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A rézfúvósok megnyitják a versenyt Összpontosítás a mérési feladatra

A FIZIKA TANÍTÁSA

MIKOLA-DÖNTÔ GYÖNGYÖSÖN Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös
Kissné Császár Erzsébet, Kiss Miklós

Huszonhetedik alkalommal került megrendezésre a
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaver-
seny. A verseny tizedik évfolyamú döntôje május 2–4-
ig Sopronban, a kilencedik évfolya-
mú döntô május 4–6-ig Gyöngyösön
volt. A versenyt a Vermes Miklós Or-
szágos Fizikus Tehetségápoló Ala-
pítvány hirdette meg, az Oktatási
Minisztérium, a gyöngyösi Berze
Nagy János Gimnázium, a GYÖN-
GYÖK Mátra Mûvelôdési Központ
és Gyöngyös város támogatásával. A
döntôt a Berze Nagy János Gimnázi-
um és a GYÖNGYÖK Mátra Mûvelô-
dési Központ szervezte.
Sajnos már eggyel több verseny

volt a gyöngyösi, kilencedik évfolya-
mú döntô megálmodója, Kiss Lajos
tanár úr nélkül, mint vele.
Az elsô fordulóban induló mint-

egy 3000 tanuló közel tizede írhatta
meg a második fordulós dolgozatot,
és ennek alapján ötvenen jutottak a gyöngyösi döntô-
be. A döntôsök 16 település 22 iskolájából érkeztek.
A korábban megszokott menetrendtôl eltérôen a

döntô résztvevôi vasárnap délben érkeztek Gyön-
gyösre.
A verseny kezdetét egy rézfúvós trió jelezte, amely-

nek tagjai két diákunk, Pintér Ábel és Nagy Ádám, va-
lamint a gyöngyösi Pátzay János Zeneiskola igazgató-
ja, Jakkel Mihály Zsolt voltak.
A versenyt Czinder Péter, iskolánk igazgatója nyitotta

meg. A zsûri elnöke Simon Péter, a pécsi Leôwey Klára

Gimnázium tanára, tagjai Holics László, az ELTE Apá-
czai Csere János Gyakorló Gimnázium, Suhajda János,
a kiskôrösi Petôfi Sándor Gimnázium és Farkas Béláné,

a gyöngyösi Berze Nagy János Gim-
názium tanára.
A megnyitót a 200 perces írásbeli

forduló követte. Közben a kísérô ta-
nárok Magyarország második leg-
gazdagabb katolikus egyházi gyûjte-
ményét nézték meg a Szent Berta-
lan-templom Kincstárában Juhász
Ferenc esperes úr segítségével, Be-
nyovszky Péter kalauzolásával. Utá-
na Gyöngyös történelmével ismer-
kedhettek Gruber Csilla tanárnô ve-
zetésével, most már együtt a verseny-
zôk és az ôket elkísérô tanárok.
A hétfô a mérés és a megoldások

ismertetésének napja volt.
A verseny izgalmait az esti tánc-

ház segített feloldani, amelyet isko-
lánk tanárai, Ombódiné Madai Judit

és Ombódi András vezettek. A versenyzôk itt is bizo-
nyították lelkesedésüket és rátermettségüket.
A keddi eredményhirdetés elôtt Várkonyi Péter

kutató, a gömböc egyik feltalálója, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani
és Tartószerkezeti Tanszékérôl – aki 1994-ben elsô
lett a soproni Mikola-döntôben – tartott elôadást A
gömböc története címmel.
A zsûri úgy ítélte meg, hogy a diákok jó munkát

végeztek. Volt egy hibátlan elméleti munka, és né-
hány szinte hibátlan mérés.
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A Gimnázium kategória legjobb versenyzôi:

Simon Péter, a zsûri elnöke átadja az oklevelet Varga Ádámnak, aki
a Szilárd Leó Verseny után a Mikola-versenyt is megnyerte

Várkonyi Péter elôadás közben Gömböc-próba az elôadás után

1. Varga Ádám, a szegedi SZTE Ságvári Endre Gya-
korló Gimnázium tanulója, tanára Tóth Károly, 100%-
os elméleti és 90%-os mérési teljesítménnyel,
2. Tamás Bence (kalocsai Szent István Gimnázium,

Szôke Imre, 84% és 90%),
3. Maknics András (szentendrei Móricz Zsigmond

Gimnázium, Maknics Gábor és Rózsa Sándor, 84% és
74%).

A Szakközépiskola kategória legjobb versenyzôje:
1. Béres Bertold (budapesti Puskás Tivadar Távköz-

lési Technikum, Beregszászi Zoltán, 76% és 94%)

Különdíjasok:
Különdíjat kapott elméleti munkája alapján Varga

Ádám, és mérési munkája alapján Balási Szabolcs
(budapesti Fazekas Mihály Fôvárosi Gyakorló Gimná-
zium, Szokolai Tibor ).

Minden döntôs oklevelet és ajándékot vehetett át, a
legjobbak értékes díjakat, amelyeket a Mátrai Erômû
Zrt., a B. Braun Medical Kft., a Xella Magyarország
Kft., a DEVON Kft., a Digiterm Kft., a Proftec Számí-
tástechnikai és Kereskedelmi Kft., az Ecoplan, a
GYÖNGYÖK Mátra Mûvelôdési Központ és Gyön-
gyös Városa ajánlott fel.
A döntô nem jöhetett volna létre egy volt Mikola-

döntôs berzés (aki évek óta nagy segítséget nyújt), és
egy 2004-ben Mikola döntôs budapesti versenyzô édes-
apja anyagi támogatása nélkül. Ezúton is köszönjük!
További eredmények és részletek a verseny hon-

lapján (http://www.berze-nagy.sulinet.hu/mikola) ta-
lálhatók.

Elméleti feladatok
Szakközépiskola

1. Egyik végén rögzített l hosszúságú fonálból és a
másik végére akasztott m tömegû testbôl álló rend-
szer kúpingaként mozog úgy, hogy a fonál a függôle-
gessel 30°-os szöget alkot. Mennyi munka árán lehet
a rendszert olyan helyzetbe hozni, hogy ez a szög
45°-os legyen? (Legyen l = 90 cm és m = 300 g!)

(Dudics Pál)

2. Egy kis méretû gumilabdát 30°-os hajlásszögû
sima, rögzített lejtô felett, kezdôsebesség nélkül elen-
gedve az a lejtô aljától 80 cm távolságban, vízszintes
irányban pattan vissza a felületrôl.
a) Hány százalékos az ütközéskor fellépô mechani-

kai energiaveszteség?
b) Milyen magasról ejtsük a labdát, hogy az ne üt-

közzön még egyszer a lejtôvel?
(A közegellenállás és a súrlódás elhanyagolható.

Számoljunk g = 10 m/s2-tel!)
(Szkladányi András)
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3. α = 30°-os hajlásszögû

A becsapódó érme nyoma
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lejtô alján L = 1,8 m hosz-
szú, D = 12 N/m direkciós
erejû csavarrugó van kitá-
masztva az ábra szerint. A
rugó felsô végétôl d = 1
m-re elhelyezett, kisméretû, m = 1,6 kg tömegû test kez-
dôsebesség nélkül lecsúszik, és a rugónak ütközik. Mek-
kora lesz mozgása során a test legnagyobb sebessége, ha
a) a súrlódás elhanyagolhatóan kicsiny,
b) ha a súrlódás együtthatója µ = 0,2?

(Holics László)

4. Kis méretû test súrló-
dásmentesen mozog, az
ábrán látható módon,
két csatlakozó körívbôl
kialakított jeges pályán.
a) Mekkora h magas-

ságból kell elindítani a
testet, hogy α = 30°-nál
váljon el a kör alakú lej-
tôtôl?
b) Hol érkezik a vízszintes talajra az elválás helyé-

hez viszonyítva?
A két körív sugara: 15 31/2 m ≈ 26 m (g = 10 m/s).

A súrlódás és közegellenállás elhanyagolható.
(Kiss Miklós)

Gimnázium

1. Egy nagy tömegû dugattyú lefelé
mozog állandó, 2 m/s sebességgel,
amelyet elhanyagolható idô alatt, hir-
telen vett fel. A dugattyún kezdetben
egy kis tömegû golyó nyugodott,
amely a dugattyú indulása után szaba-
don kezdett esni. Amikor utolérte a
dugattyút, azzal rugalmasan ütközött.
a) Mennyi idô alatt ütközött a golyó tízszer?
b) Mekkora utat tett meg a golyó az indulástól a

tizedik ütközésig?
(Vegyük a nehézségi gyorsulás nagyságát 10 m/s2-

nek, az ütközéseket tekintsük pillanatszerûnek!)
(Kiss Miklós)

2. m = 2 g tömegû kicsiny
testet v = 5 m/s kezdôse-
bességgel felfelé lökünk
egy α = 30°-os hajlásszö-
gû lejtô síkjában. A sebes-
ségvektor a lejtô oldalával
β = 60°-os szöget zár be.
a) Mennyi idô alatt éri el a kis test a minimális moz-

gási energiájú állapotát?
b) Adjuk meg és ábrázoljuk a test mozgási energiá-

ját az idô függvényében addig, ameddig a sebességé-
nek iránya 60°-kal tér el az eredeti irányától! (Minden
súrlódás, közegellenállás elhanyagolható. Számoljunk
g = 10 m/s2-tel!) (Horváth Gábor)

3. Vízszintes, érdes síkon nyugvó kisméretû, m = 0,5
kg tömegû korong L = 2,5 m hosszú fonállal van ki-
kötve egy cövekhez. Az egyenes fonálra merôleges
pályán egy 2m tömegû korong v = 6 m/s sebességgel
érkezik, és abszolút rugalmasan ütközik a fonál végé-
hez kötött koronggal.
a) Mekkora a fonálban ható erô akkor, amikor a

fonál ϕ = 120°-kal elfordult? A talaj és a korongok
közötti súrlódási együttható µ = 0,4. Az ütközés pilla-
natszerû.
b) Mekkora ebben a pillanatban a korongra ható

eredô erô?
c) Milyen távol lesz egymástól ekkor a két korong?

(Holics László)

4. Vízszintes, súrlódásmentes felü-
leten egy L = 35 cm hosszú, elha-
nyagolható tömegû rudat tartunk
labilis egyensúlyi helyzetben. A
rúd végeihez kis méretû, m = 0,2
kg tömegû golyókat erôsítettünk.
Egy adott pillanatban a rudat elen-
gedjük.
a) Mekkora a golyók mozgási energiája akkor, ami-

kor a felsô golyó a talajba csapódik?
b) Mekkora a golyók sebessége abban a pillanat-

ban, amikor a rúd α = 60°-os szöget zár be a függôle-
ges iránnyal? (Kotek László)

Mérési feladat
Csúszási súrlódás vizsgálata

Eszközök
Bunsen-állvány, rögzítô dióval és kémcsôfogóval;

léc (favonalzó) befogatva; cérna nehezékkel; pénzér-
me (100 Ft-os); indigópapír; 30 cm-es mûanyagvonal-
zó; papír és mm-papír; rajztábla.

A mérés menete
A léc 45°-os szögben rög-

zítve van a kémcsôfogó és a
szorítódió segítségével. He-
lyezd el az érmét a lécen, és
engedd lecsúszni! Mérd meg
az ábrán bejelölt értékeket,
és ezek segítségével határozd
meg a fa és az érme közötti
csúszási súrlódási együttha-
tót. (A berendezést nem cél-
szerû szétszedni, elállítani, az
adott elrendezésbôl hozd ki a
legtöbbet!)
A mérésben segítségedre

van az indigópapír, amelyre
az érme, ha ráesik, megjelö-
li az alatta lévô papíron a
becsapódás helyét. A papírt
a rajztáblához tudod rög-
zíteni.
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Feladatok
1. Mérd meg a szükséges adatokat: a lejtô l hosszát,

a lejtô aljának a vízszintes feletti y magasságát, majd a
lecsúszó és utána repülô érme becsapódásának x
helyét!

2. Tervezd meg, hogy ezekbôl az adatokból ho-
gyan határozható meg a csúszási súrlódási együttható!

3. Számold ki mérési adataid alapján a µ értékét!

4. Mekkora az érme v sebessége a léctôl való elvá-
lás pillanatában?

5. Mennyi idô alatt csúszik az érme végig a lécen?
A becsapódásokat rögzítô lapot is mellékeld a mé-

rési jegyzôkönyvedhez!
A mérést a feladatban megadott módon kell elvé-

gezned! Nem értékeljük a µ értékének bármilyen más
módon való meghatározását! (Kiss Miklós)

GIMNAZISTÁBÓL RÉSZECSKEFIZIKUS – EGY NAP ALATT
Részecskefizikus diákmûhely Budapesten, Debrecenben és Székesfehérváron
(2008. március 11–14.)

Az európai részecskefizikai ismeretterjesztô csoport
(European Particle Physics Outreach Group, EPPOG)
idén tavasszal is megrendezte immár hagyományos
részecskefizikai diákmûhelyét. Magyarországról há-
rom intézet vett részt benne: a KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet (RMKI, Budapest), a Debre-
ceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete (KFI, Debre-
cen) és a Budapesti Mûszaki Fôiskola (BMF) székesfe-
hérvári tagozata.

Ezeken a napokon középiskolások látogatnak egy
egyetemi vagy kutatóintézeti laboratóriumba, és bele-
kóstolnak a CERN (az európai országok egyesített ré-
szecskefizikai laboratóriuma) két óriási kísérlete által
gyûjtött adatok értékelésébe. A résztvevô diákokat, is-
kolánként 1–3 fôt, a fizikatanárok jelölik ki. A foglalko-
zás egy egész napot vesz igénybe: a tanulók délelôtt
elôadásokat hallgatnak, majd ebéd után számítógépek
segítségével szemügyre veszik és elemzik a nagyener-
giájú elektron–pozitron ütközések kiváltotta eseménye-
ket, amelyeket a CERN 27 km-es gyorsítógyûrûjében az
OPAL és DELPHI kísérletek észleltek. A nap végén kitöl-
tenek egy tízpontos tesztlapot, majd internetes video-
konferencián hasonlítják össze és vitatják meg eredmé-
nyeiket más országok diákjaival, ugyanúgy, mint a nagy
nemzetközi együttmûködések részecskefizikusai. A na-
pot a tapasztalatokat felmérô kérdôív kitöltése zárja.

A diákmûhelyek tapasztalatai igen kedvezôek: a
gyerekek rendkívül lelkesek, hogy hiteles környezet-
ben kóstolhatnak bele a modern fizikai kísérletek
eszköztárába. Értékelik, hogy bepillanthatnak a nagy
nemzetközi kutatói együttmûködésekbe és közben
sok mindent megtudnak a mikrofizika világáról ré-
szecskefizikusok könnyen érthetô elôadásaiból és
kézzelfogható bemutatóiból. „Úgy éreztem, valami
olyasmit csinálok, amellyel igazi részecskefizikusok
foglalkoznak minden nap” mondta egy 17 éves diák a
foglalkozás után. A résztvevôk háromnegyede szerint

a modern fizikának a jelenleginél nagyobb szerepet
kellene játszania a középiskolai oktatásban.

Idén elôször tanári napokat is szerveztek, amelyeken
tanárok válhattak részecskefizikussá egy napra és megvi-
tathatták, hogyan lehetne a modern fizikát közelebb hoz-
ni a diákokhoz. A CERN egyébként igen nagy figyelmet
fordít részecskefizikai oktatásra. Minden évben többszáz
nyári diákot lát hónapokra vendégül, akik oktatásban és
aktuális kutatómunkában vesznek részt. Ugyancsak nya-
ranta egy-egy hetes anyanyelvû továbbképzést szervez
fizikatanárok részére, az elsô ilyen iskolán, 2006 augusz-
tusában, magyarok vettek részt és azóta is évente 40
magyar fizikatanár hallgat elôadásokat, látogat laborató-
riumokat és vesz részt gyakorlati foglalkozásokon a
CERN-ben. A legutóbbi iskola teljes anyaga megtalálha-
tó a http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=
19196 lapon.

Ezek a diákmûhelyek Angliában kezdôdtek és
2005-ben, mindössze 3 évvel ezelôtt lettek nemzetkö-
zivé. Idén a CERN szervezése mellett már több, mint
6000 diák vett részt rajtuk 23 ország 113 egyetemén és
kutatóintézetében. A legnagyobb részvételt Anglia (20
intézmény), az USA és Németország (13-13), valamint
Olaszország (10 intézet) adták. Amerika súlyos jelen-
léte és Brazília idei csatlakozása mutatja, mennyire
túlnôtte ez az európai kezdeményezés kontinensünk
kereteit, követve a részecskefizikai kutatás világmére-
tûvé válását. A résztvevô országok és intézmények lis-
tája megtekinthetô az EPPOG honlapján: http://www.
physicsmasterclasses.org/institutes/institutes.htm

A magyarországi foglalkozásokra március 11-én
Budapesten, március 14-én Debrecenben és Székesfe-
hérváron került sor.

A budapesti mûhelyt Jancsó Gábor (RMKI) vezette.
Két tanár kíséretében 17 diák vett rajta részt tíz kö-
zépiskolából, az utóbbiak közül hat budapesti, a töb-
bi pedig egri, isaszegi, szombathelyi és váci volt.
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