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Tehát az első tükrözés eredménye: 
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Teljesen hasonlóan kapjuk az ezutáni visszaverődéseknél: 
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Sorra felhasználjuk ezeket az összefüggéseket: 
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Tehát megint: 03 ee −=
(folytatjuk) 
Bíró Tibor 

Hibaigazítás 

A fényvisszaverődés és a fénytörés törvénye vektorosan (FIRKA 2003-2004/4, 159.oldal 10-12. sor) 
helyesen: Tehát a fénytörés törvényét vektorosan, szintén egy egyenletrendszer adja meg: 
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Alfa-fizikusok versenye 

2001-2002 
 

VIII. osztály – III. forduló 
 
1. Gondolkozz és válaszolj! (6 pont) 
a). Miért nem látunk messzire a ködben? 
b).  Miért zöld színű a falevél? 
c).  Miért lesz huzat a lakásban, ha két szemközti ablakot kinyitunk? 
d).  Miért tud a tengeralattjáró a víz alatt közlekedni? 
 

2. Kísérletezz! (3 pont) 
Eszközök: plexi tálka, sík- és pontelektródok, vezetékek, műanyag rúd, szőrme, olaj, bú-

zadara. Feladat: Szereld a plexi tálka elektródtartóira az elektródokat és önts a tálkába 2 mm 
rétegvastagságban olajat! Szórj az olaj tetejére egyenletes eloszlásban búzadarát! A megdör-
zsölt műanyag rúd segítségével adj töltést az elektródoknak! Figyeld meg, hogyan helyezked-
nek el a búzadara szemcsék a töltéssel rendelkező elektródok között! Rajzold le! 

Tapasztalat:: .....................    Magyarázat:: ..................... 
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3. Egy szoba, melynek méretei 5m x 4m x 2 m, fa fűtéses. Mennyi fát kell elégetni, 
ha levegőjét 15 C°-ról 25 C°-ra melegítjük 12,54 MJ/kg fűtőértékű fával, (a levegő sűrűsége 
1,3 kg/m3 és fajhője 1000 J/kg-fok)? (3 pont) 

 

4. A rajzon látható rendszer egyensúlyban van. Mekko-
ra az S1 és S2 aránya, ha m1=400g; m2=600g; m3=100g; 
m4=200g? (5 pont)

5. Mekkora kell, hogy legyen a h., folyadékoszlop magas-
sága a hengerben ahhoz, hogy a rajzon látható rendszerben a 
D korong leváljon a henger aljáról? (m = 10 g; S = 2  m2)

(4 pont)

6. Milyen töltések találhatók a 
gömbökön és miért? (4 pont) 
 

7. Melyik rajz a helyes? (5 pont) 

8. Két elektromosan töltött test légüres térben 30 cm távolságban 4-⋅10-5 N nagyságú 
erővel taszítja egymást. Mekkora lesz a taszító erő, ha a köztük levő távolságot duplájára 
növeljük? (5 pont) 

 

9. Rejtvény: Vigyázat, rejtvény áram alatt! (8 pont) 
Húzd ki a betűhalmazból (a lehetséges nyolc irányban) az alább felsorolt szavakat. A 

kihúzatlanul maradt betűk egy fizikus nevét rejtik. Ki ő?
AMPER 
ÁLLÁS 
ÁRAM 
ÁRAMKÖR 
ELKEN 
ELLENÁLLÁS 
EREDŐ
ÉRINTÉS 
FESZÜLTSÉG 
FOGYASZTÓ 

GENERÁTOR 
KAPCSOLÁS 
MÉRÉS 
MÉRŐ
NEGATÍV 
ONNAN 
SOROS 
VOLTMÉRŐ
ZÁRT 

 

A rejtvényt készítette: Szőcs Domokos tanár  

10. Mi a borostyánkő? Milyen fizikai jelenséggel kapcsolatos?  
 (6 pont) 

 
A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
 


