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Alfa-fizikusok versenye
VII. osztály � III: forduló � 1999-2000-es tanév

1. Gondolkozz és válaszolj! (4 pont)
a). Miért készítenek egyre nagyobb lencseátmérőjű messzelátókat?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b). Miért hűvösebb nyáron az agyagedényben tartott víz, mint a környező levegő

hőmérséklete?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
c). Miért nem törnek össze a tojások, ha dobozban egyenként újságpapírba csoma-

golva, szorosan egymás mellé rakva szállítjuk?
..................................................................................................................................................
d). Miért cserélik ki és mire a téli hidegben az autók hűtővizét?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. Hat ugyanakkora méretű kockából építünk egy négyzetes oszlopot. Három kocka
alumíniumból, kettő acélból és egy vörösrézből készült. Mindenik kocka élei 5 cm
hosszúak. Mekkora lesz a belőlük épített test átlagos sűrűsége? (5 pont)

3. Pista és Jóska egy arra alkalmas rugós erőmérővel a következő módon kísérletezett:
(5 pont)

a). Megmérték, hogy mekkora erőt képesek egyik kezükkel kifejteni. Pista 200 N-t,
Jóska 180 N-t.

b). A következő esetben Pista és Jóska egy-egy kézzel, egyszerre húzta az erőmérőt
teljes erővel ellenkező irányban a két végénél fogva.

c). Végül az erőmérő egyik végét a falba erősített horoghoz kötötték és a másik vé-
gét mindketten egy-egy kézzel, egyszerre húzták teljes erővel.

Mekkora értéket jelzett az erőmérő a �b� esetben, és mekkorát a �c� esetben? Indo-
kold meg!

4. Két, egymásra merőleges országúton teher- és személygépkocsi halad. Egyszerre
indulnak a kereszteződésből.

A teherautó sebessége 54 km/h, a személyautóé 20m/s. (5 pont)
a). milyen messze lesz a kereszteződéstől a két autó 10 perccel az indulás után?
b). milyen messze van egymástól ekkor a két jármű?

5. Egyenlő kétkarú mérleg tányérjaira egy-egy henger alakú edényt teszünk. Súlyaik
3N és 4 N, sugaraik 6 cm és 5 cm. Magasságaik 7 cm és 9 cm. Ha az első edényt tele-
töltjük vízzel, a másodikat alkohollal ρ =800 kg/m3) akkor a mérleg nem lesz egyen-
súlyban. Mekkora tömeget kell helyezni még az egyik mérlegtányérra, hogy visszaálljon
az egyensúly? (6 pont)
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6. Mekkora erő hat mindenik rugóra, ha m = 100g?
(4 pont)

7. A keljfeljancsi mindig feláll, ha
kibillentjük.

Miért? Magyarázd meg!
Rajzold be! (4 pont)

8. A közlekedéstervezők teljes biztonsággal állítják, hogy a vasút a legjobb eszköz a
belföldi utas- és áruszállításra.

Írj röviden a gőz-, dízel- és elektromos mozdonyok �fejlődéséről� és használatáról!
(5 pont)

9. Rejtvény (8 pont)
100 éve született.... Budapesten, az a magyar származású angol fizikus, aki a holog-

ráfiai módszer felfedezéséért 1971-ben Nobel-díjat kapott. Nevét abból a két férfinév-
ből állíthatod össze, amelyek az alábbi bűvös rejtvényekben vannak elrejtve. (a bűvös
rejtvény azt jelenti, hogy a meghatározáshoz adott megfejtést vízszintesen és függőlege-
sen is be kell írni)

I.
1. Gyerekjáték
2. Földbe rejtő
3. Férfinév
4. Lopakodó
5. Hegycsúcs

II.
1. Mosópor-márka
2. Valamivel kecsegtető
3. Férfinév
4. Ez alatt van a fecskefészek
5. Tél előtti

a rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette

10. Mi a fényképezés? (Írj róla fél füzetlapnyit) (Forrásanyag: Képes Diáklexikon)
(5 pont)
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VIII. osztály � III: forduló � 1999-2000-es tanév

1. Gondolkozz és válaszolj! (4 pont)
a). Miért kell a fürdőszobákhoz tartozó villanykapcsolót a fürdőszobán kívül elhe-

lyezni?
..................................................................................................................................................
b). Miért magasabb hőmérsékletű a kávé darálásakor az őrlemény, mint a beöntött

szemes kávé?
..................................................................................................................................................
c). Miért kell a lázmérőt körülbelül 5 percig a hónunk alatt tartani?
..................................................................................................................................................
d). Miért emelkednek fel reggelre az este kitöltött hideg csapvízben a pohár falánál

levő buborékok?
..................................................................................................................................................

2. Sorosan kapcsolunk egy 10 Ω ellenállású izzót, 6Ω ellenállású tolóellenállást és
400m hosszú 0,2mm2 keresztmetszetű rézvezetéket hálózati áramforrásra. Mekkora lesz
az áramkörben folyó áram erőssége? (5 pont)

3. Egy kádban 0°C-os víz van. Egy 8 kg tömegű -17°C-os alumíniumdarabot rakunk
bele, s az teljesen a vízbe merül.

Mekkora tömegű jég keletkezik, ha a fémtömb csak a vízzel van kölcsönhatásban?
(5 pont)

a). Mennyi elektrontöbblettel vagy hiánnyal rendelkeznek az elektroszkópok?
b). Fémes összeköttetést hozunk létre az elektroszkópok között, majd meg-

szüntetjük azt. Hány Coulomb lesz egyenként a töltésük? (Az elektroszkópok azonos
kapacitásúak)

c). Mennyi elektron vándorol át egyik elektroszkópról a másikra?
d). Mennyi az elektron-hiányuk vagy -többletük az összeérintés után?
e). Mennyi kellene legyen az első elektroszkóp töltése, hogy a három összeérintése,

majd szétválasztása után semlegesek legyenek?

5. A szivattyúmotor 40 m3 vizet szivattyúzott fel 5 óra alatt a tartályba. Közben a víz
felszívására 2000 KJ munka fordítódott.

Milyen magasra juttatta fel a vizet a motor? (5 pont)

6. Rendelkezésedre áll egy elem 3 izzó foglalattal, 2 kapcsoló és vezetékek. Készítsd
el azt az áramkört és kapcsolási rajzát, amelyben a kapcsolók nyitott állása mellett a
fogyasztók sorosan, zárt állása esetén párhuzamosan vannak kapcsolva (Az áramkör
összeállítása után a kapcsolók működtetésével ellenőrizd munkád helyességét)

 (4 pont)

7. Mi lehet a tábla mögött, ha a váltókap-
csoló 1-es állásánál az A és B, 2-es állásában az
A és C jelű izzók világítanak?
Rajzold le a kapcsolást! (Ebben az állásban egyik
izzó sem világít!) (4 pont)

8. A belélegzett levegő, a Földet körülvevő gázkeverék, a légkör része. Ezek a gázok
adnak életet minden élőlénynek és védenek meg bennünket a Nap ártalmas sugaraitól.
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Ezt a légkört most nagy veszély fenyegeti az emberi tevékenység miatt. Ilyen veszély
az üvegházhatás (globális felmelegedés, légszennyezés), ózonréteg vékonyodása és a savas
eső. Írj ezen veszélyekről egy-egy pár sort. (maximálisan egy füzetoldalnyit.)

(5 pont)

9. Rejtvény: 200 éve született.....az a magyar fizikus (vízszintes 1) aki feltalálta a di-
namó működési elvét. Mivel kutatásainak eredményeit sohasem, a dinamógép feltalálá-
sa...nevéhez fűződik (vízszintes 20). (8 pont)

Vízszintes:
10. Jószívű
11. A népgyűlés helye az

antik görög városokban
12. Hazai gépkocsijel
13. Nagyenyedi festő,

Munkácsy barátja (Géza)
15. ...-bugra, ugrándozás
17. ...-poetica, költői hitvallás
19. Osztrák, spanyol és norvég

gépkocsijel
23. Ezen a helyen
24. ... atyafiak (Mikszáth)

Függőleges:
1. Német helyeslés
8. Algériai kikötő város
2. Magyarországi együttes
9. Ételízesítő
3. Fékez
14. Becézett Orsolya
4. Járom
16. Kétszer fárad!
5. Kiütés a ringben.
18. Ellentétes kötőszó
6. Portéka
21. Kettőzve: táplál
7. Japán város

(Téli Olimpiai Játékok színhelye)
22. Az előbbi !

A rejtvényt készítette: Szőcs Domokos tanár

10. Mi az EKG és az EKG készülék? (Forrásanyag: Képes diáklexikon) (5 pont)

Összeállította Balogh Deák Anikó
tanárnő, Sepsiszentgyörgy


