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nitrozotiol fomában az érpálya bármelyik részére eljut. Miután az oxihemoglobin
oxigénleadása megtörténik a nitrozotiol is bomlik, s a felszabaduló NO fejti ki értágító
hatását. Amennyiben nagy mennyiségű NO kerül vérbe, vérkeringési sokkot okozhat. Ez
történik amikor baktériumos fertőzéskor nagy mennyiségű NO képződik a szervezetben.

Az orvostudomány és gyógyszerkémia hivatása, hogy a már tisztázott
hatásmechanizmusokat úgy tudják irányítani, hogy a vegyészek által eddig főleg káros
hatásairól ismert kis molekula az életminőség javításának egyik jelentős eszkízévé váljék.

Felhasznált irodalom:
Náray-Szabó István: Szervetlen kémia, Akadémia Kiadó Bp. 1986
Pécsi Tibor-Élet és Tudomány 1998/45

Dr. Máthé Enikő

Firkácska
Alfa fizikusok versenye

VII. osztály, V. forduló,

1.  Egy motorkerékpáros mozgását az alábbi grafikon segítségével jellemzhetjük.

a). Mekkora volt az egész útra
vonatkozóan az átlagsebesség?

b). Az indulástól számítva mikor
kellett megállnia, s mennyi idő alatt
javította ki a hibát?

c). Mekkora volt az átlagsebessége
a két megállás között?

2.  Rendezd növekvő sorrendbe (Pa alapmértékegységben dolgozva)
105 kPa     2 atm     750 torr      1040 hPa     100 kN/m2     20 N/cm2

3.  Az ábra egy egyenlőtlen karú piaci gyorsmérleg szerkezetét mutatja. Magyarázd meg
az eszköz működési elvét! (3 pont)

4.  Mekkora erőt lehet egy csípőfogóval
kifejteni, ha az élek 2 cm�re vannak a
forgásponttól és 100 N nagyságú erő hat a
18 cm hosszú nyél végén? (3 pont)
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5. Mikor NINCS munkavégzés?  (karikázd be a
helyes válaszokat!) (3 pont)

1. Gumikötővel nyújtunk
2. Táskával a kezünkben állunk
3. Kiskocsit húzunk
4. A karjainkat magastartásba emeljük
5. Gumikötelet kinyújtva tarjuk
6. Karjainkat felemelve tarjuk

6.  Az ábra Heron szökőkútjának  vázlatos rajza. Próbáld a
rajz alapján elmondani és indokolni a működését!(3 pont)

7.  0,5 g/cm3 sűrűségű fából készült kocka élhosszúsága 3
cm. Meddig merül el, ha vízbe helyezzük? (6 pont)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8.  Melyik fizikai mennyiség bújik el az alábbi
képrejtvényben? (2 pont)

9. Írd be a hiányzó adatokat.

S Sz F ∆d L
1 300 N 4 m
2 0,5 km 1000 J
3 100 kN 2,5 kJ
4 200 m
5 36 km 720 kJ
6 0,04 kN 0,8 kJ

 10.  Melyik a helyes? (húzd át a helyes képletet) (3 pont)
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Karikázd be a helyes választ vagy válaszokat!
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1. A nyers tojás a főtt tojástól, feltörés nélkül, milyen tulajdonsága alapján
különböztethető meg? (Kísérletezéssel!)
a. alakja b. tömege c. tehetetlensége

2. Mi a műhold?
a. szputnyik, satellite
b. Föld körüli pályára juttatott önműködő és távvezérelhető technikai rendszer
c. az embereket, műszereket Holdra szállító berendezés

3. Melyik az emelő törvényének helyes változata?
a. erő szorozva karjával egyenlő a teher szorozva karjával
b. nagyobb erőhöz kisebb kar, kisebb erőhöz nagyobb kar tartozik
c. nagyobb erőhöz nagyobb kar, kisebb erőhöz kisebb kar tartozik 

4. Ki született 1571-ben (427 évvel ezelőtt)?
a. Kepler
b. Franklin
c. Faraday
d. Rutherford

5. Ma is elő magyar fizikus (Amerikában). Keresztneve Ede. Melyik a vezetékneve?
a. Szilárd
b. Teller
c. Wigner

6. Ki fedezte fel az emelő törvényét?
a. Pascal
b. Archirmédész
c. Torricelli

7. A kiváló francia tudós, Blaise Pascal milyen téren fejtett ki értékes munkásságot?
a. matematika
b. fizika
c. műszaki tudomány
d. irodalom

8. Pascal kísérletei alapján megtalálta a magyarázatot arra, hogy miért nem lehet a vizet
szivattyúval 10,3 m-nél nagyobb mélységből kiemelni. Melyik a helyes magyarázat?
a. " a természet fél a légüres tértől"
b. mert a levegő nyomása ekkora folyadékoszlopot tud fenntartani
c. mert a szivattyú csak ekkora erőt tud kifejteni

9. Hol született Archimédész (i.e. 287 - 212) az ókor egyik legjelesebb feltalálója?
a. a szicilíai Szirakuzában
b. Alexandriában
c. az ókori Egyiptomban

10. Ki tervezte a rajzon látható vízturbina-típust?
a. Káplán
b. Bánki Dónáth
c. Pelton
11. A Nap alapanyaga?
a. hélium
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b. hidrogén
c. oxigén

12. A Nap körülbelül hányszor nagyobb a Földnél?
a. 200.000-szor
b. 523.650-szer
c. 330.000-szer

13. Ha lehetne sétálni a Napon, hányszor lennénk nehezebbek?
a. 28-szor
b. 10-szer
c. 5-ször

14. A Nap felületén a hőmérséklet
a. 10.000 C0

b. 5.700 C0

c. 15.000 C0

Feladatmegoldók rovata
Fizika

F.L. 182. Egy autó kis �hajlásszögű lejtőn� 3 m/s sebességgel halad felfelé. Ugyanezen a
lejtőn lefelé 7 m/s a sebessége, a motor változatlan teljesítménye mellett. Mekkora lesz az
ugyanolyan súrlódású együtthatójú vízszintes úton, ha motorjának teljesítménye továbbra is
változatlan?

F.L. 183. Egy kerékpártömlő 6 cm2 felületen érintkezik a talajjal. A tömlő teljes térfogata
2 liter. A kerék tengelyének terhelése 350 N. Hányszor kell 40 cm3 térfogatú pumpa
dugattyúját lenyomnunk, hogy felfújuk a tömlőt, ha a légköri nyomás
105 N/m2. Kezdetben nem volt levegő a tömlőben.

F.L. 184. E1 és E2 e.m.f. áramaforrásokat, egy nagy ellenállású V voltmérőt és az R
ellenállású fogyasztót az ábrán látható módon kapcsoljuk. A fogyasztó ellenállásának értéke
és az áramforrások belső ellenállásának értéke megegyezik. A voltmérő skálabeosztásának 0
pontja a skála közepén található. Ha a K kapcsoló nyitott, a voltmérő kapcsolója jobbra tér ki.
A K kapcsoló zárásakor az E1/E2 arány milyen értékeire tér ki a mutató?

a) jobbra?
b) balra?
c) nem tér ki?

F.L. 185. Milyen távolságra kell egymástól elhelyezni levegőben a 10 cm és 1 cm
átmérőjű és n=1,5 törésmutatójú üveggömböket, hogy teleszkópikus rendszert alkossanak?

F.L. 186. Egy tramszmissziós optikai rácsot párhuzamosan fénnyalábbal merőlegesen
világítunk meg. Az elhajlási képet egy gyűjtőlencse gyújtótávolságában elhelyezett ernyőn
vizsgáljuk. Határozzuk meg:

a) a λ1=600 nm-es hullámhosszúságú sugárzás azon k-ad rendű elhajlási maximumát,
amely egybeesik a λ2=400 nm-es sugárzás (k+1)-ed rendű maximumával;

E1,v E2,v


