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Alfa-fizikusok versenye 

 
VII. osztály, I. forduló 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Mit használnak a földrajztudósok egy hely pontos meghatározásához? Add meg 

településed pontos helyét a térképen! 
b). Jelöld X-el azokat a testeket, amelyek mozognak a Földhöz képest! 
□ mesterséges hold  □ Nap  □ Hold 
□ Vénusz   □ Himalája  □ meteorit 
c). Mik a kozmikus sebességek? Mekkora az első, második és harmadik értéke? 
d). Fejezd ki a kozmikus sebességeket m/s-ban! 
 
2. Kutass néhány jellegzetes sebességérték után: (5 pont) 
a).  a hang terjedési sebessége levegőben: ....................................................  
b). a fény terjedési sebessége: ........................................................................  
c). a csiga hozzávetőleges sebessége: ............................................................  
d). a Föld sebessége a Nap körül: .................................................................  
e). a hajszál növekedési sebessége: ...............................................................  
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3. Mekkora a hőmérsékletkülönbség a következő értékek között? (4 pont) 
a). T1 = 76 C°; T2 = 13 C°; ΔT = .................................................................  
b). T1 = 34 C°; T2 = -10 C°; ΔT = ...............................................................  
c). T1 = 20 C°; T2 = -35 C°; ΔT = ...............................................................  
d). T1 = -24 C°; T2 = -78 C°; ΔT = .............................................................  
 
4. A mellékelt ábrán feltüntettük a víz fagyás- illetve forráspontjának megfe-

lelő higanyállást. Készíts ennek alapján hőmérsékleti skálát -15 C°-tól 100 C°-ig. 
Használd a beosztásos vonalzódat! Olvasd le a hőmérőről az aktuális higanyál-
lásnak megfelelő hőmérsékletet! (4 pont) 

 
5. Oldalkivezetéssel ellátott lombik felső nyílását gumidugóval zárd jól le, a kivezető 

cső végét pedig dugd bele vízbe. (4 pont) 
Melegítsd a lombik oldalát. Mit tapasztalsz? 
Észrevétel: ....................................................................................................... 
Következtetés: ................................................................................................. 
Hagyd a cső végét a vízben és hűtsd a lombikot. Mit tapasztalsz? 
Észrevétel: ....................................................................................................... 
Következtetés:.................................................................................................. 

 
6. Felmelegítünk egy vasgolyót. A golyó következő tulajdonságait rendezd két cso-

portba, aszerint, hogy melegítés során megváltoznak, vagy nem: tömeg, súly, térfogat, 
alak, átmérő, sűrűség, forma, hőmérséklet, alakíthatóság.  (4 pont)  

Megváltozott tulajdonságok: ..........................................................................  
Változatlan tulajdonságok:..............................................................................  
 
7. Magyarázd meg a közmondás jelentését: addig üsd a vasat, amíg meleg. (3 pont) 
Jelentés konkrét értelemben: .........................................................................  
Jelentés átvitt értelemben: ..............................................................................  
 
8. Színezd ki a kijelentések előtt álló négyzetet pirossal ha hamisnak, zölddel ha 

igaznak találod. A hamis kijelentéseket ki is húzhatod a végén pirossal. (6 pont) 
□ A fémeket vonzza a mágnes. 
□ A mágnes bármilyen testet vonz. 
□ A vastárgyakat vonzza a mágnes. 
□ Minden test a Föld felé zuhan, mert a Föld maga egy óriási mágnes. 
□ A gravitációs kölcsönhatás miatt minden szabadon engedett test a Föld felé zuhan. 
□ A vastárgyak a mágneses kölcsönhatás miatt, más tárgyak a gravitációs kölcsönhatás 

miatt zuhannak a Föld felé. 
□ Az acéltárgyak mágnesezhetők 
□ Mágneses kölcsönhatás során fellépő erők ugyanolyan irányúak és ellentétes  

irányításúak 
□ Gravitációs kölcsönhatás során fellépő erők ugyanolyan irányúak és ellentétes  

irányításúak 
□ Az iránytű északi sarkát a Földmágnes déli sarka vonzza. 
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9. Rejtvény. (6 pont)  
Helyezd el az alább megadott szavakat, betű-

csoportokat az ábrában. Ha jól dolgoztál, a nyíllal 
jelölt átló mentén olvasható a megfejtés. Ez része 
egy idézetnek, ami a további fordulók rejtvényeinek 
megfejtéséből lesz összeállítható. Tehát, vigyázz rá! 
AEROMÉTER, ATOMÓRA, BIT, BRD, CO-
TANGENS, DRR, ED, EKKORA, ERGO, ÉLET, 
ÉO, ÉSZ, GET, HALAD, KAN, MAG, MIG-
RÉN, MO, MOST, MOTOROS, NG, OH, OKÉ, 
ÓRZ, RA, RO, ROHAN, SOHA, TAT, TK, TOK, 
TOT 

Megfejtés: .........................................................................................................  
A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 

 
10. Mi az aerométer jelentése és mire használják?  (6 pont) 
 

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

Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 
 

Válogatások a Temesváron megrendezett 45. Országos Kémiaolimpia feladataiból 
 
VIII. osztály:  
1. 1g ionos hidrid vízzel való reakciójakor (hidrolízis) hidrogén keletkezik. Az a 

hidrid, amely a maximális térfogatú hidrogént eredményezi: 
a) CaH2 b) MgH2 c) LiH d) NaH  e) KH 
 
2. Egy CaSO4nH2O képletű kristályhidrát 55,81% oxigént tartalmaz. Az n értéke: 
a)1  b)2 c)1/2 d)7 e)5 
 
3. 30,5g tömegű BaCl22H2O vízben való oldásával 10%-os oldatot kapunk, amely-

hez 33,5g 40%-os Na2SO4 vizes oldatát adjuk. A végső oldatban a SO42- -ionok tömeg-
százaléka: 

a)3,52  b)3,25  c)0 d)1,25  e)1,69 
 


