
120 éve, 1878. május 16.-án született Budapesten SZILY PÁL orvos. A kolorimetriás 
pH-mérés megalapozója volt és Sörensent megelőzve feltalálta a mesterséges 
kiegyenlítő (puffer) oldatokat: primér és szekundér foszfátok elegyítésével igen 
stabilis pH-jú oldatokat készített. 1945-ben halt meg. 

- 1878. május 18.-án született az oroszországi Szerpovojeban NYIKOLÁJ ALEK-
SZANDROVICS TANANAJEV. Analitikai kémiával foglalkozott, kidolgozta a csepp-
analízis módszerét. 1959-ben halt meg. 

100 éve, 1898. május 15-én született a norvégiai Engerdalban EGIL ANDERSEN 
HYLLERAAS. A kvantummechanika területén dolgozott. Híresekké váltak a hélium-
atom alapállapotára vonatkozó számításai, melyekkel bevezette a variációs módszert. 
Számításokkal bizonyította a hidrid anion (H -) stabilitását. Tanulmányozta a kétato-
mos molekulák energiáját és spektrumát. 1965-ben halt meg. 

1898. május 16.-án született az Olt megyei Corabiaban TUDOR D. IONESCU. A 
kőolaj, lignitek, komplex ásványok hasznosításával foglalkozott. Az ioncserélők 
alkalmazását vizsgálta ipari szennyvizek tisztítására, ipari eljárásokat dolgozva ki. 
Felhasználta az ioncserélőket a gyógyszeriparban is. 

80 éve, 1918. június 6.-án született az Egyesült Államok-beli Lansingben EDWIN 
GERHARD KREBS. A szénhidrátok anyagcseréjét vizsgálta az izomban, kiderítve a 
glikogén szerepét és a citrát-kör, vagyis a róla elnevezett Krebs-Szentgyörgyi ciklus 
egyik felfedezője volt. 1992-ben orvosi Nodel-díjat kapott. 

1918. június 18.-án született a New York-i Brooklynban JEROME KARLE. Mikro-
fotometrián alapuló elektron-, röntgensugár- és neutron-diffrakciós szerkezetvizs-
gálati módszereket dolgozott ki az atomok pontos helyzetének a meghatározására 
különböző anyagokban. Kémiai Nobel-díjjal tüntették ki 1985-ben. 

Zsakó J á n o s 

Kísérletezzünk ! 
Három kristályosítócsészébe, vagy szélesszájú befőttesüvegbe tégy vizet. 
Az ábrák szerint az elsőbe tégy három különböző átmérőjű üvegcsövet. Az egyik 

legyen nagyon kis átmérőjű, 1-2 mm Az ilyen csövet nevezzük hajszálcsőnek vagy 
kapilláris csőnek. Szélesebb csőből készítheted ha gázlángban egyenletesen forgatva 
melegíted a cső közepét, s amikor vörösen izzik, s érzed hogy meglágyul, a lángból 
kivéve egyenletesen széthúzod vízszintes irányban a két végét, majd levágod a 
megfelelő hosszúságú darabot. 

A második pohárba lógass be egy pamut vászondarabot, egy szűrőpapír és egy 
írópapír csíkot. Készíts 3, az aljukon kifúrt kémcsövet. Töltsd meg őket különböző 
minőségű talajpróbával (homokos, agyagos, fekete termőföld). A kémcsöveket 
helyezd a harmadik pohárba. 
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Az 1 és 3-as poharak külső falára rögzítsél egy mm beosztású papírt, s azon mérd 
le a csövekben a vízszint emelkedését. Mérd meg a legkeskenyebb üvegcső átmérőjét 
és következtess a talajok, illetve a papír és a szövet szerkezetére. 

A 2. és 3 -as poharakban a leolvasásokat 5,10, 15 perc múlva is végezd el. 
Milyen haszna és milyen kára van az észlelt jelenségnek? 

Alfa f i z i k u s o k versenye 
VII. osztály 

1. a) Milyen módon tudnád mérőhenger segítségével a sörét térfogatát 
meghatározni? 

b) Hogyan mérnéd meg annak a testnek a térfogatát, amely nem fér bele a 
mérőhengerbe? 

c) Miért nem szabad a laboratóriumi mérősorozatot kézzel megfogni? (csipeszt kell 
használni) 

d) Miért csak hidegben látható a lehellet? 
e) A fizika elnevezés a görög szóból ered, amelynek jelentése: 

f) Egy test fizikai állapotának más test kölcsönhatására bekövetkező változását 
nevezzük. 

g) A fizikai mennyiségek közötti összefüggést nevezzük, amely 
lehet és 

2. Egy edény tömege üresen m1=250g, és vízzel tele m2=300g. A vízzel teli 
edénybe belehelyezünk egy 4g tömegű testet és ez kiszorít egy bizonyos mennyiségű 
vizet. Az edény tömege m3=302g lesz. Mennyi a test sűrűsége? 

3. Egy bicikli v=36km/h sebességgel halad. 
A nagy és kis kerekek sugarai R1=50cm illetve 
R2=40cm. Határozzuk meg a kerekek fordulat-
számát, (N1 és N2), t=50s alatt. 

4. Egy testre négy erő hat, amelyeknek 
irányát a rajz mutatja: 

F1=200N, F2=220N, F3=230N, F4=180N 
a. Milyen közös elemük van ezeknek az 

erőknek és miben különböznek. 
b. B. Határozd meg azt az F5 erőt, amelyre 

a végső eredő zéró (rajz is és levezetés) 

5. Egy szilárd testre hat erő hat ugyanabban 
a síkban, és ezek egymás között 60°-os szöget 
zárnak be. 

F1=10N, F2=20N, F3=30N, F4=40N, 
F5=50N, F6=60N 

a. Számítsuk ki az erők eredőjét;( rajz is). 
b. B. Határozzuk meg az eredő irányát és 

irányítását. 
(6 pont) 

6. Mekkora erő feszíti a fonalat az A pont
ban. (4 pont) 

ábra a 4. feladathoz 

ábra a 6. feladathoz 
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