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ÚTMUTATÓ 
 
1. A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait tartalmazó részt! 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. 
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Fizika   I. kategória 

OKTV 1/1 2. forduló 

 
A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó az első két feladat 
és a 3./A ill. 3./B sorszámú feladatok közül egy szabadon választott. Csak 3 feladat 
megoldására adható pont. Ha valaki mind a négy feladat megoldását beküldi, a 3./A és 3./B 
feladat közül a több pontot elérő megoldást vesszük figyelembe. 
 
 

1.  Végtelen hosszú egyenes szál állandó töltéssűrűsége –2 nC méterenként. Egy proton 
körpályán mozog a szálra merőleges síkban a szál körül. Mekkora a sebessége? A 
gravitációval nem kell számolnunk. 

2.  152 cm magas, hengeres, elegendően vékony üvegcső függőleges helyzetben, nyitott 
végével felfelé helyezkedik el. A cső alsó fele levegővel van töltve, felső fele higannyal 
színültig van tele. A hőmérséklet 0 oC, amit lassan addig emeljünk, amíg a higany fele 
kifolyik a csőből.  

a) Mekkora hőmérsékleten következik ez be?  
b)Mekkora a gáz tágulási munkája és a gáz által felvett hő aránya?  

A higany és az edény tágulásától tekintsünk el. A külső légnyomás 76 Hgcm.) 

3./A Egyenáramú kis villanymotorunkban állandó mágnes képezi az állórészt. A motor tengelyére 
szerelt r sugarú dobra zsineget tekerünk. A motort az asztal szélére erősítjük, a zsineg végét lelógatjuk, 
rá G súlyú nehezéket kötünk. A villanymotor hajtotta dob segítségével 
a nehezéket felemeljük, és mérjük a már állandósult emelkedési 
sebességet, valamint a motor által felvett áram erősségét. Előzőleg azt 
találtuk, hogy amikor a motor terhelés nélkül a leggyorsabban, 
mégpedig 300/perc fordulattal járt, a felvett áram erőssége 
elhanyagolható. Kísérletezünk különböző sugarú dobokkal, de mindig 
ugyanazt a nehezéket emeltetjük fel. Egyre nagyobb sugarú dobokat 
alkalmazva azt találjuk, hogy az emelési sebesség minden dobnál más 
és más érték. Amikor a dobok sugara az r = 5 cm felé közeledik, az 
emelési sebesség egyre kisebb, és az r = 5 cm-nél nulla, vagyis nem 
emelkedik a nehezék. 

a) Határozzuk meg, hogy mekkora sugarú dob kell ahhoz, hogy a nehezék a legnagyobb 
sebességgel emelkedjen? 

b) Mekkora ez a legnagyobb emelkedési sebesség? 

3./B  Egy vízimalom R = 1 m sugarú malomkerekének legfelső pontján vízszintesen, v = 10 m/s 
sebességgel érkezik  a víz a malomkerék sűrűn elhelyezett vödreibe, amelyek  120o-os  elfordulás 
után kibillennek, és kifolyik belőlük a víz. A másodpercenkénti vízhozam  A = ∆V/∆t = 50 liter/s, 
a malomkerék szögsebessége ω = 3 s–1. 

a) Mekkora forgatónyomaték hat a malomkerékre? 
b) Hogyan kell megválasztani a malomkerék szögsebességét, hogy a vízimalom maximális 

teljesítménnyel dolgozzon? 
c) A malomba érkező víz mozgási és helyzeti energiájának hány százalékát hasznosítja a 

malom, amikor a maximális teljesítménnyel dolgozik? (A befolyó víz szintje a kerék tetején, a 
kifolyóé ott van, ahol a vödrök kifordulnak.) 

(Segítség: A 120o-os szögben meghajlított körívben meghajlított szál tömegközéppontja a kör 
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