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Alfa-fizikusok versenye 
2002-2003. 

 
VII. osztály – I. forduló 

 

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a).  Miért lehet egy pohárból kiöntött víz akár tányér alakú, akár váza alakú, attól 

függően, hogy tányérba, vagy vázába öntöttük át? 
b).  Miért rázzuk ki portörlés után a porrongyot? 
c).  Miért csak rúddal szabad vontatni a fék nélküli, vagy a hibás fékrendszerű kocsit? 
d).  Miért húzható ki a beragadt üvegdugó az üveg nyakának melegítésekor? 
 
2. Álló vasúti kocsinak mozgó vasúti kocsi ütközik.  
Melyik a HAMIS állítás? (4 pont) 

1. Mindkét kocsi sebessége nő ................ , mert   ...................  
2. Mindkét vasúti kocsi mozgásállapota változik.......... , mert   ................  
3. Kölcsönhatás jön létre   ......................., mert ......................  
4. Az álló kocsi sebessége nő, a mozgó kocsié csökken, mert  ..............  

 
3. Melyik a HAMIS állítás és miért? (2 pont) 
1.    1 dm3 = 1000 cm3 3.    1 m3 = 1000 dm3

2.   10 liter > 1 dm3 4.    10 liter = 100 dm3

4. Jutka egy faágra kapaszkodva függeszkedik és ott nyugalomban van. Hasonlítsd 
össze Jutkára vonatkozóan a gravitációs erőt és a súlyt! (4 pont) 

A két erő megegyezik abban, hogy 
a)...................................................................................................................................................  
b)...................................................................................................................................................  
A két erő különbözik abban, hogy 
 
5. A villamoson A) és B) utas a rajzolt irányba kilendült. Elemezd a rajzot! Mi 

történt? (válaszolj igennel, hamissal és magyarázd) (4 pont) 
 

1. A villamos balra hirtelen elindult ........, mert   ..................  
2. A villamos jobbra hirtelen elindult ....., mert  ...................  
3. A villamos hirtelen megállt..................., mert   ..................  
4. A) és B) utas helyzete egyidőben nem jöhetet létre.  

A rajz helytelen, mert ......................................  
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6. Írd be a hiányzó mennyiségeket! (7 pont) 

m V ρ

120g 1. a)  
b) 10 cm3

3 g/cm3

20 cm32. a)  
b) 

80 g 
2 g/cm3

9 g/cm33. a)  
b) 90 g 

30 cm3

a). Egészítsd ki a táblázat 1 . a )  –  b) sorai alapján! 
A tömeg és a térfogat között  ……… arányosság van, ha a sűrűség állandó: 

ρ1=ρ2 ρ1=ρ2

m1<m2 V1<V2

ρ1 ρ2 m1 m2

b). Egészítsd ki a táblázat 2. a) – b) sorai alapján! 
A térfogat és a sűrűség között……… arányosság van, ha a tömeg állandó: 

m1=m2 V1=V2

V1<V2 ρ1<ρ2

ρ1 ρ2 m1 m2

c). Egészítsd ki a táblázat 3. a) – b) sorai alapján! 
A tömeg és a sűrűség között……… arányosság van, ha a térfogat állandó: 

V1=V2 ρ1=ρ2
m1<m2 V1<V2

ρ1 ρ2 ρ1 ρ2

7. 5 dm3 benzint, illetve 5 dm3 higanyt tartalmazó kannák közül melyiket tudnád 
felemelni? Választásodat indokold! (A benzin sűrűsége 0,7 g/cm3, a higany sűrűsége 
13,6 g/cm3.) (5 pont) 

1.   Egyiket sem. 
2.   A benzint tartalmazót. 
3.   A higanyt tartalmazót. 
4.   Bármelyiket. 
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8. Vas és alumínium fémszalagot összeszegecselünk, végét satuba fogjuk, középső
részét melegítjük. Mit tapasztalunk és miért?  (6 pont) 

 

Az „ikerfém-szalag” jobb oldali vége 
1 felfelé mozdul.   3. lefelé mozdul. 
2.  jobbra elmozdul.   4. változatlan helyzetű marad, csak a hőmérséklete nő.

9. Rejtvény.  
A megfejtés melegít (6 pont) 
Húzd ki a betűhalmazból (a lehetséges nyolc irányban) az 

alább felsorolt szavakat, majd olvasd össze folyamatosan a 
kihúzatlanul maradt öt betűt. Mi a megfejtés magyar neve? 
Minek, milyen felhasználásával működik? Írj pár sort szerke-
zetéről, lényegéről! 

ÁRAMLÁS HŐTÁGULÁS 

FAGYÁS HŰTÉS 

FORR MELEGÍTÉS 

FORRALÓ MESTER 

FORRÁS OLVAD 

FORRÁSPONT POZITÍV 

HŐMÉRŐ TERMIKUS 

HŐSUGÁRZÓ TERMOSZTÁT 

 

A rejtvényt készítette: Szőcs Domokos tanár 

10. 1999. augusztus 11-én egy különleges és nagyon ritka égi jelenségnek voltunk ta-
núi (te is, habár akkor még nem tanultál fizikát). Melyik az? Mi ennek a fizikai magyará-
zata? Írj pár sort ezen jelenségről! (4 pont) 

 
A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
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A bambusz 
A fűfélék családjába tartozó növény, amelynek 1200 fajtáját ismerik. A távol-keleti 

országokban az istenek ajándékának tekintik. Minek tulajdonítható ez az értékelése? 
Tarackos, indás ( bizonyos fajainak gumós) a gyökérzete, könnyen benépesíti termő-

területét, gyorsan fejlődő, nagy magasságú növény. Magassága 20 – 30m, Délkelet-
Ázsiában a 40m-t is eléri. Környezetminőségi szempontból jelentős tulajdonsága, hogy 
négyszer annyi oxigént termel mint más növény, s ugyanakkor sokkal több szén-
dioxidot köt meg. Rostjai hosszabbak mint a farostok. E tulajdonságai alapján nagyon 
alkalmas építőanyagnak, sporteszközök gyártására, biomassza termelésre és papírgyár-
tásra. Telepítése után 2-3 évre 1ha-ról 50t termelhető ki, amiből 30t papír nyerhető. Ez 
a hozam évenként nő, kb. 5 év után állandósul 90t/ha értékkel, amiből 40-50t papír 
állítható elő. Mivel rostjai hosszúszálúak, erősebb papír készíthető belőle mint a fákból. 
A cement csomagolásához alkalmazott papírzsákokat is bambuszrostokból gyártják. 

Az kiirtott őserdők helyére eukaliptuszt, s újabban bambuszt telepítenek. Az euka-
liptusz hátránya a bambusszal szemben, hogy magvai olyan mérgeket termelnek (bizo-
nyos fenol-származékok), melyek megakadályozzák más növényi magvak csírázását, s 
ugyanakkor vágási fordulója is nagy, 30év.  

M.E. 
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K. 456. Mekkora a relatív molekulatömege annak a gáznak, amelynek a normálál-
lapotban mért sűrűsége 3,17g/dm3 ?

Lehet-e ez a gáz szénhidrogén? Indokold a választ! 
 
K. 457. 5%m/m töménységű kénsavoldathoz 120mL 10%m/m-os nátrium-

hidroxid oldatot töltve semleges kémhatású elegyet kaptak.  
Mekkora volt a savoldat térfogata, ha sűrűsége 1,15g/cm3 ?

K. 458. Propánt oxigénnel 1:10 térfogatarányban kevertek egy zárt edényben, a ke-
verék nyomása 1atm volt 25oC hőmérsékleten. A keveréket meggyújtották. A reakció 
lejátszódása után az edénybe annyi 20%m/m  kalcium-hidroxid oldatot csepegtettek, 
míg megszűnt a csapadékképződés. A csapadékot leszűrték, szárítás után a tömege 
15,0g volt.  

Mekkora volt az edény térfogata, amelyben az égés történt?  
 


