
belül 25 perces kiegészítõ prezentációt, amely az ultra-
hangszkennerrel végzett kísérletsorozatról készült vi-
deókat és a mérési eredmények bemutatását és elemzé-
sét tartalmazta, a kontrollcsoport (30 fõ) azonban nem.
A témakör végén mindkét csoport tanulói kitöltöttek
egy utólagos kérdõívet is.

A kiegészítõ anyag a fent említett interferenciakí-
sérletek közül majdnem az összes variációt tartalmaz-
ta. Megvizsgáltuk az interferenciamintázatot helyette-
sítõ intenzitásgörbét résen és különbözõ átmérõjû
hengeres akadályokon történõ diffrakció esetén, vala-
mint az ismert Young-féle kettõsréskísérletet ultra-
hang segítségével.

Az elõzetes kérdõívre beérkezett válaszok alapján a
kísérleti csoport fizika iránti általános érdeklõdése kis
mértékben, de nem szignifikánsan alacsonyabb, 5
fokozatú skálán mérve 3,42 pont, míg a kontrollcso-
port esetén az átlagos pontszám 3,63 pont, 0,63 és
0,88 pontos szórás mellett. Hasonló, nem szignifikáns
eltérés tapasztalható az elõzõ tanév végi érdemjegyek
átlagát vizsgálva a kontrollcsoport javára (az érdemje-
gyek átlaga 4,13 és 4,82, a szórás pedig 0,95 és 0,48
pont). Az elõzetes tudásra vonatkozó kérdések során
a kísérleti csoport által elért átlagos pontszám nem
mutatott szignifikáns eltérést (9,88 ± 2,59 pont) a
kontrollcsoport pontjaihoz képest (9,67 ± 2,40 pont).
A tanegység végén kitöltött utólagos kérdõív során a
kontrollcsoport átlagos pontszáma 9,70 ± 2,49 pont
lett, míg a kísérleti csoport tanulói 10,33 ± 2,11 pontot
értek el. Az elektronrészecske és hullámtermészetére
vonatkozó kérdések azt mutatják, hogy a kísérleti
csoport pontszáma majdnem kétszeres növekedést
mutat a kontrollcsoport pontszámához képest.

A fizikával és az új kísérletsorozattal kapcsolatos,
attitûdformálásra irányuló kérdések során jelentõs vál-
tozást tapasztaltunk a kísérleti csoport válaszainak átte-
kintésekor. Az eszközre és a megtekintett kísérletekre
vonatkozó kérdésekre kapott átlagos értékeket minden

esetben a fizika iránt mutatott általános attitûdvizsgálat
során elért pontszámokhoz viszonyítottuk. Az ultra-
hangszkennert, mint kísérleti eszközt 14,53%-kal talál-
ták érdekesebbnek, és 18,66%-kal érthetõbbnek, a kí-
sérleteket pedig 10,98%-kal érdekesebbnek és 21,34%-
kal érthetõbbnek a tanulók. A válaszokból az is kide-
rült, hogy a tanulók általában kevéssé érdeklõdnek a
számításos feladatok iránt a fizikaórán, az eszközzel
végzett kísérletek kvantitatív elemzése azonban
16,67%-kal érdekesebb lenne számukra a megszokott
számítási feladatokhoz képest. Bár látható, hogy az
eszköz a digitális oktatás során is alkalmazható és a
kontrollcsoport tanulóinak 29,1%-a szerint nem veszí-
tett az érdekességébõl az online bemutatás miatt, 58,3%
úgy gondolta, számára még érdekesebb lett volna a
bemutató a hagyományos oktatás keretei között. To-
vább árnyalja azonban a képet, hogy a tanulók keve-
sebb, mint fele (46,3%) gondolta úgy, hogy élõ bemuta-
tó esetén jobban érthetõ lett volna számára a kísérletso-
rozat, míg az elõzõ kérdéshez hasonlóan 29,1% számá-
ra nem csökkent a bemutatott kísérletek érthetõsége a
digitális munkaforma következtében.

Összefoglalva a felmérés eredményeit, a feldolgo-
zott adatok azt mutatják, hogy az ultrahangszkenner-
rel végzett kísérletek segítettek a tanulóknak a hul-
lámoptikai és geometriai optikai szemlélet közötti
különbségek megértésében, az interferenciajelensé-
gek értelmezésében, az elektronnal kapcsolatos isme-
retek megújításában és az anyaghullám-szemlélet el-
fogadásában. Ezen túl árnyalta és formálta a tanulók-
ban kialakult képet a fizika, mint tudományterület
hatásáról a mindennapjainkra és a tudományos fejlõ-
désre más tudományágak esetében is.

Irodalom

1. Vitkóczi F., Piláth K.: Measuring interference with ultrasound
and Arduino, IJIER 8/7 (2020) 60–75.

2. http://fft.szie.hu/fizika/Turkalo/labor/lezer/lezer.pdf

ÚJRA LENGETT A KESZTHELYI FÕ TÉRI TEMPLOMBAN
KUNC ADOLF FOUCAULT-INGÁJA

Farkas László
Keszthelyi Vajda János Gimnázium

A Foucault-féle ingakísérletet Magyarországon elõ-
ször 1880-ban Kunc Adolf (1841. december 18. –
1905. szeptember 12.), gimnáziumunk volt premont-
rei diákja, majd fizikatanára végezte el a szombathe-
lyi székesegyházban. E szoros kötõdés miatt is köte-
lességünknek éreztük, hogy az ifj. Zátonyi Sándor
tanár úr által meghirdetett országos rendezvényhez
csatlakozzunk. Az évforduló kapcsán Foucault 200
elnevezéssel az egész iskolát megmozgató progra-

mokat szerveztünk, amelyeken megemlékeztünk
Léon Foucault (1819. szeptember 18. – 1868. február
11.) és Kunc életérõl, munkásságáról és bemutattuk
tudományos tevékenységüket. Külön öröm volt,
hogy a fizikatanárokon kívül a magyar és francia
szakos tanárkollégák és diákjaik is csatlakoztak a
meghirdetett kétnapos programjainkhoz. A poszter-,
fotó- és eszközkiállítás egy hétig volt megtekinthetõ
a gimnázium folyosóján.
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Farkas László közel 30 éve tanít matemati-
kát és fizikát a keszthelyi Vajda János Gim-
náziumban. Munkaközösség-vezetõ, szak-
tanácsadó, mesterpedagógus. A bõ ne-
gyedszázada minden évben megrendezés-
re kerülõ keszthelyi Newton Kupa komp-
lex természettudományi verseny elindítója.
16 éven át volt az ELFT Középiskolai Ta-
nári Szakcsoport vezetõségi tagja. Kitünte-
tései: 2002 Ericsson-díj, 2007 Mikola-díj,
2013 Bonis Bona – A Nemzet Tehetségei-
ért-díj, 2020 Rátz Tanár Úr Életmûdíj.

A két nap programja

2019. szeptember 17., kedd. Tizenöt diákunk igé-
nyes, kreatív plakátot készített Foucault munkásságá-
ról, amelyeket poszterbemutató keretében tártak a
látogatók elé. Fotókiállításon mutattuk be hét tanu-
lónk Foucault-féle módszerrel készített Nap-fényké-
pét. Az eszközkiállításon hat darab, „újragondolt”
Foucault-inga modellje és egy „örvényáramos fék”
szerepelt.

A második napon, szeptember 18-án rendhagyó fi-
zikaórákat tartottunk – 7-et magyarul és 4-et franciául
– Foucault életérõl, munkásságáról. Vetélkedõt szer-
veztünk, a 13+1 kérdéses, Foucault munkásságával
és annak keszthelyi kapcsolódásával foglalkozó totó-
tesztet 78, míg francia nyelvû változatát 50 diák töl-
tötte ki.

Bátran mondhatjuk, hogy e két nap fénypontja a
Foucault-féle ingakísérlet felelevenítése volt a Fõ téri
templomban Kunc Adolf eredeti, 1880-as ingájával. Az
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumban
(Szombathely) õrzik azt a 30 kg tömegû, vasból esz-
tergált fémgömböt, amellyel a tudós tanár Magyaror-
szágon elõször igazolta a Föld forgását. Ezt a gömböt
hoztuk el a keszthelyi templomba, és akasztottuk fel a
16 méter hosszú acélsodronyra, míg a huzal másik
végét a templom kupolájában elhelyezett felfüggesz-
téshez rögzítettük. A kupola tetején lévõ csillárnyílás-
ba még 2005-ben a Fizika Éve és Kunc Adolf halálá-
nak 100. évfordulója alkalmából tartott ingakísérlet
során helyeztük be a speciális felfüggesztõ szerkeze-

tet. Azóta felújították a templomot, a teljes tetõt lecse-
rélték, de szerencsénkre e szerkezet a régi helyén, a
kupola felett maradt.

Az Foucault-évforduló napján gimnáziumunkban
rövidített órák voltak, hogy a tanítás végén az egész
iskola, 400-nál több diák és felnõtt átvonuljon a szom-
szédba, a Fõ téri templomba, és szemtanúja lehessen
az immár második alkalommal elvégzett tudomány-
történeti eseménynek. A kísérlet elõtt Farkas László
tanár úr vetítéssel egybekötött elõadás keretében mél-
tatta Foucault és Kunc munkásságát.

A kitérített inga gömbjének rögzítõ fonalát a házi-
gazda, Tál Zoltán plébános úr égette el, és ezzel 8
másodperces periódusidõvel elkezdett lengeni a Fou-
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cault-, illetve Kunc-féle inga. A gömb alján lévõ 6 cm
hosszú tüske körülbelül 5 perc múlva döntötte fel az
elsõ bábut a közönség óriási ovációja közepette.

Ez a két nap a Vajda János Gimnáziumban nem-
csak Foucault-ról és Kuncról való megemlékezésrõl
szólt, hanem egyben a fizika ünnepe is volt!

A Foucault 200 pályázat díjazottjai

A Foucault 200 eseménysorozat magánkezdeménye-
zés volt, az egyes eseményeket önként csatlakozó
magánszemélyek, illetve intézmények szervezték. A
rendezvénysorozathoz való csatlakozás ösztönzésére
ifj. Zátonyi Sándor pályázatot hirdetett a kollégák szá-
mára. Eredendõen három díj kiosztását tervezte, de
végül két-két második és harmadik díjat osztottak ki
az alábbi pályázóknak.

1. díjat nyert Farkas László, a Keszthelyi Vajda Já-
nos Gimnázium tanára az elõbb leírt események elis-
meréseként. Jutalma egy SkyWatcher BK709 EQ1 táv-
csõ és állvány.

Megosztott 2. díjat kapott Csorba Imre, a Bibó Ist-
ván Gimnázium tanára. Kiskunhalason a következõ
eseményeket tartották: 1. a Föld forog – ingakísérlet
bemutatása; 2. a Foucault-inga mozgásának bemutatá-
sa modellingával; 3. ingamozgás „alulról” – filmkészí-
tés mobiltelefonnal az ingamodell mozgásáról; 4. Fou-
cault munkássága – plakátokkal, prezentációval; 5. a
Napfelszín tanulmányozása veszélyek nélkül.

A másik 2. díjazott Tepliczky István, a Herman Ottó
Gimnázium (Miskolc) tanára volt. Õk Foucault 200.
születésnapján bemutatták a gimnázium Foucault-
ingáját, rendhagyó órákat tartottak az inga mellett,

poszterbemutatót készítettek, kísérleti bemutatót tar-
tottak az örvényáramokról, az ingáról és sok más ér-
dekességrõl, vendégül látták más iskolák tanulóit is.

A második helyezettek jutalma egy-egy LuxTools
lézeres távolságmérõ volt.

Megosztott 3. helyezést ért el Sinkó Andrea, a Ka-
nizsai Dorottya Gimnázium (Szombathely) tanára.
Náluk, a Csodák Folyosóján a két híres inga (Fou-
cault- és Eötvös-inga) történetérõl, hasznáról, mûkö-
désük magyarázatáról kaphattak betekintést a látoga-
tók magyarázó tablók és makettek, modellek, kísérleti
eszközök segítségével.

A másik 3. díjat Csatári László, Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola (Debrecen) tanára kapta. Ott több
módszerrel megmérték a fény sebességét, ingát lenget-
tek, giroszkópot készítettek, örvényáramos bemutatót
tartottak, megfigyelték és fényképezték a Napot.

A harmadik helyezettek jutalma egy-egy, az ör-
vényáram kimutatására szolgáló eszköz volt.

Tesztvetélkedõ Léon Foucault-ról

A résztvevõk be kellett karikázzák az általuk helyes-
nek gondolt állítás betûjelét, minden kérdésnek csak
egy helyes megoldása volt.
1. Foucault a középiskola után milyen irányban kez-

dett el tanulni az egyetemen?
A) mérnöki B) orvosi C) tanári

2. Kivel készítette el közösen Foucault a Nap felszí-
nérõl elsõ dagerrotípiákat?
A) Kunccal B) Gay-Lussac-kal C) Fizeau-val

3. Elsõként Foucault mérte meg a fény sebességét
vízben. Körülbelül mekkora értéket kapott?
A) 500 000 km/s B) 300 000 km/s C) 225 000 km/s

4. Foucault-féle áramot hogyan hívjuk másképp?
A) örvényáram B) kóboráram C) váltóáram

5. A Foucault vagy Kunc ingájának gömbje volt ne-
hezebb?
A) Kuncé B) Foucault-é C) azonos súlyú
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6. Magyarországon hol végezték el elsõként a Fou-
cault-féle ingakísérletet?
A) Budapest B) Keszthely C) Szombathely

7. Hol fordul el legnagyobb szöggel egy nap alatt a
Foucault-inga lengési síkja?
A) Párizs B) Budapest C) Keszthely

8. Mekkora szöggel fordul el egy óra alatt a Focault-
inga lengési síkja az Egyenlítõn?
A) 0° B) 90° C) 180°

9. Foucault az ingakísérleten kívül milyen más esz-
közzel mutatta ki a Föld forgását?
A) giroszkóp B) periszkóp C) teleszkóp

10. Hol található Foucault-kráter?
A) Franciaországban B) Marson C) Holdon

11. Foucault alkalmazott elõször a csillagászati táv-
csövekben fémréteggel bevont …
A) lencsét B) üvegtükröt C) prizmát

12. Mi forgatta a tükröt annál a mérésnél, amellyel
Foucault meghatározta a fény sebességét vízben?
A) villanymotor B) dízelmotor C) gõzturbina

13. Foucault fedezte fel, hogy forgó fémkorongban a
mágneses mezõ áramot indukál. Ezt napjaink egyes
jármûveinek mely részében használják fel?
A) fékberendezés B) motor C) lámpa

+1. A keszthelyi Fõ téri templom kupolájának teteje
16 méter magasan van. Az ide felfüggesztett, len-
gõ Kunc-féle inga milyen gyakran fog megállni?
A) 2 s B) 4 s C) 8 s

SZÓRAKOZTATÓ FIZIKA

HUMOR A TUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNY A HUMORBAN

Horváth Dezsõ Széchenyi-díjas kísérleti ré-
szecskefizikus. 1970-ben végzett az ELTE-n,
vizsgálatait Dubnában és Leningrádban
kezdte, a kanadai TRIUMF-ban, az amerikai
BNL-ben, a svájci Paul-Scherrer Intézetben,
az olasz INFN-ben, majd a CERN-ben foly-
tatta. Budapest–Debrecen kutatócsoporto-
kat szervezett CERN-kísérletekre. 2006 óta
koordinálja a magyar fizikatanárok részecs-
kefizikai oktatását a CERN-ben. Emeritus
professzor, magántanárként részecskefizikát
oktat a Debreceni Egyetemen.

Horváth Dezső
Wigner FK

Mottó: Általános szabály, hogy az okos ember hülyés-
kedik, a hülye meg okoskodik. Okoskodást olvasunk
eleget, nézzük meg a másik oldalt, 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 a viccek között, akkor is legalább
15 000 viccrõl van szó. Találtam közöttük jó néhány
tudományos tartalmút, azután a világhálón is kutat-
tam, íme egy válogatás. (Lesz még folytatás!)

Matematika és természettudományok
Matematika felsõ fokon

Rejtvény: hogyan tévesztheti össze egy amerikai mate-
matikus Mindenszenteket Karácsonnyal?

Megoldás: Oct 31 = Dec 25 (nyolcas és tízes szám-
rendszerben).

Két matematikus a vendéglõben vitatkozik, mennyire
jártasak az egyszerû emberek a matematikában. Az
egyik félrehúz egy pincérnõt és megkéri: Sétáljon el
az asztalunk mellett. Én megállítom és kérdezek va-
lami, maga nem fogja érteni, de mondja azt, hogy
„x-köb per három”.

A pincérnõ odasétál, és az elsõ matematikus meg-
kérdezi: Mondja kedves, tudja, mennyi x-négyzet
integrálja?

– Persze – mondja a pincérnõ –, x-köb per három.
– Na ugye! – mondja az elsõ matematikus.
Mire a pincérnõ, a válla felett, már elmenõben:

Plusz konstans!

Mit mond a nulla a nyolcasnak? Klassz az öved!

A fûrésztelep vezetõje és a római polgár két ujját
fenntartva kér 5 sört.

Egy matematikaprofesszor észrevette, hogy eltört a
csõ a konyhai lefolyójában, kihívta hát a vízvezeték-
szerelõt. A mester rendesen megcsinálta a lefolyót, a
matematikus is elégedett volt, amíg kézhez nem kapta
a számlát, amely a havi fizetésének harmada lett. Pa-
naszkodott hát a szerelõnek, aki elmondta, hogy saj-
nálja, meg megérti, de hát ez van, jöjjön el õ is a cég-
hez dolgozni, ott sokkal jobban fog keresni, csak ta-
gadja le a végzettségét, mert a fõnökei nem szeretik a
túlképzett embereket.

A matematikus jelentkezett a vízvezetékes céghez,
és fel is vették, mivel azt hazudta, hogy csak 7 általá-
nosa van. Ezek után mint szerelõ dolgozott, és egyre
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