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CO2 + 2H2O 
−

→
e12

 CH3 – OH + 1,5O2

2CH3OH → CH3OCH3 + H2O
CH3OCH3 + CH2O →  CH2(OCH3)2

CH3OCH3 + HCOOCH3 →  CH(OCH3)3

CH3OCH3 + CO2 → OC(OCH3)2

CH3OCH3 + CO →  CH3COOCH3

CH3OCH3  → H2C = CH2 + H2O
↓ CH3OCH3

CH3 – CH = CH2 + CH3OH
Ezeket az átalakításokat már kísérleti fázisban megvalósították. A gazdaságos,

gyakorlati fejlesztésükön dolgoznak a kutatók.
M. E.

Alfa fizikusok versenye
VI. osztály – folytatás
7. Hány méterrel kevesebb az alábbi néhány távolság, mint 10 m?

a) 9,7 m; d) 90 dm;
b) 333 cm; e) 88 3/4 cm;
c) 7500 mm; f) 0,077 m. (3 pont)

8. Melyik igaz állítás és miért?

a) 
33

90009,0
m

kg

dm

kg
= , mert ................................................................

b) 
33

7,0700
cm

g

m

kg
= , mert ..................................................................

c) 
33

09,000009,0
m

kg

cm

g
= , mert ........................................................

d) 
33

4004
m

kg

dm

kg
= , mert ......................................................................

(4 pont)

9. Hideg vizet tartalmazó lombikot
meleg vízbe teszünk. A behelyezés után
hogyan változik a lombik nyakában a foly-
adékszint magassága?

a) emelkedik
b) csökken
c) elõször csökken, majd emelkedik
d) elõször emelkedik, majd csökken
miért? ....................................................................................................

(3 pont)
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10. A tojást fõzés után hideg vízbe tesszük. Melyik a HAMIS állítás? (Írd
utána igaz vagy hamis)

a) A meleg tojás és a hideg víz között kölcsönhatás jön létre. (.............)
b) A kölcsönhatást a hõmérsékletváltozás jelzi (.............)
c) A meleg tojás hõmérséklete a hideg víz hõmérsékletére csökken. (.............)
d) A hõmérsékletváltozást eredményezõ kölcsönhatás feltétele a közvetlen

érintkezés és a hõmérséklet-különbség. (.............)
(2 pont)

11. Egészítsd ki!
A tömeg Az erõ

jele: ..........................................  jele: .....................................................
mérõeszköze: ....................... mérõeszköze: .....................................
mértékegysége:...................... mértékegysége:...................................
Egységnyi (1 kg) a tömege pl: .......................................................................
Egységnyi (1 N) a súlya pl.: ...........................................................................
Az egyenlõ tömegû testek súlya:...................................................................
A 2-szer, 3-szor nagyobb tömegû test súlya:.............................................

(2,5 pont)

12. Képzeld el, hogy a Hold felszínén kiszállsz egy ûrhajóból.
Mi történne veled?

a) Elöntene a forró láva: .....................................................................................
b) Könnyebb lennél: ............................................................................................
c) Megmérgezne a levegõ: ..................................................................................
d) Kirepülnél az ûrbe: ..........................................................................................
e) A Nap tüzes melegétõl megégnél: ................................................................

(1,5 pont)

13. Egészítsd ki a mondatokat a mondat után felsorolt három oszlop szavai-
nak valamelyikével. (13 pont)

Sz. Kérdés
1. Két test – melyek közül az egyik

hideg, a másik meleg – egymással
termikus kölcsönhatásban van. A
meleg test hõt ....................., a
hideg hõt .............., így végül a két
test azonos .............. lesz.

hõmérsékletû ad le vesz fel

2. Ha vasrudat melegítünk, milyen
fizikai mennyiségek változnak:
............................

tömege,
keresztmetszete

hosszúsága,
térfogata

vastagsága,
sûrûsége

3. Egy vizes hõmérõ 0 °C és 4 °C
között ................... hõmérsékletet
mutat, mint amennyit kellene.

nagyobb kisebb ugyanakkora

4. Egy kisbusz 30 km-t tesz meg
egy fél óra alatt, egy motor-
kerékpár 15 km-t egy negyed óra

kisebb nagyobb ugyanakkora
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alatt, ezért a kisbusz sebessége
....................... mint
a motorkerékpár sebessége.

5. Ha egy fizikai mennyiséget
többször is megmérünk, nem
kapjuk ugyanazt az eredményt,
mert minden mérés mérési
hibával történik. Ezért a legpon-
tosabb eredményt úgy érjük el, ha
kiszámítjuk a több mérés
.....................

összegét számtani
közép
arányosát
(közép-
értékét)

különbségét

6. A XVIII. században Galileo
Galilei olasz tudós (1564–1642)
idõmérésre a ..............................
használta.

saját pulzusát stopperórát metronomot

7. A pohárban levõ víz térfogata, ha
valamilyen tárgyat merítünk bele
(anélkül, hogy a víz kifolyna a
pohárból) ........................, csak
....................... a vízszintje.

megnõ nem változik csökken

8. A tolómérce idegen neve
...................

mérõléc subler mikrométer

9. A víz sûrûsége: .................... 1 g/cm3 1 kg/dm3 1000 kg/m3

10. Arkhimédész ..................... tudós
i.e. ........-ben megállapította
.................. királya kérésére, hogy
a korona készítésekor az
ékszerész elvett az aranyból és
ezüstöt tett helyette.

Szirakuza
Róma

250 vagy 650 görög vagy
olasz

11. A két test .................... nagyságát
mérõ fizikai mennyiség az
.............. mely .........................
mennyiség.

kölcsön-
hatásának,
érintkezésének

erõ
tömeg
súly

irány-mennyiség
vektor
skaláris

12. Kis történet egy tudósról: egy napon a
gyümölcsös kertben alma pot-
tyant a fejére. A tudós neve:
.................... aki .............. század-
ban élõ, ........tudós volt.

Galilei
Newton
Archimédész

XIX.

XVII.

XVIII.

angol
 francia
olasz

13. A mai hõmérsékleti skálát
............... javasolta (aki ..................
csillagász volt).
A skálán a 0 °C-nál nagyobb
hõmérsékletek ...............-ak,
a 0 °C-nál alacsonyabb hõmér-
sékletek .................-ak.

Kelvin

Celsius
Galilei

svéd
olasz
francia

negatív-
 pozitív-
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VII. osztály – III. forduló

1. Gondolkozz és válaszolj!
a) Miért sózzák a jeges járdát vagy utat?
..........................................................................................................................................
b) Miért nem kell félni, hogy az épületek boltívei beomlanak?
..........................................................................................................................................
c) Miért középen szökik legmagasabbra a szökõkutak vízsugara?
..........................................................................................................................................
d) Miért esnek el könnyebben a kövér utasok?
..........................................................................................................................................

(8. pont)

2. Egy elhanyagolható tömegû vékony rúdon 10 g, 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g,
70 g, 80 g, 90 g, és 100 g tömegû kis méretû testek vannak rögzítve, egymástól
15 cm távolságra. (Lásd ábra!) Hol van a rendszer súlypontja? (3 pont)

3. Útburkoló munkások kockaköveket szednek fel az úttesten. A 120 cm
hosszú vasrudat milyen mélyen tolják a kövek közé, ha 50 N erõkifejtéssel akarják
azokat szétválasztani egymástól? A kövek közötti összetartó erõ 1500 N!

(3 pont)

4. Két város egymástól 250 km-re van. Reggel 8 órakor indul el egy kerék-
páros 20 km/h sebességgel a másik város felé. A másikból – vele szemben – 9
órakor indul el egy személygépkocsi 50 km/h sebességgel. Hány órakor és hol
találkoznak? (5 pont)

5. Egy lövedék, melynek tömege 5 g, 100 m/s sebességgel ütközik egy desz-
kába, mely 6 cm vastag. Keresztül haladva rajta a sebessége 60 m/s-ra csökken.
Mekkora átlagos erõt fejt ki a deszka a lövedékre? Végezz számításokat! (4 pont)

6. Egészítsd ki!
A test a ..................... vagy ........................ erõ hatására visszanyeri eredeti alak-

ját, mely az alakváltozással ......................-sen hat, nagysága függ a rugó
...................., annál nagyobb minél nagyobb az ....................... Számértéke egyenlõ
nagyságú a rugóra függesztett test ........................ Értéke egyenesen arányos a rugó
................... és a rugó ...........................................-val. (5 pont)

7. Kísérleti feladat! A fizika laboratórium borszeszégõjére helyezz azbeszthálót!
Mérd meg, hogyan függ a levegõ hõmérséklete az azbeszthálótól való távolság
függvényében! Méréseidrõl készíts táblázatot, és ábrázold grafikusan milliméteres
beosztású papíron a hõmérsékletet a távolság függvényében! Add meg, hogy
milyen távolságban van kísérletedben a kanóc az azbeszthálótól! (ABACUS
nyomán)  (8 pont)
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8. Kik voltak?
Nikolausz KOPERNIKUSZ
Giordano BRUNO
(Írj egy-egy füzetlapnyit róluk! Forrásanyag: FIRKA) (4 pont)

9. Rejtvény. Iskolai párbeszéd fizikaórán.
– Mondd meg, fiam, hogy keletkezik a gõz?
– Úgy, ........................................................................(válasz az üres oszlopokban)

Töltsd ki a hálót a hiányzó betûkkel a meghatározások alapján, majd olvasd
össze ezeket a betûket a vízszintes sorokat követve fentrõl lefelé. Így megtudod,
mi a gyerek válasza a fizikatanár kérdésére. (6 pont)

 1. Amely helyen. 1. A L
 2. A gondolkodás szervével kapcsolatos. 2. A I
 3. „Tejtermék”. 3. S Ó
 4. Gabonanövény. 4. R S
 5. Nóta. 5. É K
 6. Berkélium és magnézium vegyjele. 6. B G
 7.  ................ Vilmos, híres nyilas volt. 7. T L
 8. Mértékegység milliószorosát jelenti. 8. M A
 9. Alexander Graham .................,

a telefon feltalálója.
9. B L

 10. Fõzõlap. 10. R O
 11. Mozgó levegõ. 11. S L
 12. Kenõanyag. 12. Z R
 13. Égõ. 13. I Ó
 14. Dajka. 14. D A
 15. Ritka nõi név 15. E D
 16. Testvérpár is lehet. 16. I R
 17. Magyarországi bányavárosból való. 17. O I

Készítette: Szõcs Domokos tanár

10. Milyen repülõgép a szuperszonikus és miért? (4 pont)

VIII. osztály – III. forduló
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont)
a) Miért képzõdik felhõcsík a nagy magasságban szálló repülõgép után?
..........................................................................................................................................
b) Miért hártyavékonyságú az izzólámpa burája, illetve a termosz palackja?
..........................................................................................................................................
c) Miért folyik ki hamarabb a fürdõkádvíz, ha benne ülünk?
..........................................................................................................................................
d) Miért húznak maguk után láncot a szállítókocsik (tartálykocsik)?
..........................................................................................................................................



206 1999-2000/5

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre! (4 pont)
a) U kétszeresére nõ, I felére csökken → R = ?
b) I kétszeresére nõ, R kétszeresére nõ → U = ?
c) I kétszeresére nõ, R harmadára csökken → U = ?
d) U nem változik, R kétszeresére nõ → I = ?
e) U kétszeresére nõ, R kétszeresére nõ → I = ?
f) I háromszorosára nõ, R harmadára csökken → U = ?
g) U kétszeresére nõ, I négyszeresére nõ → R = ?

3. Számítsd ki az ismeretlen mennyiségeket! Mekkora az áramkör eredõ el-
lenállása? (4 pont)

4. Hogyan változik az R2 ellenállású
fogyasztó teljesítménye, ha a tolóel-
lenállás csúszkáját a jelzett irányba
csúsztatjuk a végétõl harmadrésznyire?
A tolóellenállás huzalának anyaga
krómnikkel, keresztmetszete 2 mm2,
hossza 300 méter. Mekkora a két eset-
ben az áramforrás teljesítménye?  (4
pont)

5. 50 méter hosszú, 2 mm2 keresztmetszetû acél- és konstantán huzalból egy-
egy ellenállást csévélünk, majd sorba kötve, 80 V feszültségû áramforrásra
kapcsoljuk õket. Mennyi lenne az egyes huzalellenállások hõmérséklet-változása
10 perc elteltével, ha eközben az áramforrás csak a huzalok belsõ energiáját

növelné? (Az acél sûrûsége 8800 kg/m3; fajhõje 470 J/kg°C; 1 méter hosszú, 1

mm2 keresztmetszetû darabjának ellenállása 0,14 Ω . A konstantán sûrûsége 8800
kg/m3; fajhõje 412 J/kg°C; 1 méter hosszú, 1 mm2 keresztmetszetû darabjának
ellenállása 0,5 Ω . (4 pont)

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

U



1999-2000/5 207

6. Egészítsd ki! (4 pont)

a) U1 < U2 b) I1 > I2 c) R1 = R2
W1 = W2 t1 = t2 W1 > W2
I1 = I2 W1 = W2 Q1 = Q2
Q1   Q2 U1      U2 U1      U2
t1     t2 Q1     Q2 I1        I2
R1    R2 R1      R2 t1        t2

7. Kísérleti feladat! (8. pont)
Milyen sûrûnek, és hány százalékosnak kell lennie annak a sós víznek, mely-

ben a krumpli lebeg (kb. h/2 magasságban lesz) és úszik a víz tetején (kb. félig
merül el). Végezz méréseket, számításokat és foglald táblázatba!

8. Kik voltak? (4 pont)
Luigi GALVANI
báró EÖTVÖS Loránd
Írj egy-egy füzetlapnyit róluk! (Forrásanyag: FIRKA)

9. Rejtvény: Rézsútosan. (6 pont)
A rejtvényben Nobel-díjas fizikusok nevével találkozol (zárójelben díjazás

éve). Miután kitöltötted a hálót, nézd meg a széleket, ahol újabb két fizikus nevét
olvashatod ki:

– balszél – angol fizikus (Sir Edward Victor ...........................................) (1947)
– jobbszél – amerikai fizikus (Philip Warren ..........................................) (1977)

Vízszintes:
1. ................... Bohr, dán (1975)

Függõleges:
2. A.P.

5. Indiai (Sir Chandrasekhara
Venkata, 1930)

3. Az ember munkáját megkönnyíti

9. Takarmánynövény 4. Szerves vegyület. (ENOL)
12. Fizetõeszköz 6. Becézett Attila
13. Nemzetközi kamionjelzés 7. Amerikai (Robert Andrews,

1923)
14. Német (Max, 1954) 8. Kar, angolul
15. Olaszországi folyó 9. Német kémikus, a nióbium felfe-

dezõje (Heinrich, 1795–1864)
16. Nõi név 10. magyarországi város
18. S.D. 11. P.N.
19. .................. Esaki, japán (1973) 16. Az elektromos feszültség

mértékegysége
21. Német, olasz és spanyol

gépkocsijel
17. Tartozik valakinek

23. Elnyom 20. E pár!
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26. Hüvelyes 22. Papírra vet
27. O.A.O. 24. T.O.O.

25. Polónium és oxigén vegyjele

æ å
1. A 2. 3. 4. 5. R 6. 7. 8. N 9. 10. 11. 11. A

12. Z 13. 14. B
15. 16. 17. 18. 

19. 20. L 21. 22. 

23. 24. 25. 

26. 

27. 

N
ä ã

Készítette: Szõcs Domokos tanár

10. Mi a rádió? (Írj egy füzetlap oldalnyit róla!) (4 pont)

Hõtan – kézzelfoghatóbban

A fizika sokak számára csak képleteket és meghatározásokat jelent, pedig a
fizikai jelenségeket meg lehet sokkal kézzelfoghatóbban is értetni, a kísérletek
segítségével.

Íme néhány ilyen kísérlet a hõtannal kapcsolatban:

1. Az érme és a gyufaszál
Vegyünk a hüvelyk- és mutatóujjunk közé egy 500 lejes érmét. Másik kezünk-

ben egy meggyújtott gyufaszálat tartunk, amivel az érmét melegítjük. Melyik tár-
gyat fogjuk elõször eldobni a kezünkbõl, az érmét vagy a gyufaszálat? Mint azt a
kísérlet is igazolja, az alumínium nagyon jó hõvezetõ, ezért hamarabb felforróso-
dik az érme, mint ahogy a gyufaszál a körmünkre égne. Tehát az érmét fogjuk
elõször eldobni, mert az felforrósodik.

2. Mindig meggyullad-e a papír?
Vegyünk egy papírlapot és nedvesítsük be. A nedves papírt simítsuk ki az

asztallapon és töltsünk rá kékszeszt, majd gyújtsuk meg. A szesz nagy lángokkal
ég, de a papír nem gyullad meg. Ez a kísérlet azt igazolja, hogy a víz hõszigetelõ
és nem engedi, hogy a papír meggyulladjon.

3. Lángoló ujjak
Mártsuk mutatóujjunkat elõbb vízbe, majd kékszeszbe és gyújtsuk meg. Mu-

tatóujjunk lángol, de nem ég meg, mert a víz jó hõszigetelõ és nem engedi a
bõrünkig a lángok melegét.


