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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.  Két, egyforma kicsiny fémgolyó, melyek mérete a távolságukhoz képest elhanyagolható, 
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? 
 
2. feladat.   

Egy m = 1 kg tömegű acélgolyót ráejtünk egy M = 2m tömegű acéltömbre, 
amely egy D = 435 N/m direkciós erejű, alátámasztott csavarrugón nyugszik. A 
csavarrugó tengelye mindvégig függőleges.  

a) Milyen magasról ejtsük az acélgolyót, hogy az acéltömbbel kétszer 
ugyanott ütközzön?  

b) Maximálisan milyen mélyre süllyed az acéltömb? 
(A rugó tömege elhanyagolható, az ütközés abszolút rugalmas és pillanat-

szerű.) 
 
3. feladat.  Két függőleges fal távolsága 1,5 m. Az egyik fal teljesen sima, a másik 
érdes. Egy homogén rudat betámasztunk a falak közé. A rúd és az érdes fal közti 
tapadási súrlódási együttható 0,98. Mekkora az a leghosszabb rúd, ami a falak közé 
beszorul, és nem csúszik le? 

 
4/A feladat.   Egyszer télen, amikor a hőmérséklet mélyen a fagypont alatt volt, Tamás két azonos 
típusú és méretű ételdobozba egyenlő tömegű vízből és egyenlő tömegű jégből készített jég-víz 
keveréket tett, amelyeket egy-egy azonos 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/B feladat. Ha egy félvezető diódára U feszültség esik, akkor a diódán átfolyó áram erőssége  
a feszültség függvényében az alábbi táblázat szerinti értékeket veszi fel: 

U (V) 0,1 0,3 0,5 0.55 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 

I (A) 2,7.10–10 2,2.10–7 1,7.10–4 9,2.10–4 4,85.10–3 9,45.10–3 18,4.10–3 35,8.10–3 69,810–3 136.10–3 

 
Az előzőekben jellemzett diódát áramkörbe kapcsoljuk a mellékelt ábra szerint. R = 100 Ω. 
Határozzuk meg a körben folyó áram erősségét, ha a telep feszültsége 

a) Uo = 8 V; 
b) Uo = 4 V; 
c) U0 = 0,7 V. 

(A megoldás során grafikus, ill. numerikus módszerek alkalmaz-
hatók.) 
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A grafikus megoldáshoz segítségként felhasználható a mellékelt hálózat: A 4/B feladat megoldása esetén, ha ezen a hálózaton grafikon készült, ez a lap 
mellékelendő a dolgozathoz! 
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