
Alfa fizikusok versenye 

VII. osztály; III forduló 

1. Gondolkozz és válaszolj! 

a. Egy-egy kocka alakú mágnest különbözőképpen vágunk ketté. Vonzzák vagy 
taszítják egymást a kettévágott darabok? Indokold állításod! 

b. A nyári kánikulában a strand homokkal borított része „égeti" talpunkat, míg a 
néhány méterre levő fűvel borított területen ezt nem érzékeljük. Mi a magyarázata a 
tapasztaltaknak? 

c. Milyen tényezőktől függ a párolgás sebessége? 
d. Melyik az egykarú és melyik a kétkarú emelő? 
- diótörő 
- harapófogó 
- mérleghinta (lipinka) 
- krumplinyomó 
- csípőfogó 
(rajzold le az erőhatásokat is) (8 pont) 

2. Mi jellemző az egyszerű gépek alkalmazására? Karikázd be az igaz állítások 
előtti betűket! 

a. erőt lehet velük megtakarítani 
b. munkát lehet velük megtakarítani 
c. energiát lehet velük megtakarítani 
d. kedvezőbbé lehet velük tenni az erő irányát 
e. ha erőben megtakarítás van, akkor nagyobb úton kell erőt kifejtenünk, mint 

egyszerű gép nélkül. (3 pont) 
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3. Mekkora erőt mutatnak az erőmérők? Röviden indokold! (4 pont) 

4. Mekkora erővel tudjuk 
a rudat vízszintes helyzet
ben tartani, ha annak 
tömege 2 kg? (4 pont) 

5. Az ábra egy gépkocsi megtett útját 
ábrázolja az idő függvényében. 

a. Milyen megállapításokat tudsz tenni 
a grafikon alapján a gépkocsi mozgására? 
Számítással is igazold! 

b. Mekkora a két óra alatt számolt át
lagsebesség nagysága? (4 pont) 

6. Egy nem egyenletes kereszt
metszetű rúd vízszintesen függ a 
rákötött kötélhurkon. Ha a kö té l -
hurok síkjában kettévágjuk, melyik 
darabja lesz nehezebb, a véko
nyabb vagy a vastagabb? Miért? (4 
pont) 
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7. (Kísérleti feladat) Határozd meg az étolaj sűrűségét! Eszközök: rugós erőmérő, 
(2,5 N méréshatárú); 1 nagyobb kavics; két megfelelő méretű üvegpohár; víz és étolaj. 

a. Írd le részletesen, hogy milyen méréseket és számításokat végeztél! 
b. Az a cél, hogy az étolaj sűrűségét minél pontosabban meghatározzuk. Ennek 

érdekében mekkora (kisebb vagy minél nagyobb térfogatú) kavicsot célszerű 
választani a kísérlethez? Miért? Ezt a kísérlet elvégzése előtt fontold meg! 

8. (Forrásanyag: Firka 1996-97) (7 pont) 
- Ki született 425 éve? 
- Ki született 350 éve? 
- Milyen kísérletet végzett el 1746-ban Franklin? 
- Mit indít el 1821-ben Faraday? 
- Mit ismer fel 1846-ban Faraday? 
- Mit alkot meg 1911 -ben Rutherford? 
- Mit fedez fel 1896-ban Rutherford? 
- Ki kapott fizikai Nobel-díjat és miért 1921-ben 
1971-ben 

9. Rejtvény 
Fizikus nevek sorakoznak a négyzetekben. Ha megtalálod a neveiket a megjelölt 

betűkből még egy ismert fizikus nevét kapod meg. (6 pont) 

10. írj a vízturbináról részletesen! (Ajánlott forrásanyag: Képes diáklexikon) (4 pont) 

VIII. osztály III. forduló 
1. Gondolkozz és válaszolj! 
a. Egy három literes befőttesüvegben érzékeny mérleg van elhelyezve, melynek 

egyik karjára egy pingpong labda, másikra egy ólomnehezék van felerősítve. A mérleg 
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egyensúlyban van. A befőttesüveg záró tetején keresztül bevezető gumicsövön át 
egyszer levegőt fújunk, másodszor meg levegőt szívunk ki (tüdőnk segítségével). Egyik 
esetben a mérleg az egyik irányba, másik esetben a másik irányba billen ki. Magyarázd 
meg a jelenséget! (8 pont) 

b. A tortából levágunk egy szeletet. Hasonlítsd össze a tortaszelet és az egész torta 
nyomását! 

c. Minek a hőmérsékletét választotta Celsius a hőmérő két alappontjaként? 
0°C 
100°c 
d. Szélcsendes időben Péter kezéből elszabadult az újonnan vásárolt léggömb. 

Miközben egyre magasabbra emelkedett, egyszer csak kipukkant a léggömb. 
i. Miért emelkedett egyre magasabbra? 
ii. Emelkedés közben milyen erők hatnak a léggömbre? 
iii. Miért pukkant ki? 

2. A kovácsmester a 15 kg tömegű 400°C hőmérsékletű munkadarabot 15°C 
hőmérsékletű vízben hűti. A hűtés befejeztével a víz és a munkadarab közös 
hőmérséklete 60°C. Hány kg volt a hűtővíz tömege, ha tudjuk, hogy Cvíz=4,2kJ/kg°C, 
továbbá a munkadarab anyaga vas, melynek fajhője 0,4 kj/kg°C? (4 pont) 

3. Egy 0,5 l-es befőttes üveg tömege 250g. Belefér-e ebbe az üvegbe 5 kg higany? 
Tudjuk, hogy a higany sűrűsége 13600 kg/m3! (4 pont) 

4. Az ábrán látható kapcsolásban az ellenállások értékei R1=2Ω, R2=3Ω, R4=5Ω. 
Az áramforrás feszültsége 12 V, míg az „R4" ellenálláson számított teljesítmény 20 W. 
Az „R1 ill. R3" ellenállás teljesítménye-e a nagyobb, és hányszor nagyobb? (4 pont) 

5. A világ első villamos mozdonyát 1879-ben helyezték üzembe Berlinben. A 
mozdony áramforrásának a feszületsége 150 V, az áramerősség 14,7 A. Mekkora a 
mozdony elektromos ellenállása? (4 pont) 

6. A televízió teljesítménye 100W. Megnézzük a tíz perces rajzfilmet. Mennyi a 
villamos energiafogyasztás? (4 pont) 

7. (Kísérleti feladat) Villamos ellenállás meghatározása. 
Használjuk az alábbi eszközöket: 4,5 V-os zsebtelep, Rx ismeretlen ellenállás, 

ismert értékű ellenállások, ampermérő, voltmérő, kapcsoló. Az adott eszközöket 
figyelembe véve tervezzünk kísérleti eljárást az ismeretlen ellenállás 
meghatározására! A mérési jegyzőkönyv tartalmazza: 

- a mérés elvét 
- az elektromos kapcsolás rajzát 
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- a kísérleti adatok táblázatát, benne az eredmény átlagértékével és az abszolút 
hiba értékével! 

- milliméterpapíron a feszültség ábrázolását a áramerősség függvényében 
- az ellenállás grafikus meghatározását (5 pont) 

8. Az űrkutatás rejtelmei: 
április 12-én Jurij Alekszejevics orosz kozmonauta 

elsőként repült az űrbe a nevű űrkabinnal. Űrutazása 
percig tartott és km-t tett meg Föld körüli pályán. Az oroszok 1963-ban 
újabb sikert értek el. Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova -szor kerülte 
meg a Földet. 

Armstrong és Edwin elsőként léphettek a Holdra 
júliusában. Ennek az óriási sikernek azonban ára volt január 27-én 
űrhajós életét vesztette a parancsnoki kabinban, amikor a fedélzeten tűz ütött ki a 
repülés előtti vizsgálat során. Az 1972-ben fellőtt volt programozva, hogy 
előbb megközelíti a legnagyobb bolygószomszédunkat, a , majd ezt elhagyva 
kilép a Naprendszerből. 1974-ben indították újra a -et. Miután elhaladt a 
Jupiter mellett, a vette célba. A űrszondák az 1960-as és 1970-es 
években képeket küldtek a Marsról. 1976-ban pedig a és .... leszállóegységei 
sima leszállást hajtottak végre és rengeteg adatot juttattak a Földre a Mars kőzeteiről 
és talajáról. (5 pont) 

(Forrásanyag: Szemfüles folyóirat 1997-es évszámai) 

9. Rejtvény 
A rejtvény függőlegesen mérőeszközök neveit vagy vele kapcsolatos szavakat rejt 

magában. Helyes megfejtés esetén a vízszintes kiemelt sorban is egy mérőeszköz neve 
jelenik meg. A megfejtést megkönnyítik a következő megadott betűk (ugyanaz a szám 
ugyanazt a betűt jelenti): 17 H, 19 C, 1 D, 18 F, 20 S, 12M, 21 G. (4 pont) 

10. Írj az űrállomásról! (Ajánlott forrásanyag: Képes diáklexikon) (4 pont) 

B a l o g h D. A n i k ó 
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