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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 feladat megoldására adható pont. Ha 
valaki 5 feladat  megoldását küld be, a 4./A és 4./B feladat közül a több pontot elérő megoldást vesszük 
figyelembe. 

II. kategória 
 
 
1. feladat.  Egy régi ágyú állt a domb tetején, s az alatta lévő ellenségre lőttek vele. Az ágyú m = 20 kg 
tömegű vasgolyót lőtt ki, s az az ágyú helyétől vízszintesen mérve x = 250 m-re esett az ellenségre. Az 
ágyú csöve a golyó kilövésekor vízszintes, és h = 50 m magasan volt a vízszintes síkú rét felett. 
Betöltetlen állapotban az ágyú teljes tömege M = 300 kg volt. Az ágyú nem volt rögzítve a talajhoz, 
kerekei voltak, s a lövéskor maga is hátragördült. A lőporral betöltött ágyúcsövet és benne a lövedéket 
a rajz mutatja. A fojtás tömege elhanyagolható. 
 a)Legalább mekkora volt a lőpor elégésekor 
felszabaduló energia? 
 b) Mire utal kérdésünkben a „legalább” szó, 
mint alsó korlát? 
 
 
2. feladat.  Egy 6 m magas, 30o hajlásszögű lejtő tetejéről egy 20 dkg tömegű alumíniumlemez csúszik 
le kezdősebesség nélkül. A lemez hőmérséklete a csúszás során 0,04 oC-kal megnőtt úgy, hogy a 
keletkező hő 70%-a melegítette a lemezt. 
 a)  Mekkora a test és a lejtő lapja közötti csúszási súrlódási együttható értéke? 
 b)  Mekkora a lemez sebessége a lejtő alján? 
 
 
3. feladat. A világűr egy távoli részében furcsa porfelhőt találnak, amelyben a porrészecskék stabilan 
állnak, a közöttük levő távolság nem változik. A porrészecskék teljesen egyformák, és mindegyiküknek 
egyetlen elektronnyi eredő töltése van. Mekkora a porrészecskék tömege? 
 
 
4./A feladat. C = 100 µF-os kondenzátor feszültsége U = 300 V. Egy üres C1 = 25 µF-os kondenzátort 
töltünk fel vele úgy, hogy egyszerűen összekapcsoljuk két kivezetésüket. 
 a) Mennyi elektromos energia vész kárba? 
 b) A kezdeti energia hány százaléka ez a veszteség? 
 c) Mi szabja meg azt, hogy a kezdeti energia hány százaléka vész el? 
 d) Hová lett az „elveszett” energia? 
 
 
4./B  feladat.  L = 1 m hosszú, D = 64 N/m direkciós erejű egyenes csavarrugó fekszik vízszintes síkon. 
A rugó két végéhez egy-egy m = 2 kg tömegű test van erősítve. A bal oldali testhez v = 5 m/s 
sebességgel a rugó tengelyének irányában egy ugyancsak m tömegű test érkezik, és azzal tökéletesen 
rugalmasan ütközik. A súrlódás mindenütt elhanyagolható. 
 a)  Mekkora lesz a jobb oldali test maximális gyorsulása? 
 b) Az ütközéstől számítva mennyi idő múlva következik ez be? 
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