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m^.SetM(1, 3, 10); 
 m^.SetM(1, 3, 20); 
 m^.SetM(1, 2, 30); 
 m^.SetM(4, 3, 7.5); 
 m^.SetM(3, 2, 3.5); 
 for i := 1 to 4 do 

begin 
for j := 1 to 3 do 
write(m^.GetM(i, j):6:2); 

 writeln; 
 end;

dispose(m, Done); 
 readln; 
end.

Kovács Lehel István 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VIII. osztály – V. forduló – döntő

1. Az alábbi távolságok különböző köröknek a sugarai.  
Válaszd ki a legnagyobb és a legkisebb kört a felsoroltak közül! (2 pont) 
r1| = 5,5 cm; r2 = 0,55 m; r3 = 55 mm; r4 = 5,5 m; r5 = 5,5-103cm 
r6 = 0,055 m; r7 = 5,5 dm; r8 = 0,0055 km; r9 = 0,55 mm. 
 
2. Hány köbcentiméterrel több, mint 100 l? (3 pont) 
V1 = 500 dm3; V2 = 4,5 hl; V3 = 0,5 m3;
V4 = 150000 cm3; V5 = 0,3 m3; V6 = 14 hl. 
 
3. Olvasd le az ampermérő által mutatott értéket, ha a műszer méréshatára (1,5 pont) 
a). 0,5 A;  b). 2,5 A 
a) ................ A b) ................ A 

 

4. Írd be a megfelelő relációjeleket! (1,5 pont) 
U1<U2
R1=R2
I1 I2

U1=U2
R1>R2
I1 I2

U1=U2
R1=R2
I1 I2

5. Az ábrán látható elrendezésben a tolóellenállás harmadrészénél áll a csúszka. 
Mozdítsuk el a jelzett irányba a csúszkát úgy, hogy most a másik végétől legyen harmad-
résznyire. Hogyan változnak a mérőműszerek által felvett értékek? A tolóellenállás teljes 
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értéke 750 Ω, az áramforrás feszültsége 150 V. (A mérőműszerek ellenállása, az úgyne-
vezett belső ellenállás elhanyagolható.) (5 pont) 

6. Rendezd növekvő sorrendbe az alábbi mennyiségeket! (2 pont) 
0,25 kPa;       12; N/m2 0,01 MPa;        50 Pa;        0,15 N/dm2

7. Töltsd ki az alábbi táblázatot! (2 pont) 
 

U(V) 1,875 5,625 3,75 
I(A) 0,075 0,03 0,045 

8. 3 mm2 keresztmetszetű, 1200 méter hosszú alumíniumhuzalból ellenállást készí-
tünk, és 54 V feszültségű áramforrásra kapcsoljuk. Ugyancsak ellenállást készítünk 0,5 
mm2 keresztmetszetű, 800 méter hosszú krómnikkel huzalból is. Ezt mekkora feszült-
ségű áramforrásra kell kapcsolni, hogy ugyanakkora erősségű áram haladjon át rajta, 
mint az előző alumíniumhuzalon? (5pont) 
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9. A világ legnagyobb léghajóját Zeppelin építette Németországban 1938-ban. A 
léghajó tömege 213,9 t, térfogata pedig 199981 m3volt. (5 pont) 

a)  Mekkora felhajtóerő hatott a léghajóra az induláskor a Föld felszínén?  
 A levegő sűrűsége a Föld felszínén 1,29 kg/m3

b) Mekkora felhajtóerő hatott a léghajóra akkor, amikor nagy magasságban lebegett?  
c)  Mekkora volt a levegő sűrűsége ott, ahol a léghajó lebegett? 
 
10. Hány ohm az eredő ellenállás az A és B pontok között? (2 pont) 

11. 60 db, egyenként üzemi hőmérsékleten 9 Ω-os, 0,2 A-es zsebizzót sorba kapcso-
lunk. Rá lehet-e ezt a sort kötni a 220 V-os hálózatra?  

Számítással igazold állításodat! (4 pont) 

A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 

 


