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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 megoldaniuk 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, a 
Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok c. tankönyv („Függvénytábla”) és
zsebszámológép 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 3, 5, 6, 7
10. osztály 1, 2, 8, 9

A 1, 5, 6, 7

11. osztály 2, 4, 12, 13
12. osztály 4, 10, 11, 15

B 2, 8, 10, 14

Azokban a feladatokban, ahol ezekre az adatokra szükség van, vegye a földfelszíni gravitációs 
gyorsulás értékét 10 m/s2-nek!

Jó munkát kívánunk!

1. Egy ruhaszárító gépnek 33 cm sugarú, vízszintes tengelyű 
dobja van, mely a tengelye körül állandó fordulatszámmal 
forog. A ruhadarabok az ábrán látható módon azon a ponton 
válnak el a dobtól, amit a középponttal 68°-os emelkedésű 
szakasz köt össze. Mekkora a percenkénti fordulatszám?
(20 pont)

2. Egy vízszintes, súrlódásmentes deszka közepén egy apró 
lyuk van, melyen egy elhanyagolható tömegű fonál van 
átfűzve. A fonál két végéhez egyforma tömegű testeket 
kötöttek. A deszkán lévő test 2 méter sugarú pályán egyenletes körmozgást végez, míg a 
másik test a fonál végén szabadon lóg és nem mozog. (a) Mekkora a körmozgást végző test 
sebességének nagysága? (6 pont) (b) A fonálon lógó test tömegét megnövelték és a deszkán 
mozgó test ennek hatására fél méter sugarú körpályára állt. Mekkora a körmozgást végző test 
sebessége ekkor? (7 pont) (c) Hányszorosára növelték a fonálon lógó test tömegét? (7 pont)

3. Egy vidámpark népszerű attrakciója a „rotor”, egy
nagy, 8 m átmérőjű függőleges henger, ami elég gyorsan 
forog tengelye körül ahhoz, hogy a benne állók a falhoz 
„tapadva” akkor is a helyükön maradjanak, ha a lábukat 
felemelik a padlóról. Az utasok 23,9 1/perces 
fordulatszámnál tapadnak „kellőképpen” a falhoz. 
Mekkora az emberek háta és a fal közötti tapadási 
súrlódási együttható? (20 pont)



4. Az 52-es út Kecskemétet és Fülöpszállást összekötő 36 km hosszúságú szakasza 
gyakorlatilag vízszintes és egyenes. Egy kerékpárversenyző edzés gyanánt letekeri az oda-

vissza utat. A teljes idő alatt állandónak tekinthető 
12 km/h sebességű szél fújt Fülöpszállástól Kecskemét 
felé. A kerékpáros a Kecskemétről Fülöpszállásra való 
utat 1,5 óra alatt tette meg. Mennyi idő alatt teszi meg a 
visszautat, ha mind az oda, mind a vissza úton (más-más) 
egyenletes sebességgel haladt úgy, hogy a 
légellenállással szemben kifejtett teljesítménye 
mindvégig állandó volt? A kerékpárosra ható 
légellenállási erő az ún. Rayleigh-összefüggés szerint 

arányos a kerékpáros levegőhöz viszonyított vrel sebességének négyzetével: 2
e relF k v  . (A 

légellenálláshoz képest a gördülési ellenállást aszfalt úton, keményre felfújt gumik esetén 
elhanyagolhatjuk.) (30 pont)
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5. Biofizikai mérések szerint az emberek futás 
közben egy-egy lépés megtétele alatt testsúly-
kilogrammonként kb. 0,6 J energiát használnak el. 
Milyen gyorsan fut az a 60 kg-os versenyző, aki 
70 W teljesítményt „fogyaszt”? Tegyük fel, hogy 
a futó egy lépése 1,5 m hosszú. (10 pont)

6. Egy 45 kg-os fiú egy 135 kg-os palló egyik végén áll. A 
palló egy befagyott tavon, vízszintes, súrlódásmentes 
felületen fekszik. Karnyújtásnyira a palló mellett, a fiútól 
4,5 m távolságra egy kesztyű hever a jégen. A fiú 
nekiindul, és végigsétál a pallón, ahhoz képest 1,5 m/s 
sebességgel. Legalább milyen hosszúnak kell lennie a 
pallónak, hogy a fiú fel tudja venni a kesztyűt? (20 pont)



7. A Föld felszínén mérhető p0 = 105 Pa légnyomás abból származik, hogy a légkör súlya 
eloszlik a Föld felszínén.
(a) Becsülje meg a Föld légkörében található levegő tömegét! (A Föld sugara 6370 FR km )

(5 pont)
(b) Egy lélegzetvételünk során hány molekulát lélegzünk be Julius Caesar utolsó leheletéből? 
Tegyük föl, hogy valahogyan megjelölték 
azokat a molekulákat, amelyeket Julius Caesar 
utolsó légzése során kilélegzett. Több mint két 
ezer év alatt ezek a molekulák egyenletesen 
elkeveredtek a légkörben. Egy
lélegzetvételünkben legnagyobb 
valószínűséggel hány megjelölt molekula van? 
Az egyszeri alkalommal ki-, illetve belégezett 
levegő tömege 0,5 g, a levegő móltömege 
29 g/mol, az Avogadro-állandó 6·1023 1/mol. (15 pont)

8. Egy gázelegy kétféle gázból áll, az egyik komponens tömege kétszerese a másikénak. Ha a 
tömegértékeket felcseréljük, akkor változatlan térfogat és hőmérséklet mellett az új gázelegy 
nyomása 25 százalékkal több, mint az első esetben. Milyen gázok alkothatják az elegyet? 
(20 pont)

9. Tervezzen 500 kg összes teher (hasznos teher, 
kötélzet, gondola, ballon anyaga, palackok stb.) 
fölemelésére alkalmas hőlégballont. A ballon alja 
nyitott, anyaga biztonsággal 80 °C-ot bír ki. A 
légnyomás 103 kPa, a külső levegő hőmérséklete 
20 °C, a levegő móltömege 29 g/mol. Mekkora 
legyen a hőlégballon térfogata? (A teher térfogatát 
hanyagolja el a ballon térfogata mellett. 
A ballonban a hőmérséklet mindenütt azonos.)
(20 pont)

10. Egy gyorsliftben lengésbe hozunk egy matematikai ingát, melynek hossza 0,6 méter. A 
lift a földszintről indul 2,75 m/s2 gyorsulással, majd amint eléri az utazósebességét, mely 
7,5 m/s, egyenletesen halad tovább egészen mozgásának harmadik szakaszáig. A harmadik 
mozgásszakasz alatt a lift 1,5 m/s2 lassulással mozog, melyet a liftet vezérlő automatika úgy 
állít be, hogy a lift sebessége éppen a célállomásra érkezéskor váljon nullává. (a) Mennyi 
ideig mozog a lift egyenletesen, ha a 69. emelet volt a célállomás és minden szomszédos 
emelet távolsága 2,5 méter? (8 pont) (b) A lift mozgása során hány teljes lengést végez az 
inga a liftben? (12 pont)



11. Egy cselló húrjának szabadon rezgő része (ami az ún. láb és a 
fogólap között feszül az ábrán látható módon) 60 cm hosszúságú. A 
húr a 440 Hz-es zenei A-hangot adja ki. (a) Hova tegye a zenész az 
ujját (a lábtól való távolságban kifejezve), hogy az 587 Hz-es D-hang 
szólaljon meg? Mindkét hangot a húr alaprezgése adja ki. (b) 
Lehetséges-e újrahangolás nélkül ezen a húron a 392 Hz-es G-hangot 
lejátszani? Hogyan, ill. miért nem? (20 pont)

12. Két azonos tömegű és azonos töltésű szigetelő golyót d 
hosszúságú szigetelő fonálra erősítünk, majd a fonalak szabad végét 
közös P pontba függesztjük fel. Az elektromosan töltött golyókat 
szintén d hosszúságú, vízszintes helyzetű szigetelő fonállal kötjük össze. A három fonál így 
egy szabályos, függőleges síkú háromszöget alkot. A rendszer egyensúlyban van, és 
mindhárom szigetelő fonálban azonos nagyságú erő ébred. (a) Ha a töltéseket összekötő 
fonalat elégetjük, akkor mekkora és milyen irányú lesz a töltések gyorsulása az elégetés 
pillanatában? (8 pont) (b) Mekkora maximális 2 szöget zárnak be a töltések fonalai a 
szétlendüléskor? A súrlódási veszteségeket hagyjuk figyelmen kívül! (12 pont)

13. Határozza meg a forró aszfalt felett 
fölhevült levegő törésmutatóját a 
következő délibáb-jelenségből: egy 
teherautó vezetője, akinek szemmagassága 
2 m az út fölött, víztócsát lát maga előtt az 
úton, a vízszintessel lefelé 1,2°-os szöget 
bezáró irányban. Az út természetesen 
száraz, a tócsa képzetét a forró levegő 
határán teljes visszaverődést szenvedő 
fény kelti. A levegő törésmutatója az 
aszfalttól távol 1,0003. Mekkora a törésmutató közvetlenül az úttest fölött? (10 pont)

14. A sima felületű Csendes-óceán felett 20 kilométer magasan repülőgép repül. A Hold 
éppen függőlegesen felette van, amikor a pilóta lenéz az óceán vizére.  Mekkorának látja a 
pilóta a Holdat az óceánban a Hold látszólagos méretéhez képest? (A Föld sugara 6370 
kilométer, a Hold távolsága a Föld középpontjától az aktuális helyzetben 384 ezer kilométer.)
(30 pont)

15. A budapesti Kosztolányi Dezső téren található 
4 21,1 10  m területű „Feneketlen-tó” vízmennyiségét a 

következőképpen mérték meg: a tóba 150 mCi aktivitású 
Na24 izotópot juttattak NaCl formájában. 60 óra elteltével 
10 liter vízmintát vettek a tóból, melynek aktivitását 
0,002 Ci-nek mérték. (Tételezzük fel, hogy a 2,5 nap alatt 
a bejuttatott izotópmennyiség tökéletesen elkeveredett a tó 
teljes vízmennyiségében.)
(a) Mekkora a tó átlagos vízmélysége, ha a Na24 izotóp 
felezési ideje 15 óra? (1 Ci egy gramm rádium aktivitásának felel meg:

101 3,7 10  
bomlás

Ci
s

  .) (15 pont)

(b) Mit gondol, miért a Na24 izotópot használták, és miért NaCl vegyület formájában a 
méréshez? (5 pont)
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