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Mindkét napon ki lehetett próbálni, hogy egy kvarcórát nemcsak hagyományos, a 
kereskedelemben kapható elemmel lehet működtetni, hanem elemként szolgálhat pél-
dául gyümölcs vagy zöldség. Az a fontos, hogy legyen két különböző fémből készült 
elektróda, amelyet a gyümölcsbe szúrunk. Ilyenkor megindul egy nagyon gyenge elekt-
romos áram a gyümölcsben, ugyanúgy mint a szárazelem elektrolitjában. A konkrét kí-
sérletben két ilyen bio-elemre volt szükség a kvarcóra működtetéséhez (3. ábra). 

 

 
3. ábra 

Gyümölcs/zöldség szolgál elektrolitként a kvarcórát működtető elemekben. 

. 
Sárközi Zsuzsa, BBTE, Fizika Kar 
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Alfa-fizikusok versenye 
 

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

1. Gondolkozz, és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért dörög az ég villámláskor? 
b). Miért van töltése a vízesés körül a levegőnek? 
c). Miért, és hogyan keletkezik a hó? 
d). Miért, és hogyan keletkezik a kondenzcsík a repülőgépek mögött? 
 
2. Mekkora lenne a két, egymástól 80 km-re levő egy-egy coulomb töltésű gömb kö-

zötti erőhatás? (3 pont) 

 
3. Egy coulomb töltés hány darab elektron töltésének felel meg? Egy coulomb töl-

tésből a Földön élő 6 milliárd ember mindegyikére hány elektron jutna? (5 pont) 
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4. A ........ -henger és ...... -henger a higított ...... val együtt áramforrást alkot. Ezt az 
áramforrást ...... -nek nevezzük, mert először ....... olasz fizikus állította össze, ahol a ....... 
a negatív és a ....... henger a pozitív pólus, és feszültsége....... (3 pont) 

 
 

5. A szárazelem a Leclanché-elem célszerűen módosított változata, melynek részei 
(egészítsd ki a rajzot is!). Feszültsége ........   

Miért nem helyes a „szárazelem” elnevezés? (3 pont) 

 
6. A villanytűzhely fűtőszálát különböző feszültségű áramforráshoz kapcsoltuk, és 

mértük az áramerősséget. A mért mennyiségeket táblázatba foglaltuk: 
 

Feszültség (U) 6 V 12 V 18 V 30 V

Áramerősség (I) 0,5 A 5A 

a). pótold a hiányzó adatokat! 
b). ábrázold grafikonon a táblázatban levő mennyiségeket! 
 
7. Egyenlő mértékben feltöltött két gömb, amelyek 10 cm távolságra vannak egy-

mástól légüres térben, 0,1 N erővel hatnak egymásra. Mekkora a gömbök töltései?(4 pont) 
 
8. Hogyan módosul az elektrosztatikus erő nagysága, ha két egyenlő töltés között a 

távolságot a felére csökkentjük? (vezesd le matematikailag!) (4 pont) 
 
9. Rejtvény: Régi magyar mértékegységek... (8 pont) 
... nevét kapod a rejtvény végső megfejtéseként. Előbb kitöltöd a meghatározások segít-

ségével a számok fölötti négyzeteket a megfelelő betűkkel (ugyanaz a szám – ugyanaz a be-
tű), majd kiegészíted az egyenleteket a hiányzó angolszász mértékegységekkel.  

 
 

 
Szavakból áll Fővárosa: Santiago Magyar 

humorista volt 
(Géza) 

„ ... gyümölcsöt tép a fárul 
s nótázik, sír, mint a bo-
lond.” (Kosztolányi De-
zső: A magyar koldus) 
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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. Az elektromos töltés egységét kiről nevezték el? (Írj röviden életéről és munkássá-

gáról) (5 pont) 
A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 767. Feloldanak 2,5 mólnyi nátrium-hidroxidot 1750g vízben. Mekkora a tömeg-
százalékos töménysége az így nyert oldatnak? 

 
K. 768. Összekeverik ugyanannak a sónak két különböző töménységű oldatát a kö-

vetkezők szerint: 250g 25%-ost 640g 10%-ossal, majd 210g vizet töltenek a keverékhez. 
Számítsátok ki: 

a) mekkora a nyert oldat tömeg%-os sótartalma 
b) mekkora tömegű oldott anyagot tartalmaz a keverék 
c) a keveréknek egy 300g tömegű mintájából mekkora mennyiségű vizet kell elpáro-

logtatni, ha 30%-os oldatra van szükség? 
 
K. 769. Egy hengerben standard állapotú 7,35L térfogatú klórgáz található, amibe 

betettek 6,9g megolvasztott fémes nátriumot. Mekkora mennyiségű nátriumklorid ke-
letkezik? 

 


