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VII. osztály IV. forduló

1. Gondolkozz és válaszolj! 8 pont
a) Miért jut be az ételszag a konyhából a szobába, ha a konyhaajtót nyitva
hagyjuk?
b) Miért nem folyik a töltõtoll, ha tele van
tintával?
c) Miért „kel fel a kelfeljancsi”?
d) Miért széles a szíja a hátizsáknak?

2. Milyen hõcserét ábrázol a grafikon?
Írj le 5 db. összetartozó értékpárt! 3 pont

3. Egy 50 kg-os ember a két méter hosszú és
40 kg tömegû rúdon halad a csigák fele. A
csigára egy 120 kg tömegû test van helyezve. Az
O ponttól milyen távolságra található az ember,
amikor létrejön az egyensúly? 3 pont

4. Milyen magasan van a víz a közlekedõ-
edény bal oldali szárában? (A higany sûrûsége:
13600 kg/m3.)

5 pont

5. 200 kg tömegû gerendát összetett csiga-
rendszerekkel emelünk fel, amelyek hatásfokai
80%, ill. 50%. Mekkora az F1, ill. F2 erõ?

4 pont

6. Egészítsd ki! 5 pont
Az eszkimók a házaikat döngölt ........... -ból, kupola formájúra építik. Ezeket

........... -nak nevezik. Ennek belsejében milyen a hõmérséklet a kintihez viszo-
nyítva? Miért?
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Ha az eszkimók fémlemezzel rendelkeznének, lemondanának-e errõl az építõ-
anyagról és miért?

7. Kísérleti feladat! A mindennapi élet tapasztalatai azt mutatják, hogy a
különbözõ szemcsés szerkezetû anyagok (pl. száraz homok, cukor, liszt, dara,
száraz föld stb.) tölcséren át lassan vízszintes lapra töltve, mindig kúp alakot vesz
fel. Szakemberek szerint ennek a kúpnak a meredeksége, amelyet a H/R arány
jellemez, egy adott anyagra mennyiségtõl függetlenül mindig állandó. Tanul-
mányozd ezt a meredekséget legalább négy különbözõ szemcsés szerkezetû anyag
esetén!

Közöld, hogy kísérletedben hány cm3 szemcsés anyagot használtál! (ABACUS
nyomán). 8 pont

8. A meteorológia az idõjárás tudománya.
(Forrásanyag: FIRKA, 1998–99) 4 pont
1. A meteorológia mivel foglalkozó tudomány?
2. Mit jelent a „meteorológia” szó és milyen eredetû?
3. Meddig nyúlnak vissza a gyökerei?
4. Mikortól van az elsõ fennmaradt írásos dokumentum és kinek a nevéhez

fûzõdik?
5. Ki írja az elsõ meteorológiai tankönyvet és mikor?
6. Tartalmi és módszertani szempontból a meteorológia lehet:
a) ........... ; b) ........... ; c) ...........

9. Rejtvény. Egy mérõeszköz kerestetik! 6 pont
Az alábbi meghatározások segítségével töltsd ki a hálót. A jelzett sorban

megtalálod a keresett mérõeszköz nevét és, hogy mire használják, azt írd ide:
...........

1. Századmásodperceket is
mér.

2. Mérõeszköz a kémiában.
3. Mérõhenger.
4. Nagyon pontos idõmérõ.
5. Dinamométer.
6. Termométer.
7. Légnyomásmérõ.
8. A tömeg mérõeszköze.
9. Subler.

készítette: Szõcs Domokos
tanár

10. Mi a vízóra (vízfogyasztásmérõ) és hogyan mûködik? 4 pont
Balogh D. Anikó


