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  DÖNTŐ 
  VII. osztály  

 

 C1. FELADATLAP 
 

  A versenyző kódja:  ___ ___ ___ ___ ___ 

 
1.  Nézd meg figyelmesen a mellékelt fotókat. Az első képen látható libikókán egyensúlyban lévő réz és 

alumíniumkockák térfogata egyforma. Az alsó képen alul milliméterben, felül inchben olvashatod le az 

értékeket.  Adott g = 9,81 N/kg. 

a.)   Határozd meg a kocka térfogatát. Hány cm 1 inch?      (5p)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Határozd meg az alumíniumkocka 

súlyát! Írd le a gondolatmenetet!                                             

(8 p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c.) Határozd meg a rézkocka tömegét grammban, sűrűségét kg/m3-ben, és írd be a sűrűség táblázatba az 

értéket! Indokold a választ!        

           (12p) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sűrűségmérés ceruzával 

 

 Rendelkezésedre áll: három műanyagpohár, egy ceruza, műanyagfecskendő, 3 kockacukor, tiszta 

víz, egy kémcső. 

 

a.) Mérj ki az egyik pohárba 40 ml tiszta vizet (sűrűsége 1 g/cm3), majd oldj fel benne 3 db. kockacukrot 

(amelyeknek össztömege 11 g). Miután teljesen feloldódott a cukor, , mérd meg az oldat térfogatát, és 

számítsd ki a sűrűségét. Add meg az eredményt g/cm3-ben.         (10 p) 

 

Az oldat térfogata: 

 

Az oldat össztömege: 

 

 

Az oldat sűrűsége: 

 

 

 

b.) Töltsd színültig a kémcsövet a cukoroldattal, helyezd a ceruzát a kémcsőbe, és jelöld meg rajta, hogy 

meddig merül az oldatba. A műveletet a második pohár fölött végezd, hogy a kicsorgó folyadék ne folyjék 

az asztalodra. Miután kivetted a ceruzát a kémcsőből körződ hegyével erősítsd meg a jelt, hogy le ne 

kopjon. A művelet után az üres kémcsövet töltsd színültig tiszta vízzel, és hasonlóan jelöld meg a ceruzán, 

hogy meddig merül a vízbe. Add meg a két jel közötti távolságot mm-ben!          (5 p) 

 

A jelek közti távolság: _______________ mm.     

 

c.) Töltsd félig a tanári asztalon lévő sós vízből (ismeretlen sűrűségű oldat) a harmadik poharat. Töltsd 

színültig az üres kémcsövet sós vízzel, és ebben is úsztasd a ceruzát. Lesz egy harmadik jeled a ceruzán, 

amely annak  a sóoldatba való belemerülését jelöli. Határozd meg a sóoldat sűrűségét! Röviden írd le a 

gondolatmenetedet és add meg a mérési eredményt!           (10p) 

Anyag 
Sűrűség 
 kg/m³ 

Ozmium  22 590 

Irídium  22 560 

Platina  21 450 

Arany  19 300 

Volfrám  19 250 

Ólom  11 340 

Ezüst 10 490 

Réz    

Vas   7 800 

Ón   7 310 

Alumínium    2 700 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ozmium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%ADdium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Platina
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany
https://hu.wikipedia.org/wiki/Volfr%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93lom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ez%C3%BCst
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnium

