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 A versenyző kódszáma: 
 
 
 

   

A 2008/2009. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatlapja FIZIKÁBÓL  

I. 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! 
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, 2009. 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. 
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A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának 

feladatai fizikából 

I. kategória 

A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó az első két feladat és a 
3./A és 3./B sorszámú feladatok közül egy szabadon választott. Csak 3 feladat megoldására adható 
pont. Ha valaki 4 feladat megoldását adja be, a 3./A és 3./B feladat közül a több pontot elérő 
megoldást vesszük figyelembe. 

Minden feladat teljes megoldása 20 pontot ér. 

Részletes, egységes pontozás nem adható meg a feladatok természetéből következően, ugyanis egy-
egy helyes megoldáshoz több különböző, egyenértékű helyes út vezethet. 

A feladat numerikus végeredményével megközelítően azonos eredményt kihozó megoldó erre a 
részfeladatra 0 pontot kap, amennyiben elvileg helytelen úton jut el. Fizikailag értelmes 
gondolatmenet estén a kis numerikus hiba elkövetése miatt (a részfeladat terjedelmétől függően) 2 – 3 
pont vonható le. 

 

1.  Vízszintes asztallapon M tömegű deszka nyugszik. A deszka közepére egy ω0 szögsebességre 
felpörgetett, m tömegű, R sugarú tömör hengert 
helyezünk óvatosan. A henger akkor kezd tisztán 
gördülni a deszkán, amikor annak széléhez ér. A 
súrlódási tényező a deszka és a henger között µ, 
a deszka és az asztal közt a súrlódás 
elhanyagolható.  

a) Milyen hosszú a deszka?  
b) Mekkora a keletkezett súrlódási hő?  

 

2.   Egy kompresszor hengerében kezdetben Pap 5
1 10=  nyomású levegő van szobahőmérsékleten. A 

levegőt három kompressziós lépésben kívánjuk Pap 5
4 1012 ⋅=  nyomásúvá tenni. Ennek érdekében a 

kompresszor a levegőt első lépésben adiabatikusan összenyomja 2p > 1p  nyomásra, ezután a 
felmelegedett levegő hőmérsékletét -az elért 2p  nyomás megtartásával- hűti és további 
összenyomással visszaállítja az eredeti szobahőmérsékletre. Ezután ismét adiabatikus kompresszió 
következik  3p > 2p  nyomás eléréséig, majd 3p  nyomás megtartása mellett megint lehűti a levegőt az 
eredeti szobahőmérsékletre. A harmadik lépés során tovább nyomja össze adiabatikusan, amíg a 
kívánt Pap 5

4 1012 ⋅=  nyomást eléri. Végül, a levegőt ezen a nyomáson tartva, lehűti 
szobahőmérsékletre.  

   Az adiabatikus összenyomások során a kompresszor motorjának munkát kell végeznie a levegőn. - 
Mekkora legyen a 2p  illetve a 3p  közbülső nyomásérték, hogy ez a munka a lehető legkisebb legyen? 
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3/A. Egy vályú alakú edényt széles nyílásával lefelé egy sima asztalra állítunk. Ezután felülről egy 
lyukon a vályúba vizet töltünk úgy, hogy benne a vízszint lassan emelkedjen. A vályú pereme 
szivárgásmentesen illeszkedik az asztalhoz. Ha a vályú nem túl nehéz, akkor a vízszint bizonyos 
magasságánál (h) a vályú megemelkedik/megbillen és víz folyik ki a pereme alól. A vályú oldala 
egyenlő oldalú háromszög melynek oldaléle A=5cm. A vályú hossza L=10cm, súlya G=0,5N, a víz 
sűrűsége ρ=103kg/m3. A nehézségi gyorsulás g=10m/s2 Mekkora lehet maximálisan G (Gmax=?), hogy 
megbillenjen a vályú? Mekkora a víz magassága, amikor a vályú megbillen, ha G<Gmax? (A feladat 
megoldásánál a felületi feszültségből származó erőt hanyagoljuk el.)  

 

3/B Hosszú, egyenes fém rudat, amelynek méterenkénti elektromos ellenállása 1R 0,01 / m= Ω ,  V-

betű formájúvá hajlítunk össze a közepénél, úgy, hogy szárai o602 =α  szöget alkossanak. A két szár 
síkját vízszintes állásban rögzítjük a rá merőleges állású, nagy kiterjedésű, TB 4,0=  indukciójú 
homogén mágneses térben. Ezután ugyanilyen méterenkénti ellenállású másik egyenes fém rudat úgy 
helyezünk az összehajtott rúdra, hogy a két szár szögének szögfelezőjére merőleges helyzetben, 
súrlódás nélkül csúszkálhasson rajta és csúszása közben elektromos tekintetben átmeneti ellenállás 
nélkül érintkezzék az alsó rudakkal.  

      Mennyi munkát kell végeznünk, ha ezt a keresztrudat a V alakú alapsínpár csúcsától indulva, 
mindig a szögfelezőre merőleges helyzetben,  állandó v = 0,8 m/s sebességgel, a szögfelezőn mért      
m = 0,5m hosszúságban a hegyétől végighúzzuk? A súrlódást 
valamint a gyorsítási munkát elhanyagolhatjuk. 

 α

+ B 


