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Alfa-fizikusok versenye

VIII. osztály – II. forduló
1. Gondolkozz és válaszolj! (Tarka-barka fizika) (8 pont)
a). Melyik ellipszis nagyobb a rajzon: az alsó vagy a felsõ belsõ ?
b). A dróthurok áthalad a jégtömbön. Miért?
c). Tûzoltás tûzzel (ellentûzzel). Miért fordul egymással szembe a két tûzfal?

a). b). c).

d). Latin nevén Perpetuum mobile, ami magyarul .............., ami nincs. Miért?
(Képet és leírást is közölhetsz egy elképzelt, de nem mûködõ készülékrõl).

2. Egy tengeralattjáró mentõ ajtaja 0,6 m2 területû .
a.) Mekkora erõvel lehet ezt felnyitni (figyelmen kívül hagyva az ajtó anyagának sú-

lyát), ha az ajtó 5 m mélyen van a tengervízben?
b.) Hogyan változna a felnyitáshoz szükséges erõ nagysága, ha az ajtó területét

0,4 m2 -re csökkentenénk? (4 pont)

3. A 200 m 2 keresztmetszetû dunai kirándulóhajó 1000 utast (átlag 80 kg tömegûek)
és 20000 t tömegû poggyászt vesz fel. Mennyivel süllyed mélyebbre a hajó megterhel-
ten, mint üresen? (4 pont)

4. Egy sugárhajtású repülõgép sebessége a hang sebességének 1,2-szerese. Mennyi
idõ alatt repülné körül a Földet az Egyenlítõ mentén? (4 pont)

5. Egy emelõ daru 30 kN erõvel 9 m magasra emeli fel az építõanyagot 0,5 perc
alatt. Hány kW és hány LE a daru teljesítménye? (4 pont)

6. Egy kg 0 0C-os jeget és 2 kg 100 0C-os vízgõzt összekeverünk. Milyen halmazálla-
potú anyagot kapunk, és mennyi lesz a hõmérséklete? (4 pont)

7. Egy repülõgép motorjának teljesítménye 650 LE. Hatásfoka 25%. Mennyi benzint
fogyaszt óránként, ha 1 kg benzin elégetésekor 45,98 MJ hõ szabadul fel? (5 pont)

8. Hogyan mûködik a Cartesius-búvár? (Írj részletes leírást a kísérleti eszközrõl, kö-
zölhetsz fényképet is). (3 pont)

9. Rejtvény: A díjazott páros. (8 pont)
Húzd ki az ábrából a lehetséges nyolc irányban (fel, le, jobbra, balra és átlósan) az

alábbi fizikusok nevét. Ha jól dolgoztál, a megmaradt betûket összeolvasva egy Nobel-
díjas francia házaspár vezetéknevét kapod megfejtésül.
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Kikrõl van szó és milyen felfede-
zésükért kaptak Nobel-díjat 1903-ban?

A rejtvényt:
 Szõcs Domokos tanár készítette.

10. Írj dolgozatot „Az állati elektromosság“ címmel egy fél ívlapnyi terjedelemben!

A kérdéseket összeállította a verseny szervezõje: Balogh Deák Anikó tanárnõ,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy

f
r
eladatmegoldok 
ovata

Kémia

K. 354.  Tekintsük az alumíniumot egyizotópos ( Al27
13  ) elemnek, a klórnak viszont

két izotópja van: 75%-ban Cl35
17  és 25%-ban Cl37

17 . Hány neutron található 4 mólnyi

alumínium–kloridban?

K. 355.  Egy tojás héjának 93 tömegszázaléka kalcium-karbonát. Tíz egyforma
tömegû tojáshéjat a sztochiometrikus aránynak megfelelõ mennyiségû 36,5%-os sósav
oldattal kezelnek, miközben az elegy tömege 44 g-al csökken. Határozzuk meg:
− egy tojashéj tömegét;
− a tojáshéj százalékos kalcium tartalmát
− annak a 0,18 g/ml CaCl2 tartalmú oldatnak a térfogatát, amelyet a fenti reakció

során nyertek.

K. 356.  Azonos tömegû oldott nátrium–kloridot és kalcium–jodidot tartalmazó ol-
dathoz fölös mennyiségû ezüstnitrát oldatot töltenek. A kiváló csapadékban mekkora a
sók mólaránya, hát a tömegaránya?

K. 357.  12 g tömegû, vasat, alumíniumot és ezüstöt tartalmazó ötvözetet 1 M-os
NaOH oldattal kezelve 6,72 dm3 normál állapotú H2 fejlõdött. Az elõzõvel azonos
tömegû ötvözet mintát 2M-os sósavoldattal kezelve a keletkezett H2 normál térfogata
8,96 dm3 volt. Határozd meg az ötvözet tömegszázalékos Ag tartalmát és a szükséges
2M-os sósavoldat térfogatát!


