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feladatai 

 
II. 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. A rajzon látható h magas asztalon fekszik egy L hosszú, M tömegű merev kartonlap, és 
azon egy m tömegű radír. A lapot az asztal élére merőleges, vízszintes „a” gyorsulással 
kirántjuk a radír alól az asztaltól távolodva. 

a) Az asztal szélétől milyen távol ér 
talajt a radír? 

b) Mekkora munkát végzünk addig a 
pillanatig, amikor a radír már nem 
érintkezik a papírral? 

 
Adatok: L=1m, h=1,8m, M=0,1kg, 
m=0,05kg, a=6 m/s2, a radír és a papír 
között a csúszási súrlódási együttható    
µ =0,2, a nehézségi gyorsulás g=10m/s2. 
Az asztal és a kartonlap közti súrlódástól 
eltekinthetünk. 
 
 
 
 
 
2. Egy tökéletesen hőszigetelő hengerben két könnyen elcsúszó fal a hengert három, azonos  
V0 = 2 liter térfogatú részre osztja. Kezdetben 
mindegyik részben p0 = 2.105 Pa nyomású, 
ugyanolyan gáz van. A kezdeti hőmérséklet az 
egyes térrészekben T1 = 300 K, T2 = 400 K ill.   
T3 = 500 K. A falak hőáteresztők. 
a) Mekkora lesz a végállapotban a hőmérséklet? 
b) Mekkora lesz a folyamat végén a nyomás? 
c) Mekkora lesz ekkor az egyes részek térfogata? 
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3. Az ábrán látható kettős lejtő bal oldala α hajlásszögű, a rá helyezett m tömegű test és közte 
fellépő tapadási és csúszási súrlódás együtthatója µ. A jobb oldala súrlódásmentes, 
hajlásszöge β. A rajta lévő M tömegű test fonállal kapcsolódik a lejtő tetején lévő hengerkerék 
kerekéhez, melynek sugara  n szerese a 
henger sugarának. Ez utóbbi pereméhez 
fonállal kapcsolódik a másik test. A 
henger tengelye is súrlódásmentes. 
Mekkora M esetén nem csúszik meg a m 
tömegű test? 
Legyen α= 30o,     β= 60o,  m= 0,6kg, 
µ= 0,2   és n= 3. 
 
 
 
 
      
4/A Az ábrán lévő kapcsolásban minden R ellenállás azonos 
nagyságú, az áramforrások kapocsfeszültsége U=10V, mely 
független a terheléstől. Az árammérő ideálisnak tekinthető, a 
kondenzátor kapacitása C=5µF. A kapcsoló bekapcsolását 
követően, elegendően hosszú idő múlva az árammérő által 
mutatott érték a nyitott álláskor mutatott értékhez képest 0,2A-
rel különbözik. 
a) Mekkorák a R ellenállások? 
b) Mennyivel változott a kondenzátor töltése? 
 
 
 
 
 
 
 
4/B Vékonyfalú gömbtükör mindkét oldala tükröző. Ha a domború oldalt használjuk, mint 
tükröt, a nagyítás –1/4. Mekkora a nagyítás, ha a tárgy marad változatlan helyzetben és a 
tükröt megfordítjuk, azaz a homorú oldalt használjuk tükörként? A nevezetes sugármenetek 
felhasználásával készítsen ábrát a két esetről. 
 
 
 
 


