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Kreatív grafikai szoftverek és szakkönyvek webáruháza a http://www.designshop.hu/. 
A webáruházat 2001 óta működteti az 1998-ban Budapesten alapított Designshop 

Bt., és a legkedvezőbb árakon kínálja a professzionális kreatív szoftvereket és szak-
könyveket. 

Szoftverek kategóriában számos Adobe, Corel, Abbyy, Autodesk, Google, Micro-
soft, Nero, Quark stb. termék megtalálható, és a könyvek között is gazdag választékban 
vannak HTML, Photoshop, Flash, Dreamveawer, Indesign, Illustrator, CorelDRAW, 
Maya stb. könyvek, de akár digitális fényképezésről vagy videoszerkesztésről szóló írá-
sok is. 

 

 
Jó böngészést! 

K.L.I. 
 
 

f á airk csk
 

 

Alfa-fizikusok versenye 

 
VII. osztály, III. forduló 
 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Magyarázd meg a szívószál működését! 
b). Az üvegfújás az üveg mely tulajdonságán alapszik? 
c). Egy test állandó sebességű haladó mozgást végez. Hogyan fog mozogni azután, 

hogy két egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú újabb erőhatás éri? 
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d). Mi lehet az oka, hogy az asztalra helyezett ceruza nyugalomban van, pedig éri a 
gravitációs mező hatása? 

 
2. Mekkora erővel húzza a mozdony a 20 MN súlyú szerelvényt egyenletes vontatás 

közben vízszintes, egyenletes pályán? A súrlódási erő a vonat súlyának 0,2 %-a. (4 pont) 
 
3. A 40 kg tömegű testet a rajznak megfelelően függesztjük fel. Ha AB = 0,3 m, AC = 

0,4 m, mekkora erő hat az AB és AC rudakban? (2 pont) 

 

 

4. Egy téglát, melynek térfogata 1 dm3 és tömege 2 kg, négy részre törünk. Az első 
darab térfogata 0,2 dm3, a másodiké 0,4 dm3, a harmadik tömege 0,2 kg, a negyediké 0,6 
kg. Határozd meg az első két darab tömegét, és a másik két darab térfogatát! (4 pont) 

 
5. Egy rézdrót hossza 5 m és tömege 111,25 g. Mekkora a keresztmetszete és átmé-

rője, ha  

 
6. Egy jármű 16 perc és 40 s alatt 40/h sebességgel halad, de még 25 percet már 

50 km/h állandó sebességgel mozog. 
Határozd meg: (4 pont) 
a). mekkora utat tett meg? 
b). mekkora átlagsebességgel? 
 
7. Felfüggesztünk három rugót (R1, R2, R3) és három testet (A, B, C), ahogy 

a rajz mutatja. A testek súlya a következő: GA = 4,9 N, GB = 1,96 N és GC = 
2,94 N. A rugók azonosak, eredeti hosszúságuk 0,5 m és 1,96 N erő hatására a 
megnyúlásuk 1 cm. Mekkora a rugók hossza (l1, l2 és l3 megnyúlás után? (4 pont) 

 

 
8. 100 g vízből és 100 g alkoholból álló elegyet beleöntünk egy 50 cm2 alapterületű 

hengerbe. 
a). milyen magasságig emelkedik fel a víz a hengerben? 
b). mekkora az oldat sűrűsége? 
c). mekkora az oldat súlya? 

3a m

kg
800 , 
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kg
1000 , 

kg
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10g   

9. Rejtvény. (6 pont) 
Töltsd ki az alábbi hálót a meghatározások alapján, majd írd át a számoknak megfe-

lelő betűket a háló alatti sorba. Így az idézet egy újabb szavát kapod megfejtésül. A rejt-
vény érdekessége, hogy a szavak csak I betűt tartalmaznak magánhangzóként. 

 
Vízszintes: Függőleges: 
I. Kikötőváros Olaszországban 1. Verskellék 

AB
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6. Ruhanemű 2. Oscar díjas svéd filmszínésznő 
7. Az izmot a csonthoz rögzíti      (Gázláng, 1944), Bergman 
8. Üres mag! 3. Mint a vízszintes 8. 
9. Sír 4. Mutatószó. 
11. Személyes névmás 5. Magyar színműíró (1890-1969,  
12. Akik ... elkésnek (Ady-vers)      Ottó) 
14. Békés boldogságot tükröző  10. Fejetlen tini! jelenet, esemény 
 11. Vég nélkül tilt! 
 12. Személyes névmás 
 13. Néma dal! 

  Megfejtés:   
 

A rejtvényt Szőcs Domokos tanár készítette 
 

10. Kólásüveg dugójába szereljetek bicikliszelepet. Az üveg aljára egy kis lyukat kell 
fúrni, és egy kiskocsira szerelni. A lyukat befogva félig kell megtölteni a palackot vízzel 
és biciklipumpával levegőt kell fújni az üvegbe. A földre téve és szabaddá téve a lyukat, 
mit figyelünk meg? (Magyarázd működését!) (6 pont) 

 
 
VIII. osztály, III. forduló 
 
1. Gondolkozz és válaszolj!  (8 pont) 
a).  Kis nyomáskülönbségek mérésére a folyadékos manométerben kisebb sűrűségű 

folyadékot használnak. Miért? 
b).  Írd le a csőrugós (fémcsöves) (Bourdon-féle) manométer működését! 
c).  Az atlétikai versenyeken akkor indítják a kronométert, amikor meglátják a start-

pisztoly füstjét! Miért? Milyen mértékben változtatná meg a 100 m-es síkfutás 
eredményét, ha akkor indítanák az órákat, amikor meghalljuk a lövést? 

d).  A magdeburgi féltekéket ki készítette, mikor és ki volt ő? 
 
2. Milyen hosszúnak kellene lennie a kísérletben használt Torricelli-féle csőnek, ha 

higany helyett vizet használnánk? Hát akkor, ha olajat? (Számítással igazold). Miért 
használt higanyt Torricelli?  (4 pont) 

 
3. Egy pohárban 10 cm-es vízoszlop található. A külső légnyomás 750 torr.  (4 pont) 
a). Mekkora a víz által a pohár aljára gyakorolt hidrosztatikai nyomás? 
b). Mekkora a pohár aljára nehezedő teljes nyomás? 
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4. Becsüld meg azt az erőt, amellyel a légnyomás hat az ablaküvegre! Miért nem tö-
rik be az ablaküveg?  (4 pont) 

 
5. Szálon függő vasgolyót (vas=7,8 g/cm3), melynek tömege m = 100 g, vízbe merí-

tünk. Az edény alja S = 10 cm2 felületű. Számítsd ki a golyó süllyesztése okozta változá-
sokat: (6 pont) 

a). a szálban keletkező feszültséget 
b). a folyadék szintjét 
c). az erőt, amellyel az edény hat a lapra, amelyen áll. 
 
6. Számítsd ki, mekkora a nyomóerő a vízben 1 m mélyen 

levő 1 m3 térfogatú kocka felső, vízszintes lapján és az alsó lap-
ján! Mekkora külső erővel lehet nyugalomban tartani ezt a töm-
böt, ha alumíniumból van? Mit tudsz az oldallapokat érő erőha-
tásokról?  (4 pont) 

 
 
7. A levegővel töltött labda tömege 1 kg, térfogata 10 liter. 

Mekkora erővel lehet a víz alatt nyugalomban tartani? Hogyan 
mozog a labda a víz alatt, ha elengedjük?  

Miért?  (4 pont) 
 
 
8. Egy szivattyú óránként 50 m3 olajat nyom fel 10 m magasra. Mennyi a munka-

végzés 1,5 óra alatt? Mennyi a teljesítménye?  (4 pont) 
 
9. Rejtvény  (8 pont) 
Az alábbi hálóban helyettesítsd a számokat a megfelelő betűkkel (ugyanaz a szám - 

ugyanaz a betű), majd a háló alatti sorba is írd be a számoknak megfelelő betűket. Így az 
idézet egy újabb szavát kapod megfejtésül. A rejtvény érdekessége, hogy minden szóban 
csak A betű található magánhangzóként. (7-K, 4-T, 10-Y, 12-B) 

Megfejtés:  
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10. Fújj fel egyformára két léggömböt. Függeszd fel egy vízszintes pálcára úgy, hogy 
ne legyenek távol egymástól. Szívószálon át fújj levegőt a két léggömb közé. Mit figyelsz 
meg? Magyarázd a jelenséget!  (8 pont) 

 
A kérdéseket a verseny szervezője,  

Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

 
K. 687. Mekkora a relatív atomtömege annak az elemnek, amelynek oxidja 53,33% 

oxigént tartalmaz és kloridjának relatív molekulatömege 170? 
 
K. 688. Egy kétbázisú oxisav nátriummal kétféle sót képezhet. Ezeknek moláros 

tömegei úgy aránylanak egymáshoz, mint 5 : 8,10-hez. Ennek ismeretében következtes-
setek a sav molekulaképletére! 

 
K. 689. A biológiai laboratórium reagens sorozatában 1,5%-os nátrium-klorid és 

1%-os réz-szulfát oldat található. Mind a két oldatból egy adott kísérlethez 100g 10%-os 
oldatra van szükség. Hogyan készítenétek el a szükséges oldatokat, ha mind a két anyag-
ból kristályos só található a laboratóriumban? 

 
K. 690. Magnézium és  kalcium fémkeveréket elégetve, annak tömege 48%-al nőtt. 

Határozzátok meg a fémkeverékben a magnézium és kalcium atomok számának ará-
nyát! Mekkora volt az égetés előtt a keverék tömegszázalékos összetétele? 

 
K. 691. Ismert, hogy a 20 tömeg %-os salétromsav oldat sűrűsége 1,2g/cm3.  
a) Határozzátok meg ennek az oldatnak a moláros töménységét! 
b) Mekkora térfogatú 2M-os NaOH oldat semlegesít ebből a salétromsav oldatból 

10ml térfogatnyit? 
 
K. 692. A laboratóriumban 10%-os és 96%-os kénsav oldat található. Egy kísérlet-

hez 250g 40%-os oldatra van szükség. Hogyan készíthető el a szükséges oldatmennyiség 
a rendelkezésre álló két oldatból? Tárgyaljátok általánosan egy adott töménységű oldat 
készítésének lehetőségét egy hígabb és egy töményebb oldatból! 

 
K. 693. Egy sav vizes oldatát tartalmazó vegyszeres üvegen elmosódott a sav neve, a 

címkén a tömeg%-os savtartalom (5,15%), a sűrűség értéke (1,025g/cm3) és az oldat 
moláros töménysége (1,45M) volt feltüntetve. Ezen információk segítségével határozzá-


