
 

Ifjú Fizikus 46. évfolyam 

Komárom-Esztergom Megye, 2019/2020 

 ___________________________________________________________  
Kedves Versenyzőnk! 

Az első, az ötödik és hatodik feladat mindenkinek szól. Ha 7. osztályos vagy, akkor a második, a harmadik és a 
negyedik feladat közül csak egyet kell megoldanod, ha 8. osztályos vagy, akkor kettőt. 

Beküldési határidő: december 16. 

2. forduló 

1. Feladat (5 pont) 

 

    Adj rövid magyarázatot a következő fizikai jelenségekre: 

 

1. Miért következtethetünk télen a csillagok feltűnő fényes ragyogásából nagyon hideg 

éjszakára? 

2. Miért cseréljük le télen a nyári gumikat télire? Legalább három különbséget sorolj fel a 

kétféle gumi között!  

3. Megfagyasztható-e a fürdőhab? Ha igen, akkor hogyan?  

 

2. Feladat (10 pont) 

Dóra kerékpárral megy a nagymamájához. Az alábbi grafikon szemlélteti a mozgását. 

Milyen messze kell mennie? 

 

 
 

 

3. Feladat (10 pont) 

 

   Egy szódavizes pohárba Lilla beleejtett egy 1,2
𝑔

𝑐𝑚3 sűrűségű, 2cm3 térfogatú 

csokoládédarabot. A csokira szén-dioxid buborékok kezdenek tapadni. Legalább mennyi a 

buborékok össztérfogata, ha a csokidarabka elkezd felfelé emelkedni? (A buborékokban lévő 

szén-dioxid tömege elhanyagolható!) 
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4. Feladat (10 pont) 

 

 Az ábrán látható kapcsolásban két-két darab R1=10𝛀 és R2= 40𝛀 ellenállásból állítunk össze 

áramkört. Mit mutatnak a mérőműszerek a kapcsoló zárt, illetve nyitott állása esetén? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Feladat (10 pont) 

 

Kísérletezés jéggel. 

 

  Készíts több egyforma, kb. 50 gramm tömegű jégkockát!  

Helyezd azokat T = 20 ºC, 30 ºC, 40ºC,..., 80 ºC hőmérsékletű, 0,5 liter térfogatú vízbe! Hogyan 

függ a jég teljes megolvadásához szükséges ∆t időtartam a víz kezdeti hőmérsékletétől?  

Mérési eredményeidet foglald táblázatba és ábrázold grafikusan a ∆t (időtartamot) a víz kezdeti 

T hőmérsékletének függvényében! 

 

6. Feladat (5 pont) 

 

 Öveges József életéről, tanári pályájáról szól az alábbi hiányos idézet. Pótold ki a szöveget és 

a számozott szavakat küldd el megoldásként!  

 
A Zala megyei .....1)..... községben   .........2)..........-én született. Édesanyja, Mihálovits Ilona a 

.......3)...........leánya, édesapja  ...........4)............felekezeti tanító volt. Ősei apai ágon legalább 200 évre 

visszamenően .............5).........voltak. Édesapja korán meghalt. A megözvegyült édesanya egyedül 

nevelte négy gyermekét. A legidősebb fiú József az elemi elvégzése után győri .............6).............majd 

a Piaristák növendékeként............7)...........került. Különösen a matematika és a fizika iránt érdeklődött. 

A ..............8)............. tudományegyetemen ........9)........-ben kitűnő eredménnyel tanári diplomát 

szerzett. 1920. július 10-én a .........10).........rend tagjaként pappá szentelték. 

Tanári pályáját vidéken kezdte, tanított .....11)......., ......12)....... és Tatán. A leghosszabb ideig összesen 

12 éven át a tatai kegyes tanítórendi gróf Esterházy Miklós gimnáziumban. Ott döntötte el, hogy 

tudományos könyveket ír az ifjúságnak. Szerette volna feltárni az újabb nemzedékeknek a fizika csodáit, 

szépségeit. Első könyvét .......13)........ -ben külföldi író művének hatására írta: 

.......................14).............................. címmel. A kiadó nem bízott a sikerben, ezért Övegesnek 2000 

előfizetőt kellett összegyűjtenie. Hirdető plakátot készített a következő felirattal  “Adja el az esernyőjét, 

és vegye meg Öveges József: .....................15).......................című könyvét!” 

Kis fizika címmel két műve jelent meg .....16)........-ben. ......17).........-n 1964-ben díszpolgárrá  

választották. Egykori kedves iskolájában, a mostani.................18)................. gimnáziumban, 

születésének 85. évfordulóján emléktáblát avattak. Örök álma volt, hogy tudományos játékszobákat 

létesíthessen és  .......19)...... őszén teljesült is az  álma: megnyitották a Csodák  Palotáját. Öveges 

professzor öröksége remélhetőleg tovább él a mai és a későbbi tanítók és diákok nemzedékeiben is. 
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