EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT
3360 Heves, Dobó út 29.
Tel.: (36) 346 - 118; honlap: www.ejk-heves.hu
FÖLDI JÁNOS
ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY
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IX. Földi János
országos természettudományi verseny
I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2021. november 11.
Az I. korcsoport (3. és 4. évfolyam) feladatai:
1.1. feladat Készíts krumplilövettyűt (https://kisfiz.hu/eszkozok.php?show=krumplilovettyu)! Mérd meg a cső
hosszát és a rajta lévő lyuk átmérőjét! Mérd meg, hogy az 1,5 m magasságból, vízszintesen tartott csőből
milyen messzire repül ki a lövedék (végezz több mérést is)! Jegyezd le a tapasztalataidat, és ezen kívül készíts
2-3 fotót a mérésekről! - A felvételeket is küldd el e-mailben a verseny címére (foldi.verseny@gmail.com), a
digitális levélben add meg a nevedet és az iskolád nevét is!
1.2. feladat Az ábra pontjai településeket, piros vonalai pedig
a közöttük haladó utakat szemléltetik.
a) Hányféle útvonalon juthatunk el A-ból F-be, ha bármely
településen legfeljebb egyszer kelhetünk át?
b) Egy téli havazás járhatatlanná tette az utakat. Legalább
hány útszakaszt kell letakarítani ahhoz, hogy A-ból el
lehessen jutni F-be?
c) Legalább hány útszakaszt kell letakarítani ahhoz, hogy
bármely két település között legyen járható összeköttetés?
(Válaszaidat részletesen indokold!)

1.3. feladat Töltsd ki az alábbi táblázatot! Kit rejt a kiemelt oszlop? (Add meg a teljes nevét!) Melyik
városban lett a biofizikai kutatóintézet igazgatója ez a magyar származású tudós-feltaláló, akire méltán
lehetünk büszkék? A II. világháború idején melyik – egyébként abszolút békés célú - találmányát használta az
amerikai hadsereg? Több találmánya is a napenergia felhasználására született. Milyen, kedveskedő nevet
kapott ezért? Hány éves volt, amikor az utolsó szabadalmát bejegyezték?
(A válaszokkal együtt a kitöltött táblázatot is küldd el e-mailben!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. A hosszúság SI mértékegysége.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

A bennünket körülvevő közeg, mely főképp nitrogénből és oxigénből áll.
Halmazállapot-változás, mely során a szilárd anyag légneművé alakul.
Nátriumsókban gazdag, alapvetően terméketlen talajok.
Lehűtött anyag, melynek nincs elektromos ellenállása (tökéletes vezető).
Két, közös kezdőpontú félegyenes határolja, mértékegysége a fok.
A vegyészek által használt, egyik végén zárt, a másik végén nyitott, hosszúkás üveghenger.

1.4. feladat A következő oldalon egy híres
magyar regényből készült rajzfilmben szereplő
állatokat találsz.
a) Színezd ki élethűen a rajzokat! Ki írta a
regényt, és mi a mű címe?
b) Add meg az író öt regényének címét!
c) Melyik városban áll a fotón látható szobor?
Miért kötődött erősen az író ehhez a városhoz?
(A válaszokkal együtt a kiszínezett rajzokat is
küldd el e-mailben!)

A feladatok megoldását külön lapokra készítsd el
(tollal, ügyelve a szép külalakra). Minden lapon
tüntesd fel a neved, évfolyamod és iskolád nevét.
Ne feledkezz meg a nevezési lapról sem!
A megoldásokat jó minőségben digitalizálva (pl.
lefotózva) várjuk a verseny e-mail címére:
foldi.verseny@gmail.com. Kérjük, hogy az
elektronikus levél tárgyába írd be a neved és a
korcsoportodat is.
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A II. korcsoport (5. és 6. évfolyam) feladatai
2.1. feladat Készíts krumplilövettyűt (https://kisfiz.hu/eszkozok.php?show=krumplilovettyu)! Mérd meg a cső
hosszát és a rajta lévő lyuk átmérőjét! Mérd meg, hogy az 1,5 m magasságból, vízszintesen tartott csőből
milyen messzire repül ki a lövedék (végezz több mérést is)! Jegyezd le a tapasztalataidat, és ezen kívül készíts
2-3 fotót a mérésekről! - A felvételeket is küldd el e-mailben a verseny címére (foldi.verseny@gmail.com), a
digitális levélben add meg a nevedet és az iskolád nevét is!
2.2. feladat Az ábra pontjai településeket, piros vonalai pedig
a közöttük haladó utakat szemléltetik.
a) Hányféle útvonalon juthatunk el A-ból G-be, ha bármely
településen legfeljebb egyszer kelhetünk át?
b) Egy téli havazás járhatatlanná tette az utakat. Legalább
hány útszakaszt kell letakarítani ahhoz, hogy A-ból el
lehessen jutni G-be?
c) Legalább hány útszakaszt kell letakarítani ahhoz, hogy
bármely két település között legyen járható összeköttetés?
(Válaszaidat részletesen indokold!)

2.3. feladat Töltsd ki az alábbi táblázatot! Kit rejt a kiemelt oszlop? (Add meg a teljes nevét!) Melyik
városban lett a biofizikai kutatóintézet igazgatója ez a magyar származású tudós-feltaláló, akire méltán
lehetünk büszkék? A II. világháború idején melyik – egyébként abszolút békés célú - találmányát használta az
amerikai hadsereg? Több találmánya is a napenergia felhasználására született. Milyen, kedveskedő nevet
kapott ezért? Hány éves volt, amikor az utolsó szabadalmát bejegyezték?
(A válaszokkal együtt a kitöltött táblázatot is küldd el e-mailben!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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A hosszúság SI mértékegysége.
A bennünket körülvevő közeg, mely főképp nitrogénből és oxigénből áll.
Halmazállapot-változás, mely során a szilárd anyag légneművé alakul.
Nátriumsókban gazdag, alapvetően terméketlen talajok.
Lehűtött anyag, melynek nincs elektromos ellenállása.
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6. Két, közös kezdőpontú félegyenes határolja, mértékegysége a fok.
7. A vegyészek által használt, egyik végén zárt, a másik végén nyitott, hosszúkás üveghenger.
2.4. feladat A civilizáció léte egyaránt függ a természeti jelenségektől és az emberi tevékenység
következményeitől. Számos példát találunk erre egy-egy sziget lakosságának részleges vagy teljes
pusztulásával. Töltsd ki a táblázatot!
sziget
a pusztulás oka(i)
fennhatóság (ország)
1. Bikini-sziget
2. Húsvét-sziget
3. Holland-sziget
4. Martinique
5. Nagy-Nikobár
Helyezd el a szigetek sorszámát az alábbi térképen! (A kitöltött táblázattal együtt a térképet is küldd el emailben!)

A feladatok megoldását külön lapokra készítsd el (tollal, ügyelve a szép külalakra). Minden lapon tüntesd fel a
neved, évfolyamod és iskolád nevét. Ne feledkezz meg a nevezési lapról sem!
A megoldásokat jó minőségben digitalizálva (pl. lefotózva) várjuk a verseny e-mail címére:
foldi.verseny@gmail.com. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyába írd be a neved és a korcsoportodat is.
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A III. korcsoport (7. és 8. évfolyam) feladatai:
3.1. feladat Készíts krumplilövettyűt (https://kisfiz.hu/eszkozok.php?show=krumplilovettyu)! Mérd meg a cső
hosszát és a rajta lévő lyuk átmérőjét! Mérd meg, hogy az 1,5 m magasságból, vízszintesen tartott csőből
milyen messzire repül ki a lövedék (végezz több mérést is)! Jegyezd le a tapasztalataidat, és ezen kívül készíts
2-3 fotót a mérésekről! - A felvételeket is küldd el e-mailben a verseny címére (foldi.verseny@gmail.com), a
digitális levélben add meg a nevedet és az iskolád nevét is!
3.2. feladat Nyáron a balatoni református táborba 89 kisdiák érkezett. Igazold, hogy biztosan van közöttük
legalább két olyan gyermek, akinek ugyanannyi ismerőse van a táborozók között (az ismeretség kölcsönös)!
Részletesen indokolj! Milyen matematikai elvet (bizonyítási eljárást) használtál fel az állítás igazolása során?
Írd le az elv általános megfogalmazását is!
3.3. feladat Töltsd ki az alábbi táblázatot! Kit rejt a kiemelt oszlop? (Add meg a teljes nevét!) Melyik
városban lett a biofizikai kutatóintézet igazgatója ez a magyar származású tudós-feltaláló, akire méltán
lehetünk büszkék? A II. világháború idején melyik – egyébként abszolút békés célú - találmányát használta az
amerikai hadsereg? Több találmánya is a napenergia felhasználására született. Milyen, kedveskedő nevet
kapott ezért? Hány éves volt, amikor az utolsó szabadalmát bejegyezték?
(A válaszokkal együtt a kitöltött táblázatot is küldd el e-mailben!)
1.
2.
3.
4.
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A hosszúság SI mértékegysége.
A bennünket körülvevő közeg, mely főképp nitrogénből és oxigénből áll.
Halmazállapot-változás, mely során a szilárd anyag légneművé alakul.
Nátriumsókban gazdag, alapvetően terméketlen talajok.
Lehűtött anyag, melynek nincs elektromos ellenállása.
Két, közös kezdőpontú félegyenes határolja, mértékegysége a fok.
A vegyészek által használt, egyik végén zárt, a másik végén nyitott, hosszúkás üveghenger.
4

3.4. feladat Petra reggel fél nyolckor indult az iskolába. Tíz perc múlva, amikor megtette az útjának 5 részét,
csatlakozott hozzá Péter. Amikor együtt haladtak, percenként átlagosan 12 méterrel kevesebb utat tettek meg,
mint a lány korábban egyedül. Így 7 óra 43 perckor értek az iskolába. Milyen messze lakik Petra a sulitól?

A feladatok megoldását külön lapokra készítsd el (tollal, ügyelve a szép külalakra). Minden lapon tüntesd fel a
neved, évfolyamod és iskolád nevét. Ne feledkezz meg a nevezési lapról sem!
A megoldásokat jó minőségben digitalizálva (pl. lefotózva) várjuk a verseny e-mail címére:
foldi.verseny@gmail.com. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyába írd be a neved és a korcsoportodat is.
A verseny támogatói:

