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Alfa-fizikusok versenye 

 
VIII. osztály, V. forduló 
 
1. Merre áramlik a víz a csövekben? 

(Rajzolj az ábrára az áramlást mutató nyi-
lakat!) Miért? (Magyarázd) (3 pont) 
  

2. A vízbe dobunk egy alumínium és egy vasdarabot. Mindkettőnek ugyanakkora a 
térfogata. Melyikre hat nagyobb felhajtóerő? (3 pont) 

Indokold válaszodat! 
 

3. Melyik nyomás nagyobb?  
(Számítsd ki, és írd be közéjük a kisebb-nagyobb jelet!) (2 pont) 
Lovas kocsi Lánctalpas traktor 
F = 300 kN A = 80000 cm2 
A = 150 cm2  F = 40000 kN  
p =  ........ p = ........ 
Lovas kocsi nyomása ........ Lánctalpas traktor nyomása ........ 
 

4. Hogyan változik a nyomás? (3 pont) 
A. Ugyanakkora nyomott felület esetén: 
 ha növeljük a nyomóerőt, akkor a nyomás   
 ha csökkentjük a nyomóerőt, akkor a nyomás   

B. Ugyanakkora nyomóerő esetén: 
 ha növeljük a nyomott felületet, akkor a nyomás   
 ha csökkentjük a nyomott felületet, akkor a nyomás   

 

5. Adottak A, B, C, D és E azonos fémgömbök. Az A, C és E gömbök elektromo-
san töltöttek, értékük q = 3,2 μC a B és D gömbök semlegesek. Végezzük el a követke-
ző műveleteket: (5 pont) 

 az A gömböt érintjük a B-hez, majd eltávolítjuk. 
 a B-t érintjük a C-hez, majd eltávolítjuk. 
 a C-t érintjük a D-hez, majd eltávolítjuk. 
 a D-t érintjük az E-hez, majd eltávolítjuk. 
 az A, B, C, D, E-t összeérintjük, majd eltávolítjuk. 

Határozzuk meg a gömbök töltését mindenik művelet után. Számítsuk ki, hogy az 
„e” művelet után melyik gömb adott le elektront és mennyit? 

 

6. Egy edényben 200 g víz van. Ha forráspontig melegítjük, 66,96 kJ-lal nő a belső 
energiája. Mennyi volt a víz kezdeti hőmérséklete? (3 pont) 
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7. Állapítsd meg a grafikon alapján, hogy 
mennyi az átáramlott töltésmennyiség és elektron 
a vezetőn 100 s alatt! Mekkora ennek az áramnak 
az erőssége? (3 pont)

 
 

 
 
8. Két vezető közül az egyik 4,5 óra alatt 4860 C, míg a másikon 40 perc alatt 2880 

C az átáramlott töltés. Melyik vezetőben nagyobb az áram erőssége? (3 pont) 
 
9. Írd be a táblázat hiányzó adatait!  (3 pont) 

Q t / 
216000 C 3 h  

 45 min 30 mA 
10000 C  25 A 
945 C  450 mA 
6480 C 5 nap  

 3 nap 0.225 A 
 10 h 5μΑ 

  
 

 

10. Mekkora feszültséget jelez a voltmérő, ha 
méréshatára 

a). 5 V; b). 25 V (2 pont) 
 
11. Mekkora erővel tudjuk felemelni a víz alatt 

a 10 kg tömegű 2500 kg/m3 sűrűségű követ?  
 (5 pont) 

 

 
12. Egyenlőkarú mérleg egyik karjára 1 kg tömegű vasgolyót, másik karjára 1 kg tö-

megű alumíniumgolyót függesztettünk. Fennmarad-e az egyensúly, ha mindkét gömböt 
egyidejűleg vízbe merítjük? (Számítással igazold)  (5 pont) 

 

 
A kérdéseket a verseny szervezője, 
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