
5. kísérlet: előbukkan a pénzérme 
Egy pénzérmét üres tálba teszünk, és 

úgy helyezzük el, hogy a tál szélétől ne 
látszódjék. Ugyanazon fejtartás mellett 
vizet töltünk a tálba. Megfigyelhetjük, 
hogy a vízzel borított pénzérme előbuk
kan. 

Magyarázat: ha vizet töltünk a tálba, a 
fény megtörik a víz-levegő határfelületen 
és előbukkan a pénzérme. 

6. kísérlet: e lektromos ingaóra 
Egy állandó mágnest felfüggesztünk egy zsinórra, amelyet 

egy fix pontban rögzítünk. A mágnes alá kb. 1 cm távolságra egy 
elektromágnest helyezünk. Elektromágnes nélkül a súrlódás 
miatt az inga egy bizonyos idő után megállna. De ha az 
elektromágnest bekapcsoljuk, az inga nem fog megállni. 

Magyarázat: az elektromágnes vasmagja körül mágneses tér 
keletkezik, amely a felé közeledő mágnest vonzza, a távolodót 
taszítja. 

Lukács i Róbert , K r i s t ó Gyula 
Sepsiszentgyörgy 

Alfa fizikusok v e r s e n y e 

VI. osztály 
1. Végezd el a mennyiségek átszámolását! 
a. 0,00385 km = ... m =... cm 
b. 9,4807 m = ... cm =... mm 
c. 56,0824 km =... m =... dm 
d. 3,5.10 cm =... dm =... m 
e. 19,9008 m =... cm =... mm 
f. 37,2200 km=. . . m=. . . dm 
g. 9145608 mm =... m =... km 
h. 3006,5 dm =... m =... cm (8 pont) 

2. Rendezd növekvő sorrendbe (másodpercekben dolgozva) 
2 óra 10 perc 0,5 óra 35 perc 1 nap 125 perc (3 pont) 

3. A jég -20°C-os, amit gőzzé alakítunk. 
a. Mi szükséges ehhez? 
b. írd le sorrendben a bekövetkező halmazállapot változásokat! 
c A folyamatok során mennyivel változik az anyag hőmérséklete? 
d. Írd le, hogy mely hőmérsékleten milyen halmazállapotú a víz! 
-20°C és 0°C között 
0°C-on 
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0°C és 100°C között 
100°C-on 
100°C felett (4 pont) 

4. Hasonlítsátok össze az alábbi mennyiségeket, és írjátok közé a >, =, < jeleket! 
a.) 100 g ... 1kg b.) 3 dm3 ... 3 liter c.) 0,2 kg ... 200 g 
d.) 20 dm 3 ... 0,2 hl e.) 0,6 t ... 60 q f.) 0,2 m3 ... 2000 dm 3 

g.) 50 q ... 500 kg h.) 850 l... 0,85 m 3 i.) 7200 g ... 7,2 kg 
j . ) 0,8 kg/dm 3 ... 0,8 g/cm 3 k.) 5 hl. . . 5000 dm 3 1.) 2,7 kg/dm 3 . . . 2700 kg/m 3 

(6 pont) 

5. Az alumínium sűrűsége 2700 kg/m 3. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó 
mennyiségekkel! (a táblázat alumíniumból készült testekre vonatkozik) (6 pont) 

m 2.7 kq 5400 t 81 kg 
V 1 m 3 1 cm3 100 dm 3 

6. Válaszd ki a helyes indoklást! Amikor Tamás a levegőbe dobta labdáját, az 
visszaesett, mert 

a. a levegő visszanyomta 
b. a gumi mindig visszapattan 
c. a Föld vonzotta 
d. a levegő nagyon könnyű 
e. a Föld egy nagy mágnes (1 pont) 

7. A levegővel teli palack száját vízbe merítjük. Mi a következménye, ha a 
palackban levő levegőt 

a.) melegítjük; b.) hűtjük (2 pont) 

8. Az ábrán méterarányosan ábrázolt négy db. P, Q, R, és S betűkkel jelölt gömb 
különböző anyagból készült, de a tömegük egyenlő. 

A sűrűségre vonatkozóan az 
alábbi megállapítások közül me
lyik helyes? 

a. egyenlő sűrűségű mind a 
négy 

b. nem tudod megállapítani a 
sűrűségüket 

c. hogy melyiknek a leg
nagyobb a sűrűsége, az attól függ, 
hogy hogyan mérjük a térfogatukat 

d. P sűrűsége a legnagyobb 
e. R sűrűsége a legnagyobb (4 pont) 
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9. Egy tehervonat mozgási 
grafikonja: 

a. mekkora a vonat sebessége 
az AB szakaszon 

a CD szakaszon 
a DE szakaszon 
b. Milyen a vonat mozgásál

lapota az indulás után 130 
perccel? 

c. Mekkora a vonat átlagse
bessége? 

10 . Egészítsd ki a táblázatot! 

fizikai mennyiség mértékegysége mérőeszköze 
megnevezése Jele megnevezése jele 

mérőeszköze 

hosszúsáq 
T 

köbméter 

hőmérő 
sebesség 

ρ 
Newton 

1 1 . Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó fizikai mennyiségek nevével vagy az 
ennek megfelelő mértékegységgel. (7 pont). 

1. Vásároltam 2 kg ... cukrot 
2. Hazáig megtettem 2 km ... 
3. Amikor fékez az autó, akkor csökken a ... 
4. A Holdon a testek ... 6-szor kisebb mint a Földön 
5. Az 1 dm oldalélű kocka ... 1 liter 
6. A teherautó billenőjében 20 tonna ... föld fér el 
7. A hátamon levő táskám ... 4 kg, ezért 40 N ... vagy ... nyomja a vállamat 
8. Az alumínium pénzdarab melegítve nem fér át a deszkába szúrt két gombostű 

között, mert megnőtt a ... 
9. A 80 kg tömegű űrhajós súlya a Földön ... és a Holdon ... 
10. A tanteremben a levegő ... 20°C 
11. Egy kilogramm a tömege az ... térfogatú 4°C-os desztillált víznek 

VII. osztály 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a. A vonat csomagtartójához hosszú fonalat erősítünk. A fonal másik végére egy 

nehezéket kötünk. Mi történik a „kísérleti eszközzel" ha a vonat elindul, fékez, illetve 
kanyarodik? Magyarázd meg! 

b. Miért nem tanácsos csapkodni az ajtókat? 
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c. Vannak még olyan szekerek, amelyeken nincs fék. Lejtőn lemenetkor azonban 
fékezni kell. Ezt többnyire úgy oldják meg, hogy egy vagy két kerékbe farudat tesznek 
a küllők közé, hogy ne forogjon. Megfelelő megoldás ez? 

d. Miért kell megemelni a tölcsért időnként, ha rajta keresztül szűknyakú üvegbe 
vizet akarunk tölteni? 

2. Egy edény tömege üresen 200 g, vízzel tele 260 g. Kiürítés után megtöltjük egy 
ismeretlen sűrűségű folyadékkal. Ismét megmérve a tömege 232 g. Mekkora a 
folyadék sűrűsége? (4 pont) 

3. Egy repülőgép 300 km/h sebességgel halad két helység között oda és vissza. 
A szél mindig 60 km/h sebességgel fúj. A két helység közti távolság 900 k m Mennyi 
idő alatt teszi meg a repülőgép az oda-vissza utat? (4 pont) 

4. Az ablak üvegezéséhez egy 60X135 cm méretű 1,2 mm vastag üvegtáblát 
használnak fel. Az üveg sűrűsége 2,5 g/cm 3 . Mekkora a felhasznált üvegtábla súlya? 
(4 pont) 

5. A leggyorsabb légpárnás hadihajó az USA-ban készült. Egy 85 km-es szakaszt 
0,5 óra alatt tett meg próbaútja alkalmával. Mekkora volt a sebessége? 

6. A fizikai kutatásban két féle módszert használunk 
... vagy ... módszer 
... vagy ... módszer 
Az elméletileg nyert eredményt csak akkor fogadjuk el véglegesen, ha ezt a ... is 

igazolja. A kísérletezésnél négy lépést kell betartani. Ezek a következők: 
I... II... III... IV... 

7. (Kísérleti feladat) Tegyünk asztallapra vagy 
tányérba nyers tojást. A tojás az oldalán fekszik. Fogjuk 
meg hüvelyk és mutatóujjunkkal, és pörgessük meg. 
Ezután érintsük meg kezünkkel a gyorsan forgó tojást, és 
állítsuk meg egy pillanatra, de utána gyorsan vegyük el 
kezünket. Mit figyelünk meg? Ismételjük meg a kísérletet 
egy kemény, főtt tojással. Mit figyelünk meg másodszor? 
Mi a kísérlet eredményeinek magyarázata? Mire használ
ható fel ez a két kísérlet a mindennapi életben? (6 pont) 

8. Ki volt és mikor született? 
Pech Antal 
Nicolaus August Otto 
Ki volt és mikor halt meg? 
Békésy György 
Benjamin Franklin 
(Forrásanyag: Háromszék napilap júniusi számai) 

9. Rejtvény mértékegységekkel. 
Húzd ki szótagonként a fizikai mennyiségeknek megfelelő mértékegységeket és 

a maradék szótagokat összeolvasva egy új fizikai mennyiséget kapsz. Melyik az? 
(különböző jelekkel vagy színekkel húzd át a mértékegységek szótagjait!) 

néqy per má ter Kan New ki ár 
fon zet mé sod New perc vin lo 
Hek ki sü ter Kel rü mol mé 
mé li per Am kun de dum ter 
lo ter gramm sze tár la ton ség 
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1. terület; 2. sebesség; 3. hosszúság; 4. idő; 5. erő; 6. hőmérséklet; 7. tömeg; 8. 
térfogat; 9. áramerősség; 10. fényerősség; 11. anyagmennyiség; 12. súly: 13. a terület 
két gyakorlati mértékegysége 

Fizikai mennyiség: 

10. Mi a műhold? (Ajánlott forrásanyag: Képes diáklexikon) (6 pont) 

VIII. osztály 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a. Jelölj ki magadnak egy egyenes vonalat! Próbálj rajta végigmenni! Ezután 

markolj meg két kézzel egy nehéz rudat (minél nehezebb annál jobb) és úgy ismételd 
meg a kísérletet! Miért megy rúddal a kezedben könnyebben az egyenes járás? 

b. Miért csúszik ki kezünkből a markunkkal szorított hal? 
c. Miért nehéz inni szűk nyakú üvegből? 
d. Mikor folyik rövidebb idő alatt le a kádból a víz? 
I. ha a kádban ülve várod meg amíg lefolyik 
II. ha csak akkor húzod ki a dugót, amikor kiléptél a kádból? 

2. A tej sűrűsége 1,03 g/cm 3 , a víz sűrűsége 1 g/cm 3. Mennyi lesz a tej sűrűsége 
akkor, ha valaki vízzel hamisítja a tejet, vagyis vizet önt a tejhez fele-fele arányban? 
(4 pont) 

3. A Fiat Uno típusú személyautó 1800 m utat tesz meg 60 másodperc alatt. Közben 
a motor 1350 N erőt fejt ki. Mekkora az autó motorjának a teljesítménye? (4 pont) 

4. A hengeralakú betonoszlop magassága 3 m, alapjának területe 0,6 m 2 . A beton 
sűrűsége 2200 kg/m 3 . Mekkora az alaplapjára állított betonoszlop nyomása? (4 pont) 

5. Az 500 N súlyú fiú 20 kg tüzelőt visz fel a pincéből az emeleti lakásba. A 
szintkülönbség 6 m. Mennyi munkát végez a fiú? (4 pont) 

6. A dízelmozdony 80000 N erővel vontatja a szerelvényt. A vonat 0,5 óra alatt 
teszi meg a 36 km hosszú utat. 

a. Mekkora munkát végez a mozdony motorja? 
b. Mekkora a teljesítménye? 
c. Mekkora a vonat sebessége? (4 pont) 

7. (Kísérleti feladat) Egy átlátszó, színtelen 
üvegű literes üvegbe önts néhány ujjnyi vizet, és 
rázd szét a palackban, hogy az üveg oldalt is 
megnedvesedjék, és vízpárával telített legyen a 
palack. Szívd meg most hirtelen és erősen a 
palackot, de úgy, hogy utána ne ereszd vissza a 
levegőt. Ha felülről szívod, természetesen nem 
látsz át oldalról az üvegen. Ezen könnyű segíteni: 
az üveg mögé egy síktükröt teszel úgy, hogy lásd 
benne az üveget. Mit figyelsz meg és miért? (6 
pont) 

8. Ki volt Carnot, mikor született és milyen 
területen végzett kutatásokat? (Forrásanyag: Firka, 
1996-97) (4 pont) 

9. Híres feltaláló. 
Helyezd el az alábbi meghatározásoknak megfelelő hétbetűs szavakat a rejtvény-

háló függőleges oszlopaiba! Helyes megoldás esetén, a középső, vízszintes sorban 
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egy világhírű amerikai fizikusnak, a szénpormikrofon, a hengeres fonográf, a 
szénszálas izzólámpa stb. feltalálójának nevét kapod megfejtésül. 

1. európai nép tagja; 2. ugató; 3. egyhangú; 4. analízis; 5. sivatagi tevesor; 6. 
kölcsönhatás nagyságát méri (két szó); 7. a Szahara is az; 8. futott; 9. a héjához hasonló 
ragadozó madár; 10. marás; 11. fizetés, javadalmazás; 12. velencei csónak; 13. rajzban 
árnyékol; 14. eladó; 15. magánbeszéd; 16. erőfeszítésmentes. (7 pont) 

10 . Mi a karburátor? 
Balogh Deák A n i k ó 

Sepsiszentgyörgy 

Tanévkezdeti gondolatok a kémiát először tanulóknak 

A kémia a természettudományoknak az a csodálatos része, amely az ember létével, 
a mindennapi ténykedéseivel a legszorosabban összefügg. Ugyanis a kémiai vál
tozások nélkül nincs élet semmilyen szinten. De a táplálékaink elkészítése, ruházati 
cikkeink előállítása is számos kémiai folyamat eredménye. Munkaeszközeink, 
gyógyszereink, építkezési anyagaink, stb., mind-mind különböző vegyi folyamtok 
során készülnek. A technika legújabb vívmányai elképzelhetetlenek a kémiai tudás 
fejlődése nélkül. 

Sokszor a kémia sikerei kárunkat is okozzák: a vegyi anyagok lég-, víz-, 
talajszennyező anyagokká válnak, harci eszközként vagy nem megfelelően alkalma
zott gyógyszerként, rovarirtó-, vagy gyomirtó szerként emberi életet is kiolthatnak. 

A kémiai folyamatok tanulmányozásával, azok gyakorlati megvalósításaival, 
hasznosításával a vegyészek foglalkoznak, akikre nagy felelősség hárul az előbb 
felsoroltakért. Ez az ami még szebbé, érdekesebbé teszi hivatásukat. 

Szent-Györgyi Albert (1893-1986) Nobel díjas természettudósunk a Psalmus 
Humanus című békeimájában nagyon tömören fogalmazta meg ezt a sokrétű hivatást: 

,Ur a m ! Óvd meg gyermekeinket! 
Óvd meg lelküket, 
Hogy az én romlottságom ne ronthassa meg őket. 
Óvd meg életüket, 
Hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolok, 
Őkét el ne pusztítsák, 
Hogy különbek legyenek szüleiknél, 
Hogy felépítsenek egy új és jobb világot. 
Egy világot tele szépséggel, igazsággal, tiszteséggel és jóakarattal, 
Melyet béke és szeretet kormányoz, 
Mindörökké." 
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