
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
Országos Közoktatási  
Értékelési és Vizsgaközpont 

Kódszám: 
 
 

   

 
A 2006/2007. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatlapja 

 

FIZIKÁBÓL 
I. kategóriában 

 
Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 60 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 
1. A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni az adatlapot! A munkalapokra nem 

kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés! 
1. A versenyzőknek a kidolgozás során használt minden munkalap jobb felső sarkába fel kell írni a borítón 

található kódszámot!  
2. A feladatok megoldásához bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, példatár, kézírásos jegyzet 

stb.), és zsebszámológép használható, de egyéb elektronikus eszköz (pl. mobiltelefon, Internet) nem 
használható! A versenyzőknek önállóan kell dolgozniuk! 

3. A dolgozathoz nem szükséges fogalmazványt (piszkozatot) készíteni, de törekedni kell a megoldások 
világos, szabatos megfogalmazására és áttekinthető, olvasható leírására. Ceruzával írt szöveg nem 
fogadható el! A feladatokat tetszés szerinti sorrendben lehet megoldani, feladatonként lehetőleg új 
oldalon kezdve!  

4. A dolgozatok elbírálásának megkönnyítése miatt kérjük a versenyzőket, hogy minden munkalapot 
adjanak be, amelyen érdemleges munkát végeztek, és jól láthatóan húzzák át azt, amit munkájukból 
értéktelennek ítélnek. A verseny feladatait tartalmazó feladatlapot a versenyzők megtarthatják.  

5. Azokat a versenyzőket, akiknek a dolgozatából kétségtelenül megállapítható az együttműködés, ki kell 
zárni a versenyből. 

 
Budapest, 2007. február       Versenybizottság 

 
Feladatok 1. 2. 3. Összesen Javítók aláírása 
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Pontszám 
 

     
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
ADATLAP Kódszám: 

 
 

A versenyző neve: .................................................................................. évf.: .......... oszt.: ....... 

Az iskola neve: ............................................................................................................................ 

Az iskola címe: ...................... irsz. .................................................................................... város 

................................................................................................................ utca ...................... hsz. 

Megye: ......................................................................................................................................... 

A felkészítő tanár(ok) neve: ......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Középiskolai tanulmányait a    12.    /    13.    évfolyamon fejezi be.* 
*A megfelelő szám bekarikázandó. 
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A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny  
második fordulójának feladatai  f i z i k á b ó l 

I. kategória 
 
 

1. feladat. Egy 2 m magas, 30° hajlásszögű lejtő lapjának első és második fele különböző 
érdességű. A lejtő tetejéről egy 20 dkg tömegű téglatestecske csúszik le kezdősebesség nélkül. 
Az útjának felénél a sebessége 2,3 m/s, a lejtő alján pedig éppen megáll.  
a) Mekkora a lejtő két szakaszán a test és a lejtő lapja közötti csúszási súrlódási együttható 
értéke?  
b) Mennyi idő alatt ér a test a lejtő aljára? 
c) Mekkora és milyen irányú erőt fejt ki a test a lejtő lapjára a felső és az alsó szakaszon?) 

 
2. feladat. Egy 1 g tömegű, elektromosan semleges testecskét a talajszintről függőlegesen 
felfelé lövünk 25 m/s sebességgel. A testecske a nehézségi erő hatása alatt h magasságig 
emelkedik. Ezután a testecskének q pozitív  töltést adunk, és ugyanazt a h magasságot akkor 
éri el, ha 30 m/s sebességgel ismételjük meg a fellövést.  
a) Mekkora a q töltés? 
b) Ha a részecskének –q töltést adunk, mekkora sebességgel kell fellőni, hogy most is h 
magasságig emelkedjen? (A Föld elektromos térerősségének nagysága ebben a magasság-
tartományban 120 V/m.) 

 

3. feladat. Sorba kapcsolunk egy 12 V-os akkumulátort, egy 0 – 100 Ω-os változtatható ellen-
állást és egy 14 Ω ellenállású, 600 menetes, 8 cm2 keresztmetszetű, 10 cm hosszú vasmagos 
tekercset. A vasmag relatív permeabilitása 3000. Szeretnénk az áramerősséget 0,1 A értékről 
0,2 A/s sebességgel egyenletesen növelni. 
a) Legfeljebb mekkora időtartamra lehetne ezt megvalósítani? 
b) Adjuk meg azt a változtatható ellenállás—idő függvényt, amely ilyen áramerősség-válto-
záshoz vezetne! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


