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Az erettsegi.com (érettségi.com) 2008 ok-
tóberében alakult azzal a céllal, hogy az 
érettségizőknek segítséget nyújtson a tanu-
láshoz. Az oldalon jegyzetek, tanulási segéd-
letek, folyamatosan frissülő hírek találhatók. 
Folyamatos kapcsolatban vannak látogatóik-
kal, ezáltal egy erős, fiatal közösség érhető el 
a honlapon, ami főleg 14–25 év közötti, ak-
tív életet élő és rendszeresen internetező fia-
talokból áll. A fejlesztő csapat újabb és újabb 
funkciók kidolgozásán munkálkodik, 2013 
márciusában az oldal teljesen új, friss kinézetet kapott, regisztráció, saját profil oldal, belső 
levelezés és hírlevél is segíti az érettségizőket. Főszerkesztő: Kubik Diána, képszerkesztő: 
Molnár Aliz. Habár az oldal inkább a magyarországi érettségire készít fel, Erdélyben is kivá-
lóan használható ismeretek elsajátítására, gyakorlásra irodalom, nyelvtan, történelem, mate-
matika, biológia, földrajz, angol, német, informatika terén. 
 

Jó böngészést! 
K.L.I. 

 
 

A fizikai jelenségek megértését, mennyiségek  
bevezetését elősegítő analógiák, történetek 

Jelen írásban olyan magyarázatokat, példákat, analógiákat, vagy akár humoros történetet szeret-
nénk bemutatni, amelyeket a fizikaórákon alkalmazhatunk annak érdekében, hogy a megértést meg-
könnyíthessük. Bátorítunk másokat is ilyenek összegyűjtésére, és e lapban történő közlésére! 

 

A Brown-féle mozgás 
Ballagáskor az iskolaudvart zsúfolásig megtöltő ünnepi közönség nyüzsgésbe kezd, 

amikor a ballagó diákoknak a virágot átadják, és mindenki keresi az ajándékozottját. 
Képzeljük el, hogy a tömegre egy nagyméretű, de nagyon könnyű léggömböt helyezünk 
el, és percenként egy drónnal a magasból felvételeket készítünk a léggömb helyzetéről. 

A Dalton-féle egyszeres tömegviszonyok törvénye 
Találomra felmarkolunk egy-egy marék csavart és a hozzájuk tartozó csavaranyát, 

beledobjuk őket egy tálba, majd felcsavarjuk a csavaranyákat a csavarokra, minden csa-
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varra csak egy anyát. Minden bizonnyal vagy a csavarokból, vagy a csavaranyákból ma-
rad meg fölösleg a tálban. 

 

Fénynyaláb-típusok 
Veszünk egy makarónis csomagot. Bennük párhuzamos nyalábban helyezkednek el 

a makarónik. Ha a makarónikat vázába helyezzük, széttartó (divergens) nyalábot ka-
punk, ha fentről tekintünk a nyalábra, és összetartó (konvergens) nyalábot, ha lentről 
nézzük. 

 

A fény törése. A Fermat-elv az optikában (a fény terjedésének legrövidebb idejű útvonala) 
Ha gyorsan akarunk elérni a parttól valahol a vízben fuldoklóhoz, akkor nem a hoz-

zá vezető egyenes irányába futunk, hanem előbb a partig egy valamivel hosszabb úton, 
jobban megközelítve a fuldoklót, majd a vízben egy kisebb szakaszon. Ugyanis, a célba 
jutás ideje ekkor a legrövidebb. A parton valamivel hosszabb szakaszon szaladva nem 
veszítünk annyi időt, mint amennyit nyerünk a rövidebb vízi szakaszon úszva. 

 

Optikai eszközök 
A mikroszkóp: egy vetítőgép és egy nagyító egymásutánja. 
A Kepler-féle távcső: egy fényképezőgép és egy nagyító egymásutánja. 
 

A gravitációs helyzeti (potenciális) energia 
Teller Ede (1908-2003) egyik szigorlatozó diákját ezzel a kérdéssel lepte meg: Mije 

van annak a leánynak? – s az utca túlsó oldalán egy ablakból mélyen dekoltált blúzban 
kikönyöklő leányra mutatott. A hallgató zavarba jött, ötölt-hatolt. Végre is a professzor 
maga oldotta meg a kérdést: Helyzeti (potenciális) energiája, amely – ha le talál esni – 
átalakul mozgási (kinetikai) energiává. (Internetről.) 

 

Az energia megmaradásának elve 
R. Feynman Nobel-díjas fizikus példája: ha egy kisgyerek kirakós kockáinak egyike 

becsúszik az ágy alá, akkor tudja, hogy az nem veszett el, csak valahova elkerült, valahol 
annak meg kell lennie. 

 

Az impulzus 
Egy kis kaviccsal be lehet törni egy ablakot? Igen, ha elég nagy sebességgel dobjuk 

neki. A nagy kavicsot viszont lassabban is nekidobhatjuk az ablaknak ahhoz, hogy cé-
lunkat elérjük. Ugyanakkor, a faltörő vagy a cölöpverő kos lassú haladással is hatásos 
tud lenni: beveri a bezárt várkaput, illetve a cölöpöt. 

 

A hő fogalmának bevezetése 
Egy adott termodinamikai rendszer ugyanakkora belső energiaváltozását különböző ér-

tékű mechanikai munkával is előidézhetjük. (Az állapotdiagramon két pontot különböző 
vonalakkal köthetünk össze.) Viszont ehhez egy másfajta energiaformát is fel kell használ-
nunk. Ez a hő. Olyan ez, mint amikor a 100 eurós biciklit akarjuk megvásárolni, de csak 80 
eurónk van, ezért még anyukánknak kell besegítenie 20 euróval. Ha viszont 90 eurónk van, 
akkor anyukánknak már csak 10 Euróval kell hozzájárulnia a vásárhoz. Az is előfordulhat, 
hogy pont 100 eurónk van, így nem kell senkinek kisegítenie a vásárlásban. Ha netán 150 eu-
rónk van, akkor még 50 eurót a testvérünknek adhatunk ahhoz, hogy megvehesse a maga 
biciklijét. 

Kovács Zoltán 


