
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 A versenyző kódszáma: 
 
 
 

   

A 2009/2010. 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, 2010. 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 2009/2010. tanévi  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. 

 
1.  Tökéletesen hőszigetelő, vízszintes tengelyű, mindkét végén zárt hengert egy 
súrlódásmentesen mozgó, jól záródó, könnyű dugattyú oszt két részre. A henger bal oldali 
részében 3 g tömegű, 300 K hőmérsékletű hidrogéngáz található, míg a jobb oldali részben 
8 g tömegű, 400 K hőmérsékletű héliumgáz található. Mindkét oldalon a kezdeti nyomás 
105 Pa. A dugattyú anyaga enyhén hővezető, ezért a rendszerben lassan beáll a hőmérsékleti 
egyensúly. 
 

a) Határozza meg a rendszer egyensúlyi hőmérsékletét! 
b) Mekkora lesz a nyomás a hengerben az egyensúly beálltakor? 
c) Határozza meg az elhanyagolható hőkapacitású dugattyún átáramló hő értékét 

(közelítő számítás is használható)!  
 
 
2. Két hosszú, sorba kapcsolt vasmagos egyenes tekercs tengelye közös, közöttük 
elhanyagolható szélességű légrés van. Az egyes tekercsek hossza L = 1 m, sugaruk r0 = 4 cm, 
menetszámuk N = 2000. A tengelyen elhelyezett, 
súrlódásmentes elfordulást biztosító tűcsapágy egy rá 
merőleges, l = 0,5 m hosszú, m = 0,1 g tömegű szalmaszálat 
tart az ábra szerint, amelyet q = 5 .10–7 C töltéssel láttunk el. 
(Az ábra nem méretarányos.) A vasmag relatív permeabilitása 
µr = 20000.  
Mekkora szöggyorsulással indul el a szalmaszál, ha a 
tekercsben az áramerősség változási sebessége 100 A/s? (A 
szalmaszálon a középpontosan szimmetrikusan eloszló töltés 
csak a mágneses mezőn kívül helyezkedik el.) 
 
 
3/A Az ábra szerinti tömegspektroszkópban az E pontból 500=U V feszültséggel gyorsított 
kálium izotóp ionok lépnek ki a mágneses 
indukcióvonalakra merőleges irányban, majd a 
=B 0,16 T indukciójú homogén mágneses térben 

körpályára kényszerülve egy félkör megtétele után 
becsapódnak az S jelűt érzékelőbe.   
Egy adott pillanatban E-ből kilép egy 41K  izotóp, 
melynek tömege 26

41 6,847 10m kg−= ⋅ (41 protontömeg), 
elektromos töltése 19106,1 −⋅=Q C, majd 

8107,4 −⋅=ot másodperc múlva kilép utána egy 39K  
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izotóp, amelynek tömege 26
39 6,513 10m kg−= ⋅ (39 protontömeg), töltése pedig ugyancsak 

19106,1 −⋅=Q C. Mekkora távolságban lesz egymástól a két ion abban a pillanatban, amikor 
39K  becsapódik az S érzékelőbe?   

 
 
3/B Vízszintes síkban rögzített, =r 8 cm belső 
sugarú fémgyűrű, amelynek elektromos 
ellenállása minden tekintetben elhanyagolható, 
függőleges állású, =B 1,06 T indukciójú 
homogén mágnes mezőben van a rajzon látható 
elrendezésben. A gyűrű középpontját és belső falát 
egy súrlódásmentesen csapágyazott fémrúd köti 
össze, amely rugalmas elektromos 
csúszócsatlakozóval ér a fémgyűrűhöz, 

=nyF  0,1 N sugárirányú erővel nyomva azt. 
Köztük a csúszási súrlódási együttható értéke 
=µ 0,2. 

Az ábrán látható módon egy =oU 6 V üresjárási feszültségű akkumulátort kapcsolunk a 
fémrúd csapágyát tartó tengely és a fémgyűrű közé. Az így kialakult zárt áramkör teljes 
ellenállása =R 10 Ω.  
Az áramkör bekapcsolása után a csapágyazott fémrúd forgásba jön.  
 
-a) Mekkora lesz állandósult forgásakor a másodpercenkénti fordulatszáma? 
 
-b) A külső áramkörbe, az eddigi vezetékeket megtartva, még egy olyan xR  értékű  szabályozó 
ellenállást iktatunk, amellyel csak véges,  =∆R  0,1 Ω nagyságú lépésekben tudjuk az 
=R 10 Ω kezdőértéktől kezdve változtatni a külső áramkör ellenállását. Hány százalék 

pontossággal tudjuk így a kis forgó rúd fordulatszámát =n 50 s
1 -ra beállítani? 

 


