
 
 

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának 
feladatai  f i z i k á b ó l 

 
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. 

 
III. kategória 

 
1. feladat.  Hány óra hosszú lenne egy nap a Földével megegyező átlagsűrűségű, gömb alakúnak tekint-
hető bolygón, amelynek az egyenlítőjén a testek súlya 10 %-kal lenne kisebb, mint a sarkokon? 
 
 
2. feladat.  V = 50 dm3 térfogatú zárt tartályban hidrogén és hélium keveréke van t = 20 oC hőmérsékleten, 
és p = 900 kPa nyomáson. A két gáz együttes tömege m = 60 g.  
 a) Hány gramm hidrogén és hány gramm hélium van a tartályban? 
 b) Mekkora nyomása van a héliumnak? 
 
3. feladat. Vízszintes talaj felett 5000 m magasságban vízszintes, egyenes pályán a hangsebesség 
kétszeresével, egyenletes mozgással halad el felettünk egy szuperszonikus repülőgép. (Ilyenkor a 
Mach-szám M = v/c = 2, ahol v a repülőgép sebessége, c = 340 m/s pedig a hangsebesség.) A repülő-
gép hangját egy adott pillanatban kezdjük észlelni. 
 a) Milyen távolságban volt tőlünk a repülőgép, amikor kiadta az általunk először észlelt hangot? 
 b) Milyen távolságban volt a repülőgép, amikor meghallottuk a hangját? 
 
 
4./A  feladat.  Két azonos, V térfogatú tartály elhanyagolható térfogatú összekötő csövében zárt szelep 
található. A jobb oldali tartályban vákuum van, a bal oldaliban T hőmérsékletű hélium gáz, amelyet 
dugattyú zár le. A szelepet kissé kinyitjuk, így a gáz kezd lassan átáramlani a jobb oldali tartályba. A gáz 
átáramlása közben a dugattyút úgy mozgatjuk, hogy a gáz nyomása mindvégig állandó maradjon. 
A kezdeti hőmérséklet hányszorosára növekszik a gáz Tvég  hőmérséklete az átáramlás végén, ha a tartályok 
hőkapacitása elhanyagolható, a dugattyú hőszigetelő, a gáz és környezete között nincs hőcsere, azonban a 
két tartály tökéletes hőmérsékleti kontaktusban van egymással, ami azt jelenti, hogy a két tartályban mindig 
azonos a hőmérséklet.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4./B feladat.  Egy akkumulátor sorosan kapcsolt N cellából áll, mindegyik cella elektromotoros ereje Ε. Az 
akkumulátorról egy ellenálláson keresztül kondenzátort töltünk fel kétféleképpen. Először a sorosan 
kapcsolt ellenállást és kondenzátort egyszerűen az akkumulátor kivezetéseihez kapcsoljuk. A második 
esetben a kondenzátor és a soros ellenállás rendszerét először az akkumulátor első cellájához kötjük, majd 
az első két cellához, ezt követően az első három cellához, és így tovább, míg végül az összes cellához. 
Melyik esetben fejlődik több hő az ellenálláson, és mekkora a két esetben a keletkező hők aránya? 
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