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2. Tiszta, száraz kémcső aljára tegyél egy kiskanálnyi 
vízmentes kalcium-kloridot, vagy előzőleg fehérre iz-
zított réz-szulfátot. Egy cérnára kötözött vasszeget 
lógass a szilárd réteg felé, s zárd le a kémcsövet du-
góval. Ezután helyezd egy kémcsőállványba, s két hé-
ten keresztül figyeld a szeget. (2. ábra). 

 

3. Tégy egy vasszeget  száraz kémcsőbe, s tölts annyi 
benzint rá, amennyi elfedi a szeget. Zárd le a kém-
csövet, s helyezd a kémcsőállványba. 

 
2. ábra 

 
 

4. Forralj föl desztillált vizet, majd lehűlése után töltsd 
egy kémcsőbe, amibe előzőleg egy vasszeget tettél. A 
víz felé rétegezz kevés olajat, majd helyezd a kémcső-
állványba (3. ábra). 

 

5. Kémcsőbe tegyél vasszeget, s önts fölé csapvizet, 
amit előzőleg egy lombikban hosszasan rázogattál, s 
így telítődött levegővel. A kémcsövet helyezd az áll-
ványba a többi mellé. 

 

     
3. ábra 

 

6. Két kémcsőbe tegyél egy-egy vasszeget és önts fölé-
jük nagyon híg sósavat (10cm3 vízbe 1 csepp 10% só-
sav). Az egyik kémcsőbe a vasszeg mellé tégy egy 
rézdrót darabkát úgy, hogy érintkezzen a szeggel. A 
kémcsövet helyezd a kémcsőállványra. (4. ábra). 

 
 

4. ábra 
7. Készíts híg mosószóda oldatot. (50cm3 vízbe tégy egy késhegynyi mosószódát). 

Három kémcsőbe tégy egy-egy vasszeget. A második kémcsőben levő szegre 
csavarj egy cink vagy alumínium darabkát, a harmadikban levőre egy rézdrótot, 
majd töltsd fel a kémcsöveket a mosószóda oldattal. A három kémcsövet he-
lyezd a kémcsőállványra.  

 

Az állványon levő kémcsöveket két héten keresztül figyeld, s az észlelt változások-
ból vond le a következtetéseket! 
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Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
VIII. osztály   
1. Egy gépkocsi raklapjára folyamatosan rakják fel a télire szánt tüzelőt. Az ábra a ta-

lajra gyakorolt nyomás változását ábrázolja a nyomóerő függvényében. Mekkora felüle-
ten érintkeznek a kocsi kerekei a talajjal? (3 pont) 
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2. Ha egy ásóra testsúlyunkkal ránehezedünk, az mélyen a talajba süllyed. Hasonlítsd 

össze a nyomást az ásó 5 cm2-es élére nehezedéskor, illetve két lábon állás esetén! Az 
ember tömege 60 kg, egy talp felülete 1 dm2-es. (3 pont) 

 
3. Töltsd ki a táblázatot! (2,5 pont) 
 

 P (MW) P (kW) P (W) 
1.  5  
2. 0,12   
3.   1,5·106 
4. 0,25   
5.  4,2·104  

  
4. Két személyautó indul el egymással szemben. Az egyik 60 km/h, a másik 12  m/s 

állandó sebességgel halad. Az indulási pontok 9,56 km-re vannak egymástól. Hány perc 
múlva találkoznak? (3 pont) 

 
5. Mekkora a víz nyomása a tengeralattjáró ajtaján, ha 100 m mélyen van a felszín 

alatt, s a tengervíz sűrűsége 1030 kg/m3 (3 pont) 
 
6. Dinamóméter segítségével megállapítottuk, hogy a vízbe merülő testre ható fel-

hajtóerő 120 N. Mekkora a test által kiszorított víz térfogata? (3 pont) 
 
7. Egy úszó fahasáb 0,5 l vizet szorít ki. Mekkora a súlya? (3 pont) 
 
8. A levegő nyomása normál állapotban egy 76 cm magas higanyoszlop nyomásával 

egyenlő. Hány Pa ez a nyomás? Hány méter magas vízoszlopnak ugyanekkora a nyomá-
sa az edény alján? (ρHg =13600  kg/m3 ; ρH2 O =1000  kg/m3) (3 pont) 

 
9. Mekkora értéket mutat az áramkörben az ampermérő és miért? (3 pont) 

 
10.Töltsd ki az alábbi táblázatot!  
Válaszolj a kérdésekre a táblázat adatai alapján! (5,5 pont) 
 

 U (V) I (A) R (Ω) 
1. 110 2,5  
2. 220  44 
3.  1,25 44 
4. 110 5  
5.  10 22 
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a).  Hogyan változik a fogyasztón átfolyó áram erőssége, ha a kivezetésein mért fe-
szültség kétszeresére nő? 

b).  Mit tudsz a fogyasztón mérhető feszültség változásáról, ha a rajta átfolyó áram 
erőssége a felére csökken? 

c).  Mit tudsz a fogyasztók ellenállásáról, ha ugyanakkora feszültségű áramforrásra 
kapcsolva őket, az egyiken kétszer nagyobb erősségű áram folyik át? 

d).  Mit tudsz a fogyasztó kivezetésein mért feszültségről, ha a rajta átfolyó áram 
erőssége kétszeresére nő? 

e).  Mit tudsz két fogyasztó ellenállásáról, ha az egyiken átfolyó áram erőssége és a 
kivezetésein mérhető feszültség is kétszeres, mint a másik fogyasztó esetén? 

f).  Mit tudsz az áramkörben folyó áram erősségéről, ha a fogyasztót egy feleakkora 
ellenállású fogyasztóra cseréljük ki? 

 
(18 pont) 
 

Sz. Kérdés Válasz 
1. Minek a mértékegysége és miért a  kg ⋅m2/s2 ?  
2. Az R·I szorzat is megadja az elektromos ...  mert ...  
3. Miért nem lesz higanyos egy test, ha higanyba mártjuk?  
4. Miért sűríthető a gáz?  
5. A molekulák az anyagban állandó mozgásban vannak. Ezt milyen mozgás-

nak nevezünk és miért? 
 

6. Bánki Donát (1852 -1922) kiváló munkát végzett. Milyen tudonány területén?  
7. A vízimalom mit hasznosít és hová szerelik?  
8. Mi a folyadéksajtó törvénye és miért?  
9. Ugyanakkora magasságú higany- és vízoszlop nyomása közül melyiké na-

gyobb és miért? 
 

10. A p⋅S kifejezés mit ad meg és miért?  
11. 10 liter víz 20 m magasról zuhan alá!  

Mekkora a munkavégzése, ha az energia 60%-a alakul át? 
 

12. Descartes René (1596 -1650) francia filozófus, természettudós és matemati-
kus neve latinosan ... és híres mondása: 

 

13. Magdeburg polgármestere 1654-ben történelmi kísérletet mutatott be. Mi a 
neve a polgármesternek és melyik kísérletről van szó? 

 

14. Miért van a folyam-tengerjáró hajókon két merülési csík?  
15. A sivatagban a szelet melegnek érezzük és nem hűt! Miért?  
16. Egy gumiszál rugalmassági állandója 5 N/m. Mit jelent ez?  
17. Az elemi elektromos töltés értéke 1,6⋅10-19 C. Minek ekkora a töltése és miben 

különböznek egymástól? 
 

18. Mekkora a töltésmennyisége és milyen 10 20 elektronnak?  
 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 

 


