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Jó böngészést! 
 

f á airk csk
 

Alfa-fizikusok versenye 

2003-2004. 
 

VII. osztály – III. forduló  
 

1. Kutass és válaszolj!�(forrásanyag: Fizikaland VI.)  (4. pont) 
a). Mit ábrázol a fénykép? 
 
b). Mikor és miből készítették és hol tartják? 
c). Mi alapján állapították meg a hosszát? 
d). Az országban mióta vált kötelezővé? 
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2. Mi a különbség a két kép között? Hogyan készülnek? (4 pont) 

3. A hőmérő szűletése� (egészítsd ki a mondatokat) (10 pont) 
A testek ....  műszeres meghatározásához gyakorlati megfontolás vezetett. Az ókor-

ban  .... és .... már készített, a  .... térfogat változását használva, melyet .... nevezünk. (gö-
rögül   .... =  ....  ,  ....  =  ....  ). A középkorban több tudós  ....  próbált készíteni (Otto 
von Gueriche,  ....  város  ....  ). Jelentős haladást ért el Fahrenheit  ....  fizikus. A legmé-
lyebb pontnak ( .... F°) a jég és a szilárd  .... keverékét választotta, a második pontnak a 
víz  ....  tekintette, a köztük levő tartományt ....  részre osztotta fel. (0 C° =  .... F°). A 
víz forráspontja ezen skála szerint  ....  C° adódik. A Fahrenheit-skála és a mai Celsius-
skála közötti összefüggés  ....  valamint  ....  A higanytermométer százas beosztású skálá-
ját  ....  Celsius (1701-1744),  ....  csillagász és  .... vezette be. Gyorsan elterjedt, mert ti-
zedes volta miatt a legegyszerűbb skála. Celsius a víz fagyáspontját jelölte ....  foknak, a 
víz forráspontját .... foknak. Strömer  .... meg a skálát.  

A tudományos életben olyan hőmérsékleti skálát használnak, amelyen a jég olvadás-
pontja  ....  K-nel, forráspontját ....  K-nel jelölik. Ezt a skálát bevezetőjéről Kelvinről
nevezték el. A 0 K-t  ....  foknak nevezik, mert ez lenne a természet   hőmérsékleti ér-
téke. .... .  ....  Kelvin  .... –ban született Írország fővárosában. ....  királynő érdemeiért  
....  -ban  ....  rangra emelte. 

1892-ben a  ....  Házának tagja lett, a tudományos munkásságáért. Ekkor vette fel a  
....  Kelvin nevet. A Kelvin  ....  , mely a Glasgow-i egyetem körül  ....  De mi volt Kelvin 
eredeti neve? ....  (Fizikaland) 

 
4. Egy „súlytalan“ rudat hosszának egy-

harmadában alátámasztunk az ábra szerint:? 
 (5.  pont) 
Mekkora a jobb oldali rész végpontján az 

F egyensúlyozó erő?
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5. Jancsi egy faágon függeszkedik. Mit tudsz a Jancsi és a faág kölcsönhatásában fel-
lépő erőhatásokról? (5 pont) 

a). ....     b). ....      
Rajzold be azokat az erőket, és írd oda a nevüket (betűjelüket) 

 
a). melyek a rugón függő

golyóra hatnak! 
b). amelyek az asztal és a tégla  

kölcsönhatásában hatnak! 

6. Melyik a HAMIS állítás és miért? (4 pont) 
1. 1 dm3 = 1000 cm3

2. 10 liter      >     1 dm3

3. 1 m3 = 1000 dm3

4. 10 liter      =     100 dm3

7.  Mekkora értéke van annak az erőnek, amelyik 
megnyújt minden rugót, ha m=100 g? 

 (5 pont) 

8. Melyik esetben nagyobb a rugóban fellépő rugalmas erő és miért?  
(Mi a különbség?) (3 pont) 

9. Rejtvény� (6 pont) 
Húzd ki az ábrából az alább felsorolt - 

egy bizonyos téma köré csoportosított - 
szavakat. A megmaradt betűket folya-
matosan összeolvasva, egy újabb (a témá-
hoz kapcsolódó) kifejezést kapsz megfej-
tésül. Melyik a felsorolt szavak között a 
kakukktojás? Mi a megfejtés? 

 
DINAMIKUS IRÁNYÍTÁS 
EREDŐ MODULUSZ 
ERŐ NAGYSÁG 
ÉRTÉK ORANGUTÁN 
HATÁS RÁHAT 
IDŐ STATIKUS 
IRÁNY VEKTOR 

 
A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
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10. Mit jelent szubszonikus és szuperszonikus? Melyik gépeknél használt kifejezé-
sek? Írj röviden róluk! (4 pont) 
 

A kérdéseket a verseny szervezője: Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 

 

f
r

eladatmegoldok 
ovata

Kémia 

 
K. 520. Mészoltáskor 112kg mészhez 108kg vizet használtak. Mekkora a keletke-

zett elegy tömegszázalékos kalciumhidroxid tartalma? 
 
K. 521.  Kalcium-karbonát tartalmának meghatározására 0,5g tömegű mintát só-

savval kezeltek, miközben 97mL normál állapotú gáz keletkezett. Amennyiben a mész-
kő szennyező anyagai nem tartalmaztak karbonátokat, mekkora a minta tömegszázalé-
kos kalcium-karbonát tartalma? 

K. 522.  Hogyan tudnál toluolból p-klórbenzoesavat előállítani? Milyen átlagos ho-
zammal dolgozott az a vegyész, aki 100,00cm3 toluolból (sűrűsége a munkahőmérsékle-
ten 0,866g/cm3 ) 72,50g p-klórbenzoesavat tudott előállítani? 

 
K. 523.  Egy turistaégő gázpalackjában 0,5Mpa nyomáson és 25,0 o C hőmérsékle-

ten olyan propán-bután  elegy található, melynek átlagos molekulatömege 53,12. Mek-
kora térfogatú vizet lehet felmelegíteni a tökéletes égést biztosító égővel 70Co-ra amikor 
a palackból 100mL gázelegy fogy, ha a víz sűrűsége 25 Co hőmérsékleten 997g/dm3 ?
Ismertek a gázkeverék komponenseinek égéshői, melyeket egy régi táblázatból másol-
tunk ki: Qbutánán = 687,50kcal/mol, Qpropán = 530,50kcal/mol. 

 

Fizika 
 

F. 370.  Egy kerékpár 5 m/s sebességgel halad. A kerék csúszásmentesen gördül. 
Ha a kerékpár kerekének sugara 0,3 m, küllőinek száma 30, mekkora sebességgel kell a 
15 cm hosszúságú nyílvesszőt a kerék síkjára merőlegesen kilőni, hogy a forgó keréken 
átrepüljön? 

 
F. 371.  Ideális gázzal reverzibilis Carnot-féle körfolyamatot valósítunk meg. Az 

adiabatikus kiterjedés alakalmával a gáz nyomása tízszeresére csökken. Egy perc alatt a 
gáz 5 körfolymatot és mindenik körfolymat alkalmával 102 Joule munkát végez. Hatá-
rozzuk meg a meleg hőforrástól 1 óra alatt felvett hőmennyiséget. 

 


