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Jó böngészést! 
 

f á airk csk
 

Alfa-fizikusok versenye 

2003-2004. 
 

VIII. osztály – I. forduló  
 

1. Szókaméleon! (8 pont) 
a).  Ha akarom fizikai jelenségek leírása vagy összegezése, amely alól nincs kivétel. 

Ha akarom emberek által alkotott áthágható, megszeghető szabály. 
b).  Ha akarom az anyag mennyisége. Ha akarom, emberek sokasága. 
c).  Ha akarom egyszerű anyag. Ha akarom elektromos tápegység. 
d).  Ha akarom fényforrás. Ha akarom gyümölcs. 
 
2. Adott az alábbi grafikon, amely az erő változását tünteti fel a megtett út függvé-

nyében. Számítsátok ki a mozgás során az erő által végzett mechanikai munkát. 
 (3 pont) 
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3. Egy körlap egy tengely körül foroghat. Két erő hat rá, amelyek ellenkező irá-
nyokba fordíthatják: F1 = 20 N, b1 = 30 cm, F2 = 40 N, b2 = 20 cm. (F = erő, b = az 
erő karja). Egyensúlyban van-e a körlap? Magyarázd meg! Javasolj lehetőségeket az 
egyensúly megvalósításához. (5 pont) 

4. Egy pontszerű testre 6 – egy síkban levő – erő hat: F1 = 1 N, F2 = 2 N, F3 = 3 N, 
F4 = 4 N, F5 = 5 N és F6 = 6 N (ebben a sorrendben). Az erők közötti szög 60°. Milyen 
irányba és mekkora erő hatására fog elmozdulni a test? (5 pont) 

5.  10 kg, – 5°C hőmérsékletű jeget 100°C hőmérsékletű gőzzé alakítunk. Hány ki-
logramm koksz elégetésével tudjuk biztosítani ezt a változást? Az energia-veszteségektől
tekintsünk el. (5 pont) 

6. Hasonlítsd össze a teljesítményeket! (4 pont) 
a). Két szivattyú közül az egyik 10 perc alatt végez el ugyanannyi munkát, mint a 

másik 15 perc alatt. 
b).  Az első villanymotor 2-szer annyi munkát végez ugyanannyi idő alatt, mint a 

másik. 
 

7. A dízelmozdony 80 kN erővel vontatja a szerelvényt. A vonat 0,5 óra alatt teszi 
meg a 36 km hosszú utat.  (6 pont) 

a).  Mekkora munkát végez a mozdony motorja? 
b).  Mekkora a teljesítménye? 
c).  Mekkora a vonat sebessége? 
 

8. Az emelődaru 500 darab téglát emel fel 8 m magasra. Egy tégla adatai: 5 cm x 10 
cm x 20 cm, sűrűsége 2600 kg/m3. Mekkora a végzett munka? (4 pont) 

9. Rejtvény:� (4 pont) 
A meghatározások alapján töltsd ki az alábbi háló függőleges sorait. A jelzett vízszin-

tes sorokban két idegen kifejezést találsz, amelyek elválaszthatatlanok egy középkori 
olasz fizikus nevétől. Mi az idegen szavak jelentése és melyik fizikusról van szó? 

1) Féldrágakő. (JÁSPIS) 
2) Beszterce megyei kisváros. 
3) Női név. 
4) Bizonytalan, határozatlan. 
5) Járművön közlekedik. 
6) Rovátkoló. 
7) Polarizál. 
8) Becézett Ilona. 
9) Fogatos. 
10) Erre a helyre nagyot üt. 

 

A rejtvényt 
Szőcs Domokos tanár készítette 

 

10.  Írj röviden a PIONEER (10-11) amerikai bolygóközi szondák útvonláról, céljáról. 
 (6 pont) 

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


