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HÍREK – ESEMÉNYEK

BRÓDY IMRE ORSZÁGOS FIZIKA KÍSÉRLETVERSENY

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium, valamint a Nyíregyházi Egyetem
Bródy Imre Országos Fizika Kísérletversenyt hirdet
7–12. osztályos tanulók számára.

A verseny célja: a tanulók természettudományos is-
mereteinek bõvítése, a fizika megszerettetése, az elmé-
leti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának felismer-
tetése, és lehetõséget szeretnénk biztosítani a diákok
kreatív ötleteinek megvalósítására és bemutatására.

Nevezési határidõ: 2018. május 11., a versenyre a
nevezés díjtalan.

A nevezési lap az itt látható QR-kód
segítségével letölthetõ, vagy Nyíregyházi
Arany János Gimnázium, Általános Isko-
la és Kollégium www.nyharany.hu hon-
lapján megtalálható. A nevezéseket a
brodyfizika@gmail.com címre, vagy az iskola 06-42-
512-822-es faxszámára, küldhetik el!

Az országos döntõ idõpontja: 2018. május 18., pén-
tek, 1100-tól körülbelül 1700-ig.

A verseny helyszíne: Nyíregyházi Arany János Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium, 4400 Nyíregy-
háza, Ungvár sétány 22.

A verseny várható programja:
1100–1200 érkezés, regisztráció,
1200–1300 a versenyzõk eszközeinek bemutatása/

megtekintése az iskola aulájában,
1300 megnyitó,
1315–1500 a versenyek szekciónkénti lebonyolítása,
1600 eredményhirdetés.
A versenyzõk a verseny során külsõ segítséget nem

vehetnek igénybe. A kísérõk (szülõk, tanárok) a né-
zõtéren foglalnak helyet, és semmilyen módon nem
segíthetik a versenyzõket.

Díjak: az összes tanuló emléklapot kap. Minden
kategóriában az 1–3. helyezettek oklevél, könyv vagy
értékes tárgyjutalomban részesülnek, valamint – a
zsûri értékelése alapján – különdíj is adható. A leg-
több versenyzõt indító kolléga felkészítõ munkáját
tárgyjutalommal ismerjük el.

Jelentkezni az ország bármely általános és középis-
kolájából az alábbi kategóriákban lehet. A versenyzõk
a korosztályuk számára kiírt kategóriánál magasabb
szinten is indulhatnak.

I. kategória
Teheremelõ elektromágnes készítése (7. évfolyamos
tanulók részére)

A feladat egy teheremelõ elektromágnes-modell ké-
szítése, amely egy darab (hozott, saját) 4,5 V-os lapos-
elemmel mûködtethetõ. Az elektromágnes saját mun-
ka legyen, más eszközbõl egyben kibontott tekercsek
és vasmagos tekercsek nem használhatók. A verseny
során egy körülbelül 15 cm × 15 cm felületû, sík vas-
lapot biztosítunk, amire az elektromágnes vasmagja
felfeküdhet. A terhelést a vaslap aljára, kampók segít-
ségével lehet felakasztani. Mindenki hozzon magával
súlyokat is! A versenyzõnek az elektromágnes felfüg-
gesztését is meg kell oldania, amihez majd egy víz-
szintesen elhelyezett ¾"-os vascsövet biztosítunk. A
bemutatáshoz majd 5 perc áll rendelkezésre.

Az értékelés szempontjai:
– az eszköz mûködõképessége,
– a verseny elsõdleges célja a lehetõ legnagyobb te-

her felemelése és minimum 10 másodpercig megtartása,
– az eszköz bemutatásának, a mûködési elv ma-

gyarázatának színvonala, a magyarázat érthetõsége,
szakmai korrektsége, a versenyzõ válasza a zsûri eset-
leges, a modell mûködésével és a megépítéssel kap-
csolatos kérdéseire,

– a megvalósítás ötletessége, az eszköz „szépsé-
ge”, a ráfordított munka mennyisége.

II. kategória
Távcsõ készítése (8. évfolyamos tanulók részére)

A feladat egy saját tervezésû (lencsék és/vagy tükrök
felhasználásával készített) távcsõ építése, amivel a
verseny során a távcsõtõl nagy távolságban (minimum
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25 méterre) elhelyezett apró méretû tárgyakat kell
megfigyelni, mint például óra kijelzõjét, vagy a muta-
tók állását leolvasni. (Célszerû stabil állványon elhe-
lyezni a távcsövet.)

Az értékelés szempontjai:
– az eszköz mûködõképessége,
– az gyõz, aki az adott távolságból a legkisebb

méretû kijelzõt is hibátlanul le tudja olvasni,
– az eszköz bemutatásának, a mûködési elv ma-

gyarázatának színvonala, a magyarázat érthetõsége,
szakmai korrektsége, a versenyzõ válasza a zsûri eset-
leges, a modell mûködésével és a megépítéssel kap-
csolatos kérdéseire,

– a megvalósítás ötletessége, a modell szépsége, a
ráfordított munka mennyisége.

III. kategória
Kedvenc fizikakísérletem (7–8. évfolyamos és 9–11.
évfolyamos tanulók részére, külön szekcióban)

A feladat egy nem hétköznapi, érdekes kísérlet bemu-
tatása saját készítésû, lehetõleg újrahasznosítható
anyagok (például pillepalack, konzervdoboz, üdítõs
doboz stb.) felhasználásával készített eszközzel. A
témakör szabadon választható!

A készítésnél nem használhatók fel a kereskedelmi
forgalomban készen kapható alkatrészek! (Kivéve
alapanyagok, áramforrás, a bemutatáshoz szükséges
fogyasztó stb.)

Egy versenyzõ egy kísérletet mutathat be (legfel-
jebb egy kísérlet több változata engedhetõ meg, pél-
dául bizonyos körülmények, paraméterek megváltoz-
tatásával). Több, különbözõ kísérletbõl álló kísérlet-
sorozatokat nem értékelünk.

A bemutatás során ki kell derülnie annak, hogy a
versenyzõ érti, hogy milyen jelenséget mutat be a kísér-
let, és képes annak megfelelõ magyarázatát megadni. A
zsûri kérdéseket tehet fel a versenyzõnek a kísérlettel,
az eszközzel és annak mûködésével, készítésével kap-
csolatban. A magyarázat nélküli kísérletbemutatás nem
tekinthetõ versenyképesnek. A kísérlet bemutatásához
és magyarázatához 5 perc áll rendelkezésre.

A felkészítõ tanárnak ügyelnie kell arra, hogy a
versenyzõ az életkorának és ismereteinek megfelelõ
kísérletet mutasson be.

A kísérlet nem lehet olyan, amely – esetleges hibás
bemutatás esetén – a versenyzõ vagy mások sérülését
okozhatja. Nem használhatók, többek között: robba-
násveszélyes gázok (például PB-gáz), illetve tûz- és

robbanásveszélyes folyadékok (például benzin) nyílt
lánggal, nagy elektromos feszültség, nagy nyomás
(például kompresszor). Az ilyen kísérleteket a zsûri
veszélyesnek ítélheti és a bemutatást leállíttathatja.

Az értékelés szempontjai:
– az eszköz mûködõképessége,
– a kísérlet bemutatásának színvonala, a magyará-

zat érthetõsége, szakmai korrektsége, a szaknyelv
használata,

– a zsûri kérdéseire adott válaszok korrektsége,
érthetõsége,

– az eszköz megépítésének ötletessége, a kivitele-
zés minõsége, a ráfordított munka mennyisége.

IV. kategória
Elektronikaszekció (elsõsorban 9–11. évfolyamos
tanulók részére)

A feladat egy saját készítésû elektronikus mérleg ké-
szítése, amely 1 kg alatti, ismeretlen tömegû test (pél-
dául kõdarab) tömegének pontos meghatározására és
az érték megjelenítésére képes. A versenyzõ feladata
az eszköz tervezése, mikrokontrollerek és megfelelõ
tartozékok, érzékelõk felhasználásával történõ meg-
építése és bemutatása, valamint a tömegmérés. Az
eszköz ötlete, annak mûködése, funkciói stb. szaba-
don választható/tervezhetõ, egyébként különálló al-
katrészekbõl felépített saját, önálló munka legyen!

Egy versenyzõ egy eszközt mutathat be. A bemuta-
tás során ki kell derülnie, hogy az valóban a saját
munkája, hogy annak felépítését, hardveres és szoft-
veres mûködését érti, be tudja mutatni és el is tudja
magyarázni. Ezzel kapcsolatban a zsûri kérdéseket
tehet fel a versenyzõnek. A bemutatáshoz 5 perc áll
rendelkezésre.

Az értékelés szempontjai:
– az eszköz mûködõképessége,
– az ismeretlen tömeg minél pontosabb meghatá-

rozása,
– a bemutatás színvonala, a magyarázat érthetõsé-

ge, szakmai korrektsége, a szaknyelv használata,
– a zsûri kérdéseire adott válaszok korrektsége,

érthetõsége,
– az eszköz megépítésének ötletessége, a kivitele-

zés minõsége, a ráfordított munka mennyisége.
✧

Minden jelentkezõnek izgalmas és tartalmas verseny-
zést kívánnak Kiss Lászlóné (mobil: 06-30-627-2864)
és Beszeda Imre versenyszervezõk.

A tavaszi félévben is folytatódik a 9–10. osztályos középiskolásoknak szóló „Tudós leszek fizikából”

címû feladatmegoldó szakkör az ELTE-n. A foglalkozásokra minden héten

óra között kerül sor az (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.),

a 210-es teremben (hajóorr). A szakkörre elég megjelenni a

szakköri foglalkozások bármelyikén. A szakkör mindenki számára nyitott és ingyenes. Részletek:

kedden, 15:15 és 17:00

ELTE TTK Fizikai Intézetében

elõzetesen jelentkezni nem kell,

http://tudosleszek.elte.hu/
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