
  Alfa és omega
   fizikaverseny  

2016/2017 

II. forduló
 VIII. osztály 

  
   Beküldési határidő:
   2017. február 3.     

A versenyző adatai

Név: __________________________

Iskola: _________________________

Helység: _______________________

Felkészítő tanár: _________________

Tartsd be a beküldési határidőt!  Csak
akkor  használj  pótlapot,  ha  a  meg-
oldás  semmiképp  nem  fér  be  a  kiha-
gyott helyre. Tervezd meg a megoldást!
Írj olvashatóan!

1.  Végezd el az átalakításokat! (12 pont)

1520 Hgmm = 202600 Pa 1cal = 4,184 J 202,6 hPa = 2 atm

1 Hgmm  = 133,29 Pa 4000 kcal = 16736 J 500 Hgmm = 66645 N/m2

760 Torr = 101300 Pa 30 m/s = 108 km/h 22,4 dm3 = 22,4 ℓ

300 kg/ℓ= 300000 kg/m3 150 bar = 15000000 Pa 100 LE = 73,6 kW

2. A sükői kilátó magasságát Zsombi a következőképpen határozta meg: a kilátó tetejéről elejtett egy
követ, és mobiljával megmérte, hogy a kő mennyi idő alatt esik le a földre. Azt tapasztalta, hogy a kő 2 s
alatt esett le. Milyen magas lehet a kilátó? Kövessük Zsombi gondolatmenetét!

A szabadon eső kő a sebességét minden másodpercben 9,81m/s-mal növeli. A földre érkezés sebessége
tehát 19,62 m/s. A kő egyenletesen növeli sebességét, átlagsebessége tehát (0+19,62)/2 = 9,81 m/s.  Az
esési idő 2 s, tehát a kilátó magassága    h = 9,81m/s∙2s = 19,62 m.
Nevezz meg három tényezőt, amelyek miatt a Zsombi számítása és a valós magasság között eltérés lehet!
- a reakció idő mérésnél, a légellenállás, súrlódás elhanyagolása, a hang terjedéséhez szükséges időtartam
elhanyagolása stb.     8 pont
3.      Bizonyára  tapasztaltad,  hogy ha  meleg  nyári  napon  megfürödsz  egy tóban  vagy folyóvízben,
rendszerint nem fázol amíg a vízben vagy. Ha azonban kiszállsz a vízből, akkor is dideregsz, ha napsütés
van, és a levegő hőmérséklete jóval, akár 5-10 C˚-kal  magasabb a vízénél. Magyarázd meg ezt a jelenséget!

             10 pont 
Víz alatt nem, de kiszállva a vízből vizes testünk erőteljesen párolog. A párolgás hőelvonással jár, és
ennek a hőnek nagyon jelentős részét  szervezetünktől  vonja el  a  párolgó víz,  így az  lehűl  és  fázni
kezdünk.  
4.   A Máréfalva és Csíkszereda közti 42 km-es utat  a sportoló  Fábián egy kicsit  furcsán,  de a  rá
jellemző módon teszi meg: öt percet fut, majd egy percet gyalogol, és ezt így váltogatja, amíg célba
nem ér. Sebessége futás közben állandó, de háromszor akkora, mint a gyaloglás közben mért szintén
állandó sebessége.  Fábián összesen 3 óra 46 perc 16 másodperc alatt ér célba. Hány percet gyalogol?
Milyen sebességgel (km/h-ban) szalad?     A megoldást pótlapra írd!                                     15 pont

Fábián 226 perc 16 másodperc alatt teszi  meg  a távot, 6 perces szakaszokban  (5 perc futás + 1 perc
gyaloglás). A mozgásidőbe 37 teljes szakasz fér bele, és még marad  4 perc 16 másodperc, amely kisebb
5 percnél, így megtudtuk egyrészt, hogy futva ér a célba, másrészt pedig azt, hogy 37 percet gyalogolt,
és  189 perc  16  másodpercet  futott.  Mivel  a  futási  sebessége  háromszor  akkora,  mint  a  gyaloglási
sebessége, így a 37 perc gyaloglás alatt megtett utat futva 37 perc : 3= 12 perc 20 másodperc alatt
tenné  meg. Tehát futva az egész út megtételéhez szükséges idő 189 perc 16 másodperc + 12 perc 20
másodperc = 201 perc 36 másodperc lenne, ami órában kifejezve pontosan(201∙60+36)/3600 = 3,36
óra. A futási sebesség tehát 42 km : 3,36 h = 12,5 km/h. 



5. Egy edény alapterülete 20 cm2. Az edényben higany és víz található, együtt 15100 Pa nyomást
fejtenek ki  az  edény aljára.  Ha a  higany felét  kivesszük,  az edény aljára  ható nyomás  8300 Pa-ra
csökken. Mekkora volt a higany és a víz eredeti térfogata? (ρvíz = 1000 kg/m3, ρHg = 13600 kg/m3, g = 10
N/kg)              10 pont
A higany felének súlya G = (15100 – 8300) Pa⸱0,002 m2 = 13,6 N, tehát az egész higany tömege 2⸱1,36
kg  = 2,72 kg, térfogata pedig 2,72 /13600 m3  = 0,0002 m3 = 0,2 liter. Az edény aljára ható összsúly
15100Pa⸱0,002m3 = 30,2 N, tehát a víz tömege (30,2 – 27,2)/10 = 0,3 kg, térfogata pedig 0,3/1000 m3 =
0,3 liter.

6.       Egy termoszban 90 0C-os víz van és a vízben egy alumínium kocka található. Ha a kockát egy
másik termoszban lévő ugyanakkora mennyiségű 10 C0-os vízbe áttesszük, ott a víz 30 0C-ra melegszik
fel.  Mennyi  lesz  az  első  termoszban  a  víz  hőmérséklete  a  hőegyensúly  kialakulása  után,  ha
visszatesszük bele  a  kockát?  Mindenféle  hőveszteségtől  eltekintünk,  hőcsere csak a  kocka és a  víz
között megy végbe. 10  pont

                                                   
A 90 C0-os kocka a  második termoszban lévő  vizet 20 C0-kal melegíti fel. A 30   C0-os  kockát az első
termoszban lévő  víz  t C0-ra  melegíti  vissza.  Tehát:   mkocka⸱ckocka⸱(90-30)  =   mvíz⸱cvíz⸱(30-10) egyrészt,
másrészt meg mkocka⸱ckocka⸱(t - 30) =  mvíz⸱cvíz⸱(90 – t). A két egyenletet egymással elosztva adódik:  
5400 - 60t =20t - 600, ahonnan t = 75C0.
7.     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? Mekkora darabot kell  az ólomból levágni, és veszteségmentesen a rúd vas
felőli  végéhez  illeszteni  ahhoz,  hogy a  súlypont  a  rúd  közepére  essék?  Készíts  rajzot  is,  mindkét
esetben, az erők feltüntetésével. Dolgozz pótlapon!              15 pont
Legyen  a  rúd hossza  L,  keresztmetszete  S.  A
súlypont  az  ólom felé  tolódik  el  a  közepétől
számítva x távolságra. Egyensúly esetén az O
forgáspont  két  oldalán  ható  erők
nyomatékainak összege meg kell egyezzen  (az
alátámasztásban  ható  tartóerőt  a  rajzon  fel
sem tüntettük, annak nyomatéka 0). Vagyis: 
Gólom1‧ (L/2 – x)/2 = Gvas‧ (L/4 +x)+Gólom2‧ x/2.
De: Gólom1 = m1‧g = ρólom‧S‧(L/2 – x)‧g ,  
Gólom2 = m2‧g = ρólom‧S‧ x‧g , és  
Gvas = mvas‧g = ρvas‧S‧L/2‧g
Behelyettesítés és a műveletek elvégzése után az első egyenlet 4‧x‧(ρólom+ ρvas) = L‧(ρólom -  ρvas) alakot
ölti,  ahonnan  x  =  1,83  cm,  vagyis  a  rudat  az  ólom  részének  végétől  számolva  18,17  cm-re  kell
alátámasztani. Ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha  már kezdetben a  Gvas‧ (L/4 +x)=Gólom‧(L/4- x)
egyensúlyi egyenletből indulunk ki. Ahhoz, hogy a súlypont középre essék az ólomrúd felét (tehát 0,1 m-
t) kell levágni és a rúd másik végére illeszteni.+ második rajz készítése az erők feltüntetésével.
8.     Gyakorlati feladatok
a.) Az  Egészségügyi  Világszervezet  (World  Health  Organization,  WHO)  adatai  alapján  a  te
korodban a szervezet napi kálium, kalcium és magnézium szükséglete a következő: Ca -1300 mg, K -
3,1 g, Mg - 350 mg. Nézd meg valamelyik csíkszentkirályon töltött ásványvíz összetételét, és határozd
meg, hogy hány pohár (2 dl) ásványvíz fedezné a felsorolt elemek napi szükségletét.    5 pont

b.) Főzőolaj sűrűségének meghatározása  15 pont
Használt eszközök: olaj, víz, U alakú cső (kérj a fizika vagy a kémia tanárodtól), beosztásos vonalzó,
műanyagfecskendő. Az U alakú üvegcsövet helyettesítheted átlátszó, 1-2 cm átmérőjű műanyagcsővel,
amelyet meghajlítasz és valamilyen módon egy deszkalapra rögzítesz. A víz sűrűségének ismeretében
találj  ki  egy  módszert,  amellyel  -kizárólag  a  fenti  eszközöket  használva-  meghatározod  az  olaj
sűrűségét. Végezz legalább 4-5 mérést, eredményeidet foglald táblázatba, a mérés elvi megalapozását, a
kísérlet során tapasztalt  észrevételeidet, következtetéseidet, magyarázataidat  foglald össze  maximum
egy-két oldalnyi (A4-es lap) terjedelemben. Fényképet is csatolhatsz a beszámolóhoz, de ez nem kötelező.


