
Többszörösen díjnyertes Magyar találmány

Gravitáció és lendület, sebesség és légellenállás, súrlódás és centripetális erő... 

Figyeld meg, és használd a fantáziád!

Építs kedvedre való golyópályákat!



Ne olvasd tovább, ha Te akarod felfedezni az összefüggéseket!

Tanácsok a Bolyongolyó építéséhez

Alapesetek vízszintes felületen építésnél: 
Amíg ismerkedsz az építési módokkal, figyelj arra, hogy a felület, 
amin építkezel, (asztal, vagy padló) lehetőleg vízszintes legyen.
Az építési felület dőlésszöge befolyásolja a pálya működését. 
A profi Bolyongolyósok már tudatosan kihasználhatják ezt a 
sebességmódosító hatást.
A pályádat folyamatosan próbálgasd építés közben.
A jól működő golyópályán próbálj ki különböző nagyságú, agyagú, 
súlyú golyókat. Vajon egyformán végighaladnak a pályádon?

Használd az építőelemeket gazdaságosan!
Nagyobb pályát tudsz építeni, ha az áthidalásokat (hosszú elemek) 
használod. Ha kevés az összekötő elemed (zöld és szürke), keresd 
meg a helyeket, ahonnan kispórolhatod őket. 

Egy kis fizika!
Ha már tanultál a fizika órán a mozgási energiáról, súrlódásról, 
légellenállásról, centripetális erőről a Bolyongolyóval játékosan 
szimulálhatod, megfigyelheted a tanultakat.

Fontos a pontosság!
Illeszd az építőelemeket egymáshoz minél pontosabban, hogy a 
golyó ne akadozzon a pályán. A pontatlan összeépítésből adódóan 
a golyó mozgása, sebessége véletlenszerűen változik.

                                     Versenyezhetsz!
1) 10 perc alatt ki tud, hosszabb ideig működő golyópályát építeni a rendelkezésre álló 
elemekből. (Nem kell minden elemet felhasználni, a rendelkezésre álló időt, és építőelem 
mennyiséget célszerű a versenyzők korához, fejlettségéhez megválasztani).
2)  Azonos elemkészlet felhasználásával megadott idő alatt, minden elem felhasználásával:
     a) Ki tud olyan pályát építeni, amin gyorsabban halad végig a golyó.
     b) Ki tud olyan pályát építeni, aminek lassabban ér a végére a golyó.
     c) Ki tud több emeletes (magasabb) pályát építeni, amelyen a golyó végighalad. 
Megjegyzés: Az elemek száma szabadon választható. Minél kevesebb elem áll 
rendelkezésre, annál nehezebb a feladat.

Értékeljétek az eredményt! 
Figyeljétek meg, hogy a pályák működése között vajon mi okozza a különbséget. 
Ha már profi vagy, találj ki magadnak feladatokat. 
Hívd ki társadat versenyre, mérjétek össze tudásotokat.


