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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 
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………………………………………………………………………………………………….. 
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 

III. kategória 
1. feladat. Vízszintes, sima asztallapon m tömegű, elhanyagolható méretű test nyugszik, amelyhez 
vékony, elhanyagolható tömegű nyújthatatlan, l = 1 m hosszúságú rugalmas fonalat erősítettünk. Az 
asztal szélére merőlegesen fekvő fonál l1 = 20 cm hosszan lelógó részének a végére ugyancsak m 
tömegű testet kötöttünk. Az így kapott rendszert kezdősebesség nélkül magára hagyjuk.  

a) Mekkora és milyen irányú sebessége lesz a két testnek abban a 
pillanatban, amikor az asztalon csúszó test éppen elhagyja az asztal 
szélét?  
b) Mekkora szöget zár be a függőlegessel a fonál, amikor ismét 
megfeszül? 

2. feladat. Az a) ábrán egy félvezető egyenirányító dióda áram–
feszültség karakterisztikája látható. A b) ábra ugyanennek a diódának 

az egyszerűsített, idealizált áram–feszültség összefüggését mutatja. 
Adjuk meg az áram–feszültség karakterisztikákat a c), d) és e) ábrákon látható áramkörök esetére, 
vagyis ábrázoljuk az A és B pontokon átfolyó áramot az A és B pontokra kapcsolt feszültség 
függvényében! A feszültséget a c) áramkör esetén –5 V és +5 V között, a d) áramkör vizsgálatakor 
–7 V és + 7 V, a e) áramkör karakterisztikájánál –20 V és 20 V között változtassuk! (Használjuk a 
dióda egyszerűsített áram–feszültség karakterisztikáját!)  
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3. 
feladat. Egyenletes menetemelkedésű, rézvezetékből készült síkbeli spiráltekercs meneteinek 
száma N = 1500, ezek egy R = 18 cm sugarú kört teljesen lefednek, vagyis a legkülső menet egy 
ekkora sugarú kört képez. A huzal vastagsága d = 0,1 mm. A tekercset a síkjára merőleges homogén 
mágneses mezőben helyezzük, amelynek kiterjedése minden irányban nagyobb a tekercs területénél.  
A mágneses mező indukciója kezdetben B0 = 0,8 T, majd lineárisan csökken zérusra a következő 
időfüggésben: B = B0 – αt, ahol α = 0,7 V/m2, és t másodperben értendő. 
a) Mekkora a tekercs két szabad vége közötti feszültség, mialatt a mágneses indukció B0-ról 0-ra csökken? 
b) Mekkora a zárlati áram erőssége, ha a tekercs végeit összekapcsolva tartjuk? 
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