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4. Következtetések 
Azt a rendszert, amely áramforrásból, vezetőkből, fogyasztókból áll, áramkörnek 

nevezzük. 
A fogyasztókat kétféleképpen köthetjük az áramforráshoz: 
 
 soros kapcsolással, amikor az 

áramkör egyes részei láncszerűen 
vannak összekapcsolva. Ebben 
az esetben az izzók kevésbé fé-
nyesen világítanak. Egyetlen izzó 
kiégése esetén a többi sem vilá-
gít, mert az áramkör megszakad. 
Ilyen a karácsonyi lámpafüzér. 

 
Soros kapcsolás 

 párhuzamos kapcsolással, 
amikor valamennyi fogyasztó 
hozzá van kötve az áramforrás 
mindkét kivezetéséhez. Ebben az 
esetben az izzók fényesen világí-
tanak. Ha valamelyik izzó kiég, 
az áramkör nem szakad meg, a 
többi izzó továbbra is világít. 
Ilyen áramkör van a lakásban. 

 
 Párhuzamos kapcsolás 

 
Albert Hajnalka 

Magyarlónai Általános Iskola 
 

 
 
Az Imagine egy olyan szerzői rendszer, amelynek kezelése senki számára sem okoz-

hat nehézségeket, mivel a program lehetőségeinek kihasználásához nem feltétlenül kell 
rendelkeznünk programozói ismeretekkel. 

A rendszer számos célra felhasználható, például rajzolásra, animációkészítésre, 
webszerkesztésre, multimédiás elemek létrehozására, hang szerkesztésére, modellezésre, 
véleménycserére, prezentáció készítésére, projekt alkotására, programok készítésére, az 
adatok feldolgozására, zeneszerzésre, de akár egy valós idejű, Imagine-t futtató számító-
gépek közti szélessávú interaktív kapcsolat létrehozására is. 

Az Imagine-t széleskörű alkalmazhatósága jellemzi, hiszen minden korosztály és 
bármilyen képességekkel rendelkező felhasználó könnyen használhatja azt a tanulási fo-
lyamat megkönnyítésének érdekében. 

A Logo alapú programozási rendszer honlapja a http://imagine.elte.hu/. 
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Jó böngészést! 
 

K.L.I. 

f á airk csk
 

 

Alfa-fizikusok versenye 

 
VII. osztály, III. forduló 

 
1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a).  Miért van az, hogy az ég, a felhők és a fák tükörképe a vízben mindig sötétebb, 

mint a valóságos felületük? 
b).  Miért csillog szebben a briliánskő, mint az üveg? 
c).  Miért fog sietni a mechanikus óra, ha vele a hegyekbe megyünk kirándulni? 
d).  Miért ingazodik a súlyod egy érzékeny mérlegen még akkor is, ha teljesen moz-

dulatlanul állsz? 
 
2. Két, egy egyenes mentén ható erő eredőjének nagysága 100 N. Az egyik erő 170 N, 

Mekkora a másik erő és milyen írányításúak? (adj kétféle megoldást!) (4 pont) 
 
3. Két labdát – álló helyzetből – egyenlő erőhatások egyenlő ideig gyorsítanak. Az 

első labda ugyanannyi idő alatt kisebb utat tesz meg. Melyik labdának (3 pont) 
a). kisebb a tehetetlensége? ·······················································  
b). kisebb a tömege? ·······························································  
c). kisebb a súlya? ·································································  


