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FIZIKÁBÓL  
II. 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.  Acélvonalzót 20 oC-on kalibráltak. A vonalzóval 40 oC-on egy szintén 40 oC-os 
rézlemezre 50 cm-es távolságot jelölünk ki. Milyen hőmérsékletre kell a rézlemezt hűteni, hogy a 
kijelölt távolság valóban 50 cm legyen? (αa = 12.10–6 1/oC, αr = 17.10–6 1/oC.) 
 
2. feladat.  Két homogén, tömör golyó a vízszintes talajtól d  ill. 2d távolságra  közös 
függőleges egyenes mentén helyezkedik el. Mindkettőt egyszerre elengedve 

a) mennyi idő múlva, és 
b) hol ütköznek össze egymással? 

(Legyen d = 1,25 m! A talajjal való ütközés abszolút rugalmasnak tekinthető.  
Számoljunk g = 10 m/s2-tel!) 
 
 
3. 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!) 
 
4/A feladat.  Két, pontszerű test súrlódásmentesen 
csúszik le azonos, 0,2 m magasságból azonos pontból 
egyszerre indulva egy egyenes és egy körív alakú 
pályán, az ábrának megfelelően. A pályák vízszintes 
kiterjedése 1 m. A pályák közös végpontját elérve a 
testek szabadon esnek, újabb 2 métert. Mekkora 
időkülönbséggel érnek talajt? 
 
 
 
 
 
4/B feladat.  Egy álló teherautó rakfelületére homogén tömegeloszlású, henger alakú testet 
helyeznek a rakfelület végétől d = 4 m távolságra. A jármű 
elindul, és a0 = 3 m/s2 állandó gyorsulással növeli sebességét. 
A henger nem csúszik meg. Az autó indulása után mennyi 
idővel esik le a járműről a henger? 
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