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

megoldania. A szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulóknak az A feladatsort 

kell megoldani. 

 

 

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 2., 3., 4., 5. (70 pont) 

A. 1., 4., 7., 11. (60 pont) 
10. osztály 8., 12., 13., 14. (60 pont) 

11. osztály 6., 9., 14., 15. (60 pont) 

12. osztály 9., 10., 13., 15. (70 pont) 

 

 

FIGYELEM!!! 

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

gyorsulás értékét 10 m/s2-nek (hacsak a feladat nem ad meg más értéket)! 

 

 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

 

1. Válaszoljon az alábbi öt tesztkérdésre a helyes válasz aláhúzásával (minden kérdésnél 

csak egy választ húzhat alá, több válasz aláhúzása esetén 0 pont jár.). A helyes válasz 4 pont 

értékű. 

 

 

1.1. Egy autó 50 km/h sebességről, blokkoló fékkel 20 m úton áll meg. Mekkora a fékút, ha a 

gépkocsi sebessége 100 km/h? (A fékezőerőt állandó nagyságúnak tekinthetjük.) 

(a) 80 m. 

(b) Több, mint 100 m. 

(c) Kevesebb, mint 40 m. 

(d) 40 m. 

 

 

1.2. A legtöbb mai órát apró gombelem energiája működteti. Milyen formában tárolja az 

energiát a gombelem? 

(a) Hőenergia. 

(b) Mágneses energia. 

(c) Kémiai energia. 

(d) Mag-energia. 
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1.3. Az óra hosszú idő alatt felemészti az elem energiáját. Hova tűnt a gombelem energiája, 

miután az óra végleg megállt? 

(a) Elektromos energiává alakul. 

(b) Kémiai energiává alakul. 

(c) Hővé alakul. 

(d) Mechanikai energiává alakul. 

 

 

1.4. A vízi erőmű elektromos energiát termel. Miből származik a nyert villamos energia? 

(a) A gáttal felduzzasztott víz helyzeti energiájából. 

(b) A duzzasztott víz termikus energiájából. 

(c) A nagy sebességgel a turbinákra zúduló víz belső súrlódásából. 

(d) A folyó sebességéből adódó mozgási energiából. 

 

 

1.5. Mekkora feszültség mérhető az AB pontok között ideálisnak tekinthető feszültségmérővel 

a vázolt két esetben? Válassza ki, hogy melyik állítás igaz a felsoroltak közül! 

 
(a) Nem dönthető el, mert nem tudjuk az izzó ellenállását. 

(b) 1,5 V és 1,5 V 

(c) 1,5 V és 0 V 

(d) 0 V és 1,5 V 

 
 

 

2. Jancsi és Juliska a tőlük 20 km-re levő 

mézeskalácsházhoz igyekszik. Kettejüknek van egy 

biciklijük, amin egyszerre csak egyikük tud ülni. 

Elhatározták, hogy először Jancsi fog gyalogolni, és 

Juliska biciklizik valamennyi ideig, majd leteszi a 

biciklit és gyalog megy tovább. Amikor Jancsi odaér 

a biciklihez, felszáll rá, és elmegy vele a 

mézeskalácsházig. Jancsi 5 km/h sebességgel 

gyalogol és 12 km/h sebességgel biciklizik, Juliska 4 km/h sebességgel gyalogol, és 10 km/h 

sebességgel biciklizik. Mennyi ideig kell Juliskának bicikliznie, hogy egyszerre érjenek a 

mézeskalácsházhoz, ha egyszerre is indulnak el? (20 pont) 

 

 

 

3. Két önvezető autó közeledik egy útkereszteződés felé. Az 1-es autó (sebessége 81 km/h) 

nyugat felől érkezik, a 2-es gépkocsi (sebessége 72 km/h) dél felől, és pontosan egyszerre 

érkeznének a kereszteződésbe. (A példa ismertetése és megoldása közben is az autókat 

pontszerűeknek tekinthetjük.) Amikor az 1-es (a nyugat felől érkező) 900 m távolságra van a 
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kereszteződéstől, fedélzeti számítógépeik felveszik egymással a kapcsolatot, hogy 

kiszámíthassák a szükséges lassítás, ill. gyorsítás mértékét. 

A döntés az, hogy a 2-es (dél felől érkező) kocsi haladhat át először (a másik a jobbkéz-

szabály szerint elsőbbséget ad), ami háromféleképpen lehetséges: (a) az 1-es lassít, a 2-es 

tartja eredeti sebességét, (b) az 1-es tartja a sebességét, a 2-es gyorsít, (c) az 1-es 

ugyanannyival lassít, mint amennyivel a 2-es gyorsít. 

Mind a lassítás, mind a gyorsítás a kereszteződésig hátralevő időhöz képest nagyon hamar 

bekövetkezik. Fontos betartandó biztonsági rendszabály, hogy a kereszteződésbe csak akkor 

lehet behajtani, ha a korábban áthaladó jármű már 20 m-re elhagyta azt! 

Határozd meg az (a), a (b) és a (c) esetben a járművek sebességét! (20 pont) 

 

 
 

 

 

4. A hagyományos (analóg) órákon a percmutató az óramutató 

fölött jár körbe, és időnként elfedi az alatta levő óramutatót. 

Mekkora időközönként következik be ez a fedési pillanat? 

(10 pont) 
 

 

 

5. A középkori várak védelmében nagy szerepet 

játszottak az ágyúk. Az egri vár 8 m magas várfalát a 

vár egyik oldalán 80 m hosszú 30 fokos lejtő 

szegélyezte, amit nagy távolságig vízszintes terep vett 

körül. A közelítőleg 1,5 kg-os ágyúgolyót 230 m/s 

sebességgel is ki tudták lőni. Az ágyú kilövőnyílása a 

várfal tetején volt. A várfaltól mekkora vízszintes 

távolságban csapódott a várfal tetejéről vízszintesen 

kilőtt ágyúgolyó? (A közegellenállást hanyagolja el! 

A gravitációs gyorsulás értékét vegye 
2/81,9 smg   

értékűnek!) (20 pont) 
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6. Az ábrán B-vel jelölt tégla tömege 7 kg, 

közte és az asztal között a tapadási súrlódás 

együtthatója 0,25. A kötél B-től a csomóig 

vízszintes, a csomótól jobbra 30°-os szög 

alatt emelkedik. Legfeljebb mekkora 

tömegű lehet az A-val jelölt doboz, hogy a 

rendszer egyensúlyban maradjon? (20 pont) 

 

 

 

 

 

 

7. Az Apollo-15 űrhajósai 1971-ben a holdfelszíni űrséjájuk során 1,2 m magasból egyszerre 

ejtettek le kezdősebesség nélkül egy 1,32 kg-os kalapácsot és egy 30 grammos madártollat. A 

két tárgy 1,2 s mulva egyszerre ért a Hold felszínére. 

(a) Az űrhajósok nem hallották a leeső kalapács koppanását. 

Miért? (2 pont) 

(b) Mekkora a Holdon a szabadesés gyorsulása? (4 pont) 

(c) Ha ugyanezt kísérletet elvégeznénk a Földön, mennyi idő 

alatt esne le a kalapács? (4 pont) 

(d) A madártoll a Földön elvégzett kísérlet során 2 s alatt esik 

le. Mekkora az átlagsebessége? (4 pont) 

(e) Az inga kitérését a légellenállás csillapítja. Az inga egy 

periódusa alatti energiavesztesége közelítőleg egyenlő 
2

átlagk v  és 

az amplitúdó négyszeresének szorzatával (ahol k az inga 

légellenállási tényezője és vátlag a lengés egy periódusa alatti 

átlagsebesség). Bizonyítsa be, hogy egy teljes lengés alatt a légellenállási erő munkája (az 

inga mozgási energiájának csökkenése) fordítottan arányos az inga hosszával. (6 pont) 

 

 

 

 

8. Egy villanymotor meghajtású 

akkumulátoros gépkocsi vízszintes, 

egyenes úttesten álló helyzetből gyorsítva 

8 s alatt éri el a 100 km/óra sebességet. A 

jármű tömege m = 1500 kg. A 

légellenállást és a gördülési ellenállást 

hanyagoljuk el. Tételezzük föl, hogy a 

jármű gyorsulása állandó. 

(a) Mekkora a járművet gyorsító erő? 

(8 pont) 
(b) Mekkora a gyorsítás során kifejtett 

legnagyobb teljesítmény? (4 pont) 

(c) A gyorsítás során fölhasznált villamos 

energia 0,175 kW h. Mekkora a villanymotoros hajtás hatásfoka? (8 pont) 

 

 

 

a
Csomó
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9. Az A és B település között az útvonal egyenes és 

vízszintes. Egy kerékpáros két egymás után következő 

napon is megtette az oda-vissza utat a két település 

között: az úttesthez képest 18 km/órás sebességgel 

haladva A-ból B-be, majd vissza. Az egyik napon az 

oda-vissza út megtételekor szélcsend volt. A másik 

napon A→B irányú, az úttesthez képest 9 km/órás 

sebességű szél fújt. 

A kerékpárosra ható légellenállási erő arányos a kerékpáros levegőhöz viszonyított 

sebességének négyzetével (ún. Rayleigh-összefüggés). 

Az oda-vissza út megtétele során a légellenállás legyőzésére fordított munka szeles időben 

hány %-kal nagyobb, mint szélcsendben? (20 pont) 

 

 

 

10. Léon Foucault 1851. március 26-án a párizsi Panthéonban 

egy ingával nyilvánosan szemléltette a Föld forgását. (Foucault 

200 éve született.) A Foucault-inga adatai:  

ingahossz  67 m 

az acél ingagömb tömege  28 kg 

kitérés 2 m 

Kérdések 

(a) Mekkora az inga lengésideje? (2 pont) 

(b) Mekkora az ingagömb legnagyobb sebessége? (4 pont) 

(c) Mekkora az ingagömb-sebesség átlaga egy teljes lengés 

során? (2 pont) 

(d) Mekkora az ingagömb-sebesség nagyságának átlaga egy 

teljes lengés során? (4 pont) 

(e) Az inga kitérését a légellenállás csillapítja. Az ingára ható 

légellenállási erő arányos az ingagömb átlagsebességének 

négyzetével: 
2

átlagF k v . Bizonyítsa be, hogy egy teljes lengés 

alatt a légellenállási erő munkája (az inga mozgási energiájának csökkenése) fordítottan 

arányos az inga hosszával. (4 pont) 

(f) Miért előnyös a minél nagyobb ingahossz? (4 pont) 

 

 

 

11. Egy átlagos mosógép fogyasztása egy mosás alkalmával 

1,2 kWh. Hányszor kellene egy súlyemelőnek a 200 kg tömegű 

súlyt a feje fölé (2 m magasságra) emelnie, hogy ugyanannyi 

munkát végezzen, mint a mosógép egy mosás során? (10 pont) 
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12. Egy henger alakú, 6 m átmérőjű kerti úszómedencében 

150 cm magasan áll a víz. (A henger tengelye függőleges.) 

Mekkora eredő erőt fejt ki a víz: 

a) a medence aljára, 

b) a medence oldalfalára? 
A víz sűrűsége 1000 kg/m3. (10 pont) 
 

 

 

13. A pezsgőspalackok műanyag dugója egy vékonyfalú, alul nyitott, fölül 

zárt rugalmas cső. A dugó átmérője kicsit nagyobb a palack nyílásánál, ezért 

bedugaszoláskor összenyomódik. A dugót részben a 

deformációs erő, részben a belső palástjára ható 

nyomás feszíti körkörösen az üveghez. A dugót a 

palástján ébredő tapadási erő tartja az üvegben.  

Tegyük föl, hogy a deformálódás miatt ébredő (a 

dugó palástjára merőleges) feszítőerő megegyezik a 

palástra belül ható nyomásból származó 

feszítőerővel.  

Egy pezsgőspalackban 5 bar a túlnyomás, miközben 

a külső légnyomás 1 bar. A lekötő drótkosár (vagy 

lemez) eltávolítása után a palackban uralkodó belső 

túlnyomás akkor nyomja ki a dugót, ha kézzel annyira kihúztuk, hogy a 

palackban maradt rész hossza éppen megegyezik az átmérőjével (h = D).  

Mekkora a dugó és az üveg között a tapadási tényező? (20 pont) 

 

 

 

14. Ha egy hűtőszekrény ajtaját kinyitjuk, abból lent hideg 

levegő áramlik ki, helyére fölül a konyha meleg levegője áramlik 

be.  

Egy hűtüszekrényben – az ajtó becsukásának pillanatában – a 

bezárt levegő hőmérséklete 12°C, nyomása megegyezik a 

konyhában mért 100 kPa-os értékkel. Az ajtó becsukása után a 

hűtőszekrénybe zárt levegő gyorsan lehül 3°C-ra. A hűtőszekrény 

ajtaja 0,6 m2 területű. 

(a) Mekkora nyomóerő nyomná az ajtót a hűtőszekrény keretéhez, 

ha a hűtőszekrény belső tere légmentesen záródna? (4 pont) 

(b) Mekkora erővel lehetne kinyitni az ajtót? (Az ajtótömítés mágneseinek záróerejét 

hanyagoljuk el.) (4 pont) 

(c) Mire következtet a kapott húzóerő nagyságából? A hűtüszekrény belső tere légmentesen 

záródik? (2 pont) 
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15. A mobiltelefonokban lítium-polimer 

akkumulátort használnak (katód: lítium-kobalt-

oxid, anód: grafit, elektrolit: lítium-

hexafluorofoszfát).  

Egy ilyen akkumulátor adatai: 

tömeg:  50 gramm 

kapacitás:  3000 mA h 

névleges feszültség:  3,6 V 

belső ellenállás: 40 mΩ 

hőkapacitás:  100 J/°C 

 

(a) Mennyi energiát tárol a feltöltött akkumulátor? Az eredményt adja meg W h (watt óra) és 

kJ egységben is. (3 pont) 

(b) A feltöltött akkumulátorban belső zárlat keletkezik. Mekkora rövidzárlati áram és 

teljesítmény alakul ki? (3 pont) 

(c) A rövidzárlati teljesítménnyel számolva, mennyi idő alatt melegszik föl az akkumulátor 

30°C-ról 180°C-ra (ez a lítium olvadáspontja)? A melegedés közben az akkumulátor és 

környezete közt kialakuló hőcserét hanyagolja el. (4 pont) 

 

 

 


