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Vetélkedõ
(2002-2003)

Szövegösszerakós játék fizikából

Keresd meg az alább megadott mondatok helyes sorrendjét. Legkésõbb a következõ lapszámunk
megjelenéséig küldd be szerkesztõségünkbe (név, osztály, iskola, lakcím, telefon, fizikatanár) az
osztályodnak megfelelõ szöveget, helyes logikai sorrendbe elrendezve a mondatait! (Nem elegendõ csak a
sorrend megjelölése.) A legtöbb pontot elért tanulók nyári táborozást nyerhetnek. Csak egyéni
pályázatokat értékelünk!

3. rész

VI. osztály

1. Azt mondjuk, hogy a nagyobb tömegû testnek nagyobb a tehetetlensége. 2. Törtrésze
a g (gramm): 1 kg  = 1 000 g. 3. Következésképpen, a testek igyekeznek megtartani
mozgásállapotukat: nyugalmi állapotukat, vagy ha mozogtak, akkor egyenes vonalú
egyenletes mozgásukat. 4. Tapasztalatból tudjuk, hogy a nagy tömegû vasgolyót
nehezebb kifogni, mint a vele azonos nagyságú könnyû labdát. 5. A testek
tehetetlensége abban a megnyilvánulásukban jut kifejezésre, hogy ellenszegülnek
mozgásállapotuk megváltoztatásának. 6. Szintén tapasztalhattuk, hogy nehezebb
felgyorsítani vagy lefékezni egy rakománnyal megrakott jármûvet. 7. A tömeg fizikai
mennyiség, a testek tehetetlenségének mértékét jelzi, jele m, mértékegysége a
Nemzetközi Mértékrendszerben az 1 kilogram (kg), 1 kg  tömege van az 1 dm3 (liter)
térfogatú desztillált víznek. 8. Más mértékegységei is vannak, például az 1 t (tonna) = 1
000 kg .

VII. osztály

1. Ugyanez a helyzet a súlypont esetében is, amikor a testet alkotó minden egyes
részecske súlyának egy adott pontra – a súlypontra – vonatkoztatott nyomatékainak
eredõje nulla.  2. Bármely mozgás egy haladó- meg egy forgómozgású összetevõbõl
állhat. 3. Például, az emelõ, vagy a csiga esetében az erõpár másik erõ-összetevõje az
alátámasztási pontban, illetve a tengelyen hat. 4. A forgó mozgás szempontjából
ugyanez a feltétel az erõk nyomatékaival kapcsolatban kell, hogy teljesüljön. 5. Amikor
egy erõnyomatékról beszélünk, tulajdonképpen mindig erõpár nyomatéka lép fel. 6. Itt
minden részecskére az erõpár másik alkotója a súlypontban ható támasztóerõ megfelelõ
összetevõje hat. 7. Azaz, a testre ható erõk és erõkarjaik szorzatainak algebrai összege
nulla kell legyen. 8. A haladó mozgást végzõ testek környezetükkel akkor vannak
dinamikai egyensúlyban, ha a rájuk ható erõk eredõje nulla.

VIII. osztály

1. Tehát, a testek elektromossággal tölthetõk fel, amikor rajtuk dörzsöléssel,
érintéssel vagy megosztással elektron-felesleget, vagy hiányt idézünk elõ. 2. Elõbbi
neutronokból és protonokból áll. 3. Ezért aztán az atom elektromosan semleges. 4.
Elektromos szempontból a neutronok semlegesek, a protonok viszont pozitívok. 5. Ha
viszont az atom elektronokat kap, negatív ionná alakul. 6. Az atomok szerkezetileg az
atommagból és az elektronhéjból tevõdnek össze. 7. Ha valamilyen módon az atom
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elektronokat veszít, a protonok túlsúlya miatt pozitív ionná válik. 8. Az elektronok –
amelyeknek száma az atomban a protonokéval egyenlõ – elektromos töltésének
nagysága azonos a protonokéval, csak negatív elõjelû.

IX. osztály

1. Hasonló alakú természettörvény az elektrosztatikában a Coulomb-féle erõtörvény
is. 2. Ennek következménye a gravitációs erõ és gyorsulás. 3. A fizika néhány
axiomatikus természettörvényre (magyarázó elvre) épül. 4. A homogén, valamint a
centrális gravitációs és elektrosztatikus terek konzervatív terek. 5. Ezeknek a tereknek
egyik jellemzõje az intenzitásuk. 6. Ez alatt a tömegegységre, ill. az egységnyi töltésre
ható megfelelõ erõt értjük. 7. Az egyik ilyen természettörvény a newtoni egyetemes
tömegvonzás törvénye. 8. Mindkét erõhatás a tereiken keresztül valósul meg.

X. osztály

1. Ezek alapján felírt mozgásegyenletekbõl meghatározható az elemi elektromos töltés.
2. Ennek értéke a CU2/2. 3. Ezt a sajátosságot használja fel a katódsugár oszcilloszkóp is.
4. Ebben a homogén elektromos térben az erõvonalakra merõlegesen bejutó elektromos
töltések parabola pályán mozognak. 5. Síkkondenzátor fegyverzetei között homogén
elektrosztatikus mezõ alakul ki. 6. A töltések eltérítésének mértéke a fegyverzetekre
kapcsolt feszültséggel arányos. 7. A Millikan-féle kísérletben az elektromosan töltött
részecskék az elektromos tér erõvonalaival párhuzamosan mozognak. 8. A
kondenzátorban az elektromos energia a szigetelõben tárolódik. 9. A különbözõ irányú
elektromos terek hatására a vizsgált részecske különbözõ irányú gyorsulást nyer.

XI. osztály

1. A termodinamika elsõ fõtétele a termodinamikai rendszer belsõ energiája, az általa
cserélt hõ és a végzett mechanikai munka között állapít meg összefüggést. 2. Példa erre
a Carnot-ciklus, az az ideális körfolyamat, amely szerint mûködõ hõerõgép hatásfoka
maximális. 3. Ez a fõtétel valójában az energia megmaradásának tétele a
termodinamikában. 4. Bitermikus körfolyamatban viszont már igen. 5. Alkalmazásai az
egyszerû állapotváltozásokra vonatkoznak. 6. Más megfogalmazásban viszont a
monotermikus körfolyamat során végzett munkavégzésre. 7. A termodinamika második
fõtétele a spontán termodinamikai folyamatok irányára vonatkozik. 8. Ez utóbbi szerint
reverzibilis körfolyamatban a termodinamikai rendszer nem végezhet mechanikai
munkát a környezetén. 9. Egyik következménye a Robert-Meyer-féle összefüggés.

XII. osztály

1. Ez utóbbi következménye az ikerparadoxon. 2. Csupán a fény terjedési sebessége
marad invariáns a különbözõ vonatkoztatási rendszerekben. 3. Vizsgálati területe a
referencia vonatkoztatási rendszerhez képest nagy (ún. relativisztikus) sebességgel mozgó
vonatkoztatási rendszerekben található testek helyzetének, sebességének,
kölcsönhatásának leírása. 4. Ezeket az összefüggéseket a relativisztikus kinematika és
dinamika tárgyalja. 5. Ez a speciális relativitás elmélet egyik posztulátuma. 6. A speciális
relativitás-elmélet a 20. századi fizika vívmányai közé tartozik. 7. A jelenség kísérletileg is
megfigyelhetõ a gyors neutrínók élettartam-növekedésénél. 8. Az ilyen sebességek esetén
megváltozik a testek tömege, fellép a hosszúság-kontrakció és az idõ-dilatáció jelensége is.

Az 1. rész megoldásai: VI. osztály: 7, 4, 6, 1, 3, 5, 2; VII. osztály: 5, 4, 9, 1, 8, 6, 2, 7,
3; VIII. osztály: 2, 5, 1, 9, 8, 4, 3, 6, 7; IX. osztály: 1, 5, 9, 7, 3, 6, 2, 8, 4; X. osztály: 8,
2, 1, 4, 7, 3, 6, 5; XI. osztály: 3, 5, 6, 8, 2, 9, 4, 7, 1; XII. osztály: 4, 1, 8, 5, 2, 9, 8, 7
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