Végezetül pedig, aki még bírta, visszamehetett a Demonstrációs Laboratóriumba kérdezősködni, illetve kísérleteket próbálgatni. A tartalmas látogatásért köszönettel tartozunk a
minket fogadó intézményeknek.
Az ELTE Matematikai Múzeuma
Sárközi Zsuzsa

Aki a hosszú nyári vakációban nehezebb szúdokufajtákkal szeretné edzeni elméje
élességét, próbálja ki a http://killersudokuonline.com/ honlapot!
A killer (gyilkos) szúdokuban az eredeti szabályokon felül a megjelölt területeken levő számok összege is adott kell legyen, így a honlapon az online játék mellé nagy segítség a Sum Calculator (http://killersudokuonline.com/sumcalculator.html), amely az összeg lehetséges felbontásait adja meg.

Jó böngészést!
K.L.I.
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-fizikusok versenye
VIII. osztály

1. Gondolkozz, és válaszolj!
(8 pont)
a). Milyen energiaátalakulás történik a hinta lengése
közben?
b).
Hogyan
gyújtott
tüzet
az
ősember?
(magyarázd a rajzot)
c). Hogyan működik a fémhőmérő?
d). Miért terpesztik szét lábukat a birkózók, a kardvívók, az ökölvívók, a mozgó járműveken a kalauzok, a hajón a tengerészek?
2. A grafikon azt ábrázolja, hogyan jut
hőegyensúlyba két test a termikus érintkezés
pillanatától kezdve.
(3 pont)
a). Mennyi ideig tartott a hőegyensúlyba
való átmenet?
b). Mekkora az egyensúlyi állapotot jellemző hőmérséklet?
c). Mikor 40 °C az A test hőmérséklete?
d). Mennyi a B test hőmérséklete ebben
pillanatban?
3. Az m1 = 570 g tömegű és t1 = 95 C-fok hőmérsékletű fémgömböt az m2 = 200 g tömegű, t2 = 20 C-fok hőmérsékletű, vizet tartalmazó kaloriméterbe tesszük. A hőegyensúly
kialakulása után a közös hőmérséklet t = 25 C-fok. Milyen fémből van a gömb? (Az edény,
hőmérő és kavaró hőkapacitása C = 164 J/K )
(2 pont)
4. Három, különböző anyagból (ólomból, rézből és vasból) készült, azonos tömegű
golyót ugyanarra a hőmérsékletre melegítünk) és rátesszük egy jégtömbre. Azonos jégmennyiséget olvaszt-e meg a három golyó? Magyarázd adatokkal.
(5 pont)
5. A fürdővíz elkészítéséhez 66 C-fok hőmérsékletű meleg vizet és 11 C-fok hőmérsékletű hideg vizet használunk. Mennyi meleg és mennyi hideg vízre van szükségünk
550 kg 36 C-fok hőmérsékletű vízkeverék készítéséhez?
(5 pont)
6. Alkohol égetéséből 238.550 kJ hő keletkezett. Benzinből mennyit kell elégetni
ahhoz, hogy ugyanekkora hőmennyiséget nyerjünk?
(5 pont)
7. Egy dízelmotor hatásfoka 30%. A motor 18 kg gázolajat használ el, amelynek fűtőértéke 45960. Számítsuk ki a felvett hőmennyiséget és a végzett munkát!
(5 pont)
8. Egy fagerenda sűrűsége 800 kg/m3 és a teljes térfogatával vízbe merítjük. Mekkora a gerendára ható Arkhimédész-féle felhajtó erő? Hát az Fe emelő erő? A gerenda tér38
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fogata 0,4 m3. A gerendát úszni engedjük. A térfogatának hányad része merül víz alá és
hányad része lesz a víz felszíne felett?
(5 pont)

9. Rejtvény: Nobel-díj, 2008
(6 pont)
Helyezd el az alábbi szavakat, betűcsoportokat a hálóban, majd töltsd ki a háló alatti
rácsot a megfelelő betűkkel. Ha jól dolgoztál, az idén díjazott három Nobel-díjas fizikus
nevét kapod megfejtésül. Ki közülük az amerikai és kik a japánok? (Könnyítésül, egy
szót előre beírtunk.)
Kétbetűsök: AR, EL, ET, GA, HÖ, KI, RA, RT,
TÓ, VL;
Hárombetűsök: BNY, GÓC, LÓG, MAN, ÓTA,
RÁD, RED, RIT, TED, VCO;
Négybetűsök: ARON, DERO, ELEM, IBER,
KENO, LION, ÓKOR, ÓNOS, SLOW (lassú, angolul), VAKU, VÁGÓ, WATT;
Ötbetűsök:
AMARA,
ELTON,
HONDA,
OTARU;
Hatbetűsök: ALÁVET, KÖNYÖK, NEMERE, ODARAK, ODATOL, TAKARÓ,
TAMARA, TEMETŐ;
Hétbetűsök: AMERIKA, ÁTVETET, EMELETI, ÖREGEDŐ, TOLOGAT;
A rejtvényt Szőcs Domokos, tanár készítette.

10. Fantázia dolgozat.
Mi lenne, ha nem volna súrlódás? (csak egy füzetlapnyit írj)

(6 pont)

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó, tanárnő állította össze.

kís érlet, l abor
Kísérletező feladat
Ha ujjunkat közelítjük a bekapcsolt TV vagy számítógép képernyőjéhez, gyenge
áramütést érzünk kis szikrakisülésekkel kísérve (régebbi típusú, katódsugárcsöves képernyő).
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