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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, 
függvénytáblázat és számológép használható. Minden feladatot külön lapon oldjon meg! 
A feladatok különböző pontértékűek és az egyes kategóriákban elérhető maximális 
pontszámok is eltérőek. 
 
 
 

A gimnazisták feladatai A szakközépiskolások feladatai 
9. osztály 1., 2., 8., 10. (70 pont) A 1., 5., 8., 10. (60 pont) 10. osztály 3., 6., 10., 11. (80 pont) 
11. osztály 4., 7., 12., 13. (90 pont) B 6., 10., 11., 13. (80 pont) 12. osztály 6., 9., 12., 13. (70 pont) 

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

Jó munkát kívánunk! 
 
 
 
 
1. Egyenletesen haladó kamion konvojt egy 90 km/h 
nagyságú egyenletes sebességgel haladó személyautó 4 perc 
alatt előz meg. A gépkocsi visszafelé jövet ugyanakkora 
sebességgel 1 perc alatt halad el a konvoj mellett. Milyen 
hosszú volt a konvoj és mekkora egyenletes sebességgel 
haladt mindvégig? (10 pont) 
 
 
 
2. Egy csónak vízhez képesti sebessége 5 km/h. Az evezős 
egy 6,1 km-re északra levő szigetre szeretne eljutni, de 
észreveszi, hogy az áramlatok miatt az északi iránytól 30°-
kal keletre kell kormányoznia, hogy tartsa a tervezett 
irányt. Az út 1 óra 40 percet vesz igénybe. Határozza meg 
az víz sebességének nagyságát és irányát! (30 pont) 
 
 
 

 



Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2016-2017. tanév I. forduló 2016.12.05. 

3. Egy rövidtávfutó csúcssebessége 
11 m/s. Ha álló helyzetből állandó 
gyorsulással indul, 12 m megtétele után 
éri el csúcssebességét. Ezután a 100 m-
es táv fennmaradó részén tartja a 
sebességet. (a) Mennyi idő alatt futja a 100 m-t a sprinter? (b) Hogy idejét megjavítsa, a 
sprinter elhatározza, hogy csökkenti a csúcssebesség eléréséhez szükséges távot. Mekkorára 
csökkentse, hogy 10 másodperc alatt tudja lefutni a 100-at? (20 pont) 
 
 
 
4. Asztallapon guruló golyó 5 m/s sebességgel ér az asztallap peremén levő A ponthoz. 
Milyen magas az asztal, ha a golyó olyan B pontban ér talajt, amely 2,73 m távolságra (!) van 
az A ponttól? (A talaj és az asztallap is vízszintes síkú.) (20 pont) 
 
 
 
5. A londoni Big Ben óraszerkezet percmutatói 4,25 m, 
óramutatói 2,7 m hosszúak. Mekkorák a mutatók végeinek 
gyorsulásai? 3 óra után mikor lesznek a mutatók újra merőlegesek 
egymásra? (20 pont) 
 
 
 
6. Egy kosárlabdát és a tetején egy teniszlabdát 1,25 m magasan tartunk, 
majd elengedjük őket. (a) Mekkora sebességgel éri el a kosárlabda a talajt? 
(b) Tegyük fel, hogy a talajjal való tökéletesen rugalmas ütközés 
pillanatszerűen megfordítja a kosárlabda sebességét, és ezután a két labda 
tökéletesen rugalmasan ütközik. Milyen magasra repül a teniszlabda? A 
kosárlabda tömege 590 g, a teniszlabdáé 57 g. (20 pont) 
 
 
 
7. Egy 40 kg-os gyerek egy 70 kg tömegű, 4 m hosszú, 
szimmetrikus csónak móló felőli végén áll. A csónak 
kezdetben 3 m-re van a mólótól. A gyerek észrevesz egy 
teknősbékát a csónak másik vége közvetlen közelében 
egy kövön, és elindul felé, hogy megfogja. (a) Milyen 
messze lesz a csónak a mólótól, amikor a gyerek átér a 
csónak túlvégébe? (b) Meg tudja fogni a teknőst? Tegyük 
fel, hogy 1 m-re tud kinyúlni a csónakból. (30 pont) 
 
 
 
8. Az egy ember által végezhető fizikai munka maximális 
teljesítménye kb. 1/3 lóerő. Hány kilokalória 
energiatartalmú táplálék szükséges egyórányi ilyen 
munkához? Vegyük figyelembe, hogy az emberi szervezet a 
táplálék energiatartalmának csak kb. 20 %-át képes 
munkává alakítani! (10 pont) 
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9. Az erdész egy nagy madarat lát, amint egy karcsú faág végén 
himbálózik. 4 s alatt 6 teljes rezgést végez a madár, majd elrepül. 
Ezután az erdész 1 kg-os botját ráakasztja erre a faágra és azt 
tapasztalja, hogy az ennek hatására 12 cm-rel lehajlik. Ezután 
kiszámolja a madár tömegét. Milyen eredményt kap? (10 pont) 
 
 
 
10. Egy állatkert sarkvidéki állatokat bemutató akváriumába 
új jégtáblákat hoznak és helyeznek az akvárium vizébe. Egy 
fóka felmászik az egyik jégtáblára, melynek 50 centiméter 
magas oldalának vízből kilátszó része ennek hatására a felére 
csökken. Mekkora a fóka tömege, ha a jégtáblák alapterülete 
1,8 m2? (A jég sűrűsége legyen 900 kg/m3.) (20 pont) 
 
 
 
11. Egy kezdetben üres léggömböt 12 liter térfogatúra fújunk fel. 
A léggömbbe 35 °C hőmérsékletű levegőt fújunk, miközben 
belégzéskor 20 °C hőmérsékletű levegőt lélegzünk be. A 
léggömbben a felfújás után 125 kPa a nyomás, míg a külső 
légnyomás 100 kPa. 
(a) Hány liter levegőt kellett belélegeznünk, hogy felfújjuk a 
léggömböt? (6 pont) 
(b) Mekkora a lufiban lévő gáz belső energiája? (6 pont) 
(c) Mekkora a lufiban egy átlagos energiájú oxigénmolekula 
sebessége? (8 pont) 
(Tegyük fel, hogy a belélegzett és a kifújt levegő is csak nitrogénből, oxigénből és szén-
dioxidból áll, valamint arányuk a tüdőben sem változik meg.) 
 
 
 
12. Egy hajszárító az átáramló levegőt 20 °C-ról 90 °C-ra melegíti fel 
állandó nyomáson. A hajszárítón a beáramlási nyílás keresztmetszete 
háromszorosa a kilépő fúvóka keresztmetszetének. Hányszorosa a 
fúvókán kiáramló levegő sebessége a beáramlási sebességnek? (20 pont) 
 
 
 
13. Az alábbi ábra egy három méréshatárú voltmérő bekötési rajzát mutatja. A mérendő 
feszültség negatív oldalát mindegyik méréshatárnál a „COM” feliratú csatlakozóhoz kell 
kapcsolni. A műszer belső ellenállása 15 Ω, és 1 mA áramerősség mellett jelez végkitérést a 
mutatója. Határozzuk meg az R1, R2 és R3 ellenállásokat! (20 pont) 

COM +3V +15V +150V
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