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FIZIKÁBÓL  
I. kategória

 

A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó az első három feladat 
és a 4/A és 4/B sorszámú feladatok közül egy szabadon választott. Csak 4 megoldásra adható pont. 
Ha valaki 5 megoldást küld be, a több pontot érő megoldást vesszük figyelembe. 

1. feladat.  Egy 80 tonnás szerelvény tolatás közben a megengedett 5 km/h sebességhatárt 15 km/h-val 
túllépte. Ekkor a mozdonyvezető bekapcsolta a vészféket, amelynek következtében 20000 N állandó 
nagyságú fékezőerő hatott a szerelvényre. Ennek ellenére az ütköző-bakra szerelt kettős rugóval 
való találkozást már nem tudta elkerülni. A hosszabb rugóval történő 
ütközés kezdete után a szerelvény 0,5 m úton leállt. Az ütközés közben a 
rövidebb rugó akkor kezdett el összenyomódni, amikor a hosszabb már 20 
cm-rel megrövidült. A hosszabb rugóra jellemző rugóállandó 2,5 .106 N/m, 
a rövidebbre 5.106 N/m. A megállás előtt milyen távolságra kezdett el fékezni a mozdonyvezető?  
 
2. feladat.   Egy fonálinga végére akasztott test nyugalmi súlyának legfeljebb 2-szeresével egyenlő 
terhelést bír ki szakadás nélkül. A fonálingát vízszintes helyzetben elengedjük. 
 a) A vízszinteshez viszonyítva mekkora szöget zár be a fonál, amikor elszakad? 
 b) A vízszinteshez viszonyítva mekkora szögben csapódik a talajba a leszakadt test, ha a 
felfüggesztési pont 2-szer olyan távol van a talajtól, mint az inga hossza? 
 
3. feladat.   Két, egyforma kicsiny fémgolyó, melyek mérete a távolságukhoz képest elha-
nyagolható, egymástól 0,2 m-re van. A golyóknak különböző töltést adva azok 1,2 N erővel 
vonzzák egymást. Ha hagyjuk, hogy összeérjenek, akkor az érintkezés után szétrepülnek, és azt 
tapasztaljuk, hogy amikor távolságuk ismét 0,2 m, a köztük levő taszítóerő éppen akkora, mint a 
kezdeti vonzóerő volt. Mekkora töltést kaptak a golyók kezdetben? 
 
4/A feladat.  Mekkora állandó áramerősséggel helyettesíthetjük a grafikon szerinti váltakozó 
áramot, ha ezt egy ideális diódán vezetjük át, és 

a) elektromos fűtésre, 
b) elektrolízishez 

használjuk? (Az ideális dióda nyitó irányban zérus, záró irányban végtelen nagy ellenállású.) 

 
4/B feladat.  Egyszer Tamás a téli szünetben szüleivel együtt síelni utazott. Szerencsétlenségükre 
nem volt síelésre alkalmas hó, ugyanakkor a hőmérséklet mélyen a fagypont alatt volt. Tamás 
kedveli a fizikát és lelkes kísérletező, ezért szétnézett gépkocsijuk csomagtartójában is, hogy 
hasznos időtöltés céljából valamiféle mérést eszeljen ki. 
 Több, azonos típusú és méretű ételdobozt talált, valamint egyforma ellenálláshuzalokat 
(amelyeket „merülőforralóként” használt a mérésnél). Két ételdobozba egyenlő tömegű vízből és 
egyenlő tömegű jégből készített jég-víz keveréket tett, amelyeket egy-egy fűtőszállal melegíteni 
kezdett. Megmérte, hogy ha egy 18 V-os akkumulátorral fűtötte az ellenálláshuzalt, akkor 5 perc 
alatt olvadt meg a jég. De meglepetéssel tapasztalta, hogy 9 V-os akkumulátor használata esetén 30 
percre volt szükség ugyanannyi jég megolvasztásához. Most már igazán kíváncsi lett, hogy 4,5 V-os 
tápfeszültség esetén mi fog történni. 
 Adja meg a választ Tamás helyett! 
(Az akkumulátorokat tekintsük ideálisaknak, az ellenállások hőmérsékletfüggését hanyagoljuk el!) 


