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A 2007/2008. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatlapja FIZIKÁBÓL  

II. (gimnáziumi) kategóriában 
 
Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 60 pont 
 

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. 

 
Budapest, 2008. február       Versenybizottság 
 
Eredmények: 

Feladatok 1. 2. 3. Összesen Javítók aláírása 

Pontszám      

Pontszám      

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

A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: 
 
 
 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. 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. 



Fizika   II. kategória 

OKTV 1/2 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. Hullámvasút egy lejtős szelvénye függőleges tengelyű parabolaív. Kezdete és vége azonos 
szinten van, távolságuk egymástól D = 60 m, legmélyebb pontja a szint alatt h = 15 m-re van. 
Mekkora erő nyomja az m = 70 kg tömegű utas az ülést 
a) a pálya legalsó pontjában  
b) a pálya fél magasságában, ha a pálya elején v0 = 10 m/s volt a sebessége? A súrlódás, 
közegellenállás elhanyagolható. A szerelvényt egyetlen kocsi alkotja. 
(Számoljunk g = 10 m/s2-tel!) 
 

 

 
2. Egy 100 literes hőszigetelt tartály szintén jó hőszigetelésű, 50 literes hengerhez csatlakozik. 
A hengert laprugóval feszesen záró csapóajtó zárja el a tartálytól. A tartályban oxigén, a 
hengerben hélium van 300 K hőmérsékleten, 105 Pa nyomáson. A csapóajtó 2.105 Pa 
túlnyomásra nyílik, és ezután nyitva marad. 
A dugattyút lassan betoljuk addig, míg az ajtó kinyílik. Ekkor rövid várakozás után folytatjuk 
a hélium átpréselését a tartályba. 

a) Mennyi munkát végeztünk a gáz teljes átpréseléséig? 
b) Mekkora a gáz hőmérséklete és nyomása a folyamat végén? 

100 l
50 l

 
 

3./A Két sárgaréz fogaskereket kapcsoltunk egymáshoz. Az egyik kerék sugara 10 mm, a 
másik keréké 50 mm, párhuzamos, vízszintes tengelyeik sugara 1 mm-es. A tengelyekkel 
párhuzamos, 0,5 T indukciójú homogén mágneses mezőbe helyezzük a szerkezetet, és a 
nagyobbik fogaskerék tengelyére vékony fonalat csévélünk, amelyre 10 grammos is testet 
akasztunk. A tengelyeket tartó vízszintes fémrúd ellenállása 0,01 Ω, a többi rész ellenállása 
elhanyagolhatóan kicsi. Mekkora állandósult sebességgel fog a kis test mozogni, ha a 
rendszert magára hagyjuk? 
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Fizika   II. kategória 

OKTV 2/2 2. forduló 

 
 
3./B Egy foton szabadon álló, nyugvó elektronnal ütközik (szóródik rajta), majd az eredeti 
irányához képest 90o-kal eltérülve halad tovább. Mekkora a beérkező foton energiája, ha a 
szórt foton frekvenciája éppen fele a beérkezőnek? Mekkora sebességgel mozog az ütközés 
után a meglökött elektron? (Segítség: A feladatot relativisztikus tárgyalásmódban kell 
megoldani, amelyben a meglökött elektron teljes energiája 2 2 2 4 ,E p c m c= +  ahol p az 
elektron impulzusa (lendülete), m a (nyugalmi) tömege és c a fénysebesség.) 
 


