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Jól szerepelt a PS3, a Wii és az Xbox 360 is decemberben, de a legsikeresebb asztali 
játékgép a PlayStation 2 lett. A Nintendo DS viszont legyőzte az összes versenyzőt. 

Decemberben a három nagyból az Xbox 360 nyert, méghozzá fölényesen. A Micro-
soft 1,1 milliót értékesített a konzolból az utolsó hónapban, így már 4,5 milliós hazai pi-
acot mondhat magáénak a cég. 

A Nintendo Wii robbantott, novemberben félmillió, decemberben már 604 ezer 
ment el a hadonászós játékgépből, így másfél hónap alatt milliós bázist épített ki magá-
nak a japán cég az Egyesült Államokban.  

A Sony meg ahhoz képest szerepelt jól, hogy nem is nagyon lehet a PlayStaion 3-
hoz hozzájutni: 490 ezer brutális játékgép kelt el decemberben az amerikai boltokban, 
ez egyébként valószínűleg a teljes leszállított mennyiség. Az NPD szerint a PS3 eddig 
687 ezer eladott darabnál tart az Egyesült Államokban. 

A legsikeresebb asztali konzol az öregecske PS2 lett, 1,4 milliós példányszámmal. 
Könnyen lehet, hogy a lassan hét éves konzolnak összejön a 120 milliós eredmény is 
még az idén. 

A legkeresettebb játékgép az egész iparágat tekintve viszont a Nintendo hordozható 
kütyüje lett. A két képernyős (ebből az egyik érintős) DS-ből 1,6 millió fogyott decem-
berben a világ egyik legerősebb piacán. Szóval mindenki örülhet. 

 

Találós kérdések 
IV. rész 

 
A jelenlegi évfolyamunkban fizikai fogalmakkal kapcsolatos találós kérdések szere-

pelnek. Az a feladat, hogy a Firka-szám kézbevételekor éppen tanult fizikai fogalmak 
közül egyikkel kapcsolatban ti is szerkesszetek egy találós kérdést, majd minden sorát 
lássátok el tudományos magyarázattal is. Minden számban mintaképpen mi is bemuta-
tunk egy-egy találós kérdést. Az általatok szerkesztett találós kérdéseteket az értelmezé-
seitekkel együtt küldjétek be a szerkesztőségünk címére (emt@emt.ro) legkésőbb a kö-
vetkező Firka szám megjelenéséig. Az utolsó rész megfejtését június 10-ig kell bekülde-
ni. Leveletek tárgyaként írjátok fel sorszámmal a Vetelkedo  szót. Minden beküldött meg-
oldáshoz kötelezően mellékeljétek az adataitokat is: név, lakcím, telefon, iskola teljes 
neve, címe, osztály, fizikatanárotok neve. A megoldásokat pontozzuk. A legtöbb pontot 
szerzett tanuló egyhetes nyári táborozást nyer az EMT 2007. június-végi természetkuta-
tó táborába, az utánuk következők pedig jutalmat kapnak. 
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Példa: 
Találós kérdés Értelmezések 

Nem lábon jár, de cammog, Az áramot képező haladó töltéshordozók a vezető-
ben nagyon lassan mozognak. 

vágya viszont fénysebességgel  
repül. 

A töltéshordozók mozgásba hozó elektromos  
tér ellenben a közegben óriási sebességgel terjed. 

Nélküle nem tudunk élni, Ma már villany nélkül nehezen képzelhető el az élet. 
és még örömöt is szerez. Számos szórakoztató eszköz árammal működik. 
Vigyáz az egészségünkre, 
de gyilkol is. 

A villamos meghajtású járművek környezetkímélők, 
de az áramütés végzetes lehet. 

Találd ki, mi az? (villany, elektromosság) 

Fizikából javasolt témák 
6. oszt. A hőmérő
7. oszt. A súlypont 
8. oszt. Az atom 
9. oszt. Az impulzus 
10. oszt. Kondenzátor 
11. oszt. Rezgőkör 
12. oszt. Az izotóp 

 
Kovács Zoltán 

 

VI. Regionális Környezetvédelmi Diákkonferencia  
 

A Kolozs megyei Tanfelügyelőség és a Kolozsvári Református Kollégium közös szervezésé-
ben negyedik alkalommal kerül sor a Regionális Környezetvédelmi Diákkonferenciára 2007. ápri-
lis 21-én, Kolozsváron, melyre középiskolás diákok jelentkezését várják a szervezők. 

A konferencia tematikái: 1. Hulladékgazdálkodás, 2. Védett területeink. A pályamunkák a fenti két 
tematika egyikét kell kifejtsék bármilyen eszköz módszer használatával. 

Jelentkezési határidő: 2007. március 16. 
További információk: honlap: www.konferencia.iweb.hu, és www.kollegium.ro, e-mail: 

djszabolcs99@yahoo.com, postacím: Kolozsvári Református Kollégium, Demeter József-
Szabolcs, Str. M. Kogalniceanu 16., Cluj, 400084, tel: 0745-582124 (18 óra után és hétvégén), 
fax: 0264-430653 (hétköznap délelőtt). 
 



2006-2007/4 175 

ISSN 1224-371X 

 

Tartalomjegyzék

Fizika 
Mit mondhatunk a világ legszebb tíz fizika kísérletéről? – I. ........................................142 
Fontosabb csillagászati események  ...................................................................................153 
Pedagógiai-pszichológiai kisszótár – IV. ...........................................................................156 
Alfa-fizikusok versenye .........................................................................................................160 
Kitűzött fizika feladatok........................................................................................................164 
Megoldott fizika feladatok ....................................................................................................169 
Vetélkedő – IV. ......................................................................................................................173 
 

Kémia 
A ciklodextrinek – II..............................................................................................................135 
Az „oldatok királya”...............................................................................................................149 
Kísérletek..................................................................................................................................155 
Kitűzött kémia feladatok.......................................................................................................164 
Megoldott kémia feladatok ...................................................................................................165 
Híradó.......................................................................................................................................171 
 

Informatika 
Imperatív programozási nyelvek elemzési szempontjai – II..........................................137 
Tények, érdekességek az informatika világából ................................................................152 
Honlap-szemle ........................................................................................................................158 
Megoldott informatika faladatok .........................................................................................166 
Számítástechnikai hírek .........................................................................................................172 


