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FIZIKUS – Fizikai témájú társasjáték 

A 2014-2015. évi FIRKA számokban a fizika különböző fejezeteihez (Mechanika, 
Hőtan, Elektromosságtan, Fénytan) kínálunk fel társasjátékot kezdőknek (A) és hala-
dóknak (B) külön-külön. A játékot akárhányan játszhatják otthon, vagy akár ismétlő 
órákon is. Az egyik játékost játékvezetőnek választják, ő nem vesz részt a játékban, csak 
vezeti a nyilvántartást, felolvassa a feladatkártyák kérdéseit, vitás kérdésekben dönt. A 
játékhoz szükség van egy dobókockára, minden játékosnak valamilyen bábura, és el kell 
készíteni kartonból egy kör alakú játékmezőt (lásd az ábra) a hozzá tartozó hat kártya-
csomóval. A játékmező nyolc körcikkre osztott kör. A cikkekre sorban a következő 
szavakat írjuk fel: Elmélet, Kísérlet, Feladat, Duplázó, Kérdés, Kreativitás, Jelenség, Kimaradás.  

  

 
 

A játék menete 

Minden játékos a Kimaradás körcikk melletti START mezőre helyezi a bábuját. A lé-
pés-sorrendet sorsolással döntik el. A játékosok rendre dobnak, annyit lépnek, amennyit 
dobtak. Ha egy feladatmezőre léptek (Elmélet, Kísérlet, Feladat, Kérdés, Kreativitás, Je-
lenség), a játékvezető a megfelelő nevű kártyacsomóból húz egy kártyát, amit felolvas. 

 Ha a Duplázó mezőre léptek, akkor újra dobnak, ha pedig a Kimaradásra, akkor egy 
körre kimaradnak. Ha a játékos a kártyán szereplő feladatot helyesen oldotta meg, a neve 
mellé a játékvezető annyi pontot ír, amennyit dobott. A játékvezető dönti el, hogy hány 
kör után ér véget a játék. Az a győztes fizikus, aki a legtöbb pontot szerezte. A feladatkár-
tyákat a FIRKA 2-es számában közöljük, a Versenyfelhívásra beküldött   feladatokból válogatva ki a 
legérdekesebbeket. 
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Példák kártyákra a Mechanika fejezetből 

A kártyák két oldalára a következő típusú szövegek kerülhetnének fel: 
A.) Kezdő szint (általános iskolások számára) 
 

1. Elmélet Hátlap (megoldás) 

Mi a sebesség mértékegysége? 1 m/s, 1 km/h 

2. Kísérlet Hátlap (megoldás) 

Hogyan mérhetjük meg vonalzóval egy 
könyvlap vastagságát? 

Megmérjük a könyv vastagságát, majd el-
osztjuk a lapok számával (ti. az oldalszám 
felével). 

3. Feladat Hátlap (megoldás) 

Hány óra alatt lehet eljutni a 690km tá-
volságra lévő tengerpartra a 60km/h 
középsebességgel haladó gépkocsink-
kal? 

t = d/v = 690/60 = 11,5h = 11h 30min 

4. Kérdés Hátlap (megoldás) 

Miért esünk előre a fékező autóbusz-
ban? 

A tehetelenség miatt mi tovább folytatjuk 
a mozgásunkat, noha az autóbusz lassít. 

5. Kreativitás Hátlap (megoldás) 

Tervezzünk időmérő eszközt! Napóra, vízóra, olajmécses, égő gyertya 
stb. 

6. Jelenség Hátlap (megoldás) 

Milyen tulajdonsága miatt nyeri vissza a 
megnyújtott rugó eredeti alakját, ha el-
engedjük? 

A rugalmas tulajdonságának köszönhető-
en. 

 
B.) Haladó szint (középiskolások számára) 

1. Elmélet Hátlap (megoldás) 

Hogyan fogalmazható meg a 
tehetetlenség elve? 

A magukra hagyott testek igyekeznek megtartani vi-
szonylagos nyugalmi állapotukat, vagy egyenes vona-
lú mozgásukat, illetve ellenszegülnek a mozgásállapo-
tuk megváltoztatásának.  

2. Kísérlet Hátlap (megoldás) 

Hogyan lehet egy adott test 
tömegét meghatározni, ha 
csak egy fele akkora tömegű 
súllyal rendelkezünk? 

Például mozgócsigával. Vagy: római mérleggel, azaz 
egy olyan kétkarú emelővel, amelynek az aktív erő-
karja kétszer nagyobb a reaktív erő karjánál. Meg-
mérhetjük rugóval is a megnyúlások összehasonlítá-
sával stb. 

3. Feladat Hátlap (megoldás) 

Hányszor kisebb a szabad-
esési gyorsulás a Hold távol-
ságában? 

A híres newtoni feladat szerint a Föld sugaránál 60-
szor távolabbi Hold közelében a tömegvonzási erő 
1/(60)2-szer kisebb, mint a Földön, azaz 9,81/3600 
=   0,0027m/s2. 
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4. Kérdés Hátlap (megoldás) 

Mi a súlytalanság állapota? Amikor egy test nem nyomja az alátámasztási felüle-
tét. Például, ha a virágcserép együtt zuhan a virágáll-
vánnyal. 

5. Kreativitás Hátlap (megoldás) 

Tervezzünk időt késleltető 
(time delay) eszközt! 

Például: dominósor utolsó dominója ráborul egy 
áramkör kapcsolójára. 

6. Jelenség Hátlap (megoldás) 

Milyen törvény hatása alatt 
mozognak a bolygók? 

Az egyetemes tömegvonzás törvénye. 

 

 
 

Versenyfelhívás – táborozási kedvezménnyel! 
Azon tanulók, akik a FIRKA 2-es számba a kezdő vagy haladó szinthez 6-szor 15 

kártyát (összesen 90) készítenek elő a fenti minták szerint a mechanika fejezetből, illetve 
azok is, akik a következő három FIRKA számhoz is beküldik majd a megfelelő idő-
ben kért kártyákat a hőtan, elektromosságtan és a fénytan fejezetekkel kapcsolatban, részt 
vesznek a nyári vakáció előtti sorsoláson. Ekkor az összes beküldő közül kisorsolunk 
két diákot (egyet a kezdők számára, az általános iskolások közül, egyet pedig a haladók 
számára a középiskolások közül) és számukra a 2015. évi EMT-Természetkutató tábor 
költségeinek a felét biztosítjuk. Az első sorozat kártyáinak tartalmát küldjék el a 
kovzoli7@yahoo.com címre 2014. október 31. határidővel, megadva a következő ada-
tokat magukról: név, telefonszám, osztály, iskola, helység, felkészítő tanár neve. 

 
 Kovács Zoltán 
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