
 

Ifjú Fizikus 48. évfolyam 

Komárom-Esztergom Megye, 2021/2022 

_______________________________________________________________________________ 

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. 
Ne felejtsd el a lapra felírni a neved, osztályod és az iskolád nevét! 
Kérjük, hogy rendezetten és áttekinthetően dolgozz, törekedj a pontos és lényegre törő fogalmazásra, a logikus 

magyarázatra! 
A számítási feladatoknál a tanult módon mindent írj le, ne csak a végeredményt!  Ha erre figyelsz, a 

részeredményeket is tudjuk értékelni, és a megoldásodra több pontot kaphatsz. 
A grafikonokat négyzetrácsos lapra készítsd el (név, osztály, iskola)! 
Kérjük, hogy feltétlenül tartsd be a határidőt! 

Beküldési határidő: november 19. 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat: (5 pont) 

Ebben az évben Cseh László úszó befejezte hosszú pályafutását. Az első feladat az Ő 

pályafutásához kapcsolódik. 

a) Miért borotválta kopaszra fontos versenyek előtt a fejét és testét? 

b) 100 méteren legjobb eredménye kerekítve 52 s, míg a 100 méteres síkfutás 

legjobb eredménye nagyságrendileg 10 s. Mi ennek az oka? 

c) Mivel magyarázható, hogy egy versenyző egyre jobb időt tud úszni? 

2. feladat: (10 pont) 

Milák Kristóf 200 m pillangón 1:50,73 idővel tartja a világcsúcsot. Hosszú Katinka 

világcsúcsa 400 m vegyesúszásban 4:26,36. 

a) Mennyit úsznának ezzel a tempóval egy óra alatt, ha feltételezzük, hogy ezt a 

tempót bírnák végig? 

b) Ha ebben a tempóban Hosszú 20 percig, Milák pedig 15 percig úszna, melyikük 

tenne meg nagyobb utat és mennyivel? 

c) Készítsd el a b) feladathoz tartozó úszások út-idő grafikonját közös koordináta 

rendszerben! 

 

3. feladat: (10 pont) 

Egy szivattyú óránként 85 m3 vizet emel a 45 méter magas víztorony tartályába. Mennyi 

munkát végez a szivattyú 90 másodperc alatt? A víz sűrűsége 1 g/cm3 
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4. feladat: (10 pont) 

Egy 2,5 kg tömegű tömör fémdarab súlya vízbe merítve 17,5 N. Mekkora a fém 

sűrűsége? 

5. feladat: (10 pont) 

Vegyél 16 darab kockacukrot!  

a. Készíts belőle tetszőleges alakú téglatestet! Határozd meg a sűrűségét! 

b. A 16 db kockacukor felhasználásával készíts karamellt olvasztással, majd 

öntsd formába és hagyd kihűlni! Ennek is határozd meg a sűrűségét! 

A mérés és számítás menetét jegyezd le! 

M az oka az eltérésnek? 

6. feladat: (5 pont) 

A képen egy jeles magyar fizikus látható. 

Ki volt Ő? 

Mikor és hol született, halt meg? 

Olvass utána munkásságának! Írd le 3 könyvének 

a címét! 

 


