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Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VIII. osztály   
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért forog a fűtött kályha tetejére állított papírkígyó? 
b). Miért áll bordákból a fűtőtest? 
c). Miért szárad gyorsabban a szeles időben kiteregetett ruha? 
d). Miért kezd el ugrálni a vízcsepp, ha a tűzhely forró vasára ejtjük? 
 
2. Három pontszerű, elektromosan töltött test az ábra szerint helyezkedik el. Az A és 

C testek helyzete rögzített, B elmozdulhat. Töltéseik: q1 = 3.10-6 C és q3 = 9.10-6 C. Ha-
tározzuk meg a q2 töltés elmozdulási irányát, amikor szabadon engedik. (4 pont) 

 
3. Ha egy hengeres vezető sugarát kétszeresére növeljük, hogyan kell megváltoztat-

nunk a hosszát, hogy elektromos ellenállása ne változzék? (vezesd le matematikailag!)  
 (4 pont) 
 
4. Egy tanuló adott áramkörre az I = f(t) grafikont szerkeszti meg és az ábrán látha-

tó görbét kapja. Mennyi elektromos töltés haladt át az áramkörön az első három perc-
ben? Hát a következő két percben? (5 pont) 

 
 
5. Egy izzólámpa sarkain a feszültség 3,2 V. Hány elektron halad át az izzószál adott 

keresztmetszetén, ha az elektromos tér által végzett mechanikai munka 1 J? (5 pont) 
 
6. Egy akkumulátor elektromotoros feszültsége 25V, belső feszültségesése 1 V. A 

külső áramkörben 20 perc alatt 3600 C töltésmennyiség halad át. (6 pont) 
a). Mekkora a kapocsfeszültség? b). Az áram erőssége? c). Mekkora mechanikai 

munka  szükséges a töltésmennyiség átszállítására a külső áramkörön? 
 
7. Hány elektron halad át a vasaló ellenállásának keresztmetszetén másodpercen-

ként, ha 4,8 A az áram erőssége? (4 pont) 
 
8. Milyen fizikai jelentése van a besatírozott területnek és miért? (4 pont) 
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9. Rejtvény. Irodalom és fizika. (6 pont) 
Írd be az üres négyzetekbe a számoknak megfelelő betűket (ugyanaz a szám ugyanaz 

a betű). Segítségedre van a költő neve és a meghatározásokra adott válaszok. Hogy szól 
az idézet és milyen fizikai vonatkozása van? 

 

 
A rejtvényt  Szőcs Domokos tanár készítette 

 
10. Sima falfelülethez szoríts vékony papírlapot! Gyors, egymásutáni mozdulatokkal 

simítsd a falhoz a lapot, majd engedd el. Értelmezd a látottakat! (Írj röviden a jelenség 
megfigyeléséről, leírásáról, jelentéséről!) (5 pont) 

 
A kérdéseket a verseny szervezője Balogh Deák Anikó állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
 
 
 
 


