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VI. lépés 
V6 = 44, tehát F6 = 45. 

VII. lépés 
F6 alapján Mary 22 éves, vagyis V11 = 1913, F12 = 19.

VIII. lépés 
F12 = 19 = F10 számjegyeinek összege + 1. 
F10 = V10 × 11, 1122 ×= aab .
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ba , vagyis a = 7, b = 9. 

ennek alapján: V10 = 72, F10 = 792.

IX. lépés 

F13 = a32 , V8 = 101b . 1935 - a32 = 101b . Vagyis V8 = 1610, F13 = 325. 

X. lépés 
Keressünk olyan teljes négyzetet a [32..99] intervallumból (4 számjegyű kell hogy le-

gyen), amely 7-tel kezdődik és 6-ban végződik (program). Ilyenek a 7056 (842) és a 7396 
(862). 

7056 nem lehet, mert V5 nem kezdődhet 0-val, tehát F2 = 7396.

XI. lépés 
F3 = 1935 – V11 = 1935 – 1913 = 22, tehát V5 = 32.

XII. lépés 
20 × F4 = 8 × F1 (38 720 yard2 = 32 négyszögöl = 8 hold) 

bca 384220 ×=× , vagyis 20(100a+42) = 8(300 + 10b + c), tehát a = 1, b = 5, c = 5. 
Tehát F1 = 355, F4 = 142.
A fentiek alapján mindenki kitöltheti az ábrát és megkaphatja a megoldást. 

 
Kovács Lehel István 

 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – III. forduló 
�

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért szárad meg fagyos időben is a nedves ruha? 
b). Miért a reggeli órákban keletkezik leginkább köd? 
c). Miért olvad meg a hó a háztetőn hamarabb, mint az aszfalton? 
d). Miért nem melegszik fel a mázatlan cserépkorsóban az ivóvíz, még akkor 

sem, ha a korsó a napon van? 



2005-2006/3 121 

2.  Oldd meg a feladatot!  
V1 = V2 = 3 dm3

a). Melyikre hat nagyobb felhajtóerő?
b). Mennyi a felhajtóerő?

(5 pont)

3. 
a). Milyen hőcserét ábrázol a grafikon? 
b). Melyik lehet nagyobb tömegű?
c). Írj le 3 darab  

összetartozó értékpárt! 
 

(3 pont) 

4. Mennyi hő szükséges 3 liter 20 C°-os víz és alkohol elpárologtatásához? 
 (5 pont) 

5. Az ábrák alapján próbáld meg értelmezni a folyókon kialakított zsiliprendszerek 
működését! (5 pont) 

6.  Egy fémből készült gömb súlya levegőben 1,1 N, vízbe merítve a dinamométer 
1 N-t mutat!  
a). Mekkora a gömb sűrűsége?  
b). Mennyi a gömb térfogata? (4 pont) 

7. Egy téglatest alakú vasdarab méretei: hossza 1m; szélessége 0,2m; magassága 
0,3m; hőmérséklete 200C°. Ezt 10C° hőmérsékletű vízbe dobjuk. Számítsuk ki 
az edényben levő víz tömegét, ha a víz végső hőmérséklete 40C° a vas sűrűsége 
7860 kg/m3, fajhője 710,6 J/kg.fok. (5 pont) 

8. Egy segédmotoros kerékpár 25 km/h sebességgel haladva 100 km úton 1,4 liter 
benzint fogyaszt és eközben teljesítménye 0,75 LE. A benzin sűrűsége 800 kg/m3.
1 kg benzin elégetésekor 46 MJ hő keletkezik. Mennyi a motor hatásfoka?  

 (5 pont) 

9. Rejtvény: jó (testvérek) (4 pont) 
Fejtsd meg a rejtvényt, majd a nyíllal jelölt átlóból olvasd ki a címbeli „jó” testvérpár 

vezetéknevét. Ezután próbáld meg kiegészíteni a pontozott részt úgy, hogy ott egy 
olyan főnevet kapjál, ami kapcsolatba hozható a fivérekkel. Miben áll ez a kapcsolat? 
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1. M.P.E. 
2. Szélhárfa 
3. Rajzfilmhős
4. Az egyik múzsa 
5. Recseg-.... 
6. Folyóágy 
7. Japán fővárosa 
8. Híres detektív 
9. Laprész! 
10. Odáz 
11. Dugi.....,  

horvát sziget (OTOK) 
12. Becézett Vilmoska 

13. Jasszer. . ., politikus 
14. Rakétaorr görbéje 
15. Ilyen írás az ogam 
16. a. Los Angeles 
16. b. Római 100 
17. Sír 
18. Terület, latinul 
19. Nyomásegység 
20. Díszítés a ruhán 
21. Egyiptom fővárosa 
22. Földönkívüli! 
23. Félerős! 
24. Arra fele! 

10. 400 éve született Otto von Gueriche német fizikus.  
Ki volt ő és mit alkotott meg? (6 pont) 

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
A kérdéseket összeállította a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő,

Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 
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Kémia 

(A 2005. évi magyarországi emeltszintű érettségi vizsga  
kémia írásbeli nyilvánossá tett tételeiből közlünk megoldandó feladatok) 

K. 481. Azonos tömegű kálium-nitrát és nátrium-klorid forrón telített oldatát lehű-
tik. Mi történik, miért? 

 
K. 482.  Hány darab ion van 24g (NH4)2CO3 –ban? 
 


