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Kérésünk, hogy mielőtt elkezdtek kísérletezni, jól gondoljátok át az előttetek levő feladatot, ele-
mezzétek annak munkavédelmi előírásait, s a kémia órákon is tanult környezetvédelmi és egészségvé-
delmi szabályokat. 

1. Miért viselkednek különböző módon a légbuborékok különböző folyadékban? Három kis 
kémcsőbe (5, vagy 10cm3 térfogatúak) azonos magasságig töltsetek külön-külön vizet, 
glicerint, szén-tetrakloridot úgy, hogy mindenik kémcsőben a folyadék fölött maradjon 
egy 1cm magas légtér. Ezután dugjátok le a kémcsöveket szorosan záró dugóval, s egy-
szerre fordítsátok fel őket. Mit észleltek, mi a magyarázata? 

2. A víz viselkedése más folyadékokhoz hasonlítva: egy 20cm3 térfogatú kémcsőbe mérjél 
ki 5cm3 vizet, erre töltsél 5cm3 szén-tetrakloridot, közben észleld a történteket. Majd 
tölts a folyadékrétegekre 5cm3 benzint, vagy benzolt. A látottakat rajzold le. Ezután 
óvatosan elegyítsd össze a folyadékrétegeket (úgy rázd össze, hogy ne spricceljenek ki a 
kémcsőből). Magyarázd az észlelteket. 

3. 100o C hőmérsékleten forr-e a víz? Egy gömbaljú lombikot 1/3-áig töltsetek meg  víz-
zel, tegyetek bele pár szem apró horzskövet az egyenletes forrás biztosítására, s kis lán-
gon óvatosan forraljátok fel a vizet. A forrás megszűntekor azonnal dugjátok be egy jól 
záró dugóval. Szájával lefelé fordítva fogjátok állványba, s a lombik felső részére helyez-
zetek egy jégkockával töltött vékony zacskót.  Figyeljétek a történteket és magyarázzá-
tok! 

Két ábrát és magyarázatot várunk minden kérdésnél (lehet interneten is beküldeni). 
Három számban közölt kísérletek legjobb magyarázatait leközöljük és egy kémia tárgyú 
szakkönyvet adunk jutalmul. 

M. E. 
 
 
 

 
 
2010. augusztus 30. és szeptember 4. között zajlott le Budapesten és Marosvásárhe-

lyen a Bolyai János Emlékkonferencia, amellyel a 150 évvel ezelőtt meghalt géniusz, a 
nemeuklidészi geometria világhírű felfedezője, a magyar tudomány legnagyobb alakja 
előtt tisztelegtünk. 

Bolyai munkásságára emlékezünk az itt bemutatott honlappal is: http://www.jgytf.u-
szeged.hu/tanszek/matematika/Bolyai/index.html, amelyen dr. Szilassi Lajos háttérismerete-
ket közöl a hiperbolikus geometria Poncaré-féle körmodelljét bemutató BOLYAI.EXE 
számítógépes alkalmazáshoz. 

Az alkalmazás letölthető a honlapról, és a leírás lépéseit követve betekinthetünk ab-
ba a varázslatos világba, amelyet a Bolyai-féle geometria tár elénk. 

A program használata csak a legalapvetőbb számítástechnikai ismereteket igényli: el-
indítása után minden lépéshez részletes segítséget nyújtanak a menüpontokhoz rendelt 
HELP funkciók. A program hardware igénye is minimális, bármely IBM kompatibilis 
PC-n futtatható, bár igényli a színes (legalább EGA felbontású) képernyőt. 

Ajánljuk mindenkinek ezt az igen szemléletes alkalmazást, amely segítségével a kö-
zépiskolában is betekintést nyerhetünk Bolyai világába. 
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Jó böngészést! 
K.L.I. 
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Alfa-fizikusok versenye 

VII. osztály, V. forduló 
 
1. Egy óceánjáró sebessége 29 csomó. (Ez a sebesség 54 km megtételét jelenti órán-

ként.) Mennyi idő alatt teszi meg az Európa és Amerika közti 6000 km-es utat a hajó, ha 
feltételezzük, hogy egyenletesen halad? (2 pont) 

 
2. A hajszál növekedésének sebessége 0,000001 m/s. Mennyi idő alatt nő meg a ha-

junk 20 cm hosszúra?  (2 pont) 
 
3. Gyakorold az átalakításokat!  (3 pont) 
82 kg = ......................................... g; 
32 dkg = ....................................... g; 
218 kg = ....................................... q; 
11,42 q = .................................... kg; 
0,01 t = ....................................... kg; 
1002 g = ...................................dkg; 

 

0,7 q =.......................................... kg 
2,2 kg =...................................... dkg 
31 q =........................................... kg 
81 q =........................................... kg 
0.2 kg =...................................... dkg 
33 kg =............................................ t 

 
 
4. Rendezd növekvő sorrendbe az alábbi mennyiségeket! (3 pont) 
5 m3; 0,002 m3; 2.106cm3; 12 cm3; 0,5 dm3; 660 cm3; 0,2 m3; 150 dm3 


