
Szabó János: Fizikaoktatás orvos szakirányú magyar csoportban 

Szabó János 

SOTE, POTE, SZŐJE, DOTE 
Hogy juthatnék én oda be? 

Fizikaoktatás orvos szakirányú magyar csoportban 

Azok a határon túli magyar anyanyelvű diákok, akik orvos szak-
irányban kívánnak továbbtanulni, s a biológia mellé a fizikát választják 
felvételi tantárgynak, immár hagyományosan, az MO-t -es csoportban ta-
nulnak intézetünkben. Előkészítésüket három éve a Széver László 
(biológia, 12 óra/hét), Szabó János (fizika, 12 óra/hét), Dr. Pitter György 
(kémia, 6 óra/hét) tr ió végzi. 

E cikk a fizika felvételire való felkészítést óhajt ja elemezni. Ez a 
munka két — egymástól nem független, de mégis különböző — részre 
tagolódik. 

I. Felkészítés a közös f izika írásbeli felvételi vizsgára. 
II. Felkészítés a felsőfokú intézménytől függő szóbeli f izika felvételi 

vizsgára. 

I. Felkészítés a közös fizika írásbeli felvételi vizsgára 

Mit? 

Tudja-e, tudhatja-e a szaktanár, hogy mi az írásbeli felvételi vizsga 
anyaga? A válasz: igen! 

A korábbi f izika írásbelik anyaga alapján megjósolhatok: 

• Az írásbelin várható feladattípusok 
• A nehézségi fok 

A "Felvételi vizsgakövetelmények a felsőoktatási intézményekben" 
c ímű kiadvány részletesen tartalmazza az írásbeli anyagát, fejezetekre 
tagolva. Ezek a fejezetek: 
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• Hőtan 
• Mechanika 
• Elektromosságtan 
• Fénytan 
• Atomfiz ika 

Az is köztudott, hogy 

• hat feladatot kell megoldani 
• három óra alatt. 

Tehát tudjuk, hogy mit kell tanítani, már csak az a kérdés, hogy kik-
nek és hogyan? 

Kiknek? 

Az orvoscsoportban tanuló diákok, val l juk meg férfiasan, nem azért 
választják felvételi tantárgynak a fizikát, mert rajonganak érte. (Ezt már év 
elején őszintén be is vall ják!) Az orvostudományi egyetemek felvételi tan-
tárgya a legtöbb szakon a biológia mellett a f izika vagy a kémia. A diák 
választhat a kettő közül. Nem könnyű olykor-olykor egy ilyen döntés! (Sőt! 
A SOTE általános orvos karán a biológia mellett a f izika a felvételi tan-
tárgy, választási lehetőség nincs. Döntött a SOTE a diák helyett?!) Tehát 
szükségből választja a hallgató a biológia mellé felvételi tantárgynak a 
fizikát. 

A tanulók előképzettsége változó. Vannak olyan anyagrészek, me-
lyek ismerete gyakran hiányzik (atomfizika, elektromágnesesség), s vannak 
olyan anyagrészek, amelyek még az intézeti egyéves előkészítés után is 
közutálatnak örvendenek. ("Jaj! Csak a merev testek ne szerepeljenek a 
felvételin!") A megfelelő elméleti ismeretek szükségesek, de nem elégsége-
sek a sikeres írásbeli felvételi vizsgához. A lényeg a megfelelő példameg-
oldó rutin. S ilyennel intézetünkbe érkezéskor még igen kevés diák rendel-
kezik! Közelebb ál lunk az igazsághoz, ha azt írom, hogy senki! 

Hogyan? 

Tehát a tanítási év elején a fizikatanárral szemben a fizikáért nem 
feltétlenül rajongó, példamegoldó rutinnal nem rendelkező hallgatók ül-
nek. A feladat pedig adott. Jó írásbelit kell írni. Ez az alap! 

Hangsúlyozni kell, hogy a felvétel iző nem annyi írásbelit ír, ahány 
helyre jelentkezik, hanem csak egyet! Egy rosszul sikerült írásbelivel bárki 
elvághatja a továbbtanulásának az útját! 

Ráadásul az eddigi évek tapasztalata az, hogy az írásbeli felvételin 
az orvosok mindig sokkal kevesebb pontot szereznek, mint a szóbelin! (A 
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tavalyi írásbeli átlaga 10 pont volt az elérhető 15-ből, a szóbeliken pedig 
többen elérték a maximális 15 pontot!) 

Ezért az egyes anyagrészek után alapvető fontosságú a gyakorlás. A 
fokozatosság elvét betartva az egyszerűbb gyakorló feladatoktól el kell 
jutni a felvételi szintűek önálló, biztos megoldásáig. S ez minden anyag-
részre egyaránt vonatkozik. 

Igen örvendetes, hogy még ebben az évben elkészül Dul l ien Tamás 
— Dr. Major Györgyné szerzőpáros munkája*, a Fizika felvételi feladatok 
c ímű példatár. Ez az elmúlt két és fél évtized felvételi feladatait rendsze-
rezve tartalmazza témakörök szerint csoportosítva. Az előbb felvázolt cél 
megvalósításához ez a legcélszerűbb segédeszköz. Bármely témakörhöz 
csokorba gyűjtve kínálja a felvételi feladatokat! 

Elengedhetetlenül fontos, hogy felvételi feladat megoldása több mó-
don is terítékre kerüljön. 

• A tanár oldja meg a táblánál. 
• A diák oldja meg a táblánál. 
• A diákok — egymást esetleg segítve — a f izikaórán önál lóan 

oldják meg. 
• Házi feladatként kell megcsinálni. 
• Zárthelyi dolgozatban kell megoldani. 

Nehezíti a felkészítést, hogy az orvos csoportban nincs matematika-
óra. A f izika írásbeli felvételi megírása a szükséges matematikai ismeretek 
nélkül lehetetlen. Ezek felelevenítése, az e téren mutatkozó hiányosságok 
pótlása értékes időt vesz el a fizikaoktatástól. Ezért az évi 360 f iz ikaóra 
kevés. A második félévben rendszeres korrepetálás szükséges. Ez 3 óra 
hetente. (Délután.) Az írásbeli időpontjáig ezeken csak feladatmegoldás 
folyik a tanár irányításával. (Utána meg a szóbeli felvételire készülünk 
tanórán és korrepetáláson egyaránt.) 

Mive l a felvételin használható a függvénytáblázat és számológép, 
ezek gyors és biztos használatát is meg kell tanítani. 

' Ezt a tananyagot előző számunkban mutattuk be (a szerk.). 
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II. Felkészítés a felsőfokú intézménytől függő szóbeli fizika 
felvételi vizsgára 

Mit? (A "kiknek" és "hogyan" részt itt nem kívánom taglalni.) 

Tudhatja-e a szaktanár, hogy mi a szóbeli felvételi követelmény azo-
kon az egyetemeken, ahová diákjai jelentkeznek? A válasz: nem! 

M ik ezek az egyetemek? Az utóbbi évek tapasztalata alapján: 

• DOTE (Debreceni Orvostudományi Egyetem; Debrecen) 
• SZOTE (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem; Szeged) 
• POTE (Pécsi Orvostudományi Egyetem; Pécs) 
• SOTE (Semmelweis Orvostudományi Egyetem; Budapest) 
• TF (Magyar Testnevelési Egyetem; Budapest) 

Megjegyzés: Erősen megnőtt az érdeklődés diákjaink körében a 
humánkineziológia szak iránt. 

A "nem" válasz egy kis magyarázatot igényel. 
Diákjaink több "helyre" jelentkezhetnek. Igaz, hogy csak egy közös 

írásbelit írnak, de külön-külön mennek az egyes intézményekbe szóbeliz-
ni. A szóbeli követelmények — sajnos — nem egységesek! Ahány hely, 
annyi szokás. Honnan tudom ezt, ha a szóbeli követelmények nem is is-
mertek? Vegyük sorra az imént felsorolt intézményeket (az első négyet)! 

DOTE: 

Le a kalappal a debreceniek előtt! A Felvételi vizsgakövetelmények 
a felsőoktatási intézményekben c ímű kiadványban részletesen megtalál-
hatók a szóbeli tételek. 

Sajnálatos viszont, hogy néhány "felesleges" tételt is tartalmaz. Pél-
dául: Egyszerű gépek, kontaktpotenciál. 

SZOTE: 

Az imént említett kiadványban nem közli a szóbeli tételeit. A jelent-
kezőknek postán megküldi. A tanár csak a diákok közvetítésével juthat 
hozzá elég későn. 

A tételeket témakörök szerint csoportosítva adja meg. Az összeállítás 
gondos, de néhol felesleges részletek ismeretét is számonkéri. Például: 
Magfizika, 1s és 2p nukleonállapotok. 
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POTE: 

Nem teszi közzé szóbeli tételeit a kiadványban. A tanév második 
felében megküldi azokat a jelentkezőknek. A tanár meg a diáktól elkéri. 

Tételei az egész fizikát végigzongorázzák, de a legemberibbek. Le-
het, hogy csak ez az egyetem nem téveszti össze az orvosokat a f izikusok-
kal? 

Az olvasó most mondhatja: Hát, előbb vagy utóbb, a tanár mégis-
csak hozzájut valahogy a tételekhez. Miért írta korábban a szerző, hogy 
nem ismerheti azokat? A SOTE miatt! 

SOTE: 

A legtöbben első helyen ide szeretnének bejutni. A felvételi pontha-
tár itt a legnagyobb: 110 (általános orvosi szakon). A szóbeli tételeket nem 
adja ki. Rejtegeti, t i tkolja. Ennek ellenére egy korábbi tételjegyzékhez sike-
rült hozzájutni. Divatos szóhasználattal élve: Nem semmi! 

97 tétel! Erősen különböző súlyúak, az egyik igen egyszerű, rövid 
válaszadást igényel, a másik a fizika egy egész fejezetét felölel i . Az egyik 
téma a törzsanyaghoz tartozik, a másik sehol sem szerepel magyar közép-
iskolás f izikakönyvekben, s megint másik pontatlan, érthetetlen! 

Szeretnék a tételjegyzékből szó szerint idézni. Csemegézzünk! 

• Maxwel l l - lV. 
Az elektromágnesesség négy alaptörvényéről kell beszélni. Igen 
átfogó tétel, matematikai nehézségekkel. 

• Tekercsbe két rudat tolunk. Mi történik? 
Akkor bent lesz a két rúd. Nem? 
Mi lyen tekercsbe? A tekercs két vége össze van kapcsolva? 
Mi lyen rudat? Farudat? Mágnesrudat? 
Egyszerre? Vagy egymás után? 
Ez vicc, nem szóbeli tétel. 

• M i történik a Föld körül keringő űrhajóval, ha a haladás irányá-
ban gyorsítjuk, il l. lassítjuk? 
A kérdés megválaszolása az égi-mechanikai paradoxon ismeretét 
igényli. Ez kell az általános orvosnak! Hátha a MIR-en fog dol-
gozni! 

• Miért kék az ég? 
Szép kérdés, de azt gondolom, hogy ne ilyen kérdés döntsön a 
felvételről! Az orvos inkább érző emberként gyönyörködjön 
benne. 
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Nem kell fizikatanárnak lenni ahhoz, hogy valaki megállapítsa, hogy 
nem ilyen tételek kellenek a szóbelire egy orvostudományi egyetem álta-
lános orvos szakán. Kommentár nélkül folytatom a sort. 

• Magyarázzuk meg a hangrobbanás jelenségét! 
• Mikor és mitől van súlytalanság? 
• Vonatra kanyarodáskor mi lyen erők hatnak? 

Szóbelire a f izika lényeges törvényeit számonkérő, alapvető jelensé-
gek ismeretét megkívánó tételekre van szükség. Ilyen is van a SOTE tételei 
között, például: 

• M i t mond a munkatétel? 
• Impulzus és impulzusmegmaradás. 

Miért nem ilyen a többi is? 
Nem vitatható — különösen ezek után —, hogy a szerencsének is 

szerepe van a szóbeli vizsgán (minden vizsgán!). Volt olyan diákom, aki 
nem tudta elmondani a tételét a SOTE szóbeli vizsgáján, majd másnap a 
SOTE másik karán 15 pontra szóbelizett, s a jelenlévő dékán (vagy, ahogy 
a diák mondta: valaki nagyfőnök a SOTE-ról) kézfogással gratulált neki. 

Az intézetben is vannak vizsgák, írásban és szóban, félévkor és év 
végén. Az intézetből vitt pontszám számítása a következő módon történik 
f iz ikából: 

Évközi munka: 10 pont 
Év végi írásbeli: 5 pont 
Év végi szóbeli: 10 pont 
Összesen: 25 pont 

Ehhez biológiából 25 pont, kémiából 10 pont járul. Tehát összesen 
60 pontot lehet vinni. Lehetne vinni. Az orvosegyetemek nem fogadják el 
ezeket a pontokat. 

Vigasztaljon bennünket, hogy mindezek ellenére diákjaink a maxi-
mális pont közelében szóbeliznek, a TF humánkineziológia szakán pedig 
elfogadják a vitt pontszámot, s a felvételi ponthatár itt csak 86 (volt). 

Az MO-1-es csoportból — két diák kivételével — mindenkit felvet-
tek valamely felsőoktatási intézménybe 1997-ben. Az olvasó kitalálhatja, 
hogy többségüket hova. 
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