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else writeln(g, 'figyelo: ', f:4, ' korte: ', korte); 
 delay(10); 
 inc(i); 
 end; 
 Close(g); 
 readln; 
end. 

Kovács Lehel István 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – III. forduló 
�

1.  Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért van árapály? 
b).  Miért van különbség az űrhajós súlya és tömege között? 
c). Miért helyeznek szállításkor hengeres vasrudakat a páncélszekrény alá? 
d).  Miért közlekednek az utasszállító repülőgépek nagy magasságban? 

 
2. Egy rugó a ráakasztott 10 dkg-os tömeg hatására 2 cm-t nyúlt meg. Mekkora a 

rugó álladója? Hogyan nyúlna meg 0,5 kg tömegű test hatására? (4 pont) 

3. A súly. (3 pont) 
a).  Milyen erők hatnak a nyugalomban levő pohárra? Jelöld az 

ábrán az erőket! 
b).  Ábrázold a pohár esetén azt az erőt, amelyet a pohár fejt ki 

az asztalra! 
c).  Hogyan nevezzük a pohár által az asztalra kifejtett erőt? 

 

4.  a). Egy testet rugóra rögzítünk fel. Rajzold be a test által a rugóra kifejtett erőt!  
b).  Mit nevezünk súlynak? (6 pont) 
c).  Mikor van egy test a súlytalanság állapotában? 
d).  A súlytalanság állapotában lévő testre hat-e valamilyen erő?

Miért? 
e).  A rugós erőmérő a gravitációs kölcsönhatástól származó 

erőt mutatja vagy a test súlyát? 
f).  „38 kiló vagyok” – szokás mondani, ha valaki a testsú-

lyunk után érdeklődik. Helyesen válaszolunk a feltett kér-
désre? Miért? 

 

5. 
a). Írd be a szem részeit az ábrába! b). A szem mely hibáira utalnak az ábrák? 
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c). Milyen tükröket ismersz? 
 

6.  (4 pont) 
a).  Kezeddel üss rá a padra! Fejtettél-e ki erőhatást?  

Mi lett a következménye? 
Éreztél-e a pad részéről a kezeden hatást? 

b).  Labdát dobunk falnak. Rajzold be a labdára, illetve a falra 
ható erőket! 

c).  Gördeszkán áll egy fiú, kezében nehéz labdát tart. Mi tör-
ténik, ha a labdát elhajítja?  
Hogyan magyaráznád a jelenséget? 

7.  Az egyforma számmal jelzett dinamóméterek egyformák. 
a).  Egyforma vagy különböző értéket mutatnak az egy szin-

ten levő dinamométerek?  
b). a legalsó dinamométer 0N-t mutat, a második szintiek 

D2=0,4N; a harmadik szintiek D3=0,6N; a negyedik szin-
tem az egyik D4=2,7N mutat. Határozd meg mindenik 
fajta dinamóméter súlyát. (6 pont) 

8.  Lehetséges-e a rajzon látható eset?
a).  Ha igen, miért?  
b).  Mekkora erő hat a fonalra, ha a golyó tömege 400 g? 
 

9. Rejtvény. (6 pont)  
Találd ki a feltalálót!? 
1. A zöldfoki szigetek egyike 
2. Feleség 
3. Török nyelvű nép 
4. Ászokhordó nyílása 
5. Részlet 
6. Ultrarövid hullám, röv. 

 

10. 2002. nov. 19-én hajnalban egy különleges égi jelenségnek voltunk tanúi.  
Mi volt ez és miért jött létre! (4 pont) 

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
 


