
2001-2002/1 31

Alfa-fizikusok versenye

VII. osztály
V. forduló – Döntõ

1. Egy autópálya hossza 3 km. A versenyzõknek hétszer kell ezt a távolságot meg-
tenniük. Hány méter van még hátra az egyes autóknak az alábbi távolságok megtétele
után? (3 pont)

a) 11000 m ........... c) 11000 cm ...... e) 20200 m .........
b) 101000 dm ...... d) 3 ⋅ 105 cm ...... f) 2,02 ⋅⋅  106 cm ...

2. Melyik testnek nagyobb a tehetetlensége? (<, =, > jellel válaszolj) (2,5 pont)

A B
A B
A B

A B
A B
A B

3. Hat tanuló 100 m-es távon versenyt fut. A következõ idõtartamok alatt tették
meg az adott távot: (3 pont)

Gábor: 10,8 másodperc Feri: 0,003014 óra
István: 0,000123 nap János: 0,00305 óra
Zsolt: 0,178 perc Kornél: 0,19 perc
Milyen sorrendben futottak be a célba?

4. Hány köbdeciméter? (2 pont)

5. Töltsd ki a táblázatot! (5 pont)

6. Hány Pa a nyomás? (2,5 pont)
5600 N/cm 2 = ....... Pa 6,8 kPa = ............... Pa
0,025 MPa = .......... Pa 3,25 N/dm2 = ....... Pa
0,5 kPa = ................ Pa
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7. Az ábra egy autóbusz elmozdulás-idõ grafikonját mutatja. Határozzuk meg a test
átlagsebességét mozgásának egész idõtartamára vonatkozóan! (3 pont)

8. Két ember megy egymással szemben 96 m távolságról. Az egyik sebessége
1,2 m/s a másiké 2 m/s. Egy légy röpköd egyik ember orráról a másikéra 5 m/s sebes-
séggel. Mekkora utat tesz meg a légy a két ember találkozásáig? (3 pont)

9. Az üvegedényt 1 kg higany színültig megtölti. Ha kiürítjük az edényt, belefér-e 1
kg víz? Bizonyítsd számításokkal!

ρ Hg = 13,6 g/cm 3 ; ρ víz = 1 g/cm 3 (4 pont)

10. Kerekeskút 20 cm átmérõjû hengerén 160 N súlyú vízzel telt vödör függ. Mek-
kora erõvel kell hatni a 0,5 m sugarú kerék peremén, hogy egyensúly legyen? (4 pont)

11. Egy vontató súlya üresen 40 kN. Kerekeinek a talajjal érintkezõ felülete összesen
0,5 m2. (3 pont)

a) Mekkora a talajra gyakorolt nyomás?
b) Hogyan változik a nyomás, ha változatlan terhelés mellett lánctalpakat szerelnek a

kerekekre?

12. Egy 50 kg tömegû hordót emelnek fel 6 m magasra egyenletes emeléssel.
Mekkora a végzett munka? Mekkora az emelõ erõ? Mekkora erõvel tudjuk ezt a hor-
dót 10 m-es lejtõ segítségével ugyanerre a helyre felgurítani? Mekkora az ekkor vég-
zett munka? (4 pont)

13. Mekkora mozgási energiája van az 1000 t tömegû, 108 km/h állandó sebességgel
száguldó gyorsvonatnak? (3 pont)
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14. Totó
A feleleteket a kérdésekre a válasz vagy válaszok jeleivel (1, x, 2) add meg. (8 pont)

VIII. osztály
V. forduló – Döntõ

1. Egy 1,5 m széles téglalap keresztmetszetû csatornában 0,6 m mélységû víz folyik
egyenletesen. A víz sebessége 0,6 m/s.

Hány m3 vizet szállít óránként a csatorna? (3 pont)

2. A sziklás parthoz egyenletes mozgással merõlegesen közeledõ hajóról hangjelet
bocsátanak ki, amely a visszaverõdés után 8 másodperc múlva észlelhetõ a hajón. 5 perc
múlva a kibocsátott hangjel már 3 másodperc múlva visszaérkezik. (4 pont)

Mekkora a hajó sebessége?
Az elsõ hangjel kibocsátásakor a parttól mekkora volt a hajó távolsága?
(A hang sebessége 340 m/s, a hajónak a hangjel kibocsátása és a visszaérkezése kö-

zötti idõtartam alatti útját nem vesszük figyelembe).
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3. A kitört ablak beüvegezéséhez 1200 cm 3 térfogatú, 30 N súlyú üveget használunk
fel. Hány g/cm 3 az üveg sûrûgége? (4 pont)

4. A mérleghinta egyik oldalán, a tengelytõl 1,5 m távolságban 300 N, 1 m távolság-
ban 450 N súlyú gyermek ül. Mekkora súlyú gyermek tudná a mérleghintát egyensúly-
ban tartani a hinta másik oldalán, a tengelytõl 1,5 m távolságban? (4 pont)

5. Mekkora munka árán tudjuk a 20 m magas emeletre feljuttatni felvonóval azt a 3
személyt, akiknek tömege 60 kg, 70 kg, 75 kg? Hasonlítsd össze a végzett munkát ha
egyszerre, illetve ha külön-külön viszi fel õket a lift! (4 pont)

6. Töltsd ki az alábbi táblázatot! Az adatok ugyanazon fogyasztóra vonatkoznak. (2 pont)

7. Írd be a megfelelõ relációjeleket! (1,5 pont)

a)     b)     c)       

8. 500 méter hosszú konstantán- és alumíniumhuzalokból ellenállásokat készítünk. A
konstantánhuzal keresztmetszete 2,5 mm2 , az alumíniumé 0,75 mm2 . Külön-külön 45 V-
os áramforrásra kapcsoljuk õket. Melyiken halad át nagyobb erõsségû áram? Miért? (6 pont)

9. Mit mutatnak az áramkörbe kapcsolt
mérõmûszerek? Mit állapíthatunk meg U1 és U2

összegérõl? (1,5 pont)

10. Hogyan változik a fõ ágban folyó áram
erõssége, ha a kapcsolót zárjuk?

Számítsd ki az egyes esetekben a hiányzó adato-
kat! (4 pont)

11. Írd be a táblázat hiányzó adatait! (8 pont)

A kérdéseket összeállította a verseny szervezõje: Balogh Deák Anikó tanárnõ,
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy


