
EGY BIOLÓGIAÉRETTSÉGI-FELADAT

1. ábra. Az V/9. feladat eredeti ábrája.
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2. ábra. Az emelt szintû biológia írás-
beli érettségi feladat egyik ábrája a
berajzolt erõvektorokkal és erõkarok-
kal: V a vádliizom húzóereje, N a talp-
csúcsnál fellépõ nyomóerõ és −G a
bokát érõ fél testsúly.
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BIOMECHANIKAI HIBÁI

Cikkünket Radnai Gyula emlékének szenteljük, aki életének 83.
évében, idén május 24-én távozott közülünk.

Horváth Gábor fizikus, az MTA doktora,
egyetemi tanár, az ELTE Biológiai Fizika
Tanszék Környezetoptika Laboratóriumá-
nak vezetõje. A vizuális környezet optikai
sajátságait és az állatok látását tanulmá-
nyozza, továbbá biomechanikai kutatáso-
kat folytat. Számos szakmai díj és kitünte-
tés tulajdonosa. Évtizedek óta aktív tudo-
mányos ismeretterjesztõi munkát is folytat
elõadások és cikkek formájában.

Vass Miklós 2002-ben szerzett fizikatanári
diplomát az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen. Az ELTE Apáczai Csere János Gya-
korlógimnáziumban fizikatanár, szertáros,
osztályfõnök és DÖK-tanár. A netfizika.hu
mûködtetõje.

A vádliizom húzása belsõ erõként hozzáadódik
a bokát terhelõ nehézségi erõhöz

Horváth Gábor
ELTE Biológiai Fizika Tanszék, Budapest

Vass Miklós
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest

Az idei, 2021. évi emelt szintû biológia írás-
beli érettségi V/9. feladata (1. ábra) így
szólt [1]:

„Számítsa ki, hogy a 80 kg-ot nyomó
Sziszüphosz egyik vádlijában mekkora erõ
ébred abban a pillanatban, amikor talpa
felemelkedik a földrõl! (Ekkor az erõvona-
lak a vízszintes talpra merõlegesen hat-
nak.) Az ábrán a »T« [az idézõjelet magam
raktam ki, mûszaki szerkesztõ] betû a láb-
ujjhegyre álláskor a talp leghátsó alátá-
masztási pontját jelöli, »U« Sziszüphosz láb-
ujjhegyét, »B« a bokán áthaladó szaggatott
vonal a Sziszüphoszra ható gravitációs erõ
hatásvonalát jelöli, a »V« pedig a vádli erõ-
hatásának vonalát. A »T«, »U« és »B» eseté-
ben tekintsen el az egyéb szövetek jelenlététõl. Az
ábra bal oldalán látható számadatok centiméterben
megadott távolságok. Számításának eredményét két
tizedesjegy pontossággal adja meg! (2 pont)

A feladat megoldása során felhasználható további
információk:

– Mindkét lábát azonos mértékben terheli.
– Mind egykarú, mind kétkarú emelõk esetében,

egyensúlyban a forgatónyomatékok egyenlõk.
– A forgatónyomaték az erõ és az annak hatásvo-

nalára vonatkozó erõkar szorzata.
– Sziszüphosz súlyát az m g képlet alapján szá-

míthatja ki.
– A nehézségi gyorsulás értéke: 9,81 m/s2.”

A kitûzõk által helyesnek vélt feladat biomechanikai-
lag sajnos hibás! Cikkünkben e hibára mutatunk rá,
közöljük a biomechanikai szempontból helyes felada-
tot és megoldását, végül elemezzük a szóban forgó
problémát, ami jóval összetet-
tebb az eredetinél. Szerintünk
e javított feladat még az emelt
szintû fizikaérettségin is ne-
héznek számított volna, no
nem elemi matematikája, ha-
nem bonyolult fizikája miatt.

Mielõtt azonban a lényegi
hibát tekintenénk, Gnädig Pé-
ter javaslatára szólunk a fel-
adat szövegének egy apró, de

204 FIZIKAI SZEMLE 2021 / 6



zavaró pontatlanságáról: az „Ekkor az erõvonalak a
vízszintes talpra merõlegesen hatnak.” mondat a kö-
vetkezõre javítandó: Ekkor az erõk a vízszintes talpra
merõlegesen hatnak.

A pozitív irányt fölfelé véve, a 2. ábra mutatja a „T”
talpcsúcsnál (a talpba nem beleértve a lábujjakat) ébre-
dõ függõleges N nyomóerõt, a „V” vádliban feszülõ füg-
gõleges V húzóerõt és a „B” bokát lefelé terhelõ −G fél
testsúlyt (ami alatt természetesen a nehézségi erõ érten-
dõ). A sarok fölemelése megvalósítható úgy, hogy az
„U” pontban (lábujjak végén) nem hat erõ és úgy is,
hogy hat. Ezért az egyszerûség kedvéért a továbbiakban
eltekinthetünk az ujjaktól, és a többi ábrán már nem
szerepeltetjük a lábfej „T” talpcsúcs elõtti részét. Mivel
az egész ember (a feladatban Sziszüphosz) nyugalom-
ban van, ezért számos lehetõségünk van a forgáspont
megválasztására. Például attól függõen, hogy a lábfej
melyik pontjára írjuk fel a forgatónyomaték-egyensúlyt,
három magától adódó megoldási mód is lehetséges.

1. megoldás

Elõször a bokára írjuk föl a forgatónyomatékok
egyensúlyát (kétkarú emelõ) a 2. ábra alapján:

Na = Vb, (1)

ahol a N és V a megfelelõ erõk nagyságát jelöli. A
lábfejre ható függõleges erõk egyensúlya pedig ezt
követeli meg:

N + V = G. (2)

(1)-bõl adódik, hogy N = Vb /a, amit (2)-be helyette-
sítve kapjuk a keresett vádlierõt:

(3)V = G a
a + b

.

2. megoldás

A sarok fölemelése pillanatában „T” a lábfej forgás-
pontja. Második lehetséges megoldásként e pontra
írjuk föl a forgatónyomatékok egyensúlyát (egykarú
emelõ, 2. ábra ):

Vv = Ga. (4)

Az erõkarok közti összefüggés a 2. ábra alapján:

v = a + b. (5)

(4)-bõl V = Ga /v adódik, amibe (5)-t beírva, ismét a
(3) szerinti V vádlierõt kapjuk.

3. megoldás

Harmadik lehetséges megoldásként a sarokpontra is
fölírhatjuk a forgatónyomaték-egyensúlyt (egykarú
emelõ, 2. ábra ):

Nv = Gb, (6)

amibõl N = Gb /v adódik, amit (2)-be írva és (5)-öt
használva, megint a (3) szerinti V vádlierõre jutunk.

Végeredmény

A feladat szerint a bokát a testsúly fele, azaz

terheli, amit (3)-ba írva adódik a végeredmény:

(7)G = m g
2

A feladatbeli

(8)V = m g a
2a + 2b

.

numerikus értékek mellett

(9)g = 9,81 ms−2, m = 80 kg,

a = 0,14 m, b = 0,06 m

V = 274,68 N (10)

vádlierõre jutunk mindhárom megoldással, ami meg-
egyezik a hivatalos javítási útmutató eredményével.

A hibára utaló probléma:
hova tûnt a nyomóerõ egy része?

Az (1) és (2) megoldásával adódik a „T” talpcsúcsot
fölfelé nyomó N erõre:

(11) szerint N < G, mert b /(a+b) < 1, mivel a > 0. A

(11)N = G b
a + b

.

feladat 2. instrukciója szerint egyensúlyi esettel van
dolgunk, ezért Sziszüphosz sarkának aljzattól (sziklá-
tól) való elszakadása gyorsulásmentes (a boka fölfelé
nem gyorsul, a test tömegközéppontja pedig lefelé
nem gyorsul). Ekkor a talpcsúcs szükségképpen pont
G -vel nehezedik az aljzatra, s nem annál kisebb (vagy
nagyobb) N erõvel. Hiszen (1), (4) vagy (6) alapján
nemcsak a forgatónyomatékok egyensúlyát tételeztük
fel, hanem az erõkét is (2) szerint. Hova tûnt a

nyomóerõ a talpcsúcsról? Ennyi erõ hiányzik ahhoz,

(12)G − N = G − G b
a + b

= G a
a + b

hogy a talpcsúcs G erõvel nyomja a sziklát. Miként
nehezedhetne Sziszüphosz bármelyik lábával a súlya
felénél (G = mg /2) kevesebbel a sziklára? Mivel a
szóban forgó egyensúlyi körülmények között ez nyil-
vánvalóan nem fordulhat elõ, ezért már maga a kitû-
zött feladat hibás!

A hiba háttere

Az említett hiba oka, hogy a feladat a V vádlierõt az
ember testétõl (lábától) független külsõ erõként ke-
zelte, úgy, mintha a 2. ábra lábának vádlija csak a
bokához csatlakozna, felsõ vége a csontoktól el lenne
különülve (ellentétben a vádliizom anatómiailag he-
lyes rajzától), s mintha valaki (például a Sziszüphoszt
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örök sziklagörgetésre ítélõ bírák/istenek egyike) kí-

3. ábra. Egy vízszintes sziklaaljzaton stabil egyensúlyi helyzetben
álló Sziszüphosz-modell sarokemelést kezdõ lábfejére, a test többi
részére és a sziklára ható függõleges erõk. N a sziklaaljzat külsõ
nyomóereje, V a sarkot egy függõleges bottal fölfelé húzó külsõ
erõ, −G az mg /2 nagyságú fél testsúly. Az „S” súlyponton átmenõ
függõleges egyenes a bokát metszi. A lábfejre ható erõket v fejû
nyilak jelölik, míg a test többi részére hatókat háromszögfejûek. A
boka a láb alsó végével és a sarok a bot alsó végével forgóten-
gellyel csatlakozik.

V

–G

G

–Gszikla

Sziszüphosz

N
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boka

talpcsúcs
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lábfej
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láb
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4. ábra. Egy vízszintes sziklaaljzaton álló embermodell sarokemelést
kezdõ lábfejére, a test többi részére és a sziklára ható függõleges erõk.
−G az mg/2 nagyságú fél testsúly, V a sarkot fölfelé húzó belsõ vádli-
erõ. Az „S” súlyponton átmenõ függõleges egyenes a bokát metszi. A
lábfejre ható erõket v fejû nyilak jelölik, míg a test többi részére
hatókat háromszögfejûek. A görbe nyíl azt szemlélteti, hogy a bokán
átmenõ függõleges egyenes mentén ható −G fél testsúlynak a talp-
csúcsra gyakorolt Ga forgatónyomatéka hátrafelé döntené a testet.

V

–V

S

–G

G + V

– G + V( )

–G

G

vádli

a b

vülrõl húzná a bokát függõlegesen fölfelé V erõvel. E
valóságtól elrugaszkodott helyzetben érthetõ lenne,
hogy a G = V + N fél testsúlynak csak a V -vel könnyí-
tett, maradék N (< G ) összetevõjével nyomja egy láb a
sziklát. A hiba szemléltetéséhez a 2. ábra lábát egé-
szítsük ki Sziszüphosz (a továbbiakban: ember) teste
többi részének vázlatával, a sarkot egy függõleges
bottal fölfelé húzó kézzel és a sziklaaljzattal a 3. áb-
rán látható módon, ami a feladatbeli képzelt helyzet-
nek felelne meg, s vezetne a (3) szerinti vádlierõhöz.
A továbbiakban ügyelni fogunk arra, hogy mi is a
vizsgált rendszer. Amikor az egész ember, olyankor a
lábfej súlyát is beleértjük a testsúlyba. Amikor pedig
a lábfejre ható erõket vizsgáljuk, akkor pedig annak
viszonylag kis súlyától eltekintünk, hogy a test többi
részét az egyszerûség kedvéért az ember súlyával
egyezõnek vehessük. Továbbá, végig szem elõtt tart-
juk, hogy G = mg /2 az egy lábra jutó fél testsúly, és
mindig csak az egyik lábat ábrázoljuk a kettõ helyett.

A vádliizom felsõ végének szükségszerû
figyelembe vétele
Ezután a 3. ábra függõleges botját cseréljük ki a 4.
ábra rugójával a sarok és az altest között, amely rugó
a vádliizmot és testen (lábon) belüli csatlakozását
mechanikailag modellezi. Ekkor a sarkot fölfelé húzó
függõleges V vádlierõ nem önmagában lép fel, hanem
(a kötélerõhöz, rugóerõhöz hasonlóan) a vádliizom
másik végén is ébred egy azonos nagyságú, azonos
hatásvonalú, de ellentétes irányú erõ. Ha a vizsgált
rendszernek az ember boka fölötti részét tekintjük,
akkor e rendszerre három függõleges külsõ erõ hat: a
fél testsúly lefelé, a fölfelé irányuló sarki vádlierõ lefe-
lé mutató ellenereje és a bokánál fölfelé irányuló erõ.
E három erõnek kell egyensúlyt tartania. Mivel a bo-
kánál ébredõ, fölfelé mutató erõnek egyedül kell két

206 FIZIKAI SZEMLE 2021 / 6



lefelé irányuló erõt kioltania, ezért a bokát az eredeti

5. ábra. A sziklán stabil egyensúlyban, függõlegesen álló, sarok-
emelést kezdõ emberre és a sziklára ható erõk, amikor a test kéz-
emeléssel elõre mozdított „S” súlypontjának függõleges vetülete a
talpcsúcson megy át, miáltal a forgatónyomaték-egyensúlyba hozott
ember már nem dõl hanyatt.

–V

–G

S

a b

–G

G

V

– G + V( )

vádliG + V

feladattal ellentétben nem −G (2. ábra ), hanem
−(G+V) erõ terheli (4. ábra ). A talpcsúcsnál fellépõ
függõleges erõ nagysága pedig nem az eredeti fela-
datból következõ, (11) szerinti

hanem az annál nagyobb

(13)N = G b
a + b

,

fél testsúly (4. ábra ). Ugyanis az egész embert a vizs-

(14)G = m g
2

gált rendszernek véve, a tömegközéppontja mozgását
a rendszerre ható külsõ erõk befolyásolják, ami jelen
esetben két erõt jelent, a (fél) súlyerõt és a „T” talp-
csúcsbeli nyomóerõt (a többi erõ belsõ erõ, amelyek
erõ-ellenerõ párokba rendezve kioltják egymást).
Emiatt a talpcsúcsi nyomóerõnek a fél testsúllyal kell
azonosnak lennie.

A biomechanikailag helyes feladat
és megoldása

De még így is lehetetlen helyzetet vázol a feladat. Mert
ha az ember teljes testét vesszük a vizsgálandó rend-
szernek, akkor a 4. ábrán látható módon az „S” súly-
pontnál támadó, az ember bokáján átmenõ függõleges
egyenes mentén ható −G fél testsúlynak a „T” talp-
csúcsra olyan Ga forgatónyomatéka van, amely hátra-
felé forgatná, döntené az embert, és nincs semmi, ami e
forgatónyomatékot kiegyenlítené. A talpcsúcsnál ugyan
hat a fölfelé mutató külsõ G nyomóerõ, de ennek nincs
erõkarja, így nincs forgatónyomatéka sem. A bokánál
és a vádliizom alsó, illetve felsõ végénél pedig erõ-el-
lenerõ párok ébrednek, amelyek belsõ erõkként páron-
ként kioltják egymás forgatónyomatékát. Tehát a fel-
adatban leírt esetben a forgatónyomatéki egyensúly
lehetetlen! Mivel a súlypontban támadó nehézségi erõ
forgatónyomatékát semelyik másik erõ sem tudja ki-
egyenlíteni, ezért e forgató hatás csak úgy tud eltûnni,
ha a nehézségi erõnek nincs forgatónyomatéka, vagyis
ezen erõ vagy erõkarja nulla. Mivel a nehézségi erõt
nem lehet kikapcsolni, ezért a forgatónyomatéka eltün-
tetésére egyetlen lehetõségünk marad: ha nincsen erõ-
karja. Ehhez hatásvonalának át kell mennie a forgásten-
gelyen, vagyis az ember súlypontja nem lehet a feladat
szerinti helyen, a boka fölött, hanem mindenképpen a
„T” talpcsúcsbeli alátámasztás fölött kell lennie.

Ezt ki is próbálhatjuk, ha függõlegesen állva, a stabil
egyensúlyi helyzetünkbõl (a súlypontunk kis elõre
mozdítása nélkül) próbálunk sarkunk megemelésével a
talpcsúcsunkra emelkedni (pipiskedni): ekkor emel-
kedés közben testünk elkezdene hátrafelé dõlni, ami-
nek könnyen hanyatt esés lehet a következménye. Fel-
dõlés nélkül csak úgy tehetjük meg az ilyen pipiske-
dést, ha elõtte a talpcsúcsunk fölé mozgatjuk súlypon-
tunkat. Hogy e hanyatt dõlést elkerülje az ember, tör-
zsét elõre döntve és/vagy karjait elõre nyújtva elõre

kell mozdítania súlypontját addig, amíg annak függõle-
ges vetülete – az 5. ábrának megfelelõen – át nem
megy a sziklára támaszkodó talpcsúcsán. E legéletsze-
rûbb helyzetben ugyanazok az erõhatások, mint a 4.
ábrán, és az ember már forgatónyomaték-egyensúly-
ban is érezheti magát. A feladatnak az 5. ábra szerinti
állapotnak megfelelõt kellett volna sugallnia.

Az 5. ábra szerint a bokára vonatkoztatott forgató-
nyomatékok egyensúlya a következõt követeli meg:

Ga = Vb, (15)

ahonnan

amibe a (7) szerinti G = mg /2 fél testsúlyt helyettesít-

(16)V = G a
b

,

ve adódik a vádli V húzóereje:

(17)V = m g a
2 b

.
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A (9) szerinti numerikus értékek mellett (13)-ból

V = 915,6 N (18)

nagyságú vádlierõt kapunk, ami 3,3-szer nagyobb,
mint a (10) szerinti.

Következtetések

Hol csúszott félre a feladat? Leginkább ott, hogy nem
vette figyelembe, hogy a V vádliizom alsó végénél
ébredõ, a sarkot fölfelé húzó V vádlierõ nem önmagá-
ban lép fel, hanem (a kötélerõhöz vagy rugóerõhöz
hasonlóan) a vádliizom felsõ végén is ébred egy azo-
nos nagyságú, azonos hatásvonalú, de lefelé mutató
−V vádlierõ. Összességében a következõ három hibá-
tól terhes a szóban forgó biológiaérettségi-feladat:

1. A súlyponton átmenõ függõleges egyenes nem a
bokát metszi, hanem a „T” talpcsúcsot, különben az
ember hanyatt dõlne.

2. A bokára nem a G fél testsúly nehezedik, hanem
a V vádlierõvel több, azaz G+V, mivel a sarokra ható
vádlierõvel azonos nagyságú V erõ hozzáadódik a bo-
ka terheléséhez.

3. A „T” talpcsúcs a G fél testsúllyal nehezedik az
aljzatra és nem annál kisebb

erõvel, mert egy nyugalomban lévõ test (Sziszü-

(19)N = G b
a + b

phosz) nem nyomhatja a súlyánál kisebb erõvel az
alátámasztást.

Ha az egész ember a vizsgált rendszer, akkor a
vádliizom miatt (lent és fent) ébredõ erõk belsõ erõk,
amelyek páronként kioltják egymás hatását, tehát az
ember egyensúlyára nincsenek közvetlen hatással.
Míg, ha a vizsgált rendszer csak a lábfej, akkor a felsõ
vádlierõ többletterhelést okoz a bokánál.

A feladat azon hibás állítását, miszerint a G fél test-
súly hatásvonala az ember bokáján megy át, a legegy-
szerûbben úgy cáfolhatjuk, ha az egész embert tekint-
jük rendszernek. Ekkor ugyanis a nehézségi erõnek a
talpcsúcsi „T” alátámasztási pontra vonatkoztatva
lenne forgatónyomatéka, a többi erõnek viszont ösz-
szességében nincs, emiatt az ember nem lehetne for-
gatónyomaték-egyensúlyban. Általában a hibás elkép-
zelések kifejlõdését segíti, ha nem tisztázzuk, hogy
mit tekintünk vizsgálandó rendszernek.

A föntiek alapján az eredeti feladat hibás mondatát
– „Az ábrán a »T« betû a lábujjhegyre álláskor a talp
leghátsó alátámasztási pontját jelöli, »U« Sziszüphosz
lábujjhegyét, »B« a bokán áthaladó szaggatott vonal a
Sziszüphoszra ható gravitációs erõ hatásvonalát jelöli,
a »V« pedig a vádli erõhatásának vonalát – a követke-
zõre kell javítani, hogy a feladat biomechanikailag
helyes legyen (a lényegi javítások dõlt betûkkel):

Az ábrán a „T” betû a lábujjhegyre álláskor a talp
leghátsó alátámasztási pontját jelöli, a „T”-n áthala-
dó szaggatott vonal azonos a Sziszüphosz súlypont-
ján átmenõ függõleges egyenessel, „U” Sziszüphosz

lábujjhegye, a „B” bokán áthaladó szaggatott vonal
a bokát terhelõ függõleges erõ hatásvonala, a „V” pe-
dig a vádli erõhatásának vonala.

Megemlítjük, hogy idõnként a korábbi évek érettségi
feladatai között is sajnos elõfordultak hibásak. A 2004.
május 26-án megírt próbaérettségi közép- és emelt
szintû fizikafeladatainak szövegében és/vagy megoldá-
sában található hibákat Vankó Péter [2] elemezte. Töb-
bek között hibás volt a 16. feleletválasztós tesztkérdés
megoldása is, amely feladat szövege így szólt: „Hova
kell nyúlnia a folyóban lazacra halászó medvének, ha
sikeres akar lenni?” A helyes megoldás [3]-ban található.
Másik példának a 2006. május 15-i gimnáziumi fizika-
érettségi-feladatsor egyik kérdését idézzük, aminek
megoldása Gnädig Péter észrevétele szerint szintén
hibás volt: „Nyáron, déli napsütésben nem ajánlatos a
kertben locsolni, mert »megégnek« a növények levelei.
Az alábbi magyarázatok közül csak egy fogadható el,
melyik?” A helyes megoldást [4, 5] közölte.

Mindkét említett példa egyik tanulsága az volt,
hogy a helytelen megoldások a szakirodalomban ma-
kacsul rögzült tévhiteken vagy hibás információkon
alapultak, amelyeket külföldi [6, 7] és magyar [3–5]
folyóiratokban és tankönyvekben [8, 9] is megcáfoltak
és helyesbítettek, de mindezek még nem váltak széles
körûen ismertté.

Végül hangsúlyozzuk, hogy a kétszintû érettségi-
rendszer 2005. évi indulása óta kitûzött több, mint
2300 fizikaérettségi-feladatban örvendetes módon
csak igen ritkán fordultak elõ hibák [10].
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