
 

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

   

A 2010/2011. 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, 2011. február       Versenybizottság 
 
Eredmények: 

Feladatok 1. 2. 3. Összesen Javítók aláírása 

Pontszám      

Pontszám      

Végső psz.      

………………………………………………………………………………………………….. 

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. 



     Oktatási  Hivata l  

     F i z i k a  I .  k a t e g ó r i a  
 

2010/2011  OKTV 2. forduló 

A 2010/2011. tanévi FIZIKA 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. Az ábrán látható elrendezésben az m tömegű test és a vízszintes sínpár 
közti tapadási és csúszási súrlódás együtthatója egyaránt µ. A testhez egy D 
rugóállandójú rugót erősítettek, mely a vízszintessel lefele α szöget zár be.    
 A rugót másik végénél fogva nagyon lassan, egyenletesen nyújtani kezdjük. 
Ha a test elindul, az erőt tovább nem növeljük, az erő nagysága és iránya is 
állandó marad. 
   a) Mekkora munkával lehet a rugót z-vel megnyújtani? 
   b) Minimálisan mekkora munka árán lehet a testet s-sel arrább juttatni? 
   c) Mekkora munka árán lehet a testet s-sel arrább juttatni, ha α-t φ-re változtatjuk? 
Adatok: D =150 N/m, m = 4 kg,  α = 30o,  µ = 0,4,  z = 5 cm, s = 5 cm,  φ = 70o.  
(Számoljunk g = 10 m/s2-tel!) 
 
2.  Egy sík-domború üveglencse körlapjának átmérője 10 cm, gömbfelületének sugara szintén 
10 cm. Az optikai tengely mentén egy vékony fénysugárral világítjuk meg a lencse sík oldalát. A 
lencse túlsó oldalán megkeressük a fókuszt, és ott az optikai tengelyre merőlegesen elhelyezünk egy 
ernyőt. Ezután a vékony fénysugarat kiszélesítjük, míg végül 10 cm átmérőjű hengeres 
fénynyalábbal világítjuk meg a lencsét úgy, hogy a nyaláb tengelye egybeessen az optikai tengellyel. 
A lencse anyagának törésmutatója 1,5. 
   a) Milyen messze van az ernyő a lencse domború felületétől? 
   b) Mekkora átmérőjű foltot látunk az ernyőn? 

3/A Légpárnás asztalon úgy helyezünk el hat darab, r sugarú korongot, 
hogy középpontjaik egy szabályos a oldalú hatszöget alkossanak. Az egyik 
korongot 0v  sebességgel indítjuk úgy, hogy a sebességvektor ϕ  szöget 
zárjon be a szomszédos oldallal. A rugalmas ütközések során mindegyik 
korong mozgásba jön.  
Az érintkező felületek közötti súrlódás elhanyagolható.  
   a) Határozzunk meg egy lehetséges ϕ  szöget! 
   b) Mennyi idő telik el az első és az ötödik ütközés között? 
Adatok: a = 10 cm, r = 2 cm, 0 4 m s=v . 

3/B. A Vénusz légkörét nagyrészt széndioxid és nitrogén alkotja, de található benne többek között 
egy kevés kéndioxid is, ami a Vénusz atmoszférájának legnehezebb alkotóeleme. Képzeljük el, hogy 
a Vénusz légkörében lévő összes kéndioxidot összegyűjtjük, és egyenletesen elterítjük a felszínen 
úgy, hogy nem változtatjuk meg a jelenlegi nyomást és hőmérsékletet. Milyen vastagon borítaná így 
a Vénusz felszínét tiszta kéndioxid? (A megoldáshoz csak a következő adatokat használhatjuk fel: a 
kéndioxid moláris tömege: 64 g/mol, a kéndioxid tömegszázalékos aránya a Vénuszon: 0,015 %, a 
gravitációs gyorsulás a Vénusz felszínén: 8,2 m/s2, a felszíni hőmérséklet: 800 K, a gázállandó: 
8,31 J/mol⋅K.) 


