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II. 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! 
2. A versenyzőknek a kidolgozás során használt minden munkalap jobb felső sarkába fel kell írni a borítón 

található kódszámot!  
3. 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! 

4. 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!  

5. 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.  

6. 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 

 
Pontszám 
 

     
 
 

 
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 

II. kategória 
 
1. feladat. V = 1 m3 térfogatú, kezdetben légüres tartályba állandó T = 300 K hőmérsékleten 
egymás után bevezetünk egymással kémiai reakcióba nem lépő, elemigáz-összetevőket úgy, 
hogy a soron következőből mindig ∆n = 0,2 móllal többet, mint az előzőből. Mindegyik 
összetevő f = 3 szabadsági fokú részecskékből áll. Az első összetevő a tartályban p1 =7482,6 Pa 
nyomást létesít. Amikor már mindegyik összetevő a tartályban van, akkor a teljes nyomás 
p = 85301,46 Pa. Ezután a gázkeveréket állandó térfogaton felmelegítjük annyira, hogy a 
nyomása éppen p0 = 105 Pa legyen. 
a) Mennyi energia szükséges a gáz felmelegítéséhez? 
b) Hány lépésből áll a folyamat? 
c) Legalább hány alkalommal kell a már bevezetett gázok fajtájából ugyanazt ismét 
felhasználni? 

 
2. feladat. Egy bolygó körül körpályán keringő objektum pillanatszerűen két részre robban 
szét. Az egyik rész, amelynek tömege a kezdeti tömeg 1/5-e, sebessége 1,5-szeresére nő, 
mozgásának iránya nem változik.  
a) Milyen pályán mozognak tovább a szétrepült darabok? 
b) Legalább milyen magasan kellett keringenie az objektumnak, hogy egyik része se csapód-
jon a bolygó felszínébe, ha a bolygó sugara 3400 km? 

 

3. feladat. Az ábra szerint mikrofon csatlakozik a mennyezetről lelógó rugóhoz. Pontosan a 
mikrofon alatt a padlón 440 Hz-es hangforrás helyezkedik el. A mikrofon függőlegesen 2 s 
periódusidővel harmonikus rezgőmozgást végez. A mikrofon által detektált legmélyebb és 
legmagasabb hang frekvenciájának különbsége 2,1 Hz. A hang sebessége 343 m/s. Mekkora a 
rezgés amplitúdója és a rezgés legnagyobb sebessége? (A hangnak a szoba falairól való 
visszaverődését elhanyagoljuk.) 

hangforrás

 


