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 -fizikusok versenye 

VIII. osztály 
 

 

Sz. Kérdés Válasz 

1. Ki készítette a gőzgép előfutárát, és mi volt a neve?  

2. Miért nem hallanánk egymás hangját a Holdon?  

3. Mi a neve a hajók és repülőgépek előrehajtó eszközének latinul?  

4. Sorolj fel három nyomáskülönbségen alapuló eszközt  

5. Mekkora a folyadékban lebegő test súlya a felhajtóerőhöz viszonyítva?  

6. Milyen elv (törvény) alapján működik a folyadékfék?  

7. Mit bizonyítottak be a magdeburgi féltekékkel?  

8. Mennyi torral egyenlő 101396 Pa?  

9. A levegőben levő testekre hat-e felhajtóerő? (Miért? Miért nem érezzük?)  

10. Ha egy áramkörben két mellékág van, mekkora az áramerősség a főágban?  

11. Az áramerősség egyenlő a ................................................................................................ 

12. 
Az ampermérőt mindig ........... , a voltmérőt mindig ...................  kapcsoljuk az áram-
körbe. 

13. Dörzsöléskor a test hogyan kap pozitív vagy negatív töltést?  

14. Mi az elektromos kisülés? (például két ellentétes töltésű felhő között?) 
Milyen jelenségek kísérik és miért? 

 

15. Milyen magasságú vízoszlopot tud fenntartani a levegő és miért?  

16. Miért sikerült Torricellinek megmérnie a levegő nyomását?  

17. Egy Coulomb (1 C) az a töltésmennyiség ..................................................................... 

18. Ha egy áramkör két pontja között 3 V feszültség van, akkor az áramfor-
rás minden Coulombnyi töltés átszállításához az illető szakaszon mekko-
ra mechanikai munkát végez? 
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Kémia 

K. 797. Számítsd ki a mólszázalékos töménységét a 31,8tömeg%-os nátrium-
karbonát vizes oldatának! 

 

K. 798.  Hány mólnyi víz van 120g kristályos rézszulfátban (CuSO4∙5H2O)? Ameny-
nyiben az adott tömegű sónak hőbontása során a felszabaduló vizet ledesztilláljuk, a 
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művelet során a víznek 7,4%-a elpárolog. Mekkora tömegű nátrium-kloridot kell a 
desztillátumhoz mérjünk, ha 5%-os sóoldatra van szükségünk? 

 

K. 799. Határozzátok meg annak a szénhidrogénnek a tapasztalati képletét, amely 
92,31 tömegszázalék szenet tartalmaz! Milyen szerves anyagoknak lehet ez a tapasztalati 
képlete? Magyarázzátok a válaszotokat, és írjátok le a lehetséges anyagok molekulakép-
letét! 

 

K. 800. A sónak szobahőmérsékleten az oldhatósága 30g 100g vízben. Ennek a só-
nak 45g-nyi tömegéből 15%-os oldatot készítettek. Egy idő elteltével azt észlelték, hogy 
az oldat 10%-a elpárolgott. Mekkora tömegű sót lehet a megmaradt oldatban még felol-
dani, ha egy kísérlethez telített oldatára van szükség?  

 

 

Fizika 

F. 553.   A T1 és T2 síktükrök síkjai α szöget zárnak be egymással. A közös éltől d0 
távolságra S0 pontszerű fényforrás található. Határozzuk meg a tükrök által alkotott 
képpontok közötti távolságot! 

 

F. 554.    Egy vonat 20 m/s sebességgel halad a vasúttól x távolságra található hosz-
szú fallal párhuzamosan. Az egyik utas elsüt egy fegyvert, melynek visszhangját 3 s múl-
va hallja meg. A hang terjedési sebessége a levegőben 340 m/s . Határozzuk meg a vasút 
és a fal közötti távolságot! 

 

F. 555.    100 V-ig mérő voltmérőnek beosztásonként ellenállása           . 

Mekkora maximális feszültséget mér a voltmérő, ha        
   előtét ellenállásal 

látjuk el? 
 

F. 556.    Egy anyagi pont két egymásra merőleges irányban végez különböző ampli-

túdójú harmonikus rezgőmozgást ω, illetve 2 ω frekvenciával. Ezek egyenletei   
       és          . Milyen pályát ír le az anyagi pont? 

 

F. 557.    Kifeszített hajszálat He-Ne lézer 632,8 nm-es fényével világítunk meg. A 
hajszáltól D = 2 m-re, a hajszállal párhuzamosan elhelyezett ernyőn elhajlási képet fi-
gyelhetünk meg. A központi maximum két oldalán található második sötét sávok közöt-
ti távolság d = 7,2 cm. Mekkora a hajszál vastagsága? 

 
 

Megoldott feladatok 

Kémia  
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K. 784.  A válaszhoz szükséges ismeretek: 
1.)  Az atomot alkotó elemi részecskék: p+, no, e-. Az atom elektromos szempontból 

semleges, ezért a protonok száma = elektronok számával. A protonok száma 
(Z-rendszám) határozza meg az elem féleségét (amit vegyjellel jelölünk). 

2.)  1mólnyi mennyiségű atomban (illetve molekulában) 6∙1023 darab atom (illetve 
molekula) van, aminek a tömege egyenlő annyi grammal, mint a relatív atomtö-
mege (illetve molekulatömege), ezért: a) H, b) He, c) Kr, d) Zn 


