
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 
 
 
 
 
 
 

2018/2019. tanév 
 

II. forduló 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. február 4. 
 





Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2018-2019. tanév II. forduló 2019. febr. 4. 

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

nia. A szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulóknak az A feladatsort kell meg-

oldani. 

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

vénytáblázat 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., 7., 9. (50 pont) 

A. 6., 7., 9., 10. (50 pont) 
10. osztály 2., 4., 8., 12. (60 pont) 

11. osztály 3., 5., 11., 13. (90 pont) 

12. osztály 5., 11., 14., 15. (100 pont) 

 
 
FIGYELEM!!! 

Azokban a feladatokban, ahol más érték nincs megadva, és erre az adatra szükség van, vegye 

a földfelszíni gravitációs gyorsulás értékét 10 m/s2-nek! 

 
 

Jó munkát kívánunk! 
 
 

 
 

1. Két futó edz egy futópályán, amelyen megállás nélkül 

oda-vissza futnak. Ha egyszerre indulnak el a futópálya 
egyik végéről, akkor a lassabb futó pontosan 20 perc 
múlva találkozik a gyorsabb, már visszafelé szaladó másik 
futóval. Viszont, ha a gyorsabb futó 1500 m előnyt ad a 
lassabbnak, akkor a gyorsabb 10 perc múlva éri utol a las-
sabbat. Milyen hosszú a futópálya, ha a lassabb futó 
9 km/h sebességgel fut? (Tegyük fel, hogy a futók egyenletes sebességgel haladnak!) (10 pont) 
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2. Egy kisiskolás csoport hógolyókkal tart „tűz” alatt egy függőleges falat. 

A hógolyók 0,25 kg tömegűek, és 4 m/s (a talajhoz képest) vízszintes se-
bességgel, 50 ms-onként követik egymást. Milyen átlagos erő hat a falra? 
A hógolyók a falhoz tapadnak a becsapódás során. (10 pont) 

 
 

 
 
 

3. Ha tőlünk 3 m vízszintesen mért távolságra 8 m/s füg-

gőleges sebességgel felhajítanak egy kislabdát, akkor a 
feldobás után mennyi idővel kell eldobnunk ugyanabból a 
kezdő magasságból egy másik kislabdát a vízszintessel 30 
fokos szöget felfelé irányban bezáró 12 m/s sebességgel, 
hogy az eltalálhassa a már lefelé eső elsőt? (A közegellen-
állástól, a Föld forgásától stb. tekintsünk el.) (20 pont) 

 
 

 

4. Vízszintes, egyenes vasúti pályán vagonok ütköznek. 

Egy 40 tonnás vagon a talajhoz képesti 5 km/h sebességgel 
ütközik egy álló, de fékezetlen 54 tonnás másik vagonnal. 
Hány m/s sebessége lesz az ütközés után a vagonoknak? 
Az ütközés folyamán maximálisan mennyi energiát tárol-
nak a vagonok ütközői rugalmas energia formájában, ha a 
vagonok ütközését tökéletesen rugalmasnak tekintjük? 

(30 pont) 
 

 
 

5. Egy 2500 kg össztömegű kisteherautó éppen 

kanyarodik úgy, hogy a tömegközéppontja egy 
90 m sugarú vízszintes síkú körpályán egyenletes 
sebességgel halad. A kisteherautó tömegközép-
pontja a jobb és bal kerekek középvonala felett, a 
talajhoz képest 1,1 m magasságban van, a jobb és 
bal oldali kerekek távolsága (a nyomtáv) 2,2 m. 
Mekkora maximális sebességgel kanyarodhat a 
gépkocsi, hogy ne boruljon fel? A gumiabroncsok 

tapadása kellően nagy ahhoz, hogy a borulás hamarabb következzék be, mint a kicsúszás. 

(30 pont) 
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Segítség: A felborulás szempontjából nem lényeges, hogy a teherautónak két-két kereke van 
jobb, illetve bal oldalon, tehát gondolkozhatunk úgy, hogy csak egy jobb és egy bal oldali ke-
rékre számolunk. 
 

 
 

6. Egy 55 kg-os gördeszkás az elhanyagolható súrlódású gördeszká-

ján a talajhoz képest 4,5 m/s sebességgel halad egyenes pályán egy er-
kély felé. Amikor az erkély széle alá ér, 
odaföntről a barátja egy 5 kg-os krumpliszsá-
kot ejt a kezébe. (a) Mekkora lesz a gördeszkás 
sebessége az elkapás után? (b) A gördeszkás 

meg akar szabadulni az elkapott pluszsúlytól, és ezért elejti a zsákot ön-
magához képest függőlegesen lefelé. Mekkora lesz a gördeszkás sebes-
sége az ejtés után? (10 pont) 
 

 
 

7. Egy 3 bar túlnyomásúra fölfújt kerékpárgumi futófelülete 20 mm 

széles, 710 mm átmérőjű henger. (A légnyomás 1 bar, ebből követ-
kezően a gumiban a levegő teljes nyomása 1 bar + 3 bar = 4 bar.)  
(a) Mekkora támasztófelületen érintkezik a gumi a sík, szilárd úttest-
tel a hátsó kerékre nehezedő 60 kg terhelés hatására? A 60 kg magába 
foglalja mind a kerékpáros, mind a kerékpárváz tömegének a kerékre 
eső részét, valamint a kerék saját tömegét is. (b) A támasztófelület 

alakja jó közelítéssel 2 cm széles téglalap. A terhelés hatására mennyivel lapul be a gumi út-
testtel érintkező közepe? 
A gumi öblös térfogata (a benne lévő levegő térfogata) állandó. A gumifal merevségét hanya-
golja el. A kerék forgási síkja függőleges, és a kerék áll. (20 pont) 
 

 
 

8. Egy rakománnyal és utasokkal 1800 kg tömegű 

személygépkocsi középső részének térfogata 5 m3 
(beleértve az utasteret és az az alatti erőátviteli, ki-
pufogó stb. alkatrészeket), az első részé (motor, első 
kerekek stb.) 0,75 m3, a hátsóé (hátsó kerekek, 
üzemanyagtartály, csomagtartó stb.) 0,8 m3. A csomagtartó vízhatlanul zárt, oda az egész fo-
lyamatban nem fog víz hatolni. Az autóval egy tóba hajtanak. (a) Kezdetben az utastérbe még 
nem jut be víz. A járműnek hány m3 térfogatú része fog bemerülni a vízbe úszása közben?  
(b) Hány m3 víz lesz az utastérben, amikor úgy úszik, hogy már a tetejét is eléri a víz? A cso-
magtartóban kellően nehéz teher van ahhoz, hogy a jármű vízszintesen maradhasson az egész 
folyamatban. (10 pont) 
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9. Egy sarkvidéki tó partját vastag jégtakaró borítja. Erről 
leszakad egy 20 000 t tömegű jégtömb, és a vízbe csúszik.  
A víztükör felszíne 225 km2. A jégtakaró fagyott édesvíz és 
a tó is édesvizet tartalmaz. (a) A jégtömb vízbecsúszásakor 
mennyivel emelke-

dik a vízszint? (b) Mennyivel változik a vízszint magas-
sága, miután a tóba csúszott jégtömb elolvad? [Az il-
lusztráción az észak-grönlandi Romer-tó részlete látható 
a bele torkolló „Elefántláb” nevű gleccserrel (jégfolyó-
val). A felületadat erre a tóra vonatkozik.] (10 pont) 
 

 
 

10. Egy kísérlet során egy radioaktív anyagmintát rendkí-

vül kicsi egyenletes sebességgel kell mozgatni. Ehhez a 
mintát egy alumínium rúd végére erősítik, és a rúd közepét 
jól szabályozott módon fűtik. A fűtött rész hosszúsága 
2 cm. Percenként mekkora hőmérsékletváltozást kell elő-
idézni a fűtött részen, hogy az anyagminta 100 nm/s sebes-
séggel mozogjon? Ehhez másodpercenként mennyi hőt kell közölni a fűtött résszel? A veszte-
ségektől eltekinthetünk. A rúd átmérője 3 mm. (10 pont) 
 

 
 

11. A legtöbb időmérő eszköz (óra) vala-

milyen periodikus jelenségre épül. Az in-
gaórák pontosságát az óra járását szabá-
lyozó inga lengésideje határozza meg. Ko-
moly problémát jelent a hőtágulás jelen-
sége, mivel az ingarúd hosszváltozása 
megváltoztatja a lengés periódusidejét, 
amely heti több perces eltérést is okozhat 
téli, illetve nyári hőmérsékletviszonyok 
mellett. A probléma kiküszöbölésére több-
féle technikai megoldást találtak ki. A ké-
pen egy Gustav Becker-féle ingaóra (XIX. 
század második fele, Freiburg) látható, 
amely ingájának lengésideje 1,5 másod-
perc. 

 
Ezekben az órákban ún. hőkompenzált inga van: a korong alakú (nehéz) sárgaréz tányér pere-
mének alját rögzítették az ingarúd alsó végéhez (R pont az ábrán), és a tányér szabadon tágulhat 

 

Rögzítés

Villamos 
fűtőszálAnyagminta

2 cm
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fölfelé. Az elhanyagolható tömegű ingarúd lineáris hőtágulási együtthatója 1,9·10–6 1/ºC, a rúd-
hoz erősített sárgaréz tányéré 18·10–6 1/ºC. Az ábra jelölései szerint legyen a rúd forgáspontja 
O, a tányér rögzítési pontja R, a súlypontja pedig S, az ingarúd hossza l (az OR távolság), a 
tányér sugara r, s pedig az OS távolság. Vegyük kielégítő közelítésként csak a tányér súlypont-
jának lengését, azaz tekintsük az ingát s „hosszúságú” matematikai ingának! Egy s „hosszú-
ságú” matematikai inga lengésideje: 

2
s

T
g

 , (ebben a feladatban a többitől eltérően g = 9,81 m/s2!). 

 
Mekkorának kell választani az ingarúd l0 hosszát és a tányér r0 sugarát (pl. T0 = 20 ºC hőmér-
sékleten), hogy a lengésidő hőmérséklettől független állandó értékű legyen? (20 pont) 
 

 
 

12. Egy acél munkadarabot hőkezelés céljából először 

950 ºC-ra hevítünk, majd 20 ºC-os vízbe dobunk. A mun-
kadarab 0,45 kg-os, a víz térfogata 6 liter. A hőmérsék-
leti egyensúly beállta után a víz és a munkadarab közös 
hőmérséklete 25 ºC. Az acél közepes fajhője 
660 J/(kg·K), a vízé 4200 J/(kg·K). A víz sűrűsége 
1000 kg/m3, párolgáshője 100 ºC-on 2257 kJ/kg. A kör-
nyezettel való hőcsere elhanyagolható. Mennyi víz párol-

gott el a hőkezelés közben? (10 pont) 
 

 
 

13. Az ábra azt mutatja, mi történhet, ha valaki fa közelé-

ben tartózkodik vihar alatt. A fába villám csap, és a törzsén 
keresztül 5000 A erősségű áram indul meg a föld felé.  
A törzs lentebbi, az ábrán látható részén a fának egy 
szárazabb, ezért nagy ellenállású része van. Így az áram két 
úton folyhat tovább földbe a fatörzs anyaga helyett: egyrészt 
a fa mellett a levegőben lefelé, másrészt előbb oldalra a leve-
gőben az emberig, és onnantól kezdve az emberen keresztül. 
Az emberi test ellenállása a levegőéhez képest 
elhanyagolható. Mekkora az emberen keresztülfolyó áram? 
Az ember a magassága 40 %-ának megfelelő távolságra áll a fától. (20 pont) 
 

 
 

 

A villám 
teljes 
árama



Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2018-2019. tanév II. forduló  

8 

14. Egy mobiltelefon kamerájának lencséje 4 mm 

fókusztávolságú. A kamera a 2 cm és végtelen 
közötti távolságú tárgyakról tud éles képet alkotni. 
A lencse egy érzékelőre vetíti a képet. A telefon 
kijelzőjén megjelenő kép az érzékelőre vetített kép 
méretének Nkijelző = 16-szorosa. (a) Mennyivel a 
lencse mögött keletkezik a legközelebbi tárgyról és 
a legtávolabbi tárgyról alkotott kép? Hányszor nagyobb a tárgynál a kijelzőn megjelenő kép a 
legközelebbi tárgy esetén? (b) A lencse fedőüvegére csöppentettünk egy parányi vízcsöppet, 
amely gömbsüveg alakú síkdomború lencsét alkot. A vízlencsével így kiegészített kamera a 
tárgy legföljebb 24-szeres méretű éles képét jeleníti meg a kijelzőn. (A kijelzőn megjelenő kép 
mérete az érzékelőre vetített kép méretének most is 16-szorosa.) Mekkora a gömbsüveg alakú 
vízcsöpp görbületi sugara? A lencséket tekintsük vékony lencséknek, a köztük levő távolságot 
hanyagoljuk el. (30 pont) 
 

 
 

15. Fénytávközlésnek van olyan formája, amely során a 

bitsorozatokban az 1-es bitet nagy fényteljesítménnyel, 
míg a 0 bitet zérus teljesítménnyel kódolják (ezt bináris 
amplitúdómodulációnak nevezik). Egy jeladó maximális 
fényteljesítménye 1 mW, a vevőegységhez a terjedés so-
rán bekövetkező veszteségek miatt ennek egy ezrede jut 
el. A vevő fotodetektor detektálási hatásfoka 80%. Hány 
fotont detektál a vevő egy 1 Gbps (1 Gigabit per szekun-

dum, ez a bináris moduláció esetén 1 ns = 10  s-os jelidőt jelent) jelsorozat 1-es bitjének vé-
telekor, ha az alkalmazott fény hullámhossza 1310 nm? (20 pont) 
 

 
 

 


