
Endrédy Vendel Emlékverseny választható témái fizikából 
 

Minden csapatnak egy tetszıleges témát kell választania az alább felsoroltak 
közül, melyrıl egy kb. A2 mérető plakátot készítenek. 

A plakáthoz felhasználhatók a helyszíneken készített fotók, az ott szerzett tapasztalatok és 
bármilyen információs anyag, a forrás megjelölésével. 

 
Érdemes a győjtımunkát olyan alapossággal végezni, hogy a döntıbe jutott csapatok  

a PPT-jüket és kiselıadásukat is ugyanezen választott témájukból készítik majd el.  

 
 
 

A) Sportfizika, játékok:    Park Teniszklub 
B) Gasztrofizika, fizika a háztartásban:  Újbuda Terasz Étterem, Hadik Kávéház 
C) Közlekedési fizika:    Csonka János Emlékmúzeum 
D) Fizikatörténet, nagy tudósok:   BME Könyvtár + SZIG Könyvtár 
E) Fizikatanítás, fizika az iskolában:   SZIG könyvtár 

 
 
 
A) Sportfizika, játékok:      Park Teniszklub 
Fizika a konditeremben 
Régi és modern sportok fizikája  
Régi játékok mechanikája (búgócsiga, keljfeljancsi, roller, stb.)  
Hintafizika (körhinta, mérleghinta, stb) 
A tenisz fizikája, a teniszütı történelme 
A közegellenállás szerepe a sportokban 
Játszóterek fizikája 

 
 
B) Gasztrofizika, élelmiszerfizika, fizika a háztartásban:  Újbuda Terasz Étterem, 

Hadik Kávéház 
Régi és modern konyhaeszközök fizikája (a diótörıtıl a konyhai robotgépig) 
A tömeg- és térfogatmérés története, eszközei és mértékegységei 
A világítás fejlıdése otthonainkban és a kávéházakban 
Különféle fogyasztók a háztartásban 
Egy 19. és egy 21. századi háztartás energiatakarékossági lehetıségei 
Gázfizika (milyen gázokat, mire és hogyan használunk a konyhában?) 
Fagyifizika (a fagylalt és jégkrém készítés története és fizikája) 
Gasztrofizika – avagy Kürti Miklós professzor legjobb receptjei 
Mit és hogyan vizsgálnak az élelmiszereken fizikai módszerekkel? 
Milyen élelmiszereket tartottak egészségesnek 100 évvel ezelıtt és miért? Válassz ki egyet 
közülük, vizsgáld meg és elemezd a fizika módszereivel! 
Mi a különbség az élelmiszerfizika és a gasztrofizika között? 
 
 
 
 



C) Közlekedési fizika:     Csonka János Emlékmúzeum 
Sebességmérı eszközök fejlıdése és használata 
Az elsı magyar autó - Csonka János élete és munkássága 
A Szabadság híd építése és felújítása - Hidak fizikája 
Közlekedési eszközök hatékony meghajtása 100 éve és napjainkban 
Megvalósult és elveszett fizikai találmányok Jules Verne regényeibıl 
Milyen tömegközlekedési eszközt és mikor használtak elıször Szentimrevárosban? Ismertesd 
mőködési elvét! 
 
 
D) Fizikatörténet, nagy tudósok:   BME Könyvtár + SZIG Könyvtár 
A BME szoborkertjének tudósai I.- Kik és miért kaptak szobrot a kertben? 
A BME szoborkertjének tudósai II. – Válaszd ki a számodra legérdekesebb tudóst és 
ismertesd munkásságát! 
Mely híres fizikusok, mérnökök munkássága kötıdik szorosan kerületünkhöz és hogyan? 
 
 
 
E) Fizikatanítás, fizika az iskolában:   Szent Imre Gimnázium könyvtára 
Elektromosság az iskolában – milyen eszközöket mőködtettek elektromos árammal az 
iskolákban 100 évvel ezelıtt és milyeneket használunk napjainkban? 
Hogyan tanították a fizikát 100 éve? Kísérleti eszközök, módszerek 
Mikor és mire használhatták a Szent Imre Gimnázium fizikaszertárának katódsugárcsövét? 
A fizikatanítás története Újbudán – érdekességek, nagy tanáregyéniségek 
Az elmúlt 100 év legkülönlegesebb fizikakísérlete, vagy fizikai jelensége Szentimrevárosban 
Endrédy Vendel élete és munkássága 
 
 


