldható volt.

A pontszámok szerinti rangsor alapján az elsõ ka-
tegóriában az elsõ 20 tanulót, a második kategóriá-
ban pedig az elsõ 10 tanulót hívta be a Versenybi-
zottság a 2019. április 7–9. Pakson rendezett döntõ-
be. Érdekes megjegyezni, hogy míg az I. kategória 20
behívott diákjából körülbelül a fele (11 tanuló) volt
budapesti, addig a II. kategóriásoknál csak 3 buda-
pesti tanuló került be a döntõbe, a többi 7 tanuló vi-
dékrõl jött.

Folytatjuk.
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HUMOR A TUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNY A HUMORBAN
Horváth Dezső
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Általános szabály, hogy az okos ember hülyéskedik, a
hülye meg okoskodik. Okoskodást olvasunk eleget,
nézzük meg, mit hülyéskednek tudós kollégáink. Az
ötletet kedvenc olvasmányaim, a Vagabund kiadó
viccgyûjteményei adták: Hallók Ákos 16 kötetnyi vic-
cet gyûjtött, kötetenként 1000-nél több viccel. Ha van
is némi átfedés közöttük, akkor is legalább 15 000
viccrõl van szó. Találtam közöttük jó néhány olyant,
amely némi matematikai vagy fizikai elõképzettség
nélkül nemigen értékelhetõ, azután találtam még jó
néhány hasonlót másutt is, leginkább a világhálón,
íme egy rövid fizikusválogatás (és lesz még jópár).

Hogyan tekinti a fizikus a többi tudományt?
Biológia: ragadós-nyúlós fizika.
Geológia: hosszú lejáratú, lassú fizika.
Számítástechnika: virtuális fizika.
Pszichológia: emberes fizika.
Kémia: büdös fizika.
Matematika: öncélú fizika.

Fizikusok bújócskáznak a másvilágon. Newton rajzol
egy 1 m × 1 m-es négyzetet és beleáll. Einstein meg-
látja és odakiált: „Látlak, Newton”. Mire Newton:
„Vesztettél Einstein, Pascal vagyok!”

Heisenberg autót vezet és megállítja a rendõr.
– Tudja maga, milyen gyorsan ment?
– Nem, de azt pontosan tudom, hol vagyok.

Hallottad, hogy már az entrópia sem a régi?

Az elméleti fizikus mûködési szabályzata:
1. Mihelyt sikerül kijavítanod egy számítási hibát,

felbukkan egy másik.
2. Minél jobb az eredményed, annál nagyobb való-

színûséggel utasítja el a folyóiratod, viszont a hibásat
azonnal közlik, hogy mások észrevehessék.

3. Minél hosszabb a cikked, annál valószínûbb,
hogy számítógéped merevlemeze az irodalmi hivatko-
zások bevitelénél hal meg.

4. A másoktól átvett eredmények között lesz egy
hibás.

5. A legjobb elméleted csak kettõnél kevesebb di-
menzióban érvényes.

6. Amint összejön egy érdekes új részecskefizikai
modell, az megjósol egy olyan részecskét, amelyet az
elvégzett kísérletek már kizártak.

Igaza van a fizikatanáromnak: a közeledõ autók fénye
fehér, a távolodóké vörös.
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