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A matematika kedvelőinek ajánljuk a 

http://www.matlap.org/ honlapot. 
A Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság 

1993-ban alakult Kolozsváron azzal a céllal, hogy 
támogassa a matematika elemi és középiskolai szin-
ten való tanítását, főleg a Matematikai Lapokon (Ko-
lozsvár) keresztül. Az iskolásoknak szánt lapot kez-
detben a Román Matematikai Társulat adta ki, de 
1997-től az új változatot, Matlap néven, a Társaság 
adja ki, amely nevét Radó Ferenc (1921–1990) ma-
tematikaprofesszorról kapta. 

 

A Matlap a 2015/2016-os tanév során is meghirdeti a pontversenyt feladatmegoldói 
számára. A verseny eredményét a lap 2016/7-es számában közlik. A részletekről érde-
mes tájékozódni a honlapról, a színes tartalom miatt pedig megrendelni a Matlapot! 

 

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

VIII. osztály  
 

 
 

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Egy hajó a Dunán a Fekete-tenger felé úszik. A tengervízbe érve lejjebb merül-e, 

vagy kissé kiemelkedik a vízből? (magyarázd is) 
b). A mérleg két oldala a levegőben egyensúlyban van. Merre billen a mérleg, ha a 

bura alól kiszívjuk a levegőt? 
 

c). Magyarázd a lombik helyzetét! Ezen kísérlet minek a modellje? 
 

d). Miért nem válik le a pohár száját elfedő kartonlap? 
 

 
 

b). c). d).
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2. Egyes épületek saját vízellátása céljából külön berendezést alkalmaznak, amelynek 
fő része a víztorony. Szivattyúval vizet szivattyúznak a víztoronyba, ennek a nyomása 
biztosítja, hogy a víz a kívánt magasságra emelkedjék. Mekkora a víz 
nyomása a 18 m magas víztorony alján? Milyen magasnak kellene 
lennie egy víztoronynak, hogy az alapjánál a nyomás 1 atm legyen?  
 (4. pont) 

 

 
3. Egy hidraulikus sajtó (folyadéksajtó) két dugattyújának átmé-

rője 1 cm és 8 cm. Hányszorosára növeli a hatóerőt egy ilyen sajtó? 
(matematikailag vezesd le) (2. pont) 

 
4. Magyarázd a működését a szívókútnak! (5. pont) 
 
5. Magyarázd a légsűrítő működését, és rajzold le mégegyszer, hogy a légszivattyú 

vázlata legyen, és magyarázd ennek működését is. (5. pont) 
 
 

6. Egy lakószoba felmelegítésére naponta 66,96 MJ hőre 
van szükség. Naponta mennyi fára van szükség, ha a kályha ha-
tásfoka 40% és a fa fűtőértéke 16740 kJ/kg? (5. pont) 

 
7. Egy kazánban 10 liter 15°C-os víz van. Ezt 75°C-ra me-

legítik fel. Erre a célra 0,75 kg fát égetnek el. (5. pont) 
a). Mekkora a víz felmelegítésére használt berendezés hatásfoka? 
b). Mennyi hő adódik át a levegőnek és a környező testnek? 
 
8. Egy 1 literes alumíniumedény tömege 100 g, és tele van vízzel. Mennyi hőt kell az 

edénynek felvennie, hogy benne a víz 20°C-ról 70°C-ra emelkedjen fel? (5 pont) 

 
 
9. Rejtvény: Nobel-díj, 2008 (6 pont) 
Teller Ede Atomenciklopédia 

című versének egy sorát rejtettük 
el az alábbi rejtvényben.  

„A mint atom: oly parányi, 
Semmiképp se lehet látni. 
B mint bomba: jóval nagyobb, 

...”    (a vers folytatása a 
vízsz. 6. és 1. alatti sorokban) 
 

Vízszintes:
  1.  A verssor második ré-

sze. 
  3. „... cipőm beszélni tud-

na” 
 (Katona Klári dala) 
  6. A verssor első része. 
  8.  Néma pálma! 
  9.  Balzsamcseppek! 
10.  Tisza torkolat! 
11.  Skálahang. 
12. Amilyen formában a 

vadludak vonulnak. 
14. Okokkal bizonyító. 
16.  Viszket ..., táncra per-

dülne. 
17.  A nagy varázsló. 
18.  Erek! 

Függőleges:
 1. Multi Level Marketing. 
 2. Személyes névmás. 
 3. ., a nemjóját! (Bosszúság 

kifejezésére.) 
 4. Száradó (pl. szilva). 
 5. Adományával másokon 

szívesen segítő. 
 6. A proton „ellenfele”. 
 7. Falu a mai Horvátország-

ban, Vukovár mellett. 
(SZATA) 

 8.  ... et focis. (= Az oltárért 
és a tűzhelyért.) 

12. Kovászna megyei politi-
kus, képviselő. (András) 

13. Nagy a feje, búsuljon a ... . 
15. Pára! 
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A rejtvényt  
Szőcs Domokos,  

tanár készítette. 

19. Telekrész!
20.  Illeték. 
21.  Elektromos töltésű ré-

szecske. 
23. Júlia szerelme. 
25.  Néma sönt! 

20. Osztrák, spanyol és német 
gkj. 

22. Pont a végén! 
24. Mondatrész! 

 
10. 230 éve született ...... DAVY kémikus és fizikus, számos felfedezés és találmány atyja. 

(megh.) ...... (írj röviden munkásságáról). (6. pont) 
Minden fordulóra érvényes útmutatások 

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

 
 
 

kísérlet, labor
 

Kísérletező feladat 
Egy bekapcsolt – átlátszó burájú – izzólámpához (220 V; 15-40 W) különböző hely-

zetekben közelítsünk egy erős, állandó mágnest. Figyeljük az égő izzószálát!  
Mit észlelünk? Miként magyarázható ez, és ez mit bizonyít?  
 

A feladat megoldása:  
▪  A kísérlet jobban követhető, és jobban sikerül, ha kisebb teljesítményű (15-25 

W) izzót használunk.  
▪  A mágnes közelítésekor az izzószál erős rezgésbe jön. Távolítva a rezgés gyen-

gül, az égőt kikapcsolva megszűnik. Tehát az izzószál rezgését az elektromágneses 
erő idézi elő. 

▪  Mivel az izzószál rezeg (és nemcsak egy-irányba deformálódik) rajta váltakozó 
áram halad át.  

 
Bíró Tibor feladata 

 


