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Alfa-fizikusok versenye 

 
VIII. osztály, I. forduló 

 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért nyeli el a fal, a szőnyeg a hangot? 
b). Miért tesznek üveggyapotot a vasúti személykocsik 

és az autóbuszok kettős fala közé? 
c). Miért könnyebb elvágni a keménypapírt, ha az közelebb van az olló tengelyéhez? 
d). Miért emelkedik fel a megrúgott labda? 
 
2. A darázs fullánkját 0,000 01 N erővel szúrja áldozatába. Mekkora nyomást ered-

ményez ez az erő, ha a fullánk végének a felülete 0,000 000 000 003 cm2? (3 pont) 
 
3. Írd a nyomások jelei közé a megfelelő relációjeleket! (2 pont) 

 

4. Három edénybe (1, 2, 3) egy-egy dm3 vizet öntünk. 
Tedd ki a mennyiségek közé a relációjeleket! (Egészítsd ki 
a rajzot!) (5 pont)  

a). S1 S2 S3 (az edény keresztmetszete); 
b). h1 h2 h3 (a víz magassága); 
c). p1 p2 p3 (a hidrosztatikai nyomás az edény alján); 
d). m1 m2 m3 (a víz tömege); 
 
5. Egy vasból készült téglatest súlya G = 31200 N. Különböző lapjaira helyezve p1; 

1,6p1 és 2p1 nyomásokat gyakorol az alatta levő vízszintes felületre. Számítsd ki a tégla-
test méreteit és a p1; 1,6p1 és 2p1 nyomásokat! (5 pont) 

 

 
6. A rajzon látható A test v = 1 m/s, állandó nagyságú sebességgel 

halad felfelé. Mekkora sebességgel ereszkedik lefelé a B test? (5 pont) 
 

 
7. Állócsiga segítségével egy 400 N súlyú testet 500 N nagyságú 

erővel emelünk fel. Mekkora a csiga hatásfoka? (5 pont) 
 
8. Egy m = 5 kg tömegű test h = 100 m magasról esik le. (5 pont) 
a). Mekkora a mozgási energiája abban a pillanatban, amikor a földre ér? 
b). Milyen magasságban egyenlő a test helyzeti energiája a mozgási energiával? 
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9. Rejtvény: Kinek a fejéből pattant ki? (6 pont) 
A rejtvényben egy feltaláló és találmánya neve olvasható. 
Vízszintes: 
1. Fás szárú növények 
2. 3,14 - Román pénznem 
3. Több folyó neve Nagy-Britanniában - Deutérium és kripton vj 
4. Costa Rica fővárosából való 
5. A feltaláló keresztneve 
6. Részben riogat! – Becézett Enikő 
7. Páratlan mozsár! – Távolra mutató szó 
8. Angol vonatok 
Függőleges: 
1. Érintetlen - Gulliver „atyja”(Jonathan) 
2. Az Amerikai Egyesült Államok egyike 
3. Talány 
4. Földre pottyant – Zigóta kezdete 
5. Szolmizációs hang – Állóvíz 
6. A feltaláló vezetékneve 
7. Természettudomány 
8. Egykori indián törzsről elnevezett tenger 

az Atlanti óceánban – Kettőzve édesség 
 

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

 
10. A villanyégő üvegburája nem sokkal vas-

tagabb a papírnál, mégsem törik össze, amikor 
erősen megmarkoljuk, hogy a foglalatába csa-
varjuk. Ennek mi az oka? (6 pont) 

 
A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 740. Egy fémötvözet 20 tömegszázalék alumíniumot  tartalmaz réz mellett. Is-
merve a réz és alumínium atomtömegét (MCu = 63,5, MAl = 27,0) és sűrűségét (ρCu = 
8,96g/cm3, ρAl = 2,70g/cm3), határozzátok meg az ötvözet átlagos sűrűségét és benne a 
réz és alumínium atomok arányát! 

 

K. 741. Az ammónia vízben nagyon jól oldódó gáz. Ha 20oC hőmérsékleten az am-
mónia oldhatósága 51g 100g vízben, hány liter oldódik belőle 1L vízben? 

 


