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1.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont)

Mérési 
eredmény

A mérési 
eredmény 
NMR-ben

600 g/cm3

108 km/h

400 ℓ

1500 mm

0,5 ár

2.   a.) A mérőhengerbe 120 cm3 vizet
     szintjét! (2 pont)

b.) A vízbe egy 1,2 g /cm3 sűrűségű 
Jelöld be tollal a víz új szintjét! Végezz számításokat is!

____________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________

c.) Mit   gondolsz, mit jelent a  

+20oC bejegyzés? _____________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________

3.   A parajdi sóbányában robbantást végeznek. Gyújtózsinóron a láng 0,5 m
robbantást végző Feri bácsi legfennebb 7,2  km/h sebess
kicsit ). Legalább mekkora legyen a gyújtózsinór ahhoz, hogy Feri bácsinak esélye legyen eljutni 
a 30 méterre található fedezékig, mielőtt a láng eléri a robbanóanyagot?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Alfa és omega
       fizikaverseny

        2013/2014

      I. forduló
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Beküldési határidő:
       2014. január 17.                                                                

(15 pont)

Mérési 
eredmény

A mérési 
eredmény 
NMR-ben

Mérési 
eredmény

25 min 200 hℓ

45 000 mℓ 3 óra

45 000 cm3 27 000 cm2

400 mA 86,4 km/nap

27Co 0,4 kN

vizet öntök. Jelöld be ceruzával a víz

sűrűségű és 36 g tömegű golyót helyezek. 
Végezz számításokat is!

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________(5 pont)

  mellékelt   mérőhengeren feltüntetett 

__________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________(3 pont)

óbányában robbantást végeznek. Gyújtózsinóron a láng 0,5 m/s sebess
legfennebb 7,2  km/h sebességgel tud szaladni (

). Legalább mekkora legyen a gyújtózsinór ahhoz, hogy Feri bácsinak esélye legyen eljutni 
a 30 méterre található fedezékig, mielőtt a láng eléri a robbanóanyagot? (10 pont)

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

A versenyző adatai

Név: _________________________
Iskola: _____________
Helység: ___________
Felkészítő tanár: ______

Tartsd be a beküldési határidőt
használj pótlapot, ha a megoldás sem
miképp nem fér be a kihagyott hel
Tervezd meg a megoldást

                              

A mérési 
eredmény 
NMR-ben

/s sebességgel terjed, a 
(öregecske már egy 

). Legalább mekkora legyen a gyújtózsinór ahhoz, hogy Feri bácsinak esélye legyen eljutni 
(10 pont)

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ző adatai

______________
_______________

: ________________________
: __________________

üldési határidőt! Csak akkor 
álj pótlapot, ha a megoldás sem-

miképp nem fér be a kihagyott helyre. 
meg a megoldást! Írj olvashatóan!



4.    Magyarázd meg, mit jelent az, hogy a gravitációs állandó értéke a mi vidékünkön 9,81 N/kg!   (10 pont)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Egy vasgolyót felmelegítünk. A golyó következő tulajdonságait rendezd két csoportba, aszerint, 
hogy melegítés során megváltoznak, vagy nem : tömeg, súly, térfogat, alak, átmérő, sűrűség, forma, 
hőmérséklet, alakíthatóság, sugár (10 pont)
Megváltozott tulajdonságok: ________________________________________________________

Változatlan tulajdonságok: __________________________________________________________

6. Egy 5 literes befőttes üveg súlya 12,5 N, földdel színültig töltve pedig 8900 g a tömege. Hány 
kg/m3 a föld sűrűsége? (10 pont)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Egy tejfölös-fokhagymás lángosra egyidejűleg hat az F1=8N és F2=6N nagyságú erő. Milyen 
értékek között változhat a lángosra ható eredő erő? Számítsd ki ennek az erőnek a minimális, a 
maximális és egy (általad választott) közbeeső értékét! Készíts rajzot mindhárom esetben! (10 pont)

8.   Egy teherautó, egy VW Bogár és egy Opel egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a mellékelt út-idő 
grafikon szerint. Mekkora a járművek sebessége? Mekkora utat 
tesznek meg 10 s alatt?   (10 pont)
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

9. Gyakorlati feladat (15 pont)
A feladat elvégzéséhez szükséged van 3 db. 1,5 - 2,2 V-os izzóra, ampermérőre és egy laposelemre 
(4,5 V). Kösd sorba a három izzót és a mérőműszert, majd kapcsold a rendszert a laposelem sarkaira. 
Olvasd le az áramkörben folyó áram erősségét. Kösd össze az egyik izzó sarkait egy vékony dróttal. 
Mit tapasztalsz? Mit mutat most az amperő? Kösd össze a második izzó sarkait is. Mit veszel észre? 
Mekkora áramerősséget mutat az ampermérő? Észrevételeidet, következtetéseidet, magyarázatodat
(számítások nélkül) fogalmazd meg maximum egy oldalnyi (A4-es lap) terjedelemben. Készíts 
kapcsolási rajzot is!


