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Az alábbi válogatás els®sorban a tanulmányi versenyekre készül®k tudásszintjét, gyakorlottságát kívánja
növelni. A feladatok megoldásával a zikai problémák iránt érdekl®d® akár táltossá is válhat.
A

feladatgy¶jtemény

alapját

a
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feladatok,

versenyfeladatok

összefoglaló

gy¶jteménye FIZIKÁBÓL c. könyv képezi. (A budapesti Fazekas Mihály F®városi Gyakorló Iskola zika

munkaközösségének - Dvorák Cecília, Horváth Gábor, Takács Lajos, Tóth László - szerkesztésében jelent meg
1997-ben. Kiadója a TYPOTEX Kft volt.) Amikor a nyomtatott kiadvány elfogyott, akkor készítettem egy új
összeállítást, kizárólag bels® használatra. Néhány évenként frissítettem, s most a legutóbbi változatot teszem
elektronikus formában minden érdekl®d® számára elérhet®vé.
Az alábbi válogatás témakörei megegyeznek az eredeti két kötetes könyvbeliekkel. A feladatok végén szerepl®
hivatkozási számok - [1] - [31] - megegyeznek az eredeti kiadványban szerepl®kkel.
Nem szerepelnek ebben a válogatásban a *.4. , *.5. , *.6. fejezetekben közölt kérdések ill. mérés elemzések.
Kihagytam azokat az egyszer¶ feladatokat is, amelyek a versenyre készül®knek többlet tudást feltehet®leg nem
adnak. Ugyancsak hiányoznak azok a versenyfeladatok (pl. néhány Nemzetközi Diákolimpiai feladat), amelyet
csak egy nagyon sz¶k tanulói réteg tudna megoldani. Ezeket más módon is elérhetik az érdekl®d®k.
Az átdolgozás során az 1997 után megrendezett versenyek, felvételik több feladatával kiegészült a példatár.
Ezeknél a feladatoknál természetesen nem található az el®z® kiadásban használt sorszám, hanem a [.] jelölést
használtam.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségével elkészülhetett ez a feladatgy¶jtemény.
Terveim szerint id®nként frissíteném a letölthet® anyagot, és elvégezném a szükséges hibajavítást is. A
felhasználók segít®kész javaslataikat elektronikus formában elküldhetik a

taltosleszek@gmail.com

címre.

A válogatás anyagát térítésmentesen bocsájtottam a kiadó rendelkezésére.

Budapest, 2010. szeptember

Horváth Gábor
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