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Alfa-fizikusok versenye 

 
VII. osztály, II. forduló 

 
 
1. Gondolkozz, és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért nem bomlik színeire a fehér fény visszaverődéskor? 
b). Miért szivárványszínű a szappanbuborék és az olajfolt a vízen? 
c). Miért fényes a „csillaghulláskor" a meteor? 
d). Miért hallatszik messzebbre a hang éjjel, mint nappal? 
 
2. Egy víztartály alapja olyan téglalap, melynek hossza 4,5 m, szélessége pedig a 

magasság 2/3 része. Mekkora a tartály magassága, ha az űrtartalma 540 hl? (4 pont) 
 
3. Egy gyár 25 m magas és 1 m átmérőjű henger alakú kéményére 5 cm vastag 

koromréteg rakodott. Mekkora a korom térfogata? (4 pont) 
 
4. Egy 2,4 m hosszú, 1,5 m széles és 0,6 m magas téglatest alakú fadarabból 30 cm 

alapátmérőjű henger alakú tárgyakat vágnak ki, melyeknek magassága a téglatest 
magasságával egyezik meg. Hány ilyen hengert lehet a fadarabból kivágni, és mekkora 
lesz a hulladék térfogata? (4 pont) 

 
5. Az A és B város egymástól 180 km távolságra van. Egyszerre indul egymással 

szembe egy kerékpáros és egy teherautó. Mennyi idő múlva és mekkora út megtétele 
után találkoznak, ha a kerékpáros sebessége 5 m/s, az autóé pedig 20 m/s? (4 pont) 

 
6. A hajó sebessége 50 km/h, a repülőgépé 100 m/s. Mekkora időkülönbséggel 

teszik meg az 1800 km-es utat? (4 pont) 
 
7. Egészítsd ki!  (4 pont) 
 
 

Ssz. d t V V 

1. 108 km  54 km/h  

2. 70 m 10 s   

3.  5 h  10 m/s 

4. 75 m   15 m/s 
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8. Az üres edény tömege m1 = 250 g, vízzel tele pedig m2 = 320 g. A vízbe 5 g 
tömegű szilárd testet teszünk, amely vizet szorít ki. Újra megmérve az edény tömegét, 
az 310 g lesz. Határozd meg a test sűrűségét. (6 pont) 

 
9. Rejtvény: Kiről van szó? (6 pont)  
Megtudod, ha a betűhalmazból kihúzod (a lehetséges nyolc irányban) a kiemelt 

szavakat, majd a megmaradt 20 betűt sorban összeolvasod. 1845. március 27-én 
született az Alsó-Rajna környéki Lennep városban. Gimnáziumi tanulmányait Utrechtben, 
Hollandiában végezte, felsőbb tanulmányait a zürichi Polytechnikumban. 1869-ben 
August Kundt fizikaprofesszor mellett asszisztensi állást kapott. 1876-ban a strassburgi 
egyetemre került, ahol előbb magántanár, majd rendkívüli tanár lett. 1879-ben a giesseni 
egyetemen lesz rendes tanár, 1888-ban pedig a würzburgi egyetem fizika tanszékét 
foglalja el. 1900-tól húsz éven át a müncheni egyetemen tanít. 1895. november 8-áról 9-ére 
virradó éjjelen látta először saját kezének röntgenképét Würzburgban. Kezdetben e 
sugarakat X-sugaraknak hívták. Természetük felderítése azonban lépésről lépésre 
megtörtént. Felfedezéséért 1902-ben megkapta az akkor először kiosztott fizikai Nobel-
díjat. 1923. február 10-én halt meg Münchenben. 

 

 

 
Megfejtés: .............................................         a rejtvényt: Szőcs Domokos tanár készítette 
 
10. Mit jelent „távollátó”, „rövidlátó”? Mi az oka? Hogyan javítható? Mi a dioptria? 
 (6 pont) 
 
VIII. osztály, II. forduló 
 
1. Gondolkozz, és válaszolj!  
a). Miért csavarunk a fába alátéttel ellátott csavarfejet?  (8 pont) 

 

b). Állíts poharat fűrészporra talpával lefelé! 
Terheld meg a poharat! Fordítsd meg a poharat 
és állítsd szájával lefelé! Tedd rá az előbbi ter-
het! Mit figyelsz meg és miért? 
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c). Miért szélesedik ki a húsdaráló „lába”, és miért van a szorítócsavar végén egy 
fémlap? 

d). Miért tesznek az épületek állványozásakor az állványok alá vas- vagy deszkalapot? 
 
2. Különböző alakú, de egyenlő alap-

területű alul nyitott edények alaplapját 
ugyanakkora erő szorítja az edény aljához. 
Az edényekbe vizet töltünk. Mikor kezd 
kifolyni az edényekből a víz? 

Az edény alapjára ható nyomóerő és 
nyomás csak ......... függ és független az 
edény .........  (3 pont) 

 
3. Egy teherautó súlya 9800 N és 196000 N súlyú rakománnyal van megtöltve. Az 

autó a földre 490000 N/m2 nyomást gyakorol. Számítsuk ki a kerekek földdel való 
érintkezési felületét és egy kerék érintkezési felületét. (4 pont) 

 
4. A 0,4 m hosszú téglalap alakú felületre 9800 N erő hat, amely 98000 N/m2 nyo-

mást fejt ki. Számítsuk ki a felület szélességét. (4 pont) 
 
5. Egy edény aljára 10400 N erő hat. Az edényben petróleum van 1,5 m magasságig, 

mekkora az edény sugara, ha a petróleum sűrűsége 800 kg/m3? (4 pont) 
 
6. Egy hidraulikus prés dugattyúinak felületei 0,03 m2 és 0,0004 m2. A kis dugattyúra 

490 N erő hat, amelynek hatására a kis dugattyú 0,2 m-t mozdul el. Számítsuk ki: (5 pont) 
 milyen erővel hat a folyadék a nagy dugattyúra? 
 milyen távolságra mozdul el a nagy dugattyú? 

 
7. Számítsunk ki egy 1,3 m hosszú, 0,8 m széles asztalra ható nyomóerőt, amelyet a 

légköri nyomás hoz létre, ha a barométer 748 torr-t mutat.  (5 pont) 
 
8. A mérleg tányérjára felszerelt vas testet levegőben 7,8 kg-al és ha vízbe merítjük 

6,8 kg-al egyensúlyozunk ki.  (5 pont) 
Mekkora a vas test térfogata, ha (vas=7800 kg/m3) ? 
 
9. Rejtvény: Kiről van szó? (6 pont) 
Megtudod, ha a betűhalmazból kihúzod (a lehetséges nyolc irányban) a kiemelt sza-

vakat, majd a megmaradt 14 betűt sorban összeolvasod. 
1791. szeptember 29-én született a London melletti Newington Buttsban. Huszonkét éves 

koráig könyvkötő volt, s a kezébe kerülő, kötésre előkészített könyvekből tanult. 
Sok éven át foglalkozott a gázok cseppfolyósításának vizsgálatával, majd ezt követő-

en az elektrotechnikával. Az elektromágneses indukciót tudatos, következetesen végre-
hajtott kísérletsorozat eredményeképpen 1831-ben ismerte fel. 

Ő volt az elektrotechnikai kutatások egyik legnagyobb egyénisége. Lefektette az 
elektrolízis alaptörvényeit. Nevéhez fűződik a villamos és a mágneses erőtér erővonalak-
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kal való leírása. Az indukció gyakorlati alkalmazása tette lehetővé a dinamók, generáto-
rok, transzformátorok stb. kialakítását. 

Kutatásainak eredményeit nem volt hajlandó szabadalmaztatni. Fennmaradt róla, 
hogy állandóan mágnesvas darabot hordozott magánál: ez figyelmeztette legfontosabb 
kutatási témájára. 

1867. augusztus 25-én halt meg Hampton-Courtban. Nagyon szép könyve jelent 
meg, mely magyarul is olvasható, a címe: Miről beszél a gyertya lángja? 

 

 
 
Megfejtés: .............................................         a rejtvényt: Szőcs Domokos tanár készítette 
 

 
10. Miért veszélyes a hajósok számára a jelentéktelennek látszó jéghegy? (6 pont) 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

 

K. 745. Ismert az alábbi  három só  vízben való oldhatóságának (m g só/100g víz) 
hőmérsékletfüggése. 

t oC    0  20  50 
Pb(NO3)2 38,8  56,5  85,0 
NaNO3  73,0  88,0  114 
KNO3  13,3  31,6  85,5 
Mindegyik sónak azonos tömegű vízzel készített 50°C-on telített oldatát 0°C-ra hű-

tik. Melyik vegyület oldatából válik ki a legtöbb só?  Ennek a telített oldatnak  a sótarta-
lom- tömegének hány százaléka vált ki?  
 

K. 746. Egy vízbontó készülékbe (voltaméter) kénsavval  gyengén savanyított desz-
tillált vizet töltöttek. Ezen a folyadékon 20 mA erősségű egyenáramot vezettek át 1órán 


