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megjelent cikk társszerzője vagyok, emellett számos nemzetközi konferencián is részt-
vettem. Az utóbbi két évben dr. Ercsey-Ravasz Mária által vezetett tudományos kutatási 
projektekben is résztveszek, ahol olyan témákat vizsgálunk, mint például az agy funkci-
onális hálózata. Ugyancsak ezen projektek egyikében a tudományos publikációkra egy 
új, az impakt faktorhoz képest plusz információt is szolgáltató mutatót vezettünk be.  

Melyek a jövőbeli akadémiai terveid? 
Szeretném a jövőben is folytatni a kollégákkal már elkezdett kutatást, nagyon érde-

kesnek ígérkezik például az agy hálózatának a vizsgálata. Emellett szeretek diákokkal is 
foglalkozni, ezért vállaltam oktatási tevékenységet is a Fizika Karon. Remélem a jövő-
ben is, legalább kismértékben, hozzájárulhatok az érkező fiatal diákok elindításához a 
fizika izgalmas területén. 

Milyen előadásokat tartottál, illetve tartasz? 
Előadást Informatika fizikusoknak név alatt tartottam. Emellett szemináriumi vagy 

laborgyakorlatokat tartottam olyan tantárgyak keretében mint mechanika, elektromos-
ságtan, optika, atom- és molekulafizika, magfizika, elemi részek fizikája, fizikában al-
kalmazott informatika, komplex rendszerek és hálózatok. 

Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 
Azt tudom ajánlani, hogy bátran válasszák a fizika csodálatos világát. Talán közülük 

kerül ki az új Newton, Einstein vagy Bohr. Fizikusnak lenni egy külön életvitelt jelent, 
egy jellegzetes világkép kialakítását teszi lehetővé ez a pálya, amely a logikus gondolko-
dás és a kreativitás névjegyeit hordozza. Másrészt, fizikusi képzéssel ma már más terüle-
teken is viszonylag könnyen elhelyezkedhetnek az egyetem elvégzése után, ezt mutatja a 
volt diákok életútja is. 

K. J. 
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Alfa és omega fizikaverseny 

VIII. osztály 
 

1. Töltsd ki a táblázatot! Vigyázz a mértékegységekre  
 

Áramerősség Feszültség Ellenállás Teljesítmény 
 10 V 50Ω
500 mA 20 V   
0,0005 kA  0,1 kΩ  
 5 A   1,1 kW 



32 2018-2019/4 
 
 
 
 
 

2. Állapítsd meg a következő kijelentések logikai értékét (írd a kijelentés után azt, hogy 
igaz, vagy hamis)! 

a.) Az arkhimédészi felhajtó erő nem függ a folyadék mélységétől. 
b.) A hatásfok mindig nagyobb 1-nél. 
c.) Ha egy 1 mm vastagságú rézdrótot kettévágunk, az egyes darabok ellenállása az erede-

ti ellenállásnál kisebb.   
d.) Melegítés hatására a vezetők ellenállása általában nő.  
e.) Párolgás során hő szabadul fel. 
f.) A tiszta víz forráspontja akár 120 oC is lehet. 
g.) Párhuzamosan kötött ellenállások eredője kisebb bármelyik – a kapcsolásban résztve-

vő – ellenállás értékénél.  
h.) A diffúzió a hőmozgás következménye.  
 

3. A víz sűrűsége 1000 kg/m3, az alkoholé 800 kg/m3. Mekkora lesz a keverék átlagsűrűsé-
ge, ha összekeverünk azonos tömegű vizet és alkoholt? A térfogatveszteségektől eltekintünk.  

 

4. Egy – a feladat elvégzéséhez megfelelő méretű – U alakú cső jobb oldali szárát 
bedugjuk, bal oldali szárába pedig annyi vizet töltünk, hogy abban a szárban éppen felé-
nél legyen a vízszint. 

a.) Van-e szintkülönbség a két szárban található vízoszlopok között? Indoklás.  
b.) Eltávolítjuk a dugót. Változik-e a vízoszlopok szintje? Hogyan? Indoklás.  
c.) A dugó eltávolítása után a bal oldali szárba 10 cm-es olajoszlopot rétegzünk. 

Mennyivel emelkedik a jobb oldali szárban a vízszint? 
Mekkora lesz a két szárban a folyadékok szintjei között 
a különbség? Készíts ábrát is! A víz sűrűsége 1 g/cm3, 
az olajé 0,8 g/cm3.  

 

5. Az ábrán látható kapcsolásban a hasznos ellenál-
lások: R1=14Ω, R2= 6Ω, R3= 10Ω, R4= 6Ω, R5= 4Ω, a 
forrás belső ellenállása r = 2Ω. A vezetékek ellenállása 
elhanyagolható, az ampermérő ideális. E=12V.  

 
Kezdetben a K kapcsoló nyitott. 
a.) Mekkora a hasznos ellenállások eredője ?  
b.) Mekkora áramerősséget mutat az ampermérő?  
c.) Mekkora a forrás kapocsfeszültsége?  
d.) Mekkora erősségű áram folyik az A és B pontok között? Indoklás. Jelöld be a há-

lózatban az áramok irányait! 
e.) Mekkora a feszültség az A és B pontok között?  
f.) Mekkora az áramkör hasznos teljesítménye, ha a hasznos ellenállások eredője 10Ω?  
g.) Mekkora az áramforrás összteljesítménye, és mekkora a forrás belső ellenállása 

miatti teljesítményveszteség?  
h.) Mekkora az áramkör hatásfoka?  
i.) Zárjuk a K kapcsolót. Mekkora az ampermérő által mutatott áramerősség érték? 

Indoklás. 
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6. a.) Mekkora a képen látható alumínium kocka súlya? 
(az alsó skáláról mm-ben, a felsőről inchben olvashatod le 
az értékeket). A gravitációs állandó 9,81 N/kg az alumíni-
um sűrűsége 2,7 g/cm3. Hány mm 1 inch?  

b.) A kockát egy vízszintes helyzetű, vízzel telt akvári-
umba helyezem. Mekkora erővel nyomja a kocka az akvári-
um alját, ha a víz sűrűsége 1 g/cm3?  

 

7. Mennyi puliszkaliszt lehet még ebben a zacskóban? – tette fel a kérdést egyik nap Bandi 
édesanyja, csak úgy, magának. Mérd meg, anya! – szólt ki Bandi a számítógép mellől. Nem te-
hetem, apád elvitte a mérleget, de nem is annyira fontos az egész – válaszolt az anyuka. Bandit 
izgatni kezdte a dolog. Hogy tudná meghatározni a puliszkaliszt tömegét, mérleg nélkül? Tá-
madt egy ötlete. Lázasan kutatni kezdett a kamrában, és ráakadt egy nagy doboz paradicsomsű-
rítményre. 300 grammosok, állapította meg, miután alaposan szemügyre vette a konzerves do-
boz címkéjét. Keresett a fásszínben egy lécet. Éppen 3 méteres, nyugtázta, majd készített egy 
egyenlőtlen karú emelőt. Azt tapasztalta, hogy ha a lisztes zacskót az emelő egyik végére akasz-
totta, akkor az emelő másik végére 5 konzervet kellett tegyen, ahhoz, hogy meglegyen az 
egyensúly, ha pedig a zacskót az emelő másik végére tette, 20 konzervvel tudta kiegyensúlyozni.  

a.) Mekkora egy konzerv súlya?  
b.) Mekkora a zacskó mx tömege? 
c.) Mekkora a karok k2/k1 aránya? 
 

8. Köztudott dolog, hogy a súrlódási erő nagysága a merőleges nyomóerő (tartóerő) 
növekedésével nő. Tehát ha többen felülnek a szánkóra nő a súrlódási erő. Hogy lehet, 
hogy a szánkó mégis jobban gyorsul lejtőn lefelé, ha többen ülnek rajta?  

  

9. Legkevesebb hány 1kΩ-os ellenállás felhasználásával tudnál egy 900 ohmos eredő ellen-
állással rendelkező rendszert készíteni? Hát egy 625 ohmosat? Készítsd el a kapcsolási rajzokat! 

 

10. Gyakorlati feladatok 
I.  A ceruzaelem másik arca 
Rendelkezésedre áll: egy új ceruzaelem és 2 db vékony, Orbit rágó csomagoló anya-

gából kivágott keskeny csík (azért van kettő, hogy ha elrontanád a kísérletet, megismé-
telhesd). Szorítsd rá a csík végeit az elem két sarkára úgy, hogy a fémes (alufóliás) felület 
érintkezzen a sarkokkal.  

a.)  Írd le, mit tapasztalsz!  
b.) Magyarázd meg a jelenséget!  
c.) Készítsd el a kísérlet kapcsolási rajzát!  
 

II.  Mérések, ceruzával  
Rendelkezésedre áll: egy kémcső, tiszta  víz (sűrűsége 1 g/cm3), ceruza, műanyag-

pohár, beosztásos vonalzó. Találj ki egy módszert a ceruza átlagsűrűségének meghatá-
rozására kizárólag ezeknek az anyagoknak és eszközöknek a használatával. 

a.) Írd le a módszer lényegét röviden, és végezd el a konkrét mérést! 
b.) A sűrűség ismeretében határozd meg a ceruza tömegét is!  

A feladatokat Székely Zoltán tanár küldte be. 


