
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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7. Mit állíthatsz (összehasonlítva a 
két rugót) 

Tudod: h1 > h2; G1 = G2 

8. Melyik évben osztottak első ízben 
Nobel-díjat, milyen származású fizikus 
és milyen munkásságáért. 

9. Osztályod tanulóinak mérd meg 
100 méteren a szaladási idejét. Számíts 
sebességértékeket, melyekkel készíts 
grafikont a tanulók számának füg-
gvényében. Számíts áltagsebességet 
(kérd a tornatanárod segítségét) 

10. Mi a DILATÁCIÓ (közöld az 
általad használt forrásanyag pontos 
címét és oldalszámát) 

VIII. osztály 

1. a. a fizika elenevezés a görög "..." szóból ered, melynek jelentése: 
b. egy test fizikai állapotának más test kölcsönhatására bekövetkező változását 

nevezzük. 
c. A fizika mennyiségek közötti össszefüggést nevezzük mely lehet 

. és 

2. Hány gramm rezet kell 289,5g aranyhoz hozzátenni, hogy a keverék sűrűsége 
p=17750 kg/m3 legyen. 

3. A 686 N súlyú ember vízszintes úton halad. Minden 75 cm hosszú lépéskor teste 
20 mm-t emelkedik. Számítsuk ki az 1500 m hosszú úton kifejtett mechnikai munkát. 

4. Egy 1,4 m hosszú emelővel 900N erőt kell kiegyensúlyozni 150 N erővel. Hova 
kell elhelyezni az alátámasztási pontot. 

5. Egy hidraulikus sajtó nagy dugattyújának keresztmetszete 0,03 m2, míg a kis 
dugattyúé 0,0004 m2. A kis dugattyúra 490 N erő hat, aminek hatására ez 0,2 m-t 
lefelé mozdul. Számítsuk ki: 

a, azt az erőt, amivel a folyadék a nagy dugattyúra hat 
b. a nagy dugattyú által megtett távolságot 

6. A 0,2 m sugarú hengeres edény 15°C hőmérsékletű petróleummal van tele. A 
petróleumot 30°C-ra melegítjük fel, mialatt 2508 kJ hőt vesz fel. Számítsuk ki a 
petróleum magasságát, ha sűrűsége 800kg/m3, fajhője pedig 2090 J/kg.fok (az edény 
anyagát elhanyagoljuk) 

7. Az 500 g tömegű sárgaréz kaloriméterben 300g víz van, 15°C hőmérsékleten. 
Melegítéssel az edény és a víz hőmérséklete 55°C-ra emelkedik. Számítsuk ki az 
összesen felvett hőmennyiséget, ha a sárgaréz (edény) fajhője pedig Ca=376,2 J/kg.fok, 
a vízé pedig Cv=4180 J/kg.fok. 

8. Melyik évben osztottak első ízben Nobel-díjat, milyen származású fizikus kapta 
és milyen munkásságáért. 

9. Ember a Holdon 
Ha az alábbi meghatározásoknak megfelelő szavakat a mellékelt rejtvényháló 

függőleges oszlopaiba helyesen írjátok be, akkor a középső, vízszintes sorban annak 
az amerikai űrhajósnak a nevét kapjátok megfejtésként, aki 1969. július 21-én 
elsőként lépett egy idegen égitest, a Hold felszínére. 

ábra a 7. feladathoz 
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1. Óramutató; 2. Kihúzták a lottószámait; 3. Rosta; 4. Esetleg; 5. Járja a világot; 6. 
Köralakú; 7. Pénz kölcsön után fizetik; 8. Reped; 9. Számjegy; 10. Kifullad, lankad; 
11. Rövid elbeszélés; 12. Oktat; 13. Nyíltartó 

Kémia 

K.G. 171 . Miben van több atom 1 g cinkben, vagy 1 g kénben? 

K.G. 172 . A kalcium sűrűsége l,55g/cm 3 . Mekkora a kalcium moláris térfogata? 

K.G. 173 . Az elemi kén moláros térfogata: 15,5 cm 3 /mol. Mekkora a sűrűsége? 
Vajon úszik-e a kén a vízen? 

K.G. 174 . 150g 15%-os kénsav oldatot 150g 15%-os NAOH oldattal kevertek össze. 
Milyen kémhatású az elegy? Válaszodat igazold számítással. 

K.L. 2 4 1 . Az "Izvorul minunilor" nevű természetes ásványvíz címkéjén a követ-
kező összetétel olvasható: 

Ellenőrizd, hogy a megadott értékhalmaz lehet-e valós. 
Amennyiben igen, mit jelenthet a víz szennyezettségére. 

K.L. 2 4 2 . 42,8% szenet 2,4% hidrogént, 16,66% nitrogént találtak egy egygyűrűs 
oxigéntartalmú aromás vegyületben, amely katalikus klórozással csak egy monoklór 
származékot eredményez. Milyen térfogatú (107°C-ú, 5 atm. nyomású) hidrogéngáz-
zal redukálható a vegyület 3,36g-ja. 

(748,64 cm 3 ) 

K.L. 243 . A természetes zsírok a glicerin származékai. 
Kísérletileg a következőképpen igazolható: 
Vízlehasítással (2 mol/1 mol glicerin) a glicerinből a 

legyegyszerűbb telítetlen aldehid, a kellemetlen szagú akrolein 
képződik, amely könnyen oxidálható, vagyis erélyes re-
dukálószer. 

Száraz kémcsőbe tégy 1 ml étolajat, egy másikba kevés zsírt. 
Adagolj hozzájuk kevés kálium-hidrogén szulfátot (0,5g) s 

óvatosan melegítsd a kémcső alját. Amikor az elszálló gőzök-
ben érzik az akrolein szaga, lógass a kémcsőbe egy keskeny, 
AgNO 3 oldattal átitatott szűrőpapír csíkot. 
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