
 

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: február 7. 

3. forduló 

1. feladat 5 pont 

Adj magyarázatot a következő fizikai jelenségekre: 

 

Miért kel fel a keljfeljancsi? 

Miért könnyebb eltörni egy hosszabb pálcát, mint egy rövidebbet? 

Miért fehér a hó? 

2. feladat 10 pont 

A különböző hó fajták keletkezését a hőmérsékleten 

kívül több tényező is befolyásolja. A táblázat alapján 

számold ki, hogy  

a) Hány liter a térfogata (tól-ig) 1 kg különböző 

fajta hónak? Készíts az adatokból közös 

oszlopdiagramot! 

b) Hány gramm a tömege (tól-ig) 1 liter különböző 

fajta hónak? Készíts az adatokból közös 

oszlopdiagramot! 

(http://olvaso-oldal.hupont.hu/168/ho, https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3 

3. feladat 10 pont 

A -18°C –os fagyasztóból kivettem a műanyag dobozban levő 3 liter húslevest, amit a  

10 °C-os kamrában hagytam. Ott a másnapi ebédig kiengedett. A levest a tálalás előtt 

forráspontig melegítettem az indukciós főzőlapon, amelynek a hatásfoka 90 %-os. Számítsd 

ki, hogy mennyi hőre/energiára volt szükség a teljes folyamathoz! A fagyott húsleves 

sűrűsége és hőtani adatai a jég sűrűségével és hőtani adataival; a húsleves sűrűsége és hőtani 

adatai a víz sűrűségével és hőtani adataival megegyezik. A párolgás miatti tömegveszteségtől, 

és az edények melegedésétől eltekintünk. 

4. feladat 10 pont 

A rajzon látható kockát az asztalon az A helyről a B helyre húztam 22 N erővel. Mekkora 

munkát végeztem, ha a mozgatáshoz szükséges erő a test súlyának 1/8 része? Nyugalmi 

helyzetben mekkora a kocka nyomása az asztalra? A szükséges adatokat mérd le az 1:10 

méretarányú rajzról! 

 

 

 

A hó fajtája 
Sűrűség 

(kg/m³) 

újhó 10-30 

porhó 30-60 

tapadó hó 60-150 

finomszemcsés hó 100-300 

préselt hó 150-300 

száraz tömött hó 200-400 

nedves tömött hó 400-450 

jég 800-900 

B A 

http://olvaso-oldal.hupont.hu/168/ho
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5. feladat 10 pont 

 

Készíts egyensúly játékot! 

eszközök:  

 vékony cérna 

 3 különböző hosszúságú tetszőleges anyagú merev rúd (ceruza, hurkapálca; műanyag 

cső, csomagolópapír, alufólia stb. merev hengere) 

 4 különböző kisebb tárgy pl. csavar, kulcs, radír, kindertojásból figura 
Az ábrán egy elrendezés látható minden eszköz (3 rúd, 4 tárgy és cérna) felhasználásával!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítsd el a Te játékodat a felsorolt eszközök mindegyikének a felhasználásával úgy, hogy a 

rudakat nem a középen függeszted fel, a testeket a rudak végére kötöd, és a rudak vízszintes 

helyzetűek legyenek! A cérnák hosszúsága tetszőleges. 

 

Rajzold le az egyensúlyba levő elrendezést, vagy fényképezd le! Írd a rajzhoz/fényképhez a 

lemért adatokat: az erőkarok hosszát és az eszközök súlyát! Számítással igazold az 

egyensúlyt! 

 

6. feladat 5 pont 

 

Öveges József néhány kísérletét kell felkutatnod a Kis fizika c. könyvéből, vagy youtube-

on, hogy válaszolj az alábbi kérdésekre! 

 

a) Milyen pénzdarab volt azon a kemény papírlapon, amelyet a pohárról lepöccintett a 

pénzérme tehetetlenségének a bemutatására? 

b) Mi a neve a rezonancia kísérletben szereplő kutyának? 

c) A gyertya lángja szabadesés közben kialszik. Milyen szer volt abban a dobozban, 

amelybe a meggyújtott gyertyát tette? 

d) Milyen tárgyból párologtatta el az alkoholt, hogy légritka teret hozzon létre? 

e) Miből készített jojót? 

 

 

 

Jó munkát kívánok! 

 

Beküldési határidő: február 7. 
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