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Alfa-fizikusok versenye 

2003-2004. 
 

VI. osztály – I. forduló  
 

1. Szókaméleon! (8 pont) 
a). Ha akarom együttes, ha akarom görög betű!
b). Ha akarom bolygó, ha akarom rajzfilmfigura! 
 
Mit jelent és miért? 
c). alfa és omega?     
d). mega ....;  giga....;  mikro ....;  nano .... 
 
2. Egy adott vonatkoztatási rendszerben egy megfigyelő tanulmányozta egy test 

mozgását. A mérési eredményekből a következő táblázatot állította össze  
(d=megtett út, t=mozgási idő) (4 pont) 

t[s] 0 1 2 3 4
d[m] 2 4 6 8 8

a). Készítsd el a mozgás grafikonját 
b). Mekkora volt a mozgó test sebessége a 3s és 4s között 
c). Mekkora utat tett meg az 1s és 3s között 
 
3. Egy bronzszobor tömege 20 kg. Mekkora a bronz sűrűsége, ha tömegének 84%-a 

réz, 10%-a cink és 6%-a ón? (Az ötvözéskor fellépő esetleges térfogatveszteségtől elte-
kintünk.) (6 pont) 

4. Válaszolj! (6 pont) 
a). A fénysugár merőlegesen érkezik a tükör síkjára. Mekkora a visszaverődési szög? 
b). A beeső fénysugár és a tükör síkja közötti szög 30°-os. Mekkora a visszaverődési szög? 
c). Hogyan verődnek vissza a síktükörre párhuzamosan érkező fénysugarak? 
d). Milyen képet látunk a síktükörben? 
e). Hogyan verődnek vissza a homorú és domború tükörről a párhuzamos fénysugarak?  
(készíts rajzot) 
 
5. (4 pont) 
a). Egy kísérletsorozat alkalmával azt tapasztalták, hogy a vándorsólyom, amikor 

áldozatára 30°-os szögben csap le, 270 km/h sebességet ér el. Hány m/s se-
bességnek felel meg? 

b).  Az eddigi leggyorsabb hadihajót (egy „rombolót”) a franciák építették. Egy 
1380 méteres szakaszt 60 másodperc alatt tett meg a tengeren. Mennyi volt a 
sebessége? 

 
6. Melyik a HAMIS állítás? (2 pont) 
− A gravitációs kölcsönhatás vonzásban és taszításban is megnyilvánulhat. 
− A mágneses kölcsönhatása vonzásban és taszításban is megnyilvánulhat. 
− Az elektromos kölcsönhatás vonzásban és taszításban is megnyilvánulhat. 
− A gravitációs kölcsönhatás csak vonzásban nyilvánul meg. 
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7. Válaszolj a kérdésekre! (6 pont) 
a). Mit mérünk? 

1. Karos mérleggel  
2. Mérőhengerrel  
3. Rugós erőmérővel  
4. Méterrúddal  

b). Minek a mértékegysége? 
1. m3

2. N
3. kg       
4. m

8. Két autó egymással szemben haladva frontálisan ütközik. Melyik az IGAZ állítás és 
miért? (4 pont) 

A két autóvezető az ütközéskor 
1. egymás felé lendül. 
2. egymással ellentétes irányba lendül. 
3. a nagyobb sebességgel érkező kocsi haladási irányába lendül. 
4. az üléshez viszonyítva nyugalomban marad. 

Melyik a HAMIS állítás? 
 

1. 100 g tömegű test súlya 1 N. 
2. 100 cm3 víz súlya 1 N. 
3. 10 N súlyú test tömege 1 kg. 
4. 10 N súlyú test tömege 10 kg. 

 

9. Rejtvény (6 pont) 
A meghatározások alapján töltsd ki a számok feletti négyzeteket. Minden szám egy-egy 
betűt jelent - ugyanaz a szám, ugyanazt a betűt. Ezután, a számoknak megfelelően he-
lyettesítsd az alábbi négyzetsort, ahol a fekete négyzetek szóközöket jelentenek: 

 

1. Nagyobb helyiség: 2. Reggel, világosodni kezd: 

3. Sűrű pára: 4. Vastag, posztószerű anyag: 

Megfejtésül, egy ókori görög tudóstól származó szállóigét kapsz. Kitől származik és 
milyen körülmények között hangzott el a mondás? 

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
 

10. Hányszor lenne nagyobb vagy kisebb a súlyod a Naprendszer bolygóin? Nézz 
utána mekkora a bolygókon a  gravitációs gyorsulása  és hasonlítsd össze a Földével.(4 pont) 

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


