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A 2009/2010. 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. Mindkettő 
megoldása esetén a 4/A és 4/B feladat közül a több pontot elérő megoldást vesszük 
figyelembe. 
Minden feladat teljes megoldása 20 pontot ér. 
 
 
 
 
1. Egyenletesen süllyedő liftben végzett kísérlet során egy  α= 20o-os, 1 m hosszú, súrlódásos 
lejtő tetejéről kezdősebesség nélkül lecsúszó kisméretű test megtette a lejtő hosszának felét, 
amikor elszakadt a lift tartókötele, és a liftszekrény szabadon zuhanni kezdett. Mennyi idő 
alatt ért a test ezután a lejtő aljára? A lejtő és a test közötti súrlódás együtthatója µ = 0,15. 
Számoljunk g = 10 m/s2-tel! 
 
 
 
 
2. Egy 0,2 dm2 keresztmetszetű, függőleges hengerben lévő 27 oC hőmérsékletű hidrogén gázt 
15 kg tömegű, könnyen mozgó dugattyú választ el a 100 kPa nyomású külső 
levegőtől. Az ábra szerint a dugattyúhoz egy 5 N/cm direkciós erejű rugót 
erősítettek, amelynek megnyúlása 0,1 m. Mekkora a hengerben lévő hidrogén 
sűrűsége?A nehézségi gyorsulást vegyük g=10m/s2-nek.  
 
 
 
 
 
 
3. M tömegű kocka vízszintes asztalon nyugszik. A kocka tetején egy kisebb, m tömegű kocka 
helyezkedik el, amihez egy vízszintes rugó csatlakozik. A rugó másik vége falhoz rögzített, és 
kezdetben nyújtatlan. Vízszintes irányú F erővel nyomni 
kezdjük az alsó kockát a fal felé. Az erőt úgy növeljük, 
hogy a testek állandó sebességgel mozogjanak. Abban a 
pillanatban, amikor a felső kocka megcsúszik az alsón, 
mondjuk meg 
a) Mekkora a rugó összenyomódása? 
b) Mekkora az F erő? 
Adatok: alsó tömeg M = 30 kg; felső tömeg m = 15 kg; a 
rugó direkciós ereje D = 325 N/m; a csúszási súrlódási 
együttható az asztal és a nagy kocka között µ = 0,6; 
tapadási súrlódási együttható a két kocka között µ0 = 0,9, nehézségi gyorsulás g=10 m/s2. 
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4/A Egy 5 nF-os kondenzátor átütési feszültsége 200 V, egy 20 nF-osé 100V, egy 6 nF-osé 
pedig 300 V.  
 
a) Legfeljebb hány volt feszültséget kapcsolhatunk arra a kondenzátor-rendszerre, amelyet    
úgy készítettünk, hogy az első két kondenzátort egymással sorba kötöttük, majd ezekhez a 
harmadikat párhuzamosan kapcsoltuk. 
 
b) Hány joule energia halmozódik fel a rendszerben, ha azt a megengedett maximális 
feszültségre töltjük, és 
 
c) ennek az energiának hány százaléka van az első kondenzátoron? 
 
 
4/B Egy feszültségforrásra sorosan kapcsolunk egy ismeretlen R ellenállást és egy 
feszültségmérő műszert, ami ekkor 2,5 V-ot jelez. Amennyiben az R ellenállással két, az 
előzővel megegyező műszert kapcsolunk sorosan, akkor mindkettőn 1,5 V-ot olvashatunk. A 
feszültségforrás belső ellenállásától eltekinthetünk. 

a) Mekkora feszültséget olvasnánk le három, sorba kapcsolt műszer esetén? 

b) Mekkora a feszültségforrás üresjárási feszültsége? 

 
 


