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138. PROBLÉMA

Egy tavon lebegô, álló vízibiciklirôl fejest ugrik a tóba
egy gyerek. Melyik állítás igaz a vízibicikli és a gyerek
vízszintes irányú lendületére az ugrás pillanatában?
a) Vízibiciklinek és a gyereknek azonos lesz a lendülete.
b) Egyenlô nagyságú, de ellentétes irányú lesz a lendü-

letük.
c) A gyereknek nagyobb, a vízibiciklinek ezzel ellentétes

irányú és kisebb lesz a lendülete.
(A 2005. évi középszintû fizika érettségi egyik – hibásan
értékelt – feladata.)

A 138. PROBLÉMA MEGOLDÁSA

A helyes válasz: c)!
Igaz ugyan, hogy vízszintes irányú külsô erôk hiányá-

ban egy zárt rendszer vízszintes irányú lendülete nem vál-
tozhat meg (nyilván erre gondoltak a feladat kitûzôi, ami-
kor a (b) választ jelölték meg hivatalos megoldásként), ez
a tétel azonban a jelen esetben nem alkalmazható!

A gyerek és a vízibicikli ugyanis nem tekinthetô zárt
rendszernek, hiszen az elugró gyerek nem csak a vízibi-
ciklit, hanem a körülötte levô vizet is meglöki. A lendület-

megmaradás törvénye szerint tehát a gyerek vízszintes irá-
nyú lendülete egyenlô nagyságú, de ellentétes irányú lesz
a vízibicikli és a meglökött víz együttes lendületével.

Gondolhatunk esetleg arra, hogy a víz lendülete (amely
nagyságrendileg a kiszorított víz tömegének és a meglökött
vízibicikli sebességének szorzatával egyenlô) elhanyagol-
ható a vízibicikli lendületéhez képest. Ez azonban nem for-
dulhat elô, hiszen a kiszorított víz tömege éppen egyenlô
kell, hogy legyen a vízibicikli és a gyerek össztömegével;
egyébként nem teljesülne az úszás (lebegés?) feltétele.

(Gnädig Péter, Budapest)

139. PROBLÉMA

Egy fiatal eszkimó fókavadász az új szigonyát próbálgat-
ja. A kisméretû, de nehéz szigonyhoz a földön fekvô vé-
kony, hosszú, gondosan (gubancolódásmentesen) össze-
tekert lánc csatlakozik. Amikor az eszkimó függôlegesen
felfelé elhajítja a szigonyát, az olyan magasra emelkedik,
hogy a róla lelógó lánc tömege éppen megegyezik a szi-
gony tömegével. Vajon hányszor magasabbra repülne az
ugyanekkora kezdôsebességgel függôlegesen feldobott
szigony, ha nem lenne hozzákötve a lánc?

(Varga István, Békéscsaba)

PÁLYÁZATOK

DOKTORI ISKOLÁK
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
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letén a 2006/2007. tanévben induló doktori (PhD) kép-
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