
208 2005-2006/5 

Alfa-fizikusok versenye 
2002-2003. 

 
VIII. osztály – IV. forduló 
 

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont)  
a). Miért képződik köd elsősorban a városok és a falvak felett? 
b). Miért érzünk meleget, ha a kezünkre lehelünk, és hideget, ha ráfújunk? 
c). Miért fut ki a forrásban levő tea, kakaó, tej? 
d). Miért azon az oldalon párásodik az ablak, ahol melegebb van? 

2. Két, ugyanolyan izzólámpát kapcsolunk párhuzamosan egy 3 V feszültségű áram-
forrásra. Mekkora feszültségű áramforrást válasszunk, hogy az izzók soros kapcsolása 
esetén is ugyanakkora legyen az áram erőssége, mint amekkora az előző kapcsolásnál a 
főágban volt? (Az izzók ellenállását tekintsük állandónak!) (5 pont) 

 
3. Madarak. Egy humoros rajzot látunk. Magyarázzuk meg a két madár különböző

viselkedését!  (3 pont) 
(Öveges József: Fizikaverseny 1991) 

 

4. Egy tekercset 0,8 mm átmérőjű réz vezetőből készítenek. A menetek hézag men-
tesen egymás mellé vannak elhelyezve a 40 cm hosszú és 4 cm átmérőjű tekercsen. Ha-
tározzuk meg a réz vezető hosszát és ellenállását! (5 pont) 

5. Egy  rézdrót súlya 4 N ellenállása 10 Ω A réz sűrűsége 8,6⋅103 kg/m3, fajlagos 
ellenállása  1,7⋅10-8 Ωm. Határozd meg (5 pont) 

a). a huzal hosszát, b). a huzal keresztmetszetét, c). a huzal átmérőjét 
 
6. Egy cm3 réz vezetőben a vezető elektronok száma 8,4⋅1022. Az egy mm2 kereszt-

metszetű vezetőben mekkora az áthaladó áram erőssége, ha az elektronok haladási se-
bessége 7,5⋅10-3 cm/s. (5 pont) 
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7. Mekkora kell legyen a generátor elektromotoros feszültsége, ha belső ellenállása 
0,5 Ω és egy 100 m távolságban levő lakásban kell a 220 V-ot biztosítania. Az áramerős-
ség 15 A, ha 2 mm átmérőjű réz vezetőn keresztül táplálja a generátor árammal a lakást. 

m
mm

Cu

2
017.0 Ω=δ (5 pont) 

 
8. Mekkora a nitrogén atomban levő pozitív és negatív töltésnek nagysága? Miért 

semleges kívülről egy atom? (4 pont) 
 
9. Rejtvény. A „rejtett“ hő (6 pont) 
A halmazállapotváltozásokat kísérő átalakulási hő régebbi elnevezését tudod meg, 

ha sikerül kapcsolatba hoznod a latin szállóige hiányzó szavát a fizikával! Ez a szó a bű-
vös négyzetben „rejtőzik“..............anguis in herba. 

 
1.  Régész öröme 
2. A szerelmi költészet múzsája 
3. A „rejtőző“ szó. 
4. Attila névváltozata 
5. Vallásos tiszteletben részesített tárgy. 

10. Írj le olyan esetet, mellyel találkoztál a mindennapokban és elektrosztatikával le-
het magyarázni.  (4 pont) 

VII. osztály – V. forduló – Döntő

1. Hány méterrel több az alábbi felsorolt néhány távolság 300 dm-nél?  (3 pont) 
a). 55 m                                                          d). 30500 mm 
b). 6000 cm                                                    e). 3/4 km 
c). 0,5 km                                                       f). 75 m 
 
2. Állítsd csökkenő sorrendbe az alábbi mennyiségeket!  (3 pont)  
50 kg;    0,08 q;    350 dkg;    9,6 t;    451 kg;    3006 dkg;    91 kg;    20042 g. 

3. Töltsd ki a táblázatot!   (3 pont) 
S (km2) S (m2) S (cm2)

1. 50 000 
2. 1,5 
3. 4
4. 1000 
5. 12 000 000 
6. 0,009 

4. Rendezd csökkenő sorrendbe az alábbi mennyiségeket! (3 pont) 
1,03 g/cm3; 9 kg/dm3 ; 10500 kg/m3 ;
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0,09 kg/m3 ; 8,9 g/cm3 ; 2400 kg/m3

5. Tedd ki a mennyiségek közé a megfelelő relációjeleket  (2 pont) 
500 J....................1  MJ                                      3,6 MJ.................  360000 J 
12 kJ....................0,12 MJ                               186,25 kJ   ..............  18625 J 
6. A villám fényének észlelése után 5 másodperc múlva halljuk a mennydörgést. 

Mekkora a távolság a szemlélő és a villám keletkezésének helye között? 

(2pont) 
 

7. Hány literes tartályban fér el 45 tonna tüzelőolaj?  

(3 pont) 
8. A kétoldalú emelő egyik oldalán, a tengelytől 35 cm távolságban 25 N és 55 cm 

távolságban 45 N erő hat. Mekkora távolságban lehet ezeket az erőket a másik oldalon 
50 N erővel egyensúlyozni?   (4 pont) 

 
9. A cölöpverés teljesen rugalmatlan ütközésnek fogható fel a verőkos és a cölöp 

között. A verőkos tömege 450 kg, a cölöpé 400 kg. Mekkora munkát végez a gravitációs 
mező, miközben 1,2 m magasról leesik a kos a cölöpre? Mekkora a talaj ellenállóereje, 
ha az ütés következtében a cölöp 1 cm-t mélyed be a talajba?  (5 pont) 

 
10. Egy emelőgép motorja 1 kW-os. Mennyi idő alatt lehet ezzel a géppel 132 kg 

tömegű terhet 4 m magasra emelni, ha a folyamat hatásfoka 60 %?   (4 pont) 
11.  A Földön 10 kg tömegű hátizsákot tartunk a hátunkon. Mekkora tömegű háti-

zsákot tud az űrhajós a Holdon ugyanekkora erővel tartani?  (4 pont) 
12. A Nap fénye a Földre 8,3 perc alatt jut el. Meg tudja-e tenni a Nap Föld távol-

ságnak megfelelő utat a hangsebességgel haladó repülőgép egy nap alatt?  
 (4 pont) 
 

(10 pont) 
Sz. Kérdés Válasz 
1. Miért lehet a víz akár pohár akár tányér alakú? 
2. Miért hull ki a porosrongyból rázással a por? 
3. A borvizes flakon dugóját kézzel nem tudod levenni.  

Milyen fizikai módszerrel tudod megoldani? 
4. Egy autó hirtelen fékez. Mi történik az utasokkal és miért? 
5. Leesel a földre és megütöd magad! Miért? 
6. Mikor jön létre Napfogyatkozás? 
7. Mikor volt nálunk utoljára megfigyelhető?
8. Ugyanakkora tömegű testeknél ha V1<V2, akkor a sűrűségeik? 
9. Miért reped meg a hideg üvegpohár, ha meleg vizet öntünk bele? 
10. A sík tükör a párhuzamos fénysugarakat ... 
11. A homorú tükör a párhuzamos fénysugarakat .. 
12. A sík párhuzamos lemezen keresztül haladva hányszor törik meg a fény 

és hol? 
13. Mikor halad keresztül egy sík párhuzamos lemezen megtörés nélkül egy 

fénysugár? 
14. Ha egy tárgy a homorú tükör előtt az F és 2F között van, akkor a kép 
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15. Egy űrhajós tömege a Földön 90 kg. Mekkora a tömege és a súlya a Hol-
don? 

16. Egy nagy kődarabot hogyan lehet könnyebben 2-3 m-rel távolabb tolni és 
miért? 

17. Gördeszkán áll egy fiú, kezében egy követ tart. Mi történik, ha elhajítja a 
követ és miért? 

18. Mi a sötétkamra és minek az alapja? 
19. Mi a megfelelője idegen kifejezéssel 

a). kézinagyító; b). szemlencse; c). fénytan  
d). széttartó fénynyaláb; e). gyújtópont 

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

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
 

f
r
el adat megol dok 
ovat a

Kémia 
 
K. 493. Egy bizonyos tömegű sót háromszor akkora tömegű vízben oldottak. 

Hány gramm oldott sót tartalmaz 150g ilyen módon készített oldat? 
 
K. 494. Egy szén-dioxiddal töltött gázpalackban a gáz sűrűsége 29,5g/dm3. A gáz-

palack olyan teremben található, ahol a légtér standard állapotú. Számítsd ki: 
a)  a palackban a gáznyomást 
b)  a palack szelepét nyitva felejtve hosszabb ideig, mekkora tömegű gáz illant el? 
 
K. 495. Egy kétvegyértékű fém oxigént és szenet tartalmazó vegyületéről a követ-

kezőket tudjuk: 
a)  28,57%-a a tömegének a fém 
b)  4,2g tömegű mintájában 3.1022 darab szénatom és 0,15mol oxigén van. 
Határozd meg a vegyület nevét! 
 
K. 496. Tömény kénsavval reagáltattunk 

egy kémcsőben található széndarabkát. Az ábra 
szerint a reakcióterméket 15cm3 1M töménysé-
gű KMnO4 oldatba vezettük. Mekkora volt a 
széndarabka tömege, ha az oldat elhalványult a 
sztöchiometriai viszonyoknak megfelelően? 
 


