
„Junior” kategória

I. helyezett
Bonifert Balázs (67 pont), Baár-Madas Gimnázium,

Budapest, tanára Horváth Norbert
II. helyezett

Ludányi Levente (66 pont), SZTE Gyakorló Gimná-
zium és Általános Iskola, Szeged, tanára Nagy Tibor
III. helyezett

Bokor Endre (64 pont), Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest,
tanára Schramek Anikó

A záróülést és a díjátadást megtisztelte jelenlétével
Radnóti Katalin, a Magyar Nukleáris Társaság Nõta-
gozata alelnöke, Csajági Sándor, a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium igazgatója, valamint Csanádi Zoltán, az
Energetikai Szakgimnázium és Kollégium igazgatója.

Ebben az évben több különdíj átadására is sor ke-
rült. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat idén is egy-egy
éves Fizikai Szemle elõfizetést ajánlott fel a két kate-
gória elsõ öt helyezettjének. A Magyar Nukleáris Tár-
saság (MNT) könyvjutalmakat ajándékozott a verseny-
zõknek, valamint kedvezményes részvételi jegyeket
az MNT által szervezett Nukleáris Szaktáborra a két
kategória elsõ három helyezettjének, amelyet Mester
András tanár úr, az MNT Tanári Szakcsoportjának
elnöke adott át. Az MNT Nõtagozata (WIN) a legjobb
lányversenyzõt – Olosz Adél I. kategóriás versenyzõt
(PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvo-
da, Pécs) – különdíjként egynapos látogatásra hívta
meg a Paksi Atomerõmûbe. A látogatás célja az atom-
erõmûben dolgozó mérnöknõk munkájának megis-
merése volt. A különdíjat Radnóti Katalin 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 a versenybi-
zottság. Ebben az évben a Delfin-díjat Simon Péter, a
Leöwey Klára Gimnázium (Pécs) tanára vehette át. A
tanár úr már 2004-ben, 2008-ban és 2011-ben is ka-
pott Delfin-díjat! Gratulálunk.

A Marx György Vándordíjat – amelyet minden év-
ben a pontversenyben legkiválóbb eredményt elért
iskolának ítél oda a Versenybizottság – idén a Piaris-
ta Gimnázium (Budapest) – immár egymást követõ
második évben(!) – nyerte el. Gratulálunk.

Az ünnepélyes eredményhirdetés végén Sükösd
Csaba köszönetét fejezte ki a versenyt támogató Em-
beri Erõforrás Támogatáskezelõnek, a Nemzeti Tehet-
ségprogramnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének, a
Magyar Nukleáris Társaságnak, az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulatnak, a Paksi Atomerõmûnek, a Paksi Vak
Bottyán Gimnáziumnak és a paksi Energetikai Szak-
gimnáziumnak és Kollégiumnak, valamint minden tá-
mogatónak és különdíjat felajánló szervezetnek a ver-
seny megrendezésében nyújtott segítségükért. Külön
köszönet illeti a Versenybizottságot és mindazokat a
helyi szervezõ és tanárkollégákat, akik a szokatlan
idõpont ellenére is lelkesen és fáradságot nem ismer-
ve dolgoztak a verseny sikeréért.

A versenyt változatlan tematikával 2020-ban is meg-
rendezzük. Ismételten bátorítjuk a határon túli ma-
gyar tannyelvû iskolák tanulóit is, hogy nevezzenek
be az Országos Szilárd Leó Tanulmányi Versenyre. Ne-
vezni a verseny honlapjáról – www.szilardverseny.hu
– kiindulva lehet.

FIZIKAOKTATÁSUNK MARGÓJÁRA Budapest

Holics László 1953-ban diplomázott az
ELTE-n. 1959-ig a budapesti II. Rákóczi
Ferenc gimnázium matematika-fizika-ábrá-
zoló geometria tanára, majd 2010-ig az
ELTE Apáczai Csere János Gimnázium fi-
zika vezetõtanára. A Fizika OKTV, a Mikola
Sándor Fizikaverseny Bizottságának és a
KöMaL szerkesztõbizottságának tagja, több
fizika tankönyv szerzõje. Többek között az
Apáczai Csere János díj, az Ericsson-díj, a
Rátz Tanár Úr életmûdíj és a Magyar Ér-
demrend tisztikeresztje birtokosa.

Holics László

Mivel az új Nemzeti Alaptanterv sajnálatosan hihetet-
len módon lecsökkentette a középiskolai fizikaoktatás
óraszámát (1979-ben még heti 0, 3, 3, 4 = 10 volt,
napjainkra csupán 2, 2, 0, 0 = 4 maradt), a tanköny-
vekben található téves állításokról szükséges néhány
szót ejteni, annál is inkább, mert az új óraszám miatt
„rohanni kell” a tananyaggal.

Az alábbiakban a forgalomban levõ tankönyvek egy
részében, az optika témakörében felbukkanó képtelen
állítások egyikérõl feltétlenül szólni kell. Ez pedig a ta-
nuló saját tükörképével kapcsolatos, amivel élete során
minden nap találkozik. Egy rövid kijelentésben találha-
tó a probléma lényege, amikor tankönyvben a síktükör
képalkotásáról esik szó: „A tükör által alkotott kép
egyenes állású, de a bal és jobb oldalt felcseréli.”

A téves értelmezés azon helyzetbõl adódik, hogy az
ember függõleges tengelyére nézve (majdnem tökélete-
sen) szimmetrikus, de a vízszintesre nem! (Ez a legtöbb
élõlényre érvényes.) Ezért a tükörbe nézõnek úgy tûnik,
hogy egy valóságos személy képét látja, ami megtévesz-
tõen hasonlít önmagára, ezért hiszi valóságos személy
képének a látványt. Pedig olyan „személy”, mint ami-
lyen a tükörben szemben áll vele, nem is létezik.

Már az is feltûnhetne a tükörbe nézõnek, ha szab-
vány ingben van, a bal oldalon levõ ingzsebe a tükör-
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ben képzelt személy „jobb oldalára” került. Ilyen in-

1. ábra. F betű a tükör előtt.

F
F

F

2. ábra. Illusztráció a síktükörhöz az [1] 86. oldalán.

3. ábra. „Tükörkép a fürdőszobai tükörben. Melyik kezével nyúl a
fiatal nő a hajához? És a tükörképen?” Forrás: [2] 66. oldal.

get tudtommal nem gyártanak.
Ha az emberek a függõleges tengelyre nagyon el-

térnének a szimmetriától, azonnal látható lenne, hogy
nem egy élõ személy néz velünk szembe a tükörbõl.
Torz ember helyett tekintsünk egy egyszerû alakzatot,
például egy F betût, amit a tükör elé helyezünk (1.
ábra ). Azonnal látszik hogy a tükör sem a fent-lentet,
sem a bal-jobbot nem cseréli fel. (Mellesleg a fent és
lent fogalmát a gravitáció alakította ki az emberben.
Ugyan, mi köze lehet a gravitációnak a képalkotás-
hoz? Vajon egy szabadon mozgó ûrhajóban mi dönte-
né el a fent-lentet?)

Tanulságos lenne a síktükör mellett egy videoka-
merát és a mellé a megfelelõ képernyõt elhelyezni. A
két képen azonnal látható lenne az a különbség, ami
a tükör képén mutatott nem létezõ személy és a való-
ságos személy képe között van. (Például az ingzseb a
helyére kerülne a videóval készített képen.)

Hogy ez a téveszme mennyire elterjedt oktatásunk-
ban, idézzünk néhány tankönyvi részletet! Kezdjük a

legkorábbival! Vermes Miklós tette fel az alábbi kér-
dést (nem válaszolt rá) a fizikarovattal bõvített Közép-
iskolai Matematikai Lapokban:

„248. A síktükörben keletkezõ virtuális kép egye-
nes állású, de felcseréli a bal és a jobb oldalt. Hogyan
lehetséges ez, hiszen a tükör síkja a rábocsátott merõ-
leges körül minden irányban egyenrangú? Hogyan
tudja a tükör, hogy az egyenrangú irányok (bal-jobb,
fel-le) közül melyiket kell felcserélni és melyiket nem?
Mi történik a világûrben és a súlytalan ûrhajóban?”

Az általános iskolásokat például az egyik tanköny-
vük 86. oldalán tájékoztatják félre (2. ábra ) [1]:

„Megfigyelhetõ, hogy a síktükörben látott látszóla-
gos kép nagysága és állása a tárgyéval megegyezõ.
Röviden úgy mondjuk, hogy a kép egyenes állású és
eredeti nagyságú, de a jobb és bal oldalakat…”

A következõ idézet és a 3. ábra a [2] 66. oldalán
található:

„Térbeliség. A síkra vonatkozó tükrözés érdekes
tulajdonsága, hogy felcseréli a térbeli irányítottságot.
Jobb és bal kezünk térbeli irányítottsága éppen el-
lentétes: Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk a jobb ke-
zünket olyan helyzetbe mozgatni, hogy fedésbe ke-
rüljön a ballal. Ha azonban például a jobb tenyerün-
ket egy tükörhöz érintjük, akkor tükörképe olyan
lesz, mint a bal kezünké. Ugyanez okozza azt, hogy
a tükörben látott szöveget alig tudjuk elolvasni (tü-
körírás).”

Végül lássunk egy szintén helyes képet (4. ábra ) a
megtévesztõ szöveggel. Ugyanaz a kép és szöveg két,
különbözõ tankönyvben azonos szerzõktõl [3, 4] a
126., illetve a 26. oldalon:

„A síktükör által alkotott kép:
– a tárggyal azonos állású,
– a tárggyal megegyezõ nagyságú (K = T ),
– látszólagos,
– a jobb és bal oldalt megfordítja.”
A közölt kép természetesen helyes látványt mutat,

csak a hozzá fûzött magyarázat helytelen. A jobb ol-
dal a jobb oldalon, a bal oldal a bal oldalon van,
csak a képen egy kedves, de nem létezõ személyt
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4. ábra. „A síktükör által alkotott képen a jobb és a bal oldal felcse-
rélődik.” Forrás: [3] 126. és [4] 26. oldal.

látunk! Vagyis a tükör éppen hogy nem fordítja meg
a jobb és a bal oldalt!

Megjegyzendõ, hogy a síktükör nagyon alkalmas
arra, amire használjuk, (borotválkozásra, szájrúzso-
zásra, fésülködésre, nyakkendõigazításra stb.), csak
arra nem, hogy egy valóságos személyt szemlélhes-
sünk a tükörképben.

A tükör haszna azonban igencsak elõnyös egy vi-
deóval felvett, valóságos képet közvetítõ képernyõvel
szemben. Ugyanis, ha a valóságos képünk segítségé-
vel szeretnénk például borotválkozni, pillanatok alatt
véresre vagdosnánk az arcunkat azért, mert az a kép
azt mutatná, amit a szembõl ránk nézõ személy látna
rólunk, de nem az õ kezével tartanánk a borotvapen-
gét, hanem a sajátunkéval. (Sajnos csak hölgyek tü-
körképmintáival találkoztam a tankönyvekben.)

Ezért javaslom, hogy használjuk nyugodtan a sík-
tükröt, de ne tanítsunk róla valótlanságokat.
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Országos

Szilárd Leó

Fizikaverseny

A XXIV. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny meghirdetése

A Magyar Nukleáris Társaság (Budapest), az Energetikai Technikum és

Kollégium (Paks), a

meghirdeti a XXIV. Országos

Szilárd Leó Fizikaversenyt.

a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány (Paks) és z

Eötvös Loránd Fizikai Társulat (Budapest),

Nevezhetnek

2021. január 17.

a határon innen és túl magyar nyelven fizikát tanuló, általános
és középfokú oktatásban résztvevõ diákok iskolái korcsoportjuknak megfelelõ

kategóriában a címre küldött e-mailben a következõ
linken található Jelentkezési Lap (Excel-fájl) kitöltésével és elküldésével:

sukosd@reak.bme.hu

http://sukjaro.eu/SzilardVerseny/JelentkezesiLap.xlsx

Nevezési díj nincs, a nevezés határideje:

Az elsõ forduló

A második (döntõ) forduló

idõpontja:
a benevezettek iskolája.

idõpontja:
(péntek déltõl vasárnap délig),

Paks, Energetikai Technikum és Kollégium

2021. február 22., 14:00–17:00,

helyszíne:

2021. április 23–25.

helyszíne:

A döntõbe

húsz I. és tíz II. kategóriájú tanulót

http://www.szilardverseny.hu

10-10 elméleti feladatot

kísérleti és

számítógépes szimulációs feladatot

az elsõ fordulóban legjobb eredményt elért, maximálisan
hívja be a Versenybizottság.

A Verseny honlapja – – tartalmazza
a kategóriák meghatározását.

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny célja a fizika – és ezen belül
is a nukleáris és a modern fizika – iránt érdeklõdõ tehetséges tanulók
felfedezése.

A verseny mindkét fordulójában kell a
versenyzõknek megoldani. A döntõben ezen kívül még

is kapnak a versenyzõk.

Várjuk a kihívást vállaló, tehetséges fiatalok jelentkezését!

A Versenybizottság nevében

c. egy. tanár,
a Versenybizottság vezetõje

Dr. Sükösd Csaba,
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