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Alfa-fizikusok versenye 

 
VIII. osztály, I. forduló 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
 

a).  Miért gyantázzák a hegedű vonóját? 
b).  Miért nem lehetne a Holdon tapsolással figyelmeztetni egy-

mást? 
c).  Miért halljuk későbben a dörgést, mint ahogy látjuk a villám-

lást? 
d).  Miért visszhangosabb egy üres szoba, mint egy bútorozott? 
 
2. Az ábrán látható két mágnes egyforma. A D1 dinamóméter 5N, 

a D2 dinamóméter 1N nagyságú erőt jelez.  
Rajzold fel és számítsd ki a mágnesekre ható súlyerőt és mágneses 

vonzóerőt! (3 pont) 
  

 
                      
 

3. Három, középen átlyukasztott henger 
alakú mágnest egy függőleges tengelyre hú-
zunk fel az ábrán látható módon. A kísérlet 
elvégzése után válaszd ki a három ábra kö-
zül a helyeset, majd rajzold fel ezen az ábrán 
a súlyerőket és a mágneses erőket!  (5 pont) 

 

 
 
4. Mekkora energia szükséges 4 kg alu-

mínium 20 C0-kal való felmelegítéséhez? 
CAL= 905 J/kgK.  (5 pont) 

Megoldás logikus gondolkodással: ......   Megoldás képlettel: ..... 
 

 
5. Egy 100 kg-os gerendát az ábrán látható 

két csigarendszerrel akarnak felemelni. Az 
állócsigák hatásfoka 80%, a mozgócsigáké pedig 
50%. Határozzátok meg az F és F' emelő erők 
értékét. (g≈10m/s2)   (5 pont) 

 
 
 

6. Az előbbi feladat gerendáját 2 m magasra emelik egy 80% hatásfokú, 4 m hosszú 
lejtővel. Mekkora erő szükséges ehhez? (4 pont) 
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7. Egy 3 kg-os testet v = 8 m/s kezdősebességgel függőlegesen feldobunk.  
A test h = 2,4 m magasságot ér el. Mekkora az energiaátadás hatásfoka? (g=10m/s2) 
 (4 pont) 
 
8. Mekkora lenne annak a berendezésnek a hatásfoka, amely napi 1000 MJ energia 

felhasználásával napi 1000000kJ munkát végezne?  
Létezhet ilyen berendezés? Miért? (4 pont) 
 
9. Rejtvény:  (6 pont) 
Helyezd el az alább megadott szavakat, betűcsoportokat az ábrában. Ha jól dolgoz-

tál, a nyíllal jelölt oszlopban olvasható a megfejtés. Ez része egy idézetnek, ami a továb-
bi fordulók rejtvényeinek megfejtéséből lesz összeállítható. Tehát, jegyezd meg! 

 

ALÁ, AMPERMÉRŐ, ASZAL, 
ASZTALLAP, EL, ÉP, ÉR, FL, KERET, 
KK, KÚPALAP, LE, LE, LG, LZ, ME-
SZELŐ, MZ, ÓL, ÖTLETGYÁR, ŐK, 
ŐZ, PAUL, PÓK, PROPELLER, REF, 
RK, SZÓ, SZU, TŐ, ÚSZÓ, ZAL, ZO, 
ZSR 

Megfejtés: ...... 
Mi a propeller jelentése és mire hasz-

nálják? 
 

A rejtvényt 
Szőcs Domokos tanár készítette 

 

 

 

 
 

10. Milyen gép előfutára ez az ókori gép? Ki készítette és ki volt ő? 
Milyen nevekkel látták el? (6 pont) 

 

 
A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

 K. 669. Egy vizes oldat elektrolízisekor a két elektródnál leváló gázokat közös 
edénybe gyűjtötték. A gázelegy durranógáz néven ismert. Az elektrolízis megszakítása-
kor az edény tömege 14,4g-al nőtt. Hány mólnyi molekula volt az edényben? Ebben az 
anyagmennyiségben hány hidrogén és hány oxigénmolekula található? 

 


