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 A versenyző kódszáma: 
 
 
 

   

A 2009/2010. 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, 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 

 
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. 
 
 
1. Egy kg1=m  tömegű, vékony, merev rúd egyik végét o30=α  hajlásszögű lejtő lapjához 
rögzítjük csukló segítségével az ábrán látható módon. A rudat vízszintes helyzetből 
kezdősebesség nélkül elengedjük. A lejtő és a rúd közti súrlódási együttható 2,0=µ . 
(Tételezzük fel, hogy a mozgás során a rúd csak a felezőpontjában érintkezik a lejtővel.)  
Mekkora a csuklóban ébredő erő, abban a helyzetben, amikor a rúd elfordulása o60=φ ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vízszintes síkban fekvő, egymástól l távolságra lévő párhuzamos vezető sínek egyik végét L 
önindukciójú tekercs köti össze. A síneket merőlegesen összekötő m tömegű fémrudat 0v  
sebességgel meglökjük, és magára hagyjuk a B indukciójú függőleges homogén mágneses 
térben. A rúd és a sín közötti súrlódási együttható µ . Az ohmos ellenállás elhanyagolható. 
 

 
 

a) Az indítás helyétől mérve 
maximum milyen messzire 
jut el a fémrúd? 

b) A mozgása során hányszor 
vált irányt a fémrúd? 

 
 
 
Adatok: 
B = 0,1 T, L = 100 µH, l = 0,1 m, m = 0,01 kg, 0v = 2 m/s, 0,3µ = , 210 smg = . 
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3/A Egyenletesen töltött, ρ > 0  térfogati töltéssűrűséggel rendelkező R sugarú, 
hosszú egyenes, merev szigetelő hengerre szigetelő anyagból készült Q < 0  
töltésű, m tömegű vékony rugalmas gyűrűt húzunk az ábrán látható módon. 
Nyújtatlan állapotban a szigetelő gyűrű sugara 0,99R, rugóállandója D, és x 
megnyúlás esetén Dx húzóerő ébred benne. A hengert szimmetriatengelye körül 
egyre növekvő szögsebességű forgásba hozzuk igen kis szöggyorsulással. 
Határozzuk meg azt a szögsebességet, melynél a gyűrű elkezd lefelé csúszni, ha a 
gyűrű és a henger közti tapadási súrlódási együttható µ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/B Két azonos méretű, A felületű, függőleges síkú, rögzített, 
párhuzamos fémlemez egymáshoz közel helyezkedik el. A bal 
oldali (1) jelű lemez elektromos töltése –Q, a (2) jelű lemezé q 
(0 < q < Q). A második lemeztől jobbra egy ugyanekkora méretű, 
m tömegű, (3) jelű lemezt hosszú fonálon függesztünk fel d 
távolságra a két rögzített lemezzel párhuzamosan, és ennek a 
lemeznek Q töltést adunk. Elengedés után a (3) jelű lemez 
gyakorlatilag vízszintesen, szabadon mozog, és tökéletesen 
rugalmasan ütközik a rögzített középső lemezzel. Az ütközés ideje 
elegendő arra, hogy egyensúlyi töltéseloszlás alakuljon ki a két 
ütköző lemezen. 
 
Határozzuk meg a (3) jelű lemez sebességét, amikor az ütközés után újra d távolságra kerül a 
középső lemeztől! (A számítás során hanyagoljuk el a „széleffektusokat”, vagyis tekintsük 
úgy, hogy az elektromos mező mindenhol vízszintes vagy nulla.) 
 
 
 
 


