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A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának 

feladatai  

I. 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.  Vízszintesen elhajított test sebessége 3 másodperc múlva 50 m/s. Hol tartózkodott ekkor? Mekkora 
volt a kezdősebessége? Mekkora és milyen irányú volt az elmozdulása? 

 

2.  Függőleges, henger alakú tartályban kétatomos ideális gázt m tömegű dugattyú 
zár el. Kezdetben a dugattyút fonállal h magasságban tartjuk, ekkor a gáz 
nyomása megegyezik a külső légnyomással. A dugattyút igen lassan ereszteni 
kezdjük a fonállal, közben biztosítjuk, hogy a gáz hőmérséklete állandó maradjon. 
Amikor a fonál meglazul, a gázt melegíteni kezdjük. Mennyi hőt kell a gázzal 
közölni a melegítés során, hogy a dugattyú visszakerüljön eredeti magasságába? 

 

 

 

3.  Vékony, egyszer meghajlított üvegcsőben higany helyezkedik el az ábrán látható módon függőleges 
síkban. A cső baloldali vége zárt. A higanyszál nem szakad el.  (Az üvegcső tetején lévő védő-borító 
fedél azt a célt szolgálja, hogy a higanyoszlop felett ne alakuljon ki torló nyomás a mozgás miatt.) 

 
a) Hányszorosa a csőbe zárt levegő nyomása a külső légnyomásnak 
amikor a cső állandó   v 5m s=  sebességgel mozog  felfelé? 
 
b) Mekkora a csőbe zárt levegő nyomása, amikor a cső 25 sma =  
gyorsulással mozog felfelé? Mennyit változik a higanyoszlop helyzete 
a csőhöz viszonyítva az előző esethez képest? 
 
c) Mekkora a csőbe zárt levegő nyomása, amikor a cső 25 sma =  
gyorsulással mozog lefelé? Legalább milyen hosszú legyen a cső 
függőleges része, hogy a higany benne maradjon? 

A 0p  külső légnyomás 76 cm magas higanyoszloppal tart 

egyensúlyt. A nehézségi gyorsulás értéke 210 smg = . 
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4./A. Viszonylag jelentős fajlagos ellenállású huzalokból állítsunk össze egy kockát úgy, hogy a kocka 
minden egyes oldaléle  1 Ω ellenállású legyen, és az éleket alkotó huzalokat a kocka csúcspontjaiban 
forrasszuk össze. 

a) Mekkora eredő ellenállás mérhető a kocka egyik testátlójának két végpontja között? 

Ezután készítsünk el egy kétszer ekkora méretű kockát ugyanilyen fajlagos ellenállású huzalokból, 
amivel borítsuk be az eredetit. Elhanyagolható ellenállású vezetékekkel kössük össze a kis és a nagy 
kocka egymáshoz legközelebb lévő csúcsait. 

b) Mekkora eredő ellenállás mérhető a nagyobbik kocka egyik testátlójának két végpontja között? 

Folytassuk tovább az eljárást, és a két kockát borítsuk be a kiskockánál háromszor akkora kockával, 
amely szintén ugyanolyan fajlagos ellenállású huzalból készült, mint a többi. A legnagyobb kocka 
csúcspontjait most is elhanyagolható ellenállású vezetékekkel kössük össze a középső kocka megfelelő 
csúcspontjaival. 

c) Mekkora eredő ellenállás mérhető a legnagyobb kocka egyik testátlójának két végpontja között? 

d) Ha a fenti eljárást vég nélkül tovább folytatjuk, milyen értékhez tart a legkülső kocka testátlójának 
két végpontja között mérhető eredő ellenállás? 

 

4./B.  Mindkét végén síkkal zárt, evakuált üvegcsőben két r = 0,02 m sugarú, m = 0,09kg tömegű 
szigetelő golyó van.  Éppen illeszkednek a csőbe úgy, hogy kotyogás és súrlódás nélkül mozoghatnak 
benne. A cső egyik végéhez a cső hossztengelyére merőleges, függőleges állású vékony forgástengely 
kapcsolódik. A két golyó mindegyikének közepébe  ugyanakkora Q= C710−  elektromos töltést teszünk. 
Így a cső vízszintes, álló helyzetében  a golyók a cső két végében tartózkodnak. A cső teljes belső 
hossza  R+r a rajz szerint. R= 0,3 m . A csövet tengelye körül forgásba hozzuk egyre növekvő 
fordulatszámmal. Ekkor  a belső golyó egyre közelebb kerül a külsőhöz.  

Mekkora erőt fejt ki a külső golyó a cső külső, lezáró üvegfalára akkor, amikor a két golyó 
legközelebbi pontjának távolsága 3 cm? ? Mekkora ekkor a fordulatszám?  
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