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A sûrûségmérés is okozhat-e problémát?

Fizika és kémiaórán különbözõ testek (szabályos mértani alakúak, szabálytalan alakúak),
különbözõ halmazállapotú anyagok sûrûségének meghatározásáról tanultatok. Sok szilárd
anyag nem tömör, nem egységes szerkezetû. Ilyen például a talaj anyaga.

Az elõbb említett módszerekkel nem kaphatunk valós értéket a sûrûségre. A laboratóri-
umi gyakorlatban használt eljárás menete: a meghatározandó talajpróbát elõzõleg 105 0C-on
tömegállandóságig szárítjuk, majd 10g-t lemérünk belõle az 50 ml-es mérõlombikba. Büret-
tából xilolt engedünk rá kb. 25 ml-t, ezután rázogatjuk, melegvizet tartalmazó fõzõpohárba
állítjuk a talajba zárt levegõ eltávolítására. A mérõlombikot szobahõmérsékletre lehûtjük,
majd a bürettából xilollal jelig töltjük. (Vxilol)

A talaj sûrûsége δ=10/(50- Vxilol) g/cm 3

Értelmezd: mi volt a szerepe a xilolnak (amely egy nem poláros szeres oldószer)
Használhattunk volna-e vizet xilol helyett? Miért?

Határozd meg a habszivacs, parafadugó sûrûségét. Tervezd meg a mérés menetét. Döntsd el, milyen
mérõfolyadékot használnál ezekben az esetekben? Beszámolódat várjuk.

 „Alfa-fizikusok” versenye

I. forduló

VII. osztály 

1. Gondolkozz és válaszolj!
a) Miért nem célszerû az erõsen felfújt gumimatracot a tûzõ napon hagyni?
b) Miért nem fagynak be a mérsékelt égõvben a nagy tavak fenékig?
c) Miért ropog “jobban éjjel“ a parketta?
d) Miért vonzza elõször magához a megdörzsölt fésû a kisebb papírdarabkákat, majd

pedig érintkezés után eltaszítja magától? (8 pont)

2. A kalapot hét kiskutya húzza egyenlõ nagyságú
erõvel, az ábrán látható irányokba. Merre mozdul el a
kalap? (4 pont)
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3. Egymás alá nehezékeket akasztunk. A nehezékeket olyan spárgával kötjük össze,
amelyik legfeljebb 5 kg terhet bír el. Hányadik lépésben szakad el a spárga és hol?

(3 pont)

4. 1m3  üveggyapot tömege 100kg. Az üveg sûrûsége 2,5 ·10 3 kg/m3. Hány százalékos az
üveggyapot térkitöltése? (Térkitöltés: az üveggyapot adott térfogatának hányadrészét tölti ki
a gyapotot alkotó üveg) (4 pont)

5. Milyen hõfolyamatot ábrázol a grafikon?
Írj le 3 db. összetartozó értékpárt!

Mit tudsz az edényben levõ 2,72 kg higan y-
ról?

S= 50 cm 2

h= ............., v=........... , G=.......... , m=.......... , ρ=........... (4 pont)
6.
a) Milyen fizikai jelenségen alapul a hõmérõ mûködése?
b) A hõmérséklet -40C-ról +140C-ra változott. Mennyivel emelkedett a hõmérséklet?
c) Minek a hõmérsékletét választották a Celsius-skála alsó és felsõ alappontjának?

Alsó alappontnak.................................Felsõ alappontnak.............................
d) A tudományos életben a hõmérsékletet Kelvinben adják meg.

10 0C hány K-nek felelel meg?............................................................................
273 K hány 0C-nek felel meg? ............................................................................

e) Két különbözõ fémlemezt párhuzamosan egymásra helyezünk és több helyen össze-
szegecselünk, majd egyik végüknél fogva rögzítjük õket.

i.) Mi a következménye, ha változik a hõmérséklete?
ii.) Hol, és mire hasznosítható az ilyen kettõsfém (bimetál)? (6 pont)

7. Mérd meg legalább három különbözõ fajtájú alma sûrûségét! Mindenik almafajtánál
legalább három méretûvel dolgozz és készíts táblázatot a mérések eredményeirõl. Számíts
mérési hibát is. Hasonlítsd össze a külölnbözõ almafajták sûrtûségét. Milyen következtetést
figyelsz meg? (Abacus nyomán) (10 pont)

Hg
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8. Totó (3 pont)
Ki találta fel a tel e-
font?

Ki találta fel a betûnyomó
távíróg épet?

Ki találta fel a rádiót?

1. Puskás Tivadar 1. David Edward Hughes 1. A. Sz. Popov
2. Graham Bell 2. Michael Faraday 2. Edison
x. Elisha Gray x. Pavel Silling x. Charles Wheatstone

Ki találta fel az
elektromos vezeté-
kes távírót?

Ki találta fel
 a drótnélküli távírót?

Ki találta fel az emberi
szállításra alkalmas léggömböt?

1. Claude Chappe 1. Graham Bell 1. Toricelli
2. William Gilbert 2. Gugkielmo Marconi 2. Richard Fulton
x. Samuel Morse x. Cyrus W. Fieldnek x. Montgolfier fivérek

9. Az alábbi ábrán húzd ki a (a le-
hetséges nyolc irányba: fel, le, jobbra,
balra, átlósan) a következõ világhírû
fizikusok nevét. Ha jól dolgoztál, öt
betû kihúzatlan marad. Ezeket sor-
rendben (fentrõl lefelé) összeolvasva
egy  újabb fizikus nevét kapod. Ki õ?

AMPÉRE, ARAGO, ASH,
BERNOULLI, CELSIUS,
CLAUSIUS, COULOMB, GAUSS,
GUERICKE, LEONARDO, NEW-
TON, PASCAL, TESLA, WATSON,
WATT (4 pont)

10. Hosszúságmérõ eszköz típusa függ:
- a beosztásos hosszúságmérõ lehet (név szerint):
- tolómérõvel, vagy ................. (másik neve idegen szóval) lehet mérni (a rajz szerint):
1:.................................................................................................
2:.................................................................................................
3:................................................................................................. (4 pont)
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Totó

VIII. osztály

Karikázd be a helyes választ, vagy válaszokat!
1. Ki fedezte fel a szénszálas izzólámpát?

a. Archimédesz b. Edison c. Einstein

2. Az elektromos jelenségekkel kapcsolatos legelsõ megfigyelések kinek a nevéhez
fûzõdnek?

a. miléthoszi Thálesz b. Galvani c. Gilbert

3. Ki az a fizikus, aki az elektromágneses eszközök mûködési alapelvét leírja az elméleti
munkáiban?

a. Coulomb b. Oersted c. Maxwell

4. Réz és cink elektródokat ketté vágott citromba szúrunk. Az elektródokhoz kapcsolt
milliampermérõ áramot jelez. Milyen szerepe van a citromnak?

a. elektród b. elektrolit c. semmi

5. A távíró szöveges közlemény továbbítására alkalmas berendezés. A XIX. sz. elsõ felé-
ben Európaszerte elterjedt. 1866-ban kábelkapcsolat jött létre Európa és Amerika között. Az
ABC betûinek, a kiegészítõ írásjeleknek és az ún. start-stop jeleknek egy jelrendszert használ.
Mi ennek a jelrendszernek a neve?

a. Pascal b. Morse c. EKG d. Tesla

6. Benjamin Franklin (1706 - 1790) amerikai politikus mit talált fel?
a. golyóstollat b. a villámhárítót c. a magnetofont

7. Alexander Graham Bell 1847-ben, amikor süket gyermekek tanításához szerkesztett
készüléket, mit talált fel?

a. a telefon õsét b. a drótnélküli távírót c. az elektromos vezetékes távírót

8. Azokat az anyagokat, amelyek csak érintkezési õvezetekben válnak elektromossá,
szigetelõknek vagy……………………….. nevezzük.

a. elektrolitoknak b. dielektrikumoknak c. indukciónak
9. Azt a törvényt, mely két elektromosan töltött test között fellépõ erõ nagyságát adja

meg, kirõl nevezték el?
a. Galilei b. Cavendish c. Charles Coulomb

10. Az elektromos töltések szétválasztásához a testek elektromossá tétele alapján készí-
tették el a Van de Graaf-féle generátort, melynek másik neve

a. szalaggenerátor b. töltéstároló c. kollektor

11. Az épületek és berendezések védelmére a villámcsapások által okozott károk ellen
1747-ben Benjamin Franklin által javasolt eszközt mivel kísérletezte ki?

a. léggömbbel b. papír sárkánnyal c. Van de Graaf-
generátorral

12. Vihar idején a felhõ különbözõ részei különbözõ elektromos potenciált kapnak. En-
nek nagysága kb. mekkora, amikor létrejön az elektromos kisülés (villámlás)?

a. 102 - 104 V b. 106- 108V c. 108- 109V
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13. Mi a reosztát?
a. változtatható ellen-

állás
b. tolóellenállás c. kapcsolókaros ellen-

állás

14. Izzólámpát elõször Thomas Alva Edison készített 1880-ban izzószálként elszenesí-
tett bambuszszálat használt. A szénszál törékenysége miatt az izzók rövid élettartalmúak
voltak. Ezért késõbb a szénszálat wolframmal helyettesítették. Miért volt lehetséges?

a. nagy a wolfram
ellenállása

b. vékony szálat lehet
húzni belõle

c. magas az olvadás-
pontja.

f
r
eladatmegoldok 
ovata

Kémia

K.G. 197. Két, egyenként 1 kilogramm tömegû üres palack közül az egyiket hidro-
géngázzal, a másikat oxigéngázzal töltjük meg. A hidrogéngázt tartalmazó palack tömege
1,009 kg, az oxigént tartalmazóé 1,128 kg. Melyik palackban nagyobb a gáz mennyisége, és
hányszor nagyobb?    (a hidrogént tartalmazóban, 1,125-ször)

K.G. 198. 50 g 80 0C-os forró vízben feloldunk 40 g kálium-bromidot, majd az ol-
datot 20 0C-ra hûtjük. A kikristályosodott vegyületet leszûrjük: 60,3 cm 3 folyadékhoz jutunk.

A kapott oldatnak a sûrûségét 1,37 g/cm 3-nek mérjük.
A fenti adatok ismeretében az alábbi kérdések közül m elyekre lehet választ adni?
a) Mekkora tömegû kálium-bromid kristályosodott ki 20 0C-ra hûtés közben?
b) Mekkora a kálium-bromid oldhatósága (100 g vízre vonatkoztatva) 80 0C-on?
c) Mekkora a kálium-bromid oldhatósága (100 g vízre vonatkoztatva) 20 0C-on?
Végezd el a megfelelõ számításokat is, és add meg a kiszámítható eredményeket!
(a: 82,6g; b: - ; c: 65,2g)

K.L. 286. Bizonyos mennyiségû butánt hõbontásnak vetnek alá. A képzõdött ter-
mék 10 tf. % etént, 10 tf. % propént, 20 tf. % butént és 89,6 m 3 (n.k.) hidrogént tartalmaz, a
többi m etán és etán.

Határozd meg a hõbontásra felhasznált bután normál térfogatát   (448 m 3)
K. L. 287. Egy telített monool és a neki megfelelõ alkén széntartalmának tömegszá-

zalékban kifejezett aránya: 0,823. Nevezd meg a két vegyületet!
(hexanol és hexén)

(A K.I.286, 287. Felvételi feladatok az Orvosi fakultáson, Kolozsvár, 1998.)

K.L. 288. 10%-os NaOH-oldat 100 g-jában 1,0 mol fém nátriumot oldunk. Hány
molszázalékos NaOH oldatunk lesz?   (23,81 mol% NaOH,  76,19 mol% H2O)

Fizika

F.L. 197. l hosszúságú téglákból az ábrán látható módon "hidat" készítünk. Mekkora
lehet ennek legnagyobb L hosszúsága?


