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Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VII. osztály – II. forduló  
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért nem lehet ablaküvegen át lebarnulni? 
b). Miért nem láthatunk szivárványt délben? 
c). Miért látunk szivárványszíneket, ha madártollon keresztülnézünk? 
d). Miért nem szerepel barna szín a szivárvány színei között? 
 

2. Töltsd ki a táblázatot  (4 pont) 

 

 3. Töltsd ki a táblázatot (4 pont) 

 
 

4. Rendezd az alábbi mennyiségeket csökkenő sorrendbe! (4 pont) 

 
 

5. Alakítsd át! (4 pont) 
82 kg = .................... g; 
32 dkg = .................. g; 
218 kg = .................. q; 
11,42 q =   .............. kg; 
0,01 t =   ................. kg; 
1002 g =   ................ dkg; 

 

0,7 q =  .................... kg; 
2,2 kg = ................... dkg; 
31 q = ...................... kg; 
81 g =   .................... kg; 
0,2 kg =   ................. dkg; 
33 kg = .................... t; 

 
 
 
 

6. Egy öntöttvas test külső térfogata 5,6 dm3, tömege 38,2 kg. Van-e lyuk benne? 

Ha igen, mekkora a térfogata? ( 37000
m
kg

öntöttvas =ρ ) (5 pont) 
 

7. Egyenes vonalban haladó autó egy bizonyos utat egy bizonyos idő alatt tesz meg. 
Ha a sebessége 24 km/h-val csökken, ugyanazt az utat kétszer annyi idő alatt teszi meg. 
Mekkora volt az autó sebessége? (5 pont) 

 

8. Egy bicikli sebessége 36 km/h. A nagyobb kerekének sugara 50 cm, a kisebbé 
40 cm. Hányszor fordulnak a kerekek 10 perc 58 s alatt? (5 pont) 
 

9. Rejtvény. MUMO PERUT BELEPI! 
Mi az a „mumo“? Ne törd a fejed, semmi! A fenti anagrammá-

ban egy latin kifejezés rejtőzik, amely kapcsolatba hozható a képen 
látható festővel, és természetesen a fizikával is. Miben áll ez a hár-
mas kapcsolat? (6 pont) 

készítette: Szőcs Domokos tanár  
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10. Gyakran tapasztalhatod, hogy nem mindig felel meg a valóságnak az amit látunk. 
Ilyenkor optikai csalódásról beszélünk. Adj  4 példát és magyarázd a csalódást. (5 pont) 

 
VII. osztály – II. forduló  

 
1.  (8 pont) 
a). Az üveg és a szurok nem szilárd, hanem  .......  halmazállapotú, csak nagy a  ...... , 

így a molekulák egymáson  ....... 
b). Mocsaras területeken a nád aratásakor  ........  gumikerekű járműveket használnak. 

Miért? 
c). A gázok nyomása nem súlyból származik, hanem abból adódik  ........ 
 

d). A kukorica pattogtatásának mi a titka? 
 

2. A folyadéksajtó nagy dugattyújának felülete 0,3 m2, a 
kis dugattyúé 20 cm2. Ha a kis dugattyúra 490 N erővel ha-
tunk, mekkora a préselési erő? (4 pont) 
 

 
3. Egy folyadéksajtó kis dugattyújának felülete 4,2 dm2, a nagy dugattyúé 0,7 m2. Ha a 

kis dugattyú elmozdulása 40 cm, mennyit emelkedik a nagy dugattyú? (nézd a rajzot is) 
 (4 pont) 
 

4. őolajat 400 m mélységből 8832 W-os motoros pumpával szivattyúzzák ki, mely-
nek hatásfoka 80%. Mekkora a pumpa napi kőolajtermelése? (24 óra alatt, tonna meny-
nyiségben kifejezve) (5 pont) 

 

5. Határozd meg, mekkora a nyomás az alábbi esetekben az edények alján, ha mind-
három edényben 8 cm a folyadékoszlop magassága! (5 pont) 

 

 
6. Írd be a táblázat hiányzó adatait! (6 pont) 

 
7. 10 liter víz 20 m magasról zuhan alá! Ha a teljes energiamennyiség hővé alakulna, 

mekkora hőmennyiség keletkezne? (4 pont) 
 

8. Egy vasdarab méretei: 1 m, 20 cm és 30 cm. Mikor 200 C°-ra melegítettük fel, be-
ledobjuk 10 C°-os vízbe, mely 40 C°-ig melegedett fel. Mennyi víz van az edényben? 

 (4 pont) 
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9. Rejtvény: (4 pont)
U ESTIG MOCOROG! 
Ki az az „U“? Ne törd a fejed, senki! A fenti anagram-

mában egy latin szállóige rejtőzik, amely a képen látható ma-
tematikustól származik. Kiről van szó, és milyen nemzetisé-
gű volt ő? Mi a latinosított neve? Milyen fizikai eszköz viseli 
a nevét? Hogy szól a szállóige magyarul? 

 

készítette: Szőcs Domokos tanár
 

10. 1654-ben ........ , Magdeburg ........  a regensburgi Birodalmi Gyűlés előtt történel-
mi kísérletet hajtott végre. melyik az? (Írj röviden róla!) (6 pont) 

 
A kérdéseket a verseny szervezője  

Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 554. 2,64g tömegű fémminta vízzel reagálva ugyanakkora térfogatú hidrogént fej-
leszt, mint 0,06 mólnyi kálium kénsavoldatból. Határozd meg a kétvegyértékű fém 
atomtömegét! 

 

K. 555. Egy háromvegyértékű fém oxidjából 80,0g reagál maradéktalanul 100mL 
15M-os kénsav-oldattal. Melyik fém oxidját használták a reakcióhoz, mi a vegyi képlete? 

 

K. 556. A nikel(II)-klorid hat molekula vízzel kristályosodik. A kristályos sóból 
23,8g-ot 56,2g vízben oldották, majd az oldatot addig párologtatták, míg az oldószer fe-
le elpárolgott. Mennyi volt az oldás után, illetve a bepárlás után a sóoldat tömegszázalé-
kos töménysége?  

 

K. 557. Egy kétvegyértékű fém 18g tömegű darabkája sósavval reagálva ugyanolyan 
térfogatú gázt szabadít fel, mint 8,1g alumínium 20%-os nátrium-hidroxid oldattal való 
teljes reakciója során. Válaszolj az alábbi kérdésekre: 

a) Mi a vegyjele a kétvegyértékű fémnek? 
b) Mekkora tömegű 25%-os sósavra volt szükség a teljes reakcióhoz 
c) Mekkora tömegű nátrium-hidroxid oldatra volt szükség 
d) Amennyiben a teljes reakciókhoz a fenti számításaid szerinti oldatmennyiségeket 

használták, mekkora volt a keletkezett sóoldatok tömeg %-os és moláros töménysé-
ge, ismerve, hogy a sósavval nyert oldat sűrűsége 1,3g/cm3 , a másiké 1,5g/cm3.   

 

K. 558. Sósavval elegyítve a kalcium-karbonátot, illetve az ólom-dioxidot, azok gáz-
képződés közben oldódnak.  

− Milyen  gázok és mekkora mennyiségben fejlődnek, ha 100cm3 10M-os oldatot 
(ρ = 1,18g/cm3 ) használtak mind a két vegyület esetében a teljes reakcióra? 

− Mivel magyarázható, hogy az azonos térfogatú gáz fejlődéséhez az ólom-dioxid ese-
tében kétszer akkora sósav mennyiségre van szükség, mint a másik vegyületnél? 

 


