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Fizika nap: FIZIKÁ-ZOÓ 

az EMT jegenyei természetkutató táborában 

 
A természetkutató tábort 2014. július 7. és 12. között rendezte meg az EMT 18 

résztvevő diákkal. A fizika napra 11-én, egy pénteki napon került sor az alulírott vezeté-
se mellett.  

A fizikanap programja 

A délelőtti kétszer másfél órás foglalkozások az alábbi program szerint zajlottak. 

 

Feladato-zoó: 

 Sebességszámítás – feladatlapokkal. Három egyszerű gyakorlat, valamint egy táb-
lázatnak ki kellett töltenie az üres helyeit, ha meg voltak adva a mozgó testnek a 
különböző adatai. 

 Mérjük meg egy fagolyó sűrűségét részben vízzel telt hengeres pohárral meg egy 

vonalzóval! Ismert: víz = 1g/cm3  

 Egy vízzel színültig telt pohárban 4 db. 8 cm3 térfogatú jégkocka úszik. Hogyan 
változik a víz felszíne, ha a jégkockák elolvadnak?  

 Hipotetikusan milyen mozgást végez az a test, amelyet a Föld sarkait összekötő 
egyenes furatba szabadeséssel indítunk el? (A furatban légüres tér van. A hőmér-
séklettől, meg egyéb körülményektől tekintsünk el.) 

 
Képrejtvénye-zöő. A kifüggesztett rajzokon a következő fogalmakat rejtettük el: 

tömeg, hőszigetelő; olvadáspont, erőhatás, kölcsönhatás; tükör, hullám; cseppfolyós, 
hőtágulás; sűrűség, egyensúly; pára (9), gőz (10); olvadáspont (11); halmazállapot (12); 
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Terve-zöő 

 Tervezzünk szerkezetet, amellyel kétszer nagyobb súlyt mérhetünk! 

 Tervezzünk idő-késleltető (time delay) szerkezetet! Például, egy leboruló domi-
nósor utolsó köve bekapcsol egy áramkört az első kő kimozdítása után jóval ké-
sőbb. 

Humor a tudományban. A Firka 2008-2009-es számaiban megjelent szórakoztató 
oldal írásaiból olvastunk fel, utána a humoros írásokat kifüggesztettük. 
http://www.emt.ro/downloads/firka/firka1-2008-2009.pdf  

 
Ötlete-zöő 

 Hogyan tudja egy bekötött szemű ember egy fekete meg egy fehér golyó közül 
kiválasztani a fehéret ahhoz, hogy megmeneküljön a kivégzéstől? 

 Milyen mozgást végez egy magas fémkémény egy nyári nap során, ha végig süt a 
nap?  

Magyar tudósok. A Firka 2005-2006-os számaiban közölt vetélkedő anyagait 

használtuk fel. http://www.emt.ro/downloads/firka/firka1-2005-2006.pdf  

Kísérlete-zöő 

 A Villanymotor(ok) kísérletéhez forgórészt kellett elkészíteniük a csoportoknak 
úgy, hogy azok elemre kapcsolava a mágnes fölött folyamatosan pörögjenek. 
Bemutattunk még a Lorentz-
erőn alapuló villanymotort is. 

 Miért emelkedik fel a víz a po-
hárban, amelyben gyertya ég?  

 Sörkristályokat állítottunk elő 
MgSO4 sörös oldatával – fólián, 
üvegen. 

 A szomjas kiskacsa működhet 
úgy, mint egy örökmozgó? A 
csoportoknak rá kellett jönniük 
arra, hogy valójában az alkohollal 
titokban átitatott fejű kiskacsa 
nem egyetlen hőtartállyal van kapcsolatban és működik folyamatosan (első fajú 
örökmozgó). 
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Négyzete-zöő. A csoportok feladata az volt, hogy bizonyos szabályok betartása 
mellett kartondarabokból együttműködve négyzeteket kirakjanak. Végül a kirakás csak a 
szabályok feladásával sikerült. 

Az estére tervezett csillagászati 
megfigyelésekre a nagyon fedett ég-
bolt miatt teremben került sor a 
Stellarium elnevezésű számítógépes 
program kivetítésével. 

Időhiány miatt a következő prog-
rampontok maradtak el: 

Labdá-zoó: Visszapattanhat-e 
magasabbra a labda, mint ahonnan 
elejtettük? Két egymásnak ütköző 
pingpong labda szétpattan, vagy visz-
szapattan? Szívószál fölött lebegtetett 
labda. 

Hogyan változik egy hőszigetelt 
szobának a hőmérséklete, ha nyitott ajtajú hűtőgépet áramról üzemeltetünk?  

Terve-zöő: Hogyan helyezkednek el a mágnesek a lebegő mágnes-orsóban? Ter-
vezzünk házilag hőmérőt (egy eszközt, amely a hőmérséklet változását jelezze), és ma-
gyarázzuk meg, hogyan működik az eszköz! Tervezzünk olyan világítási áramkört egy 
lépcsőházba, hogy a felmenetel előtt felkapcsolja, felérve az emeletre meg lekapcsolja a 
villanyt!  

Ötlete-zöő: Merre tartanak a légáramlatok télen egy nyitott ablak alsó és felső ré-
szén? Hogyan valósul meg a testek egyensúlya a súlyzónál és a palacktartó ferde áll-
ványnál? Miért színeződnek el az egymásra helyezett színes üvegek? (Színek keverése, 
kivonása, additív és szubsztraktív színkeverés.) 

Kísérlete-zöő: Csiholjunk tüzet fapálcikákkal és íjszerű eszközzel! Határozzunk 
meg egy adott irányt a tájolóval! Melyik nyelv őszinte, azaz melyik nyelvnél nem fordul 
meg a szöveg, ha föléje üvegpálcát tartunk? (A szövegek: BED - ÁGY) 

 

A fizikanap tapasztalatai 

A tevékenységeket az elért eredmények és a kedveltségük szerint követtük abból a 
célból, hogy a tanulságokat a jövő alkalommal foglalkozásokat vezető tanárok is megis-
merhessék. Így remélhető, hogy jobban fel tudnak készülni, és eredményes lesz a mun-
kájuk. 

A tevékenységeket három, hattagú csoportban szerveztük meg, minden csoport tel-
jesítményét mértük. A következő eredmények születettek: 

 
CSOPORTOK Kisniggerek Okapi Hupikék-törpikék Átlagok 

Sebesség 7 7 7 7 

Sűrűség 2 1 2 1.67 

Jégkockák 1 1 0 0.67 

Földfurat 1 1 1 1 

Képrejtvény 11 14 13 12.7 

Súlymérés 3 4 5 4 
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CSOPORTOK Kisniggerek Okapi Hupikék-törpikék Átlagok 

Idő-késleltető 3 4 6 4.33 

Humor Nem mértünk teljesítményt 

FF golyók 1 2 2 1.67 

Kémény 1 2 1 1.33 

Tudósok 2 6 6 4.67 

Motor 3 3 3 3 

Gyertya 1 1 1 1 

Sörkristály Nem mértünk teljesítményt 

Kiskacsa 1 0 0 0.33 

Négyzetek 2 2 3 2.33 

Összpontszám: 39 48 50 
 

 
A tevékenységek végén kérdőívvel kikértük a résztvevők véleményét azzal kapcsolat-

ban, hogy melyik tevékenység mennyire volt érdekes a számukra. Mindenki 1-10-ig kellett 
értékelje a tevékenységeket. A következő eredmények születtek (a grafikon első oszlopá-
ban az illető tevékenység/feladat kedveltségének mértéke, a második oszlopában a cso-
portok által abban a tevékenységben, feladatban elért teljesítmény átlaga szerepel): 

 

  
 

A grafikonból levonható a következtetés, hogy általában az olyan feladatokat szere-
tik a diákok egy ilyen táborban, ahol szinte senki nem fizika-rajongó, amelyek:  

 nem igényelnek sok tudást,  

 inkább intuíciót feltételeznek (sebességszámítás, Föld-furatban mozgó test),  

 érdekesek (a fogoly megmenekülése a fehér és fekete golyók megkülönbözteté-
sével, sörkristályok előállítása), 

 szórakoztatóak (képrejtvények megfejtése),  

 amelyek sikeres gyakorlati tevékenységekhez vezetnek (villanymotor tekercsének 
elkészítése, mérleg vagy időkésleltető tervezése).  

Érdekes megfigyelni, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket nem teljesítettek 
valami fényesen, mégis elég magas kedveltségi fokuk van (jégkockák, Föld-furat, fém-
kémény és a kiskacsa). Ennek az oka valószínűleg abban rejlik, hogy érdekesnek találták 
a feladatot vagy tevékenységet. De azért megállapítható, hogy amiben jól teljesítettek, 
azt többnyire kedvelték is. 

Foglalkozásvezető: Kovács Zoltán 

 

 


