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ve, később nézzétek meg a felületét kézi nagyítóval is), hevítsétek tovább a kémcsövet 
rázogatás közben, s figyeljétek a folyadék mozgékonyságát. Amikor úgy tűnik, hogy 
megszilárdult a sötét színűvé vált anyag, melegítsétek tovább a könnyen folyó állapotig, 
s akkor a kémcső tartalmát öntsétek hideg vízbe. A megszilárdult kén tulajdonságát a 
vízből  kivéve tapogatással, húzogatással vizsgáljátok. Szűrőpapírral távolítsátok el a vi-
zet róla, s egy óraüvegre helyezve tegyétek félre, napokon át követve figyeljétek. A víz 
felületén a kéngőzökből lecsapódó hártya a kénvirág. 

 

Az észleltek indoklása: hevítéssel a kénmolekulákban az atomok energiája megnő, 
távolodnak egymástól, s a koronák felszakadnak. A nyílt láncok  szélső atomjai közeled-
ve összekapcsolódhatnak, s óriásmolekulákként nehezen tudnak mozogni. Ha több hőt 
közlünk velük, akkor a hosszú láncok megint töredezni kezdenek, s könnyen mozgó ré-
szecskékké alakulnak, amelyek hirtelen lehűtve energiát veszítve egymáshoz képest már 
nehezen tudnak mozogni, s egy instabil állapotba kerülnek (plasztikus kén). 
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Alfa-fizikusok versenye 
 

2006-2007/VII. osztály, IV. forduló versenyfeladatai 
 

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 

 

a). Figyeld meg a képen a burgonyatörőt!  
Miért előnyös az eszköz használata? 

b).  
Ha a kerék sugara 2-szerese, 3-szorosa a henger su-

garának, akkor a teher súlyának a .... és  ....is ele-
gendő az egyensúly biztosításához.  

c). Miért látszik sekélyebbnek a patak, mint amilyen 
mély a valóságban? 

d). Miért bontja fel a prizma a fényt? 
 

 

2. A kombinált fogó két nyelét a forgástengelytől 
12,5 cm-re 100 N erővel szorítjuk össze. Mekkora erővel 
vágja a fogó a forgástengelytől 2,5 cm távolságra levő 
huzalt? (4 pont)  

 
 

 

3. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit! (3 pont) 
 
 

nap, óra, perc, másodperc perc másodperc
1 nap 2 óra 10 perc   
 15432  
  426400 

 

4. Egy ember 100 N súlyú vedret emel fel 6 m magasra. (6 pont) 
a). Mekkora erőt fejt ki, ha: 1) állócsigát; 2) mozgócsigát; 3) összetett csigát használ? 
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b). Hány méter kötél megy át a kezén, ha: 1) állócsigát; 2) mozgócsigát; 3) összetett 
csigát használ? 

c). Mekkora az ellenállási erő és az aktív erő munkája, ha: 1) állócsigát; 2) mozgó-
csigát; 3) összetett csigát használ? 

(A súrlódási erőket elhanyagoljuk!) 
 
5. A rajzon látható gerenda súlya 1000 N. Mekkora 

F1 és F2 erő egyensúlyozza ki? (3 pont) 

 
6. Adott az ábrán látható, egyszerű gépekből álló fi-

zikai rendszer, amelyben m = 76 kg, OB = 25 cm, AB = 
75 cm, k = 1900 N/m és n = 95 %. Számítsd ki, hogy 
mekkora a rugó megnyúlása, és hogy mekkora értéke kell 
legyen a F erőnek ahhoz, hogy a rendszer egyensúlyban 

maradjon?  (5 pont) 
 

 
 

 

7. Három rugó a rajz szerint van felfüggesztve: Az R1 és R2 rugók adatai megegyez-
nek. Hosszúságuk 10 cm, és 1 N erő hatására 1 cm-rel nyúlnak meg. Az R3 rugó 1N erő 
hatására 3 cm-rel nyúlik meg. Az R3 rugót megfogjuk az A pontban, és F3' erővel addig 
húzzuk függőlegesen lefelé, amíg az R1 és R2 rugók 90°-os szöget zárnak be egymással. 

Számítsd ki: 
a). mindhárom rugó megnyúlását és a bennük fellépő 

rugalmas erőket; 
b). az O3 pont elmozdulását az eredeti helyzetéhez 

viszonyítva! (5 pont)  
 

8. Az ábrán az 1-es és 2-es test sebesség-idő grafi-
konja látható. 

a). Milyen mozgást végzett az 1-es test? 
b). Milyen mozgást végzett a 2-es test? 
c). Mennyi idő múlva mondhatjuk a két test sebessé-

gét egyenlőnek, és mekkora ez a sebesség? (3 pont)
 

 
 

 
9. Rejtvény: Régi magyar mértékegységek... (8 pont) 
... ... nevét kapod a rejtvény végső megfejtéseként. Előbb kitöltöd a meghatározások 

segítségével a számok fölötti négyzeteket a megfelelő betűkkel (ugyanaz a szám – ugyanaz 
a betű), majd kiegészíted az egyenleteket a hiányzó angolszász mértékegységekkel. 
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Számold ki, milyen szám kerül a kérdőjel helyére a következő egyenletben, ha tudod, 
hogy egy angol szárazföldi mérföld 1609,344 m. 

 

Töltsd ki az egyenletek kipontozott részeit a fenti mértékegységek magyar megfele-
lőivel, majd számold ki a kérdőjel helyére kerülő számot, most már „magyarra fordítva”, 
ha tudod, hogy a bécsi (erdélyi) mérföld 5976,556 méterrel nagyobb mint az angol szá-
razföldi mérföld. 

1..... (bécsi, erdélyi) = 4000... ;    1... = 6 ... ;    1... = 12.... ;     1.....= ? cm 
 

a rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
 

10. Miért csillog a gyémánt? (Írj röviden a gyémánt csiszolásról! (Briliánscsiszolatról) 
 

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

K. 762. Egy 10tömeg%-os sósavból m1 tömegűt összekevertek m2 tömegű 30 tö-
megszázalékos sósavval, miközben 260g 20tömeg%-os oldatot kaptak. Számítsátok ki 
az m1 és m2 értékét gramm egységben kifejezve! 

 

K. 763. Összekeverünk salétromsav oldatokból  3L 0,1M koncentrációjút 2L 0,2M 
koncentrációjú oldattal. 

a)  Számítsa ki az elegyítés során keletkezett oldatban a salétromsav mennyiségét 
mol egységben kifejezve! 

b) Határozza meg az elegyítés során keletkezett salétromsav oldat moláris koncent-
rációját! 

 

K. 764.  Egy szimmetrikus alkin klórt addicionálva az 56,8% klórtartalmú A diklór-
származékot eredményezi. Határozzátok meg az A diklór-származék molekulaképletét! 

 

K. 765. Az edények mosogatására anionos detergenseket használnak. Egy (D) anio-
nos detergens szerkezeti képlete a következő: 

CnH2n+1 − −SO3-Na+ 

Határozza meg a (D) detergens molekulája szénhidrogéngyökében a szénatomok 
számát tudva, hogy az 60% C-et tartalmaz! 

 

K. 766. Mekkora a pH-ja annak a 200mL oldatnak, amely 8mg nátrium-hidroxidot 
tartalmaz feloldva? 

 


