
A VaporStream fejenként évi 40 dollárba kerül. A cég abból remél profitot, hogy 
számos vállalat előírhatja majd, hogy alkalmazottai informális üzleti beszélgetéseiket 
ezen keresztül folytassák. A megoldás mobil eszközökön, BlackBerryn is használható. 
Ami a bűnözésben való felhasználhatóságot illeti, a fejlesztők szerint a hatóságok nem 
tudják „lehallgatni” a már befejezett üzenetváltásokat, de lehetőséget kapnak a kommu-
nikáció figyelésére. (it.news/prohardver) 

 

 
Találós kérdések 
VI. (befejező) rész 

 
A jelenlegi évfolyamunkban fizikai fogalmakkal kapcsolatos találós kérdések szerepelnek. Az 

a feladat, hogy a Firka-szám kézbevételekor éppen tanult fizikai fogalmak közül egyikkel kapcso-
latban ti is szerkesszetek egy találós kérdést, majd minden sorát lássátok el tudományos magyará-
zattal is. Minden számban mintaképpen mi is bemutatunk egy-egy találós kérdést. Az általatok 
szerkesztett találós kérdéseteket az értelmezéseitekkel együtt küldjétek be a szerkesztőségünk cí-
mére (emt@emt.ro) legkésőbb a következő Firka szám megjelenéséig. Az utolsó rész megfejtését 
június 10-ig kell beküldeni. Leveletek tárgyaként írjátok fel sorszámmal a Vetelkedo  szót. Minden 
beküldött megoldáshoz kötelezően mellékeljétek az adataitokat is: név, lakcím, telefon, iskola tel-
jes neve, címe, osztály, fizikatanárotok neve. A megoldásokat pontozzuk. A legtöbb pontot szer-
zett tanuló egyhetes nyári táborozást nyer az EMT 2007. június-végi természetkutató táborába, az 
utánuk következők pedig jutalmat kapnak. 

 

Példa: 
Találós kérdés Értelmezések 
A teremtés negyedik napján született, A Bibliában szerepel a következő szöveg: „És 

helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy 
világítsanak a földre.” (Mózes Első Könyve, 1. 17.) 

nappal van, éjjel nincs. Nappal a Naptól fény érkezik, éjjel pedig sötétség 
van, mert a Föld elfordul a Naptól. 

Próbálták már zsákba összegyűjteni, A fény egy terjedő elektromágneses jelenség, nyu-
galomban nem képzelhető el. 

de őrülten száguldozik. A fény terjedési sebessége a legnagyobb létező se-
besség. Légüres térben 300.000 km/s. 

Csodás annak, aki látja, A fény a szem által érzékelt sugárzás, számos gyö-
nyörű tüneményt produkál. 

és noha Janus-arcú*, A fény különböző helyzetekben kettős jelleggel 
rendelkezik: egyaránt mutat hullám- és részecske 
természetet. 

van aki apját istenként imádja. A történelemben a Napot számos nép istenként 
imádta. 

Fizikából javasolt témák 
6. oszt. Az árnyék – 7. oszt.  Fűtőanyag – 8. oszt. Fényképezőgép – 9. oszt. Az egyensúly 
– 10. oszt. Elektromágneses indukció – 11. oszt. A káosz – 12. oszt. Elemi részecske 

 

Kovács Zoltán 

                                                           
* Kettős arcú, egyszerre előre és hátra néző, kapuőrző isten a római mitológiában. 
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