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

II. 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 

II. 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.  Egy l = 1 m hosszú fonálon függő kisméretű, m tömegű golyó érintkezik egy, a vízszintes 
sima síkon nyugvó, a tartószerkezettel együtt ugyancsak m tömegű, kiskocsival, amelyen egy l1 
= 0,8 m hosszú fonálon ugyancsak m tömegű golyó függ. Az l hosszúságú fonálingát a 
vízszintesig kitérítjük, majd kezdősebesség nélkül elengedjük, ami a kocsival abszolút 
rugalmasan ütközik. Maximálisan hány fokos szögben tér ki a kocsira erősített fonálinga az 
ütközés után? (Minden súrlódás és a kerekek tömege, mérete elhanyagolható. ) 
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2. Vízszintes talajon, súrlódásmentesen mozgó kocsira, hossztengelye mentén rögzítsünk egyik végén 
zárt, másik végén nyitott hengert, melyben egy dugattyú nagynyomású levegőt zár el. A henger és a 
dugattyú hőszigetelő anyagból készült. A kicsiny méretű dugattyú tömege m=0.5kg, a rendszer többi 
részének tömege M=4kg, a sűrített levegő tömege elhanyagolható az előzőekhez képest. A dugattyú 
rögzítésének feloldása után a jól záró, súrlódásmentesen mozgó dugattyú kirepül a hengerből, 
miközben a kezdetben álló kocsi visszalökődik. A sűrített levegő kezdetben V1 =10 cm3 térfogatú, p1 
== 2,5 ⋅ 106 Pa nyomású. A henger A=5 cm2 keresztmetszetű. A külső légnyomás: p0 = 105 Pa. 

A légellenállásból, illetve a rendszer körüli levegő 
feltorlódásából adódó fékezést is elhanyagolhatjuk. 

 
a) Milyen hosszú (l) legyen a henger, hogy a 

dugattyú a lehető legnagyobb sebességre 
gyorsuljon fel? 

b) Mekkora lehet a dugattyú talajhoz képesti 
maximális sebessége? 

 

3/A Vízszintes irányú, tőlünk elfelé mutató, B 
indukciójú, homogén mágneses térben rögzített α  hajlásszögű lejtőre m tömegű, Q>0  össztöltésű 
homogén tömeg- és töltéseloszlású, tömör szigetelő hengert helyezünk. A hengert elengedjük. A 
tapadási súrlódási tényező a henger és a lejtő között µ . Mekkora út megtétele után csúszik meg a 
henger? 

 

 

 

 

 

3/B Egy m tömegű, q töltésű részecske az y tengely mentén haladva v0 sebességgel belép az x-y 
síknegyedbe, a koordinátarendszer origójában. Az x-y síkra merőleges, B nagyságú homogén 
mágneses mező eltéríti a töltött részecskét. A mágneses hatáson kívül a részecske mozgását a v 
sebességével ellentétes irányú, sebességnagyságával egyenesen arányos (-αv) közegellenállási erő is 
befolyásolja, aminek hatására a részecske spirális pályára kerül, és megáll. Mozgása közben a 
részecske nem hagyja el az x-y síknegyedet. 

Adjuk meg annak a pontnak az x és y koordinátáját, ahol a részecske megáll!  

 

 

 

 


