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II. kategória 
 

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. 
 
1. feladat. Vékony, 0,5 m hosszú fonálhoz kötött 20 dkg tömegű követ függőleges körpályán 
forgatunk. Amikor a fonál a vízszintessel felfelé 30o-os szöget zár be, a fonál végét elengedjük. 
Milyen magasra emelkedik a kő, ha a fonálban az elengedése előtt 60 N erő hatott? Milyen 
távol ér a kő ugyanarra a szintre, mint amelyen az elengedés pillanatában volt?  (Számoljunk 
g = 10 m/s2-tel!) 
 
2. feladat. V1 = 2 liter és V2 = 3 liter térfogatú, jó hőszigetelésű edényt csappal ellátott vékony 
cső köt össze. A kisebbik edényben p1 = 2.105 Pa nyomású, 40 oC hőmérsékletű nitrogéngáz, a 
nagyobbikban p2 = 1,5.105 Pa nyomású, 20 oC hőmérsékletű oxigéngáz van. A csap kinyitása 
után mekkora lesz az edényekben kialakuló egyensúlyi nyomás és hőmérséklet? (A gázokat 
tekintsük ideálisaknak!) 
 
3. feladat.  Mekkora áram folyik az egyes ellenállásokon? Mekkora a telep feszültsége? 
Mekkora a kapcsolás eredő ellenállása?  
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4./A feladat. Egy vízszintes asztalon az állvánnyal együtt 5 kg tömegű deszkalap, a 
deszkalapon állvány, az állványon 1 m hosszú, elhanyagolható tömegű fonálon kisméretű, 2 g 
tömegű golyó függ. Maximálisan mekkora szöget zár be az inga fonala a függőlegessel, ha a 
deszkát csigán átvetett fonálhoz kötjük, amelynek szabad végére 3 kg tömegű nehezéket 
erősítünk, és a rendszert magára hagyjuk? A deszkalap és az asztal közötti súrlódás 
együtthatója 0,25. Legalább milyen hosszú a deszkát a nehezékkel összekötő fonál vízszintes 
szakasza, hogy ez a szög létrejöhessen? 
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4./B feladat.  Egy m tömegű, q töltésű pontszerű testet nyugalmi helyzetéből elengedünk, 
amikor d távolságra van egy végtelen kiterjedésű, egyenletes, σ = – q/d2 felületi töltéssűrűségű 
igen vékony, szigetelőanyagú síklemeztől. A ponttöltés akadály nélkül keresztül képes haladni 
a síkon kiképezett kicsiny lyukon. Adjuk meg a részecske gyorsulását és sebességét a hely 
függvényében! Mutassuk meg, hogy a mozgás periodikus, és határozzuk meg a periódusidőt! 
(A gravitációs erő az elektromos erők mellett elhanyagolható.)  




