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Alfa fizikusok versenye

VI. osztály

1.  Végezd el a mennyiségek átszámítását! (8 pont)
a) 0,00385 km = ............. m = ......................... cm
b) 9,4807 m = ................cm =......................... mm
c) 56,0824 km = .............m = .......................... dm
d) 3,5 · 106 cm = .............dm = ........................ m
e) 19,9008 m = ..............cm =......................... mm
f) 37,2200 km =..............m = .......................... dm
g) 9145608 mm = ...........m = .......................... km
h) 3006,5 dm =...............m = .......................... cm

2.  Rendezd növekvõ sorrendbe (másodpercben dolgozva) (3 pont)
2 óra      10 perc      0,5 óra      35 perc      1 nap     125 perc
...........................................................................................................

3.  A jég -20 °C-os,  amit 102 °C-os gõzzé alakítunk. (4 pont)
a) Mi szükséges ehhez?
b) Írd le sorrendben a bekövetkezõ halmazállapot-változásokat!
c) A folyamat során mennyivel változik az anyag hõmérséklete?
d) Írd le, hogy mely hõmérsékleten milyen halmazállapotú a víz!

20 °C és 0°C között?...
0 °C-on?...
0 °C és 100 °C között?...
100 °C-on?...
100 °C felett?...

4.  Hasonlítsátok össze az alábbi mennyiségeket, és írjátok közé a >; = ;< jeleket!?
(6 pont)

a) 100 g ……... 1 kg b) 3 dm3…….3 liter c) 0,2 kg ……. 200 g
d) 20 dm3 ….… 0,2 hl e) 0,6 t …….. 60 g f) 0,2 m3 ……. 2000 dm3

g) 50 g ………. 500 kg h) 850 l ……. 0,85 m 3 i) 7200 g ……. 7,2 kg
j) 0,8 kg/dm3 ... 0,8 g/cm 3 k) 5 hl …….. 5000 dm3 l) 2,7 kg/dm3...2700 kg/m3

5.  Az alumínium sûrûsége 2700 kg/m3. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó mennyisé-
gekkel! (6 pont)

m 2,7 kg 5400 t 81 kg
V 1 m3 1 cm 3 100 dm3

6.  Válaszd ki a helyes indoklást!
Amikor Tamás feldobta labdáját a levegõbe, az visszaesett, mert (1 pont)
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a) a levegõ visszanyomta
b) a gumi mindig visszapattan
c) a Föld vonzotta
d) a levegõ nagyon könnyû
e) a Föld egy nagy mágnes

7.  Levegõvel teli palack száját vízbe merítjük. Mi a következménye, ha a palackban levõ
levegõt (2 pont)
A) melegítjük? B) hûtjük?

8.  Az ábrán méretarányosan ábrázolt négy db. P, Q, R és S betûkkel jelölt gömb
különbözõ anyagból készült, de a tömegük egyenlõ. (1 pont)

A sûrûségre vonatkozóan az alábbi megállapítások közül melyik a helyes?
a) egyenlõ sûrûségû mind a négy
b) nem tudod megállapítani a sûrûségüket
c) hogy melyiknek legnagyobb a sûrûsége, az attól függ, hogy hogyan mérjük a térfoga-
tukat
d) P sûrûsége a legnagyobb
e) R sûrûsége a legnagyobb

9.  Egy tehervonat mozgási grafikonja:
(4 pont)

a) Mekkora a vonat sebessége
az AB szakaszon:
a CD szakaszon:
a DE szakaszon:
b) Milyen a vonat mozgásállapota az indulás után
130 perccel?
c) Mekkora a vonat átlagsebessége?

10.  Egészítsd ki a táblázatot! (8 pont)

fizikai mennyiség mértékegysége mérõeszköze

P Q R S
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11.  Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó fizikai mennyiségek nevével vagy az ennek
megfelelõ mértékegységgel. (7 pont)

1. Vásároltam 2 kg ...............................................................................  cukrot.
2. Hazáig megtettem 2 km .................................................................. .
3. Amikor fékez az autó, akkor csökken a ......................................... .
4. A Holdon a testek ..........................................  6-szor kisebb mint a Földön.
5. Az 1 dm oldalélû kocka ..................................  1 liter.
6. A teherautó billenõjében 20 tonna .................................................  föld fér el.
7. A hátamon levõ táskám ............  4 kg,

ezért 40 N . ................................. .. vagy ............................. nyomja a vállamat.
8. Az alumínium pénzdarab melegítve nem fér át a deszkába szúrt két gombostû között,

mert megnõtt a ....................................................
9. A 80 kg tömegû ûrhajós súlya a Földön ........................................  és a Holdon.
10. A tanteremben a levegõ ..................................  20 °C.
11. Egy kilogramm a tömege az .........................  térfogatú 4 °C-os desztillált víznek.

f
r
eladatmegoldok 
ovata

Kémia

K.G. 194. Az atommag átmérõje ≈1⋅10−16m, míg az atom átmérõje ≈1⋅10−10m.
Mekkora az atomon belüli ûr térfogata a mag térfogatához képest? Az atomok és az atom-
mag is gömbszerûek, de ha ennek a mértani idomnak még nem tudod kiszámítani a térfoga-
tát, tekintsd õket kis kockáknak, melynek élhossza a megadott adat.
(1018-szor nagyobb, viccesen azt is mondhatnánk, hogy az atomon belül legtöbb a semmi)

K.G. 195. Három elem egyikének (A) atomjaiban általában csak két elemi részecske
van. A másik elem (B) atomjainak protonszáma háromszorosa az A elem atomjában lévõ
elemi részecskék számának. A harmadik (C) elem rendszáma megegyezik A és B elem rend-
számának összegével. A három elem közül a legnagyobb sûrûségû szobahõmérsékleten 27
000-szer nagyobb sûrûségû, mint a legkisebb sûrûségû elem, és 1940-szer nagyobb sûrûségû
a másiknál.

a) Melyik három elemrõl van szó?
b) Melyik a legnagyobb sûrûségû elem a három közül? Mibõl következtetsz erre?


