
 

 

 

Ifjú Fizikus 48. évfolyam 

Komárom-Esztergom Megye, 2021/2022 
2. forduló 

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: december 17. 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 
 
1. feladat (5pont) 

       a.)  Egy műanyag zacskó /vagy folpack/ egyik sarkába tegyél egy evőkanál kristálycukrot! Kösd 

be szorosan befőttesgumival és a felesleges műanyagot vágd le! Tedd bele egy pohár vízbe! 

Hasonlítsd össze az itt tapasztaltakat azzal, amit akkor látsz, amikor az egy evőkanál kristálycukrot 

közvetlenül a vízbe teszed! Válaszodat indokold! 

 

       b.) Egy vízzel színültig telt pohárban néhány jégkocka úszik. Változik-e a víz szintje a pohárban, 

amikor a jégkockák elolvadnak? Válaszodat indokold! 

 

2. feladat (10pont) 

  Egy gépkocsivezetőnek 100 km-es utat 1óra 20perc alatt kellett volna megtennie állandó sebességgel. 

El is indult, de 25 perces út megtétele után vissza kellett fordulnia egy elvesztett csomagért.  Ekkor 5 

percig ment ugyanakkora sebességgel, mint amekkorával eddig haladt, egészen addig, míg megtalálta 

a csomagot. A megforduláshoz és a csomag felvételéhez szükséges időtartamok elhanyagolhatók. 

       a.) Mekkora sebességgel kell ezután a cél felé haladnia, hogy pontosan érkezzen meg? 

       b.) Rajzold meg az út- idő és a sebesség -idő diagramját a mozgásnak! 

 

 

3. feladat (10pont) 

   Egy nagyméretű léggömböt héliummal töltenek meg. Mekkora legyen a léggömb térfogata, ha azt 

szeretnénk elérni, hogy a léggömbön utazhasson egy 70 kg tömegű felnőtt és egy 40 kg-os gyermek? 

A léggömb burkolatának tömege 40 kg.  

Tudjuk azt, hogy a léggömb lebeg.  

A levegő sűrűsége 1,29 kg / m³ a hélium sűrűsége 0,18 kg / m³. 

 

4. feladat (10pont)  

   A hajszárítóban két fogyasztó van: a fűtőszál és a ventilátor /motor. 

Van olyan hajszárító amelynek az oldalán két kapcsoló található. Az egyik kapcsolót jelöljük K₁ -gyel 

, a másikat K₂ -vel. 

Ha csak a K₁  kapcsolót zárjuk a ventilátor hideg levegőt áramoltat a hajszárítóból, hacsak a K₂ 

kapcsolót zárjuk a hajszárító nem működik, ha pedig mindkét kapcsoló zárt akkor meleg levegő 

áramlik a hajszárítóból. 

          a.) Készítsd el az adott feltételeknek megfelelően a hajszárító áramkörének kapcsolási rajzát! 

          b.) Számítsd ki az alábbi táblázatban feltüntetett mennyiségeket! ( z a kapcsoló zárt, ny a 

kapcsoló nyitott állását jelzi. Re az eredő ellenállás jele.) 

A motor ellenállása R₁ = 440 Ω, a fűtőszálé R₂ = 110 Ω , a hálózati feszültség 220 V. 
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5. feladat (10pont) 

Egy mágneses iránytűt állíts be észak- dél irányba és az általa meghatározott 

egyenesen helyezz el egy szintén észak- dél irányú rúdmágnest!  Jelölje d a 

középpontjaik közötti távolságot! Az iránytűt forgasd el 90 °-os szögben és hirtelen 

hagyd magára! Jelölje t az iránytű teljes megállásáig eltelt időtartamot! 

Tanulmányozd, hogyan függ a t időtartam a d távolságtól!  

Mérési eredményeidet foglald táblázatba és ábrázold grafikusan t-t a d függvényében! 

Magyarázd meg a tapasztaltakat! 

 

 

 

6. feladat (5pont) 

Bay Zoltán kiemelkedő tehetségű természettudós és feltaláló sokat tanulmányozta a Holdat.  

Nézz utána, hogy mekkora a Hold átmérője, térfogata, tömege, súlya, sűrűsége! Mekkora távolságra 

van a Földtől? Mikor és ki  járt először a Holdon? 

Írd le röviden, hogy milyen tudományos eredményeket ért el Bay Zoltán a Holddal kapcsolatban! 

 

 

Forrás: Az Ifjú Fizikus verseny korábbi fordulóinak feladatsorai. 


