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Modern fizika szakkör a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban
Simon Péter
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Az Országos Szilárd Leó verseny paksi döntőjén, amíg a diákok a feladatok megoldásával vannak elfoglalva, a Szervezők a
kísérőtanárok, a zsűri tagjai, valamint az érdeklődő kollégák számára szakmai előadásokat szerveznek. Így volt ez idén is.
Megtisztelőnek érzem, hogy én is felkérést kaptam arra, hogy elmondjam a kollégáknak, hogyan készítem fel diákjaimat a
versenyre. A következőkben a 2010. április 24-én elhangzott előadás alapján készült írás olvasható.

„A küzdelemből főként azok kerülnek ki győztesen,
akik jobban szeretik a küzdelmet a sikernél.”
Lucian Blaga

A tehetséggondozás mai gondjai
Gyakran hallani pedagógus kollégáktól, hogy valami nagyon
megváltozott. A mai gyerekek már nem olyanok, mint a
régiek. Tíz, húsz, … éve egész mások voltak a diákok. Nekem
mindig az volt az érzésem, hogy ezek a sirámok valószínűleg
minden korban elhangzottak. A gyanúmat támasztja alá az
alábbi középkori festmény.

Persze azért a mai iskolában is vannak gondok. Számomra a
legfájóbb, hogy a természettudományos tehetséggondozás
igen nagy bajban van. Ezt számos dolog jelzi: kevesen
akarnak természettudományos, ill. műszaki pályán
továbbtanulni, folyamatosan csökken a KöMaL-pontversenyben, az Eötvös-versenyen, … indulók száma.
A tehetséggondozásnak látszólag az a célja, hogy a diákokat
sikerrel készítsük fel a tanulmányi versenyeken való
szereplésre. Valójában a versenyek a diákokat a még több
tanulásra motiválják, tehát eszköz ahhoz, hogy a diákok
felkészültebben érkezzenek az egyetemre. Hisz ma már a
legtöbb diáknak nem okoz problémát az egyetemre való
bejutás. Az igazi kihívás a bennmaradás és a sikeres végzés.
A tehetséggondozás alapja a délutáni szakköri, és az otthoni
munka. A délutáni szakkörre ma már viszont nagyon nehéz
visszacsalogatni a diákokat. Ez sajnos egy kihalóban lévő
munkaforma. Nehéz visszacsalogatni az iskolába délután a
gyerekeket, mert egyrészt nem ismerik az ilyen jellegű
foglalkozásokat, nem szoktak hozzá. Másrészt a legtöbb mai
diáknak délutánonként rengeteg más elfoglaltsága van:
nagyon erős az árnyékoktatás, nyelvórák, zeneórák, sport. A
fizika szakkörnél sokkal népszerűbbek a gyors, látványos
sikerrel kecsegtető elfoglaltságok.
Sajnos a legtöbb iskola egyszerűen nem fizeti a szakköri
munkát. Kevés tanár áldoz a szabadidejéből a gyerekekre. A
mai anyagi körülmények között nehéz otthon elmagyarázni a
családnak, hogy délutánonként miért is dolgozom ingyen a
munkahelyemen.

1. ábra:

Középkori egyetemi oktatás (Forrás: Simonyi K.: A fizika
kultúrtörténete)

Amennyiben tüzetesebben megnézzük ezt a festményt, elsőként az tűnik fel, hogy a „teremben” kb. 20 diák van. (Az idén
ballagó osztályomban 40 tanuló érettségizik.) Az első sorban
helyet foglalók még érdeklődve figyelnek az oktatóra. A hátrébbülők között van, aki alszik, késve érkezik, eszik, beszélget… Történik mindez egy középkori egyetemen, amikor
a fiatalok igen csekély része jutott el a felsőoktatásba. A mai
felsőoktatást úgy szokták jellemezni, hogy benne tömegoktatás folyik. A középiskolákba meg gyakorlatilag minden fiatal
eljut. Mi mégis (helyesen) megbotránkozunk, ha a fenti képen
láthatóhoz hasonló dolgokkal találkozunk az iskolában.
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Az utóbbi években jelentek meg ugyan a természettudományos szakköri munka támogatására pályázatok, de olyan
feltételekkel, hogy ezeken a foglalkozásokon a gyerek alkosson meg valamit, kutasson valamilyen témában, és a tanár
ezt a kutatói munkát támogassa. Úgy látszik, a klasszikus
fizika szakkört, amelyen az órai tananyagot mélyítjük
elmélettel, számításos feladatok megoldásával, kísérlettel,
méréssel, a társadalom nem támogatja. Pedig az igazán
alapos tudást ezeken a foglalkozásokon szerzik meg a
tanulók. Ezt nem csak én gondolom így, hanem azok a volt
diákok is, akik annakidején jártak a szakköreimre, ma meg
már sikeres mérnökök, kutatók.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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Tehát a fizikaverseny egy motivációs eszköz. Ma
Magyarországon nagyon sok fizikaverseny létezik. Szerintem
a legfontosabbak: Öveges, Mikola, KöMaL, megyei
versenyek, Békésy, OKTV, Eötvös. Ezek a megmérettetések
célt adnak a diákoknak az elmélyült tanulásra az általános
iskolától az egyetemig. Viszont van egy komoly hiányossága
ezeknek a versenyeknek. Gyakorlatilag nincs bennük modern
fizikai feladat. A KöMaL-pontversenyben szoktak ugyan
kitűzni ilyen jellegű problémát, de a versenyszabályzat
alapján az ilyen feladat megoldása nélkül is érhető el szép
helyezés, azaz kikerülhetők a KöMaL-ban a modern fizikai
problémák. Ezért szoktam azt mondani, hogy a Szilárd Leó
verseny- amelyik tematikájában modern fizikai verseny, hiánypótló.

Nukleáris tanár-továbbképzés
A modern fizika tananyag –érthető okokból- a gimnáziumi
tananyag végén helyezkedik el. Amikor gimnazista voltam,
éppen csak „belekóstoltunk” ebbe a témakörbe. A tanév
végéig nem sikerült befejezni az előírt tananyagot. (Az a
gyanúm, hogy ez nem egyedi történet, hanem ma is igen
gyakori.)
Olyan szerencsém volt, hogy 1997-1998-ban részt vehettem a
Marx György professzor úr által szervezett 120 órás nukleáris
tanár-továbbképzésen. Az ELTE-n voltak az előadások, a
Műegyetemen a laborgyakorlatok. A képzés során sok
kolléga között született barátság. A program részeként
nagyon sok szakmai kiránduláson vettünk részt. Pakson
láttuk az akkor épülő kiégett kazetták átmenetei tárolóhelyét.
1997 november első napjaiban Pécs mellett utolsó
látogatóként voltunk az uránbányában 1200 méter mélyen. Ez
a látogatás különösen megható élmény volt. Ebben az évben
ünnepeltük először a Magyar Tudomány Napját. Marx
professzor úr akadémikusként minden bizonnyal jobbnál
jobb ünnepségeken vehetett volna részt, ő mégis inkább
minket választott. Hetvenévesen, hőemelkedéssel lejött
velünk az uránbányába. Ezzel is példát mutatott nekünk,
középiskolai tanároknak.
Jártunk Mátraderecskén, ahol Tóth Eszter tanárnő bemutatta
nekünk a falu fizikai nevezetességeit, beszélt az országos
radon-méréseiről, kipróbálhattuk az akkor készülő
mesterséges mofettabarlangot. Voltunk a Vaskapunál, ahol a
vízierőművet és a nehézvízgyárat látogattuk meg. Ezeken a
kirándulásokon felejthetetlen élményekben volt részünk. A
képzést szakdolgozat elkészítése és vizsga zárta.

2. ábra:

„Beöltözve” az uránbánya épületében
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3. ábra:

A kővágószőlősi templom előtt Marx professzorral

Az első versenyek
A tanfolyamon a professzor úrtól hallottam, hogy 1998-ban
Szilárd Leó születésének 100 éves évfordulójának alkalmából
országos magfizikai versenyt hirdet. Én abban az évben
kerültem az új iskolámba, és akkor csak 9-10. évfolyamos
diákokat tanítottam. Egy kollégám figyelmembe ajánlott egy
végzős diákot (Kumli Péter), akivel elkezdtem a felkészülést a
versenyre. Lyukasóráimban találkoztam vele hetente egyszerkétszer. A tankönyv - Marx: Atommagközelben című könyve,
- régebbi KöMaL-feladatok, és természetesen a tanfolyamon
szerzett új ismereteim alapján történt a tananyag elsajátítása.
Jött az első forduló. Nagyon kíváncsian vártuk az eredményt.
A megszerezhető 90 pontból 70 kellett a továbbjutáshoz.
Péternek 69 pontja volt.
A következő évben egy tízedikes diákkal (Raffai Péter)
készültem a versenyre, gyakorlatilag hasonlóan, mint az
előző tanévben. Most a közös munkánkat siker koronázta,
Péter bejutott a verseny paksi döntőjébe. A döntőn az elméleti
feladatok megoldásán túl mérési feladat és számítógépes
szimulációs feladat is vár a diákokra. A mérési feladatra
valamicskét tudtunk készülni. Akkoriban szereztünk be egy
új GM-csövet és számlálót, amivel néhány alapmérést el
tudtunk végezni. A számítógépes szimulációs feladatra nem
tudtunk készülni. Péter a kategóriájában (holtversenyben)
első lett, egy évvel később a „nagy kategóriában” hatodik,
majd végzősként ismét első. Péter azóta fizikus lett, most az
ELTE oktatója, kiváló kutató.

A délutáni szakkör
A sikeren felbuzdulva úgy döntöttem, hogy a következő
tanévtől délutáni szakköri keretben folytatom a versenyre
való felkészülést immár több diákkal. Iskolámban minden
osztályban alapóraszámon folyik a fizika tanítása, ami azt
jelenti, hogy 9-10-11. évfolyamon heti 2 órában. A 9-10.
évfolyamon van lehetőség heti még 1 órában fizikát tanulni.
Ezen a foglalkozáson (kis fakultáció) az alapórai tananyagot
mélyítjük nehezebb feladatok megoldásával. A 11-12.
évfolyamon heti 2 órában van fakultációs foglalkozás.
Minden évfolyamon működik általános fizika szakkör. A
modern fizika szakkört azoknak ajánlom elsősorban, akik
járnak kicsi vagy nagy fakultációra, általános szakkörre, és
még ezeken túl szeretnének többet tanulni. Ez egy elit
szakkör, ide a legjobbak járnak. Szeptember második hetében
indul a szakkör, minden kedden 3-tól ½ 5-ig. Fontos, hogy a
gyermek békés időszakában legyen a foglalkozás, ne
nulladik, vagy hetedik órában. A tanítás után menjen el a
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gyerek ebédelni, utána jöjjön vissza, és már gondtalanul
eltöltheti a szakköri időt. A szakkörön a versenyre készülünk,
de gyakran járnak rá olyanok is, akik nem fognak a
versenyen indulni, csupán érdeklődnek. Kicsik, nagyok
együtt vannak jelen a foglakozáson. Ez a nagyok részéről
némi toleranciát igényel, hisz sokszor kényszerülök arra,
hogy a kicsiknek olyan segédanyagot magyarázzak (pl.:
másodfokú
egyenlet
megoldóképlete,
exponenciális
függvény, logaritmus fogalma, mágneses Lorentz-erő), ami a
nagyok számára akár unalmas is lehet.
A szakköri foglalkozás olyan, mint egy tanóra. A gyerekek
egy külön füzetet vezetnek, amelynek borítójának belső
oldalára tasakot ragasztanak. Ebbe a tasakba kerülnek az
elméleti összefoglalók, feladatlapok. Így kisebb esély van
azok elvesztésére. A foglakozás elején kikérdezem a diákokat
a korábban tanult elméletből, majd a házi feladatok
ellenőrzése, megbeszélése következik. Aztán új anyag,
elmélet, esetleg demonstrációs kísérletek, feladatok jönnek.
Vannak úgynevezett „levelezős” szakköri tagok. Nem
sértődöm meg, ha egy felsőbb éves diák, aki már egyszerkétszer végigjárta a felkészítést, a következő tanévben nem
jár a szakkörre. Tudja, mikor vannak a foglalkozások,
bármikor benézhet, és legalább az első forduló előtti 3-4
alkalommal el is jönnek a nagy „öregek”, hogy egy kicsit
formába lendüljenek a megmérettetés előtt.
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Csoda történt!
2009. őszén is elkezdtem a kedd délutáni modern fizika
szakköri foglalkozásokat. Talán a második foglalkozáson a
következő hűlési feladatot oldottuk meg:
Egy izzó wolframszálának keresztmetszete 25 µm sugarú kör, a
wolfram sűrűsége 19,3 × 103 kg/m3, fajhője 0,134 kJ/kg K,
hőmérséklete világítás közben 2700 K. Határozzuk meg közelítőleg,
hogy kikapcsolás után mennyi idő múlva lesz a wolframszál
hőmérséklete a.) 2600 K, b.) 700 K!
A közelítő megoldások után egy kilencedikes diák (Szabó
Attila) csillogó szemekkel megkérdezte, hogy nem lehet-e ezt
a feladatot integrálszámítással is megoldani. Természetesen
nagy örömmel úgy is megoldottuk.

2004-ben atomfizikával bővült a tematika. Ez igen
megnehezítette a felkészülést. Nagyon feszes programmal
legkésőbb január végéig be kell fejezni a tematikus
felkészülést. Ezután már a korábbi évek feladatsorai közül
oldunk meg néhányat.
Az első forduló megírása után néhány alkalommal méréseket
végzünk. GM-csővel és számlálóval mérünk hátteret, radon
bomlástermékeinek felezési idejét, felezési rétegvastagságot,
távolságfüggés.
Planck-állandót
mérünk
LED-del,
fotocellával.
Az egyik ilyen mérés adataiból született a következő feladat,
ami a KöMaL-ban került kitűzésre 2009. novemberében (P.
4202.):
Egy pontszerű, nagyenergiájú -forrástól származó beütéseket 1
perces mérési idővel mérjük GM-csővel. Az alábbi táblázatban a
forrás és a GM-cső ablaka közti távolságot r-el jelöljük, az észlelt (a
háttérrel csökkentett) beütések átlagát N-el. Adjunk becslést,
mekkora percenkénti beütésszámot várunk, ha a forrást a GM-cső
ablakától 12 cm távolságra tesszük?
Útmutatás: Egy GM-cső hossza néhány cm-től akár néhány dm-ig
terjedhet. A cső teljes hosszában történnek ugyan becsapódások,
mégis lehet úgy modellezni a működését, mintha minden
becsapódási esemény az ablakától valamekkora távolságra lévő
érzékelő felületen történne. A forrást az ablakra merőlegesen, a GMcső tengelyében szokás elhelyezni.
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4. ábra:

Szabó Attila, 9. osztályos tanuló, a 2010. évi Szilárdverseny győztese

(Hasonló élményem volt 4 évvel ezelőtt. Akkor Lovas Lia
Izabella tette fel ugyanezt a kérdést. Izabella 2009. tavaszán
megnyerte a Szilárd-versenyt, nyáron aranyérmet szerzett a
fizikai diákolimpián Mexikóban, ősszel megnyerte az Eötvösversenyt. Attilánál vajon milyen lesz a folytatás?)
Attila okozott még kellemes meglepetést ebben a tanévben.
Még ősszel említette, hogy a szakkörön feldolgozott anyagot
ő otthon összeszerkeszti egy jegyzetté. Teltek a hónapok. Én
már el is felejtettem az ősszel tett ígéretét, amikor is a
tematikus
felkészülést
követően,
február
közepén
elektronikus postán elküldte nekem az általa latex-ben
szerkesztett „kész könyvet”. Nagyon igényes munkának
találtam. Dr. Sükösd Csaba tanár úr (BME) vállalta a
lektorálást, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány a
kiadást. Az idei verseny áprilisvégi döntőjére elkészült. A
Modern Fizika szakköri jegyzet az Alapítvány honlapján
keresztül megrendelhető.
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