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legyen, amelynek a másik vége a vizet tartalmazó D kémcsőbe merüljön. A csepegtető-
be előzőleg szívjunk fel etanolt.  

A pohárkát alulról borszeszégő lángjával 
melegítsük forrásig. A forrásban levő elegybe a 
csepegtetőből nyomjunk a pohárba 10csepp al-
koholt, s folytassuk még a forralást kb. 2 percen 
át. Ekkor szakítsuk meg a hevítést, miközben a 
cső végét távolítsuk el a kémcsőből. A kémcső 
tartalmát szagoljuk meg, figyeljük meg a folya-
dék állagát, amiből az acetaldehid 
oldékonyságára vonhatunk le következtetést, 
majd  pár csepp oldattal végezzük el a Fehling 
reakciót.  

 

Az elvégzett kísérlet felhasználható az alkoholok oxidációja, az aldehidek előállítása 
és tulajdonságainak megismerésére. 

 
 

Figyelem! 
A versenyfelhívás negyedik fordulója: 

Környezetbarát tisztítószerek 
 

 

 

Alfa-fizikusok versenye 

2004-2005. 
 
VII. osztály   
1. Gondolkozz, és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért hullnak a jégszemek nagyobb sebességgel mint az esőcseppek? 
b). Miért a folyásirányba állnak be a folyóban úszó faágak, és nem erre merőlegesen? 
c). Miért lehet a szögletpontból is gólt rúgni? 
d). Miért forog gyorsabban egy főtt tojás, mint egy nyers tojás? 
 
2. Mekkora az alumíniumdarab térfogata és tömege? 

 (4 pont) 
 

 
3. Fejezd be az alábbi mondatokat. (5 pont) 
A 6 kg tömegű víz térfogata ...  
a 8 cm3 térfogatú víz tömege ... 
1 kN a súlya az ... tömegű testnek a ... szélességi fokon és a ... magasságban 
 
4. Milyen a súly iránya?  (4 pont) 
a). egyenes  b). vízszintes 
c). a Föld középpontja felé mutat  d). a függőón zsinórjára merőleges 
Melyik irányt nevezzük függőlegesnek? 
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a). a lefelé mutató irányt  b). a Föld középpontja felé mutató irányt  
c). az esőcseppek esésének irányát  d). a víz folyási irányát 
 
5. Egy vassín, melyet kerékre ráfként használnak, 6 cm széles és 3 cm vastag. Mek-

kora a kerék sugara, ha a ráf tömege 35,27 kg? (4 pont) 
 
6. Karikázd be a helyes állítás előtti betűt!  (4 pont)  
a). a testre hatást nevezzük erőnek  b). a testek hatását nevezzük erőnek 
c). a testek kölcsönös egymásra hatását 

nevezzük erőnek 
d). a testi hatást nevezzük erőnek 

e). a Föld és a Földön levő testek nem 
vonzzák egymást 

f). csak a Föld vonzza a rajta levő testeket  

g). csak a testek vonzzák a Földet  h). a Föld és a Földön levő testek kölcsö-
nösen vonzzák egymást 

 
7. Egy pohár vízzel tele 100 g-mal nagyobb tömegű, mint ugyanaz a pohár alkohol-

lal tele. Mekkora a pohár térfogata?  (5 pont) 
 
8. Egy autó elindul az A helységből 10 h 20 perc 10 s-kor és 10 h 36 perc 50 s-kor 

halad át a 20 km-re levő B helységen. Továbbhaladva ugyanakkora sebességgel, hánykor 
érkezik a C városba, ha az 100 km-re van az A helységtől? Mennyi ideig tartott az út az 
A és C helység között? (6 pont) 

 
9. Rejtvény. Ki mondta? (6 pont) 
Alább két (betű)hiányos idézetet találsz (egy angol nyelvűt és annak magyar fordítá-

sát). Írd be a számoknak megfelelő betűket (ugyanaz a szám – ugyanaz a betű), majd ol-
vasd össze sorba a közökbe illetve a négyzetekbe került betűket. Így megtudod, kitől 
származik az idézet. Ki volt ő? (Írj röviden róla!) 

 

 

 

 
A rejtvényt  Szőcs Domokos tanár készítette 

 
10. Mi az űrrepülőgép? (készíts rövid dolgozatot) (4 pont) 
 

 
A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze  

(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 


