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Vetélkedo – 2000
A FIRKA 2000–2001 évfolyamának számaiban a KINEK A MONDÁSA? címu vetél-

kedoben egy-egy híres embertol (természettudóstól, filozófustól) származó gondolatot köz-
lünk. A feladat, hogy a megadott három név közül kitaláljátok, kitol származik a mondás.

A KERESD A HIBÁT! címu rajzon öt tárgyi hibát rejtettünk el.  Küldjétek be a helyes
megfejtést az adataitok – név, osztály, tanár, iskola, város – megadása mellett (a híres ember
nevét a róla szóló rövid ismertetéssel, valamint a hibák megjelölését a helyes változattal
együtt)! A helyes megfejtést beküldo tanulókat díjazzuk.

Kinek a mondása?
„Hogyan tud egy elektromos test dörzsölés útján egy olyan ritka, finom és mégis oly hatásos exhalációt ki-

bocsátani, hogy ezzel az emisszióval az elektromos test súlyának semmilyen csökkenését sem okozza, de egy
olyan gömbben szétterjed, amelynek átméroje két láb fölött van, és mégis képes megmozgatni és magához rántani
rézfóliát vagy aranyfóliát, az elektromos testtol több mint egy fél láb távolságnyira?”

1. Gilbert 2. Newton 3. Coulomb

Keresd a hibát!

Az elozo számban közölt feladványok megoldása:
Kinek a mondása: 1. Arisztotelész
Keresd a hibát: 1. A K-fok mellé nem teszünk fokjelet; 2. A kép nem Lord Kelvint áb-

rázolja; 3. A vas olvadáspontja 1535°C; 4. A homérot nem a higanytartályánál fogva olvassuk
le; 5. A pirométerek hibásan mutatják a két fémrúd hokiterjedésének mértékét (u.i. az alumí-
nium hokiterjedése jelentosebb a vasénál). Kovács Zoltán
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Tisztelt Fizikatanárok!

Az Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társaság – EMT  2001-ben is meg-
szervezi a IX.-XI. osztályos diákok számára a Heinrich László – Vermes Miklós
fizikaversenyt. Az elso fordulót azokban az iskolákban szervezzük meg, amelyek jelent-
keznek a versenyre. A legjobb eredményeket elért tanulók részt vesznek a második
fordulóban (erdélyi dönto), mely idén a székelyudvarhelyi Tamási Áron Líceumban lesz.
A harmadik fordulóra hagyományosan Sopronban kerül sor.

A versenyek idopontjairól idoben tájékoztatni fogjuk az illetékes iskolákat. A továb-
biakban közöljük a verseny elso fordulójára való felkészüléshez szükséges tananyagot.

A 2000/2001-es tanévben a Heinrich László – Vermes Miklós fizikaversenyen,
már az elso fordulóban (a helyi szakaszon) minden osztály különbözo – az osztályának
megfelelo feladatokat kap.

A kötelezo anyag az elso fordulóra:

IX. osztálynak
Az érvényben levo 3371/1999.03.02. miniszteri F1-es tanterv alapján: „Az egyenletes

körmozgás”-ig bezárólag (ez a téma még kell a versenyre).
(Pl. Tellmann Jeno: Fizika tankönyv a IX. osztály számára)

X. osztálynak
Az érvényben levo 5086/1999.12.15. F1-es tanterv alapján, az utolsó téma, ami még

kell a helyi szakaszra: „Az elektromos energia és teljesítmény”. A teljesítmény legkedvezobb
(optimális) átadása.

XI. osztálynak
A még érvényben levo 32665/1993-as tanterv alapján a: „2.4. A transzformátor felépít é-

se és muködése”. A transzformátor hatásfoka témával bezárólag (ez még kell).

Természetesen minden osztályban a tantervben szereplo fakultatív témák is szüksé-
gesek a versenyre, valamint az elozo osztály, osztályok anyagát is kell ismerje a verseny-
zo, tehát pl. a IX. osztályos, a VI., VII., VIII. osztályos anyagot is.

Bovebb felvilágosítást az EMT titkárságán kaphatnak az érdeklodok – tel: 064-
194042; e-mail: emt@emt.ro.

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!

Darvay Béla Gaál Tünde
felelos tanár programszervezo
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Szent–Györgyi Albert

1893. szept. 16. – 1986. okt. 22.


