
a tűrés helyére tegyünk vegyszert, másképpen kihull belőle. Óvatosan tekerjük 
a papírba a porkeveréket jó szorosan. A kész kanóc két végét hajtsuk le és pár 
helyen kössük át cérnával, vagy rögzítsük más módon, hogy a poroszlop 
lehetőleg ne mozduljon el. A kész kanócokat beleállítjuk a tasakokba úgy, hogy 
a tasakok tartalmába jól beleérjenek. A kanóc végét gyújtsuk meg. 

Nem kell csalódottan vállat vonni, ha a kanóc égése pár másodpercig 
megszakad, vagy a tasak nem lángol fel rövid időn belül. A KNO 3 -os papír 
ugyanis, - bár nem lángol, csak parázslik - a parazsat szinte feltartóztathatatlanul 
vezeti tovább, oxigénmentes környezetben is. A parázs pedig elég forró ahhoz, 
hogy a kanócpor-keverékét, vagy magát a tasak tartalmát lángra lobbantsa. 

A keverék hirtelen, nagyon hevesen, erős fénnyel és lánggal ég el, kb. 10 
másodperc alatt. Szikraesővel vagy robbanással eddig még soha nem talál-
koztunk. 

Végezetül ajánljuk mindenkinek, aki szert vegyészkedni, hogy vágjon bele, a 
látvány megéri a fáradságot. 

Románszki Loránd (Nagyvárad), Szőke Szilárd (Temesvár) 

„Alfa" fizikusok versenye 
VII. oszt. döntő, V.forduló 
1. Gondolkozz és válaszolj! (10 pont) 
a) Sízés közben előfordulhat, hogy lesiklás után még a szemközti dombra is 

feljutunk. Miért? 
b) Hogyan működik a fémhőmérő? 
c) Miért repül le a nyeléről a lazán felerősített fejszefej? 
d) Miért tudunk télen nehezen mozogni a síkos járdán? 
e) A Földön milyen irányt nevezünk függőleges és vízszintes irányoknak? 
f) Általános esetben mikor történik fizikai értelemben vett munkavégzés? 
g) Lehűlés után a zsírral telt edényben a megszilárdult zsír felülete középen 

bemélyed (homorú lesz). Miért? 
h) Miért tud munkát végezni a 2 m magasról leesett test? 
i) Villámláskor (elektromos kisüléskor) először látjuk a kisülést és csak azután 

halljuk a hangot (dörgést). Miért? 
j) Az egységnyi idő alatt végzett munka adja meg a nevű fizikai mennyiséget. 
2. Az alábbi grafikonokon az erőket ábrázoltuk az elmozdulás függvényében. 

Határozd meg a végzett mechanikai munkát mindkét esetben! (8 pont) 
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3. Az alábbi ábrákon két, kollineáris 
(egy egyenes mentén ható) erő eredőjét 
és egyik összetevő erőt rajzoltuk be. Raj-
zold be a másik erőt mindhárom eset-
ben! (F2) (6 pont) 

4. Egy üres edény tömege m1=200g, és vízzel megtöltve m2=260g lesz. 
Kiöntjuk belőle a vizet, és egy ismeretlen sűrűségű folyadékkal töltjük meg. Így 
megmérve a tömegét m3=232g-ot kapunk. Mekkora a folyadék sűrűsége? (7pont) 

5. A következő ábra által szemléltetett 
esetben ismert V1=V2=4 dm3, 
p1 =7900kg/m3, p2=800 kg/m3. Rajzold 
be az erőhatásokat (G és FA), az el
mozdulás irányát, és határozd meg: 

a) a testek súlyát 
b) a felhajtóerőket 
c) az elmozdulást okozó erőket 

(G1=?, G2=? FA1=?, FA2=?, F1=?, F2=?) 
(9 pont) 

6. Írj két-két mondatot az alább felsorolt tudósokról (amit tanultál, vagy olvastál 
róluk). (10 pont) 

a) Archimédesz; b) Galilei; c) Newton; d) Pascal; e) Celsius 

VIII. oszt. döntő, V.forduló 
1. Gondolkozz és válaszolj! (10 pont) 
a) Hogyan változik a testek súlya a Föld különböző helyein? 
b) Miért gurul tovább a kerékpár akkor, amikor már nem is hajtjuk? 
c) Miért szórunk a jeges járdára homokot? 
d) Hogyan helyezel a válladra egy gerendát, ha egyedül viszed? 
e) Miért lebeg télen fűtéskor az ablak előtt levő függöny, ha alatta van a fűtőtest? 
f) Miért érzed a fémtárgyat mindig hidegebbnek ugyanabban a helyiségben, 

mint a fából készült tárgyat? 
g) A testek negatív töltése, elektron t, míg a pozitív töltése, elektron t 

jelent. 
h) Két ellentétes töltésű felhő közti elektromos kisülést nevezzük, egy 

elektromosan töltött felhő és egy földi tárgy közti kisülést pedig nevezzük. 
i) Az ampermérőt az áramkörbe mindig kapcsoljuk, míg a voltmérőt 
j) Vasmaggal ellátott, áramtól átjárt tekercs neve 
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2. Tedd az alábbi mennyiségek 
közé a megfelelő jelet! (<; =; >) (5 
pont) 

az edényben levő' víz 
S1 S2 S3 felülete 
h1 h2 h3 magassága 
V1 V2 V3 térfogata 
G1 G2 G3 súlya 
m1 m2 m3 tömege 

3. Egy elektromos áramforrás elektromos feszültsége 4V. A külső áramkörbe 
kapcsolt 40 m hosszú, 1 mm átmérőjű vashuzalon 0.5 A erősségű áram halad át. 
Mekkora az áramforrás belső ellenállása, ha a vas fajlagos ellenállása 
0.12 Ωmm2/m? (10 pont) 

4. Van egy negatív elektromostöltésű fémgömbünk. Ha egy vezető segítségével 
a földhöz kapcsoljuk 0.1 s idő alatt semlegesítődik (kisül), miközben a vezetőn 
10 mA átlagértékű áramerősség halad át. Mekkora volt a gömb kezdeti töltésmeny-
nyisége, és elektrontöbbletének száma? (5 pont) 

Q= n= 

5. Hogyan változik az áramerősség és a 30Ω-os ellenálláson eső feszültség, 
ha az ellenállással sorosan beiktatunk egy karos ellenállást, amelyen egy-egy 
fokozat 10Ω-OS, és a kart rendre a 2, 3, 4-es csatlakozási pontokhoz állítjuk? (10 
pont) 

6. Írj két-két mondatot a felsorolt tudósok munkásságáról, vagy amiről tanultál, 
hallottál velük kapcsolatban: a) Coulomb; b) Joule; c) milétoszi Thálesz; d) Oer-
sted; e) Faraday (10 pont) 

Balogh Deák Anikó és Balázs Béla 
Sepsiszentgyörgy 
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