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• Ha a szám osztóinak (kivéve magát a számot) összege éppen a számmal egyenlő,
akkor ezeket a számokat tökéletes számoknak nevezzük. 
 

Már Eukleidész (i.e. 300 körül) tudta, hogy ha 2k+1-1 törzsszám, (ahol k természetes 
szám), akkor 2k(2k+1-1) tökéletes szám. Euler (1707–1783) ennek a fordítottját is kimu-
tatta: az összes páros tökéletes szám 2k(2k+1-1) alakú. 

Az ötödik tökéletes számot Regiomontanus (1436–1476) találta meg. Ez a k = 12-höz 
tartozó, 212(213-1) = 33 550 336. A XVI. században Johann Seheybl (1494–1580) 
tübingeni matematikus a hatodik és a hetedik tökéletes számot fedezte fel, a k = 16 és a 
k = 18 kitevők esetén. Euler a k = 30-ra mutatta ki, hogy 230(231-1) is tökéletes szám. 

A XIX. században négy új tökéletes számot fedeztek fel: 260(261-1), 288(289-1), 
2106(2107-1) és 2126(2127-1). 

A XX. században már a számítógépek segítségét is igénybe vették. Újabb számok: 
2520(2521-1), 2616(2617-1), 21278(21279-1), 22170(22171-1), 22202(22203-1), 22280(22281-1), 
23216(23217-1), 244 496(244 497-1). 

 
Érdekes sejtések, nyitott kérdések: 

• Csak páros tökéletes számok vannak. 100200-ig nincs páratlan tökéletes 
szám, ezen felül még nem tudható. 

• Számuk véges-e vagy végtelen? 
 

Kiss Elemér, Bolyai-kutató az egyik Bolyai János apjához írt levelében is talált utalá-
sokat a tökéletes számokra (numerus perfectus). 

Írjunk baráti, társas és tökéletes számokat kereső számítógépes programokat. 
 

Kovács Lehel István 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – IV. forduló 
�

1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért mozog járás közben nemcsak a lábunk, hanem a karunk is? 
b). Miért ráz kevésbé göröngyös úton a gumikerekeken gördülő kocsi? 
c). Miért építik a csillagvizsgálókat hegytetőre? 
d). Miért van koromfeketére festve a mikroszkóp, a messzelátó, a fényképező-

gép belseje? 
 

2.  Mekkora erőt jelez az erőmérő? (4 pont) 
(ábra a következő oldalon) 
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3. Ha az első két esetben a mérlegek egyensúlyban vannak, akkor a harmadik eset-
ben hány golyóval egyensúlyozhatjuk ki a mérleget? (matematikailag vezesd le!) (3 pont) 

 

4. Tudod: 

h1>h2
G1=G2

Mit állíthatsz (összehasonlítva a két 
rugót)? 

(6 pont)

5. A kocka O csúcsában három egyen-
lő nagyságú erő hat, melynek értéke 100 
N. Rajzoljátok be és számítsátok ki a 
három erő eredőjét. (4 pont) 

6. Milyen erővel nyomja a Föld felszí-
nét a B test, ha m1 = 40 kg, m2 = 100 kg?

(4 pont) 
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7. Határozzuk meg az  F1 illetve  F2
erőket, ha a rúd tömege 100 kg!  (6 pont) 

8. Egy kétkarú emelő hossza 1,5 m. 955 N súlyt 147 N nagyságú erővel akarunk ki-
egyensúlyozni. Hova kell tenni az alátámasztási pontot? (levezetés és rajz is) (5 pont) 

 
9. Rejtvény� Ugye, nem idegen tőled a fénytan? (6 pont) 
Írd be a hálóba a magyar kifejezéseknek megfelelő (a fizikában gyakran használt) 

idegen szavakat! A jelzett oszlopban egy újabb idegen kifejezést találsz. Mi a magyar 
jelentése? Melyik idegen szó alakítható ki a megjelölt betűkből? 

1.  Kézinagyító 
2.  Színkép 
3.  Szemlencse 
4.  Fényelnyelés 
5.  Szivárvány 
6.  Gyújtópont 
7.  Látszólagos 
8.  Széttartó  

(pl. fénynyaláb) 
 
Idegen kifejezés: .... 
Magyar jelentése: .... 
Kijelölt betűkből: ..... 

10. Írj le olyan esetet amellyel a mindennapi életben találkoztál és a tehetetlenséggel 
lehet magyarázni. (4 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 
 
K. 487. A laboratórium vegyszeres fülkéje alatt a 150g 20%-os ammónium-

hidroxidot tartalmazó vegyszeres üveg dugó nélkül maradt egy bizonyos ideig, miköz-
ben belőle az oldott anyag bomlása következtében elillant 7,35L standard állapotú am-
mónia gáz. Hogyan változott az oldat tömegszázalékos összetétele? 


