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Alfa és omega fizikaverseny 

A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum által szervezett  Alfa fizikusok versenye 15 
esztendő  után  megszűnt. Ezt a hiányt pótolandó indították útjára Székelyudvarhelyen, a Ta-
mási Áron Gimnáziumban 2013 novemberében az Alfa és omega fizikaversenyt,  tulajdon-
képpen  az Alfa-verseny  folytatásaként.  Egy olyan  vetélkedőt szerveztek, amelyen bármelyik 
VII-VIII.  osztályos diák  eséllyel indul, kellő  szorgalommal és  következetes munkával akár a 
dobogó legfelső  fokára is felállhat a végelszámolásnál.  Az Alfa és Omega versennyel kap-
csolatos információk a http://www.alfaesomega.webnode.hu/ honlapon megtalálhatók. 

 

Válogatás a 2015/2016-os tanév versenyfeladatai közül  
VII. osztály  

 

1. Végezd el az átalakításokat!  
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7,8 g/cm3  2,5 h  30 hℓ  
10,8 km/h  450 g/ℓ  1 nap  
800 ℓ  45 000 cm3  50 000 cm2  
150 mm  100 mA  8,64 

km/nap 
 

0,55 ár  127Co  0,14 kN  
 

2.  A gravitációs állandó értéke vidékünkön 9,81 N/kg. Ez azt jelenti, hogy a Föld 
..... N erővel vonzza az ..... kg-os testet. A gravitációs állandó másik mértékegysége a 
m/s2. A g = 9,81 m/s2  jelentése: a Föld felszínének közelében szabadon eső test sebes-
sége másodpercenként 9,81 m/s-mal (azaz kb. 10 m/s-mal) nő. Ha egy bizonyos ma-
gasságból szabadon engedett test 5 szekundum alatt ér földet, a földre érkezés sebessé-
ge v=...... Mivel nyugalomból indult, és egyenletesen nőtt a sebessége, mozgás során az 
átlagsebessége vátlag = (v+0)/2 = ..... = ..... m/s. Zuhanás során a test által megtett út 
tehát: ...... 

 

3.  Bandi és Barbara egyszerre indul egy sík területen, ugyanarról a helyről. Az egyik 
keletre tart, és 8 km-t tesz meg, a másik dél felé haladva 6 km távolságra jut. Milyen tá-
vol lesznek egymástól ekkor? Rajzold le! Lépték: 1 km = 0,5 cm   

 

4. Magyarázd meg, mit jelent az, hogy egy rugó rugalmassági állandója 10 kN/m!  Meny-
nyire nyúlik meg  ez a rugó, ha függőleges helyzetében egy 100 kg-os testet akasztunk rá?    

 

5. Egy 8 cm2 alapterületű mérőhengerbe beleöntünk 232 cm3 vizet, majd belete-
szünk 312 g tömegű vasgolyót és egy 48 cm3 térfogatú üveggolyót. Hány cm magasan 
lesz végül a folyadék az edényben? A vas sűrűsége 7,8 g/cm3.  
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6. Egy személygépkocsi a mellékelt út-
időgrafikon szerint mozog. Jellemezd a mozgást (in-
dokold a választ), számítsd ki a sebességértékeket az 
egyes szakaszokon, határozd meg a teljes útra számí-
tott átlagsebességet. Mekkora legyen a kocsi sebessé-
ge az utolsó szakaszon, ha azt akarjuk, hogy a teljes 
útra számított átlagsebesség 50 km/h legyen? És ha 
azt akarjuk, hogy 55 km/h legyen? 



7.  Egy túrós gombócra egyidejűleg hat az F1=4N és F2=4N nagyságú erő. Milyen 
értékek között változhat a gombócra ható eredő erő? Számítsd ki az eredő erőnek az ér-
tékét,  ha az erők egymással 0o-os, 60o-os, 90o-os, 120o-os, 180o-os szöget zárnak be ! 
Készíts rajzot minden esetben! 1 N-nak 1 cm hosszúságú szakasz feleljen meg. Hatá-
rozd meg grafikus módszerrel az eredő erő nagyságát, ha az erők egymással 20o-os szö-
get zárnak be. Törekedj minél nagyobb pontosságra!  

 

8. Egy 380 m hosszú hídra 260 m hosszú vonat hajt rá 36 km/h állandó sebesség-
gel. Hány perc alatt ér át a teljes szerelvény a hídon? 

 

9. Vízszintes, havas  felületen 120 N vízszintes irányú húzóerő hatására 240 kg tö-
megű szán állandó sebességgel csúszik. Mekkora a hó és a szán közti csúszó súrlódási 
együttható, ha g=10N/kg? Készíts rajzot is a szánra ható erők feltüntetésével! Mi törté-
nik a szánnal, ha megszűnik a húzóerő? Miért? 

 

10. Egy 0,4 m hosszú, állandó keresztmetszetű merev rúd fele 11,3 kg/ℓ sűrűségű 
ólomból, a másik fele 7,8 kg/ℓ sűrűségű vasból készült. Hol kell a rudat alátámasztani, 
hogy az vízszintes helyzetben egyensúlyban maradjon? Készíts rajzot is. 

 

11. Ubul  megfigyelte, hogy  a budapesti metrólejárat mozgólépcsőjén állva 1 perc 
alatt ér le a lépcső aljára. Azt is megmérte, hogy ha a mozgólépcsőhöz viszonyítva 1 
m/s sebességgel ő is halad lefelé, akkor 2/3 perc alatt ér le. Mennyi idő alatt érne le 
Ubul, ha a lefelé mozgó  lépcsőn 2 m/s sebességgel igyekezne lefelé 

 

12.   Gyakorlati feladat  
A feladat elvégzéséhez szükséged van 3 darab 1,5–2,2 V-os izzóra, ampermérőre, volt-

mérőre és egy laposelemre (4,5 V). Mérd meg a laposelem sarkain a feszültséget. Kösd sorba 
a három izzót és az ampermérőt, majd kapcsold a rendszert a laposelem sarkaira.  Olvasd le 
az áramkörben folyó áram erősségét. Mérd meg ebben az állapotban is a laposelem sarkain a 
feszültséget, és hasonlítsd össze az első esetben mért értékkel. Kösd össze az egyik izzó sar-
kait egy vékony dróttal. Mit tapasztalsz? Mit mutat most az ampermérő? Kösd össze a má-
sodik izzó sarkait is. Mit veszel észre? Mekkora áramerősséget mutat az ampermérő? Mérési 
eredményeidet, észrevételeidet, következtetéseidet, magyarázataidat (számítások nélkül) fog-
lald össze  maximum egy-két oldalnyi (A4-es lap) terjedelemben. Készíts kapcsolási rajzot 
(rajzokat) is! 
 

A feladatokat Székely Zoltán tanár, a verseny szervezője készítette  
 
 


