
 

 
1. FELADAT  - A. Mesevilág 

Ransom Riggs: Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című regény (amelyből 2016-ban 

film is készült) egyik szereplője, Emma Bloom különleges 

tulajdonságokkal rendelkezik: kisebb a sűrűsége, mint a 

levegőé, így ahhoz, hogy a földön maradjon, ólomcipőt 

kell viselnie. Ismerve azt, hogy Emma térfogata 40 liter, a 

levegő sűrűsége 1,3 kg/m3, a gravitációs állandó g = 10 

N/kg, a cipők talpfelülete 280 cm2, Emma sűrűsége a 

levegő sűrűségének egyharmada, az ólom sűrűsége 11,34 

g/cm3, válaszoljatok a következő kérdésekre: 

a.) Mekkora Emma tömege?                        -  3 p 

b.) Mekkora az Emmára ható felhajtó erő?  – 3p  

c.) Legalább mekkora kell legyen az ólomcipők tömege ahhoz, hogy Emma a földön maradhasson? -3p 

d.) Indokolt-e az ólom használata? Válaszotokat támasszátok alá érvekkel.                              - 3p 

e.) Mekkora nyomást gyakorol Emma a földre, ha az 

ólomcipők össztömege 5,574 kg ? Készítsetek rajzot ebben 

az esetben az Emmára ható erők feltüntetésével.       - 5p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alfa és Omega 

       Országos 

    Fizikaverseny   

 
2021/2022  

 

II. forduló 
VIII. osztály    

Határidő: 

  2022. február 9.      

Minden lapra írd fel a neved, a 

településed és iskolád nevét. Tervezd 

meg a megoldást! Írj olvashatóan, 

áttekinthetően! 

 

A feladat megoldását fényképezd le és 

töltsd fel a Classroomba, A MEG-

FELELŐ HELYRE! Álló fényképet 

csatolj, hogy értékelésnél a javító 

tanár ne kelljen letöltse a megoldást és 

elforgassa a képet! Köszönöm.  
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B. Evezős 

Az ábrán látható 100 m 

széles folyó a földhöz 

viszonyítva vfolyó= 14,4 

km/h állandó sebességgel 

folyik. A pontszerűnek 

tekinthető evezős az A 

pontból indul, és  a 

folyóhoz viszonyítva v = 3 

m/s állandó sebességgel 

evez,  sebességének iránya 

90 fokos szöget zár be a folyó sebességének irányával.                                              

Határozzátok meg, hogy indulása pillanatától számítva mikor ér az evezős a túlsó partra, és a B 

ponthoz képest hol köt ki.                                                                                                                   – 8 p 
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