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Minden versenyzőnek a számára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell 

megoldania. A szakközépiskolásoknak az A vagy a B feladatsort kell megoldani a következők 

szerint:  

A: 9-10. osztályosok és azok a 11-12. osztályosok, akik két évig tanulnak fizikát. 

B: Azok a 11-12. évfolyamosok, akik több mint két évig tanulnak fizikát. 

 

A rendelkezésre álló idő 180 perc. A feladatok megoldásait önállóan kell elkészítenie, 

Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések c. táblázat (függvénytáblázat) és számológép 

használható. Minden feladatot külön lapon oldjon meg! 

A feladatok különböző pontértékűek és az egyes kategóriákban elérhető maximális 

pontszámok is eltérőek lehetnek. 

 

A gimnazisták feladatai A szakközépiskolások feladatai 

9. osztály 1., 2., 3. 4. (60 pont) 
A 1., 2., 8., 12. (70 pont) 

10. osztály 3., 5., 7., 10. (90 pont) 

11. osztály 5., 11., 13., 14. (90 pont) 
B 1., 6., 12., 14. (90 pont) 

12. osztály 9., 11., 13., 15. (90 pont) 

 

 

Azokban a feladatokban, ahol ezekre az adatokra szükség van, vegye a földfelszíni gravitációs 

gyorsulás értékét 10 m/s
2
-nek, a hang terjedési sebességét levegőben pedig 330 m/s-nak! 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

1. Egy diák a kollégiumi szobájában fizikát 

tanul, és közben a háttérben a rádióból egy 

labdarúgó-mérkőzés élő közvetítése szól. A 

szoba egészen közel van a mérkőzés 

helyszínéhez, attól 1150 m-rel délre található. 

Egyszer csak közeli villámcsapás 

elektromágneses zavarának hangja hallatszik a 

rádióból. Két másodperccel később a rádióban 

hallható a mennydörgés, amit a futballpályáról 

közvetít a mikrofon. További két másodperc múlva a mennydörgésbe belerázkódnak a 

szobaablakok üvegei. A szobától milyen messze és milyen irányban csapott le a villám? 

(20 pont) 
 

 

 

2. A gépkocsik maximális fékezési lassulását 

átlagosan 7 m/s
2
-nek, a sofőrök tipikus reakcióidejét 

— a veszélyhelyzet észlelésétől a fékezés 

megkezdéséig — fél másodpercnek vehetjük. Egy 

iskola közelében úgy akarják megválasztani az 

utcákon a sebességkorlátozást, hogy a szabályosan 

haladó autók a veszély észlelésének helyétől 5 m-en 

belül meg tudjanak állni. Mekkora legyen a 

megengedett legnagyobb sebesség? (10 pont) 
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3. Egy teniszjátékos 24 m/s sebességgel szerválja a labdát vízszintes 

irányban a pálya síkja fölött 2,3 m magasságban. A háló 12 m-re van és 

0,9 m magas. Átmegy a labda a háló fölött? (10 pont) 

 

 

 

4. Verne Gyula: Utazás a Holdba c. regényében a következőket írta: 

Ha eltávolodunk a Földtől, a nehézkedési erő hatása a távolság négyzetének fordított 

arányában csökken, vagyis háromszor akkora távolságnál a földi nehézkedési erő 

kilencszer kisebb lesz, majd egyenlő lesz a semmivel, ami 

abban a pillanatban következik be, amikor a Hold 

vonzóereje azonos lesz a Földével, tehát a röppálya 47/52 

részén. Ebben a pillanatban a lövedék súlytalanná válik, s 

ha túljut ezen a ponton, már csak a Hold vonzása 

következtében is, leesik rá. 

Tegyük föl, hogy a röppálya egyenes, és nem az égitestek 

felszínétől, hanem a középpontjaitól mérjük. 

 

Ellenőrizze az író becslését a függvénytáblázat adatai alapján! (20 pont) 

 

 

 

5. A filmtörténet legismertebb Tarzant alakító színésze Johnny Weissmüller úszóbajnok volt. 

A forgatás következő jelenetében Tarzan egy krokodiloktól hemzsegő 

kis folyó felett akar egy 12 m hosszú liánon (egy körív-szakasz 

pályán) átlendülni a túlsó parton epedező Jane-hez. Csakhogy 

Weissmüller előtt nem ismert, hogy a lián maximálisan 1000 N erőt 

képes elviselni, nagyobb erő hatására elszakad. Weissmüller 

testtömege 90 kg, sebessége az ív legalsó pontján 8 m/s. A színész 

még nem tudja, hogy rövidesen vajon szerelmi jelenetre kerül-e sor a 

túlsó parton, vagy akciójelentre a krokodilokkal a folyóban. Ön mit 

gondol? Röviden indokolja, hogy miért elegendő ismernünk az ív alsó 

pontján mérhető sebességet! (20 pont) 

 

 

 

6. Egy megdöntött útkanyarulat megtervezésére 

kérik meg önt két követelménynek megfelelően. Ha 

az út jeges (ilyenkor a tapadási súrlódási együttható 

a gumiabroncs és a talaj között kb. 0,08), a 

kanyarban álló autó nem csúszhat le a lejtőn, a 

60 km/h-s és annál kisebb sebességgel haladó 

kocsik pedig nem sodródhatnak ki az ívről. 

Legalább mekkorának kell lennie a kanyar görbületi 

sugarának, és milyen szögben legyen megdöntve az 

út keresztmetszete? (20 pont) 
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7. Egy 10 t-s vasúti kocsi 12 km/h nagyságú sebességgel 

tökéletesen rugalmasan nekiütközik egy vele szemben 

8 km/h nagyságú sebességgel haladó 25 t-s vasúti 

kocsinak. Mennyire nyomódik össze a kocsikra szerelt 

két-két 1,2·10
8
 N/m rugóállandójú rugó? (30 pont) 

 

 

 

8. Egy kis egymotoros repülőgép 75 kW-os motorja teljes 

teljesítménnyel dolgozik, miközben a 750 kg tömegű gép 

másodpercenként 2 métert emelkedik egyenletesen. A 

motor teljesítményének mekkora része használódik föl 

emelkedésre? Mi lesz a teljesítmény többi részével? 

(10 pont) 
 

 

 

9. Egy ének-zene tanár annyira sietve indul el tizedik 

emeleti lakásából az iskolába, hogy a liftnél véletlenül 

beleejti a 440 Hz-es hangvilláját a padló és a lift 

közötti résen át a liftaknába. Az ejtés fülmagasságból 

történik. A hangvilla nekikoccan a rés szélének, 

amitől megpendül, de ez az esés lefolyására nincs 

hatással. Mennyit esett a hangvilla, amikor az 

énektanár annak hangját 410 Hz-esnek hallja? A 

liftakna léghuzatját elhanyagolhatjuk. (20 pont) 

 

 

 

10. A közismert fizikatörténeti story szerint Arkhimédész a róla elnevezett törvényt egy arany 

korona ezüsttartalmának meghatározásához használta fel. Arkhimédész nyomdokain haladva, 

de napjaink korszellemének megfelelve próbáljuk megbecsülni, hogy mennyi cukor van egy 

doboz Colában. 

Vegyünk például két 250 ml-es dobozos 

Colát, az egyik legyen „hagyományos” 

piros dobozos Cola, a másik pedig 

cukormentes („ZERO cukor”) fekete 

dobozos Cola. Óvatosan helyezzük a két 

doboz Colát (függőleges helyzetben) egy 

megfelelő méretű üvegtartályban levő 

vízbe (lásd az ábrán). Azt tapasztaljuk, 

hogy a piros dobozos Cola mintegy 

3 mm-rel mélyebbre merül, mint a fekete dobozos. Ezen megfigyelés alapján becsüljük meg a 

piros dobozos Cola cukortartalmát! Tegyük fel, hogy a két doboz tökéletesen azonos méretű, 

50 mm átmérőjű henger, és mindkét dobozban pontosan 250 ml folyadék van. A cukormentes 

Cola sűrűsége 1180 kg/m
3
, a cukros italt pedig olyan folyadéknak tekintsük, amely úgy áll 

elő, hogy a cukormentes Colában adott térfogatú cukormentes folyadékot ugyanakkora 

térfogatú 1540 kg/m
3
 sűrűségű cukorra cserélünk (ez nem egészen így van valójában, de első 

közelítésként fogadjuk el). A víz sűrűsége 1000 kg/m
3
. (A doboz anyagának tömegét 

hanyagoljuk el.) (30 pont) 
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11. Az ábrán a dugóspuska egyszerűsített elvi rajza látható. A cső egyik vége enyhén kúpos. 

Ebbe kell belenyomni a szintén kúpos dugót. A dugó megszorul a csőben, és légmentesen zár. 

A csőbe illeszkedő dugattyú betolásával túlnyomást hozunk létre (lásd felső ábra). Amikor a 

dugóra ható nyomóerő meghaladja a dugó és a cső közti tapadási erőt, a dugó szabaddá válik, 

és nagy sebességgel kirepül (lásd alsó ábra). Ez akkor következik be, amikor a csőben a 

levegő túlnyomása 2 bar (a teljes nyomása 3 bar). A külső légnyomás p0 = 1 bar. A méretek 

az ábrán láthatók. 

 

 
 

(a) Számítsa ki, mekkora sebességgel hagyja el a dugó a csövet, ha a dugóspuskában levő 

levegő állapotváltozását izobár folyamatként közelítjük! (10 pont) 

(b) Nőne vagy csökkenne a dugó sebessége az izobár esethez képest, ha izoterm, illetve ha 

adiabatikus állapotváltozást feltételeznénk? Válaszát indokolja! (10 pont) 

 

 

 

12. Az Antarktiszon teát akarunk főzni egy 0,5 kg tömegű, -20 C-

os jégdarabból egy propángáz (C3H8) melegítőn, tehát a jégből 

100 C-os forró vizet állítunk elő. Mennyire csökken le ez alatt a 

20 literes propánpalackban a kezdeti 5 bar nyomás, ha a melegítés 

hatásfoka 40  és a palackban levő gáz hőmérséklete mindvégig 

15 C marad? A víz fajhője 4200 J/(kgK), a jég fajhője 

2100 J/(kgK), a jég olvadáshője 53,4 10  J kg , a propán 

égéshője 75 10  J kg . (30 pont) 

 

 

 

13. Mekkora az eredő kapacitása az ábrán látható végtelenül hosszú kondenzátorláncnak? 

A kapcsolást felépítő háromféle kondenzátor értéke: C1 = 1 F, C2 = 2 F, C3 = 5 F. 

(30 pont) 
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14. Az elektronok 
e

e
m

 fajlagos töltését az ábrán látható speciális vákuumcső segítségével 

kívánjuk mérni. A cső izzószálat (I) és lyukas körlap anódot (A) tartalmaz, az anódra az 

izzószálhoz képest pozitív U feszültséget 

kapcsolunk. Az izzószálból elektronok 

lépnek ki, amelyek az anód felé gyorsulnak 

és az anód közepén levő kis nyíláson 

keresztül az anód síkjával párhuzamos 

homogén B indukciójú mágneses mezőbe 

jutnak, amelyben egy d átmérőjű félkör 

alakú pályán mozognak. 

Mekkora d átmérőjű körpályán mozognak 

az elektronok, ha U=6 kV feszültséget és 

B=5 mT mágneses indukciót alkalmazunk? 

(Az elektron fajlagos töltése 111,786 10  
e

e C
m kg

  .) (20 pont) 

 

 

 

15. Józsi bácsi 50 éves korában 2 dioptriás szemüveget viselt 

ahhoz, hogy egy könyvet 25 cm távolságból olvashasson. Most 

60 évesen ugyanennek a szemüvegnek a viselésével már 40 cm 

távolságban kell tartania a könyvet a kényelmes olvasáshoz. 

Mekkora törőerejű szemüvegre lenne szüksége, hogy most is 

25 cm távolságból olvashasson? (20 pont) 

 

 

 

 


