
Fejtsd meg a rejtvényt a meghatározások alapján! 

1.

2.

3.

4.

5.

6. -

7.

8.

9.

10.

11.

 1. Közlekedési eszköz, melynek mûködéséhez felsővezeték kell.
 2. Valóságosnak látszó képet lehet vele a levegőbe rajzolni.
 3. Játék, amellyel világversenyeket is rendeznek.
 4. Egy jármû, amelyet a katonaság, a rendőrség, a mentők is használnak.
 5. Nélküle a pénzhamisítást nehezebb lenne észrevenni.
 6. Betegséget előzhetünk meg vele.
 7. Egy szövegszerkesztő program. 
 8. Akár a világot is a szobádba hozza.
 9. Különleges jármû, amit össze is lehet hajtani.
10. Világszenzáció, melynek titkát csak a feltaláló halála után fedték fel.
11. Bizonyára a tolltartódban is van.

TALÁLMÁNYFÜRKÉSZŐ
(Segítség a megoldáshoz: Gábor Dénes és Szent-Györgyi Albert is ilyen tudós volt.)
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ZSENIÁLIS TUDÓSAINK

Biztosan gondoltál már arra, milyen jó lenne egy időgépben utaz-
ni. Megismerni híres történelmi személyeket, tudósokat. Képzeletben 
ilyen utazáson veszel majd részt. Utunk célja a szenzációs magyar 
találmányok felfedezése. Sok érdekes kalandban lesz részed. A követ-
kező feladatokat akkor töltsd ki, amikor elhagysz egy-egy állomást!

 Beszállókártya. A kis négy-
zeteket színezd ki a fejeze-
tek végén olvasható utasítás 
szerint! Mire utad végére 
érsz, biztosan felismered, 
melyik híres magyar talál-
mányt rejti a kártyád.

Megoldás: 

1.

Készíts tartalomjegyzéket! Nevezd el az állomásokat!
2.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

Állomás 
neve

Feltaláló 
neve Találmánya Oldal-

szám
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1. ÁLLOMÁS

 Az első írótoll madártoll volt. Ezzel elég nehezen lehetett gyorsan 
és szépen írni, mivel időközönként tintába kellett mártani és íráské-

pe könnyen elmaszatolódhatott. Ezért nagyon sokan foglalkoztak az 
„újítás” gondolatával szerte a világban. Bíró László magyar újságíró-
nak sikerült az új találmányt megalkotnia. 1931-ben a Budapesti Nem-
zetközi Vásáron mutatott be először egy nagyméretû, golyóval ellá-
tott tollat. Ezzel még nagyon rossz minőségben lehetett írni.  Később 
kicsinyítette találmányát, és így már írótollként lehetett használni. 

A feltaláló egy vékony cső aljára elhelyezett egy acélgolyót, mely-
nek majdnem pontosan kellett illeszkednie a cső falához. A golyó fölé, 
a csőbe tintát, később speciális festéket öntött. Amikor a tollat végig-
húzták a papíron, a golyó elfordult a csőben, s tintát szívott magával a 
felső részről, melyet a golyó a papírra préselt. A használható golyóstoll 
előállításához pontosan megmunkált és hibátlanul kialakított golyókra 
volt szüksége. Így találmányát többéves kísérletezéssel egyre jobban 
tökéletesítette. A mai napig világszerte a legnépszerûbb írószer.

A golyóstoll

2008 szeptemberében a Leonar3Do tervezetét 58 ország 329 jelöltje 
közül a világ öt legjelentősebb találmánya közé sorolták az oktatási 
kategóriában. Rátai Dániel arra jött rá, hogyan tudja a számítógép 
előtti teret valósághû „játszótérré” alakítani. A monitor tetején el-

helyezett két kamera, egy 
szemüveg, egy „varázsce-
ruza”, egy kisebb vezérlő-
doboz és a hozzárendelt 
program segítségével a 
képernyő előtti térben 
lehet rajzolni. A program-

ban található formákból készíthetsz játékokat, építhetsz bármit. Cso-
dálatos virtuális világot varázsolhatsz a monitor elé. 

TUDOD-E? Rátai 20 évesen vált 
világhírûvé. A Ratai 21 724 kisbolygót 
róla nevezték el.

Leonar3Do, a „varázsceruza”
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Mit gondolsz, Bíró László miért éppen az íróeszköz 
megújításának gondolatával foglalkozott?1.

Kösd össze a találmányokat a szükséges eszközökkel!
2.

számítógép

szemüveg monitor

színes ceruza

kamera

vezérlődobozvékony cső

golyó

Hogyan mûködik a golyóstoll? Egészítsd ki a rajzot! Írj 
mellé magyarázatot!3.

Minden sorban találsz egy kakukktojást! Húzd át!
4.

 virtuális világ valóságszerû látszólagos láthatatlan

 újítás tökéletesítés korszerûsítés alkotás

 népszerû közkedvelt népies kapós

Színezd ki a Beszállókártya 1. sorszámú négyzeteit cit-
romsárgára! Írd be a megismert feltaláló és találmánya 
nevét a tartalomjegyzék táblázatába! Nevezd el az állo-
mást! A feladatokat az 1. oldalon találod meg!

5.
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2. ÁLLOMÁS

Sakkozógép

 Kempelen Farkas 1734. január 23-án Pozsonyban született, 
és 1804. március 26-án Bécsben halt meg. A 18. század egyik leg-

nagyobb magyar tudósa és feltalálója volt. Beszédutánzó gépet, víz-
emelő szerkezetet és vakok által is használható írógépet is épített. 
Leghíresebb találmánya, a sakkozógép világszenzáció volt. A szerkezet 
95 cm magas, másfél méter széles, 90 cm mély dobozra hasonlított, 
mely mögött egy török férfit formázó figura ült. 

Sakkozott vele Napóleon császár és II. Frigyes porosz uralkodó is. 
A korabeli feljegyzések szerint Napóleon egyszer szabálytalanul lé-
pett. Az automata először a helyükre tette a figurákat, majd amikor 
a császár másodszor is rosszul lépett, lesöpörte a táblát. Ez nagyon 
tetszett Napóleonnak. Sokan azt gondolták, hogy egy törpe növésû 
sakkozó ül a gépben. Ilyenkor Kempelen segédje büszkén kinyitotta az 
automata ajtait, melyben ekkor csak a fogaskerekek látszottak. 

A gépben valóban egy nagyon jól sakkozó ember ült. Ez Kempelen 
Farkas haláláig titokban ma-
radt. A szerkezet ennek elle-
nére zseniális volt. A kívül lévő 
táblán a török basa keze moz-
gatta a figurákat. Belül is volt 
egy kinyitható kis sakktábla. 
A gépezet bonyolult csavaros 
technikai megoldással vitte át 
a kívül lévő táblára a gépben 
rejtőzködő sakkozó lépéseit. 
A szerkezetben elbújt ember 
pedig mágneses gombok se-
gítségével látta, mi történik a 
feje felett lévő táblán.

A sakkautomata 1854-ben 
Amerikában egy tûzvészben 
elpusztult. 
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