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Minden versenyzőnek a számára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell megolda-
nia. A szakközépiskolásoknak az A vagy a B feladatsort kell megoldaniuk a következők sze-
rint:  

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 pontszá-
mok is eltérőek lehetnek. 
 

A gimnazisták feladatai A szakközépiskolások feladatai 
9. osztály 2, 4 ,5, 7, 

A 1, 2, 7, 9 
10. osztály 2, 4, 6, 8 
11. osztály 2, 3, 8, 10 

B 2, 7, 11, 13 
12. osztály 3, 4, 10, 12 

 
 
Azokban a feladatokban, ahol erre az adatra szükség van, vegye a földfelszíni gravitációs 

gyorsulás értékét 
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m
10g -nek! 

 
Jó munkát kívánunk! 

 
 

 
1. feladat Egy műkedvelő golfjátékos három ütéssel a lyukba juttatja a 
labdát. Az első ütéstől a labda 3,07 m-rel északra kerül, a másodiktól 
1,83 m-rel délkeletre, a harmadiktól 0,91 m-rel délnyugatra. Milyen nagy-
ságú és irányú elmozdulásra lett volna szükség, hogy a labda egyből a 
lyukba találjon? (10 pont) 
 
 

 
 
2. feladat Forgalmi lökéshullám. A közúti forgalom hirtelen lassulásának helye (egy „dugó” 
kezdete) lehet állandó, vagy terjedhet lökéshullámként az út mentén, a körülményektől függő-
en akár a forgalom irányában, akár azzal ellentétesen. Az ábrán egy sávban balról jobbra ha-
ladó forgalmat figyelhetünk meg, ahol az érkező, gyorsabban (egyenletes 25 m/s sebességgel) 
haladó, egyenközű gépkocsisor lelassul, és lassabb (egyenletes 5 m/s sebességű), szintén 
egyenközű gépkocsisorba megy át. Tegyük fel, hogy a lassú autósorban minden jármű 
L = 12 m hosszúságú helyet foglal el. (ez a jármű hosszából és még egy követési távolságból 
áll), míg a gyors sorban d-vel nagyobb a követési távolság (és az egy jármű által elfoglalt hely 

is). (a) Mekkorának kell lennie a d-nek, hogy a dugó kezdete hosszabb időtávon ugyanott ma-



radjon? (b) Ha d kétszer akkora, mint az előző részben meghatározott érték, akkor a dugó kez-
dete (időátlagban) milyen irányban és sebességgel fog haladni? (Tanács: a folyamatban ha-
nyagoljuk el a gyors kocsik lassításának idejét, tehát tekintsük úgy, mintha a gyors járművek, 
elérvén a megfelelő távolságot az előttük lassan haladó járműtől, pillanatszerűen lassúvá vál-
nak). (20 pont) 
 

 
 

3. feladat Egy 70 centiméter oldalhosszúságú, négyzet alakú asztal tetejét 
egy, az asztal felületére pontosan illeszkedő terítővel takarjuk le, melynek 
közepére kis méretű fémtárgyat teszünk. Amennyiben a terítő és a fém-
tárgy között a csúszási súrlódási együttható 0,2, a fémtárgy és az asztal 
közötti csúszási súrlódási együttható pedig 0,1, akkor legalább mekkora 
gyorsulással kell a terítőt az asztal oldalával párhuzamos irányban moz-
gatni, hogy a fémtárgy biztosan az asztalon maradjon? (30 pont)  

 
 

 
4. feladat Egy csővezeték végéhez azzal párhuzamosan 
egy egyenes rudat rögzítünk, melynek végére egy fonál 
segítségével kisméretű golyót erősítünk. A rúd végének 
és a csővezeték nyílásának távolsága 40 centiméter. A 
csővezeték vízszintes helyzetében a csőből 2   sebes-

séggel kifolyó víz éppen érinti a rúdon lógó golyót.  
(a) Milyen hosszú a fonál, amelyre a golyót rögzítettük? 
(b) A szerkezet lassan elkezdjük felfelé elforgatni. 
Hogyan változik a golyó és a vízsugár egymáshoz viszonyított helyzete a cső vízszintes 
helyzetétől annak függőleges helyzetéig? (20 pont) 
 

 
 
5. feladat A legtöbb analóg kvarcóra másodpercmutatójá-
nak mozgása nem egyenletes, a mutató másodpercenként 
ugrik egyet. (A feladat csak a másodpercmutató mozgását 
tárgyalja. A képen a mutató 37 s-on áll.) 
Egy ilyen karóra másodpercmutatója a következők szerint 
mozog. A mutató elindul, majd 20 ms-ig állandó szög-
gyorsulással, ezután 5 ms-ig állandó szöglassulással forog. 
A szöglassulás a mutató megállásáig tart. Ezután 975 ms-
ig áll a mutató.  
A mutató hegye a forgástengelyétől 17 mm-re van (a má-
sik, vastagabb vége kb. 4 mm-rel túlnyúlik a forgástenge-

lyen). (a) Mekkora a mutató legnagyobb szögsebessége? (5 pont)  
(b) Mekkora a mutatóhegy legnagyobb gyorsulása? (10 pont) A képen látható, hogy a másod-
percmutató nem a végén van a forgástengelyhez rögzítve (nem úgy, mint a kis- és nagymu-
tató). (c) Vajon mi ennek a magyarázata, előnye, hátránya? (5 pont) 
 

 
 

 



6. feladat Ádám egy igen hosszú, méterenként 4 kilogramm tömegű futó-
szőnyeg egyik végét felhajtotta és ennél a végénél fogva 0,2  nagyságú 

állandó sebességgel elkezdte visszafelé húzni. A szőnyeg két érintkező ol-
dala között a csúszási súrlódási együttható 0,1. A szőnyegnek a padlóval 
érintkező része nem csúszik meg és a szőnyeg nagyon hajlékony.  
(a) Mekkora a szőnyeg felhajtott, mozgásban lévő része közepének a se-
bessége? (b) A húzás megkezdése után tíz másodperccel mekkora erővel 
húzza a szőnyeget Ádám? (20 pont) 
 

 
 

7. feladat Egy 49 kg tömegű sziklamászó egy kémény belsejét akarja 
megmászni. Háta és a kémény fala között a tapadási súrlódás 
együtthatója 0,8; a cipője és a fal között 1,2. Legalább mekkora 
erővel kell a hátát a falhoz nyomnia ahhoz, hogy ne csússzék le a 
kéményben? Súlyának hány százalékát tartja a cipőjére ható súrlódás? 
A sziklamászó mereven tartja magát, háta és lába között a 
szintkülönbséget nem hagyja változni. (10 pont)  
 

 
 

8. feladat Egy uszály (szélessége 30 m, merülési 
mélysége 12 m) hozzá képest szűk csatornában 
(szélessége 55 m, mélysége 14 m) horgonyoz (l. a 
mellékelt felül- és oldalnézeti ábrákat). A víz az 
uszályhoz 1,5 m/s áramlási sebességgel érkezik meg. 
Az uszály orránál (a b keresztmetszetben) egy 
hullámvölgy keletkezik, melynek mélysége 0,8 m. 
Az orr által keltett hullám az a keresztmetszetben 
már nem okoz szintváltozást. Mekkora a víz áramlási 
sebessége az a ill. a b keresztmetszetben? A hullám 
kellően kis kiterjedésű ahhoz, hogy az uszály víz-
szintes úszásán ne változtasson. (10 pont) 
 

 
 

9. feladat Mekkora sebességgel kell egy nulla Celsius-fokos hógolyót 
egy nulla Celsius-fokos falnak dobni, hogy a hógolyó anyagának fele 

megolvadjon? A jég olvadáshője: 335  (10 pont) 

 
 

 
10. feladat Egy villamos távvezeték mechanikai szilárdságát d = 3 mm átmérőjű acélmag adja. 
Ezt fémes kötéssel D = 12 mm külső átmérőjű alumíniumköpeny veszi körül. Az acél (1-es 
index) és az alumínium (2-es index) hőtágulási, illetve rugalmassági együtthatója:  
α1 = 11·10–6 1/K, E1 = 210 GPa; α2 = 24·10–6 1/K, E2 = 75 GPa. Mekkora az ilyen távvezeték 
relatív hosszváltozása ΔT = 50 °C hőmérséklet-növekedés hatására? (Tegyük föl, hogy vala-
mely T0 hőmérsékleten sem a magban, sem a köpenyben nem ébred mechanikai feszültség!) 
(20 pont) 
 

a b



 
 

11. feladat Egy hegymászó társaság egyik tagja egy 250  

hőkapacitású zárható edényben teát készít. Az edénybe 0,8 ki-
logramm friss havat tett, és gázlángon 80 Celsius-fokig mele-
gítette. (a) Hány gramm gázt égetett el, ha a mínusz hét Cel-
sius-fokos környezeti hőmérséklet, az egyéb környezeti hatá-
sok miatt a hőátadás hatásfoka csupán 20 százalékos volt?  

(b) Mennyi ideig tartott a teafőzés ezen szakasza, ha az 1,8  

sűrűségű gáz 0,2  térfogatárammal áramlott ki a gázpalackból? A gáz fűtőértéke 45  , a 

jég fajhője 2093
∙

 , a jég olvadáshője 335  , a víz fajhője 4183
∙

 . (10 pont 

 
 

 
12. feladat Egy akkumulátor 
üresjárási feszültsége (elektromotoros 
ereje) 4 V, rövidre zárási árama 2 A. 
Az akkumulátor kapcsaira egy változ-
tatható ellenállású külső ellenállást 
kapcsolunk. A mellékelt ábrán látható 
az akkumulátoron átfolyó áramerős-
ség és a kapcsain mért feszültség kö-
zötti összefüggés. 

(a) Hogyan függ az akkumulátor kapcsain mért U feszültség az akkumulátorra kötött Rk külső 
ellenállástól? (5 pont) 
(b) Mekkora a külső ellenállás, amikor a rajta hővé alakuló teljesítmény maximális? (5 pont) 
 

 
 

13. feladat Az ábrán látható kondenzátorkapcso-
lásra 100 V-os feszültségforrást kapcsolunk. A C3 
kondenzátor egyszercsak átüt, és ennek hatására 
egyenértékűvé válik egy vezetékdarabbal. Mekkorát 
változik a C1 kondenzátorban tárolt töltés és a rajta 
eső feszültség az átütés során az átütés előttihez ké-
pest? C1 = 10 F, C2 = 5 F, C3 = 4 F. (10 pont 
 
 

 
 

14. feladat Egy gömbtükör segítségével azt szeretnénk elérni, hogy egy lámpa képe ötszörös 
nagyítással keletkezzék a tőle 3,6 m távolságban levő falon. Milyen típusú és görbületi sugarú 
gömbtükröt kell használnunk? (10 pont) 
 

 


