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6. Kísérlet: Vízzel színültig megtöltött pohárba 
nyomjunk bele egy fagolyót, a kifolyó vizet fogjuk 
fel egy másik pohárba. Hasonlítsuk össze a fagolyó 
és az általa kiszorított víz súlyát! 

Analízis (a begyűjtött információk elemzése, 
feldolgozása, megtárgyalása) 

1. Kísérlet: Megfigyeltük, hogy a vízzel töltött 
pohár esetében a külső- és a belső vízszint meg-
egyezik. 

2. Kísérlet: A homokkal töltött pohár jobban 
bemerül a vízbe, mint a vízzel töltött pohár. 

3. Kísérlet: A homokkal a pohár szájáig vízbe 
merülő pohár súlya ugyanakkora, mint a vízzel tele-
töltött pohár súlya. Ebben az esetben a pohár nin-
csen teletöltve homokkal. 

4. Kísérlet: A tömör plasztilin golyó a víz aljára 
merül le. 

5. Kísérlet: Az előbbi plasztilin golyóból kialakí-
tott üreges golyó úszik a vízen. 

6. Kísérlet: A pohárral együtt mért fagolyó súlya 
kisebb, mint az általa kiszorított vizet tartalmazó 
pohár súlya. Azaz, a fagolyó súlya kisebb, mint az ál-
tala kiszorított víz súlya. 

Következmények/következtetések (reflektá-
lás az újonnan tanultakra) 

Ahhoz, hogy egy test a vízen ússzon az kell, 
hogy könnyebb legyen a víznél, vagy hogy benne 
üres tér maradjon. A fagolyó azért úszik a vízen, 
mert a súlya kisebb, mint az általa kiszorított víz súlya. 

Összefoglalás: Egy test akkor úszik a vízen, ha könnyebb, mint az ugyanakkora 
térfogatú víz. Az acélból készült hajók azért tudnak a vízen úszni, mert a belsejük üres. 
Pedig egy adott térfogatú acéldarab jóval súlyosabb, mint ugyanakkora térfogatú víz. 

 

Kovács Zoltán, BBTE, Kolozsvár  
Marton Margit, Sáromberki Mezőgazdasági Iskolaközpont 

 

 
 
A http://gyerekszemle.postr.hu honlapon ifjúság, gyerekek számára találhatunk érdekes 

és értékes információkat. 3-tól 18 éves korig bárki ráakadhat valamire, ami érdekli. A 
hét hírei foglalják össze az eseményeket, pályázatok között böngészhetünk, képregénye-
ket olvashatunk, könyvbemutatókat nézegethetünk, de információkat kaphatunk az űr-
kutatás, LEGO, társasjátékok, számítógépek stb. területéről. 

A blogok elvén működő honlaprendszer nagy előnye, hogy megjegyzéseket is írha-
tunk az adott témához. 
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Jó böngészést! 

K.L.I. 
 

f á airk csk
 

 

Alfa-fizikusok versenye 

 
VIII. osztály, V. forduló 

 
1. Az „A” cső végén lévő léggömböt kétféleképpen fújhat-

juk fel: vagy levegőt fújunk be az „A" csövön (miközben szaba-
don hagyjuk a „B" csövet), vagy levegőt szívunk ki a „B” csö-
vön (miközben szabadon hagyjuk az „A” csövet). Hogyan ma-
gyarázod mindkét esetben a léggömb felfújódását? (3 pont) 

 

 
 
  2. Gyakorolj!          (3 pont) 

Q(C) t(s) I (A)
8600 1075  
 14400 0,2 
105 2*104  
720  0,2 
 9600 5,5 
108000  15  

3. Töltsd ki a táblázatot! (3 pont) 
L Q U 
 12 C 4 V 
110 kJ 500 C  
720 J 3,6 C  
108 kJ  13,5 V
 0,005 C 12 kV
0,44 J  110 V 

 
 


