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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? ·································································  
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4. Az üres csónak aljára (annak közepére) egy labdát tettek. A csónak a labdával 
egyenes vonalban egyenletesen úszik. A következő pillanatban a csónakot hátulról meg-
lökik (tehát a mozgásirányával megegyező erőhatás éri). Mit állapíthatsz meg e pillana-
tokban (3 pont) 

a). a csónak mozgásáról? ·························································  
b). a labda mozgásáról? ···························································  
c). Indokold a labdára vonatkozó állításodat! ···································  
 

5. Egészítsd ki! (6 pont) 
Az alumínium sűrűsége 2,7 g/cm3. Ez azt jelenti, hogy·························  
A vas sűrűsége 7200 kg/m3 Ez azt jelenti, hogy ································  
A higany 1 cm3 térfogatú részének a tömege 13,6 g.  

A higany sűrűsége:  

 

6. Írd be a tükörben látott kép tulajdonságait! (4 pont) 
 

A kép tuladonságai Az eszköz neve A tárgy helye 
természete állása nagysága helye 

Síktükör Tükör előtt 
bárhol 

    

Domború tükör Tükör előtt 
bárhol 

    

Homorú tükör Tükör előtt 
F-on belül 

    

 

7. Mekkorák a beesési szögek?  (3 pont) 
 a). b). c). 

 

 

8. Egy 270 g tömegű alumínium golyót rugóra függesztünk, amely így 2 cm-el nyúlik 
meg. A golyóban üreg van, miután vízbe tesszük, a víz szintje 59,5 cm3-el emelkedik. Az 
üreget megtöltjük vízzel. Mennyivel fog megnyúlni a rugó, amikor újból felfüggesztjük a 
golyót?   (5 pont) 

 

 

9. Rejtvény: Kiről van szó? (7 pont) 
Tudod mit jelent? 
Helyezd el az alábbi hálóban a megadott szavakat, betűcsoportokat, majd húzd ki a 

háló alatti sorban azokat a betűket, amelyek nem találhatók meg a fölötte levő oszlop-
ban. Ha jól dolgoztál, a megmaradt betűket összeolvasva egy idegen szót kapsz. Megfej-
tésül kérjük ezt a szót és a magyar jelentését. 

2: FK, IN, KF, KL, OR, RN, TÁ, TO  
3: ALA, EIS, ELÉ, ICÖ, IGA, OTT, RÉV, SOR 
4: AMIT, APAD, KAPA, MOOR, OVIS, PIPA 
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5: ALANY, EDAMI (holland sajtféle), ÉNKÉP, POFLÉ, PRÁGA, TOKOS 
6: FARKAS, NICOLA, OPTIKA, PROTON 
9: FÉNYTÖRÉS, OPTOMÉTER (készülék a szem tiszta látótávolságának megha-

tározására) Megfejtés:············································································  
 

 
 

a rejtvényt: Szőcs Domokos tanár készítette 
 

10. Magyarázd el, mi a visszhang, mikor halljuk és hogyan keletkezik! (7 pont) 
 

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

 
 
 

f
r

eladatmegoldok 
ovata

 
Kémia 

 

A K.750 – 756. feladatokat az Iriny Középiskolai Kémiaverseny 2013. évi II. szakaszának 
anyagából vállogattuk, ezeket: Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Pálinkó István, Petz 
Andrea, Sipos Pál, Tóth Albertné tanárok készítették.  

 
K. 750. Egy ásványvizes palack címkéjén ez áll: kalcium: 83 mg/l, magnézium: 41 

mg/l, nátrium: 23 mg/l, kálium: 1,1 mg/l, hidrogénkarbonát: 327 mg/l, szulfát: nem 
mutatható ki, fluorid: 0,3 mg/l, jodid 0,012 mg/l, klorid: 9 mg/l, nitrit és nitrátmentes.  

 Írd le azoknak a vegyületeknek a képletét, amelyek az ásványvíz változó ke-
ménységét okozhatják!  

 Írd le azoknak a vegyületeknek a képletét, amelyek az állandó keménységét 
okozhatják!  

 Írd fel a trisóval történő vízlágyítás egyenleteit!  
 Egy karton ásványvíz 6 darab 1,5 literes flakont tartalmaz. Mekkora tömegű 

trisóra van szükség 8 karton ásványvízből az összes keménységet tartalmazó 
ion eltávolításához?  


