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

megoldania. Azoknak a tanulóknak, akik nem gimnáziumi rendszerben tanulnak fizikát, 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., 9., 11. (40 pont) 

A. 1., 2., 8., 16. (55 pont) 
10. osztály 3., 8., 10., 13. (55 pont) 

11. osztály 6., 7., 14., 17. (70 pont) 

12. osztály 4., 5., 12., 15. (65 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! 
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1. A következő tesztfeladatok bevezető mondatai után négy-négy állítást közlünk. Állapítsa 

meg, hogy melyik az igaz és melyik a hamis állítás. Ha igaznak (helyesnek) ítéli meg valamelyik 

választ, akkor írjon az állítás előtti pontsorra (a kis fekete kör elé) I betűt, ha pedig hamisnak 

(hibásnak) gondolja, akkor írjon a pontsorra H betűt! Minden jó válasz egy-egy pontot ér. (20 

pont) 

 

1.1. Egy testet függőleges rugóra akasztunk, s alatta, egy cérnával 

hozzákötve egy másik, eltérő tömegű test lóg. Melyik test gyorsulása lesz 

nagyobb, amikor a cérnát elvágjuk? 

……  Lehetséges, hogy a felső test gyorsulása nagyobb. 

……  Egyenlő nagyságú (csak ellentétes irányú) a gyorsulásuk. 

……  A kisebb tömegű test a gyorsulása lesz nagyobb. 

……  Biztos, hogy az alsó test a gyorsulása lesz nagyobb. 

 

1.2. Külsőre minden tekintetben két egyforma fém rudat tartunk a jobb és bal kezünkben. Ha 

közelítjük egymáshoz a két fém rudat, akkor vonzást tapasztalunk.  

……  Biztos, hogy legalább az egyik rúd mágneses. 

……  Lehetséges, hogy mindkét rúd mágneses.  

……  Lehetséges, hogy egyik rúd sem mágneses. 

……  Biztos, hogy mindkét rúd mágneses. 

 

1.3. A termoszban levő 0 °C-os vízbe 0 °C-os jeget dobunk. Mi történik? 

……  Halmazállapot-változás. 

……  Hőmérséklet-változás. 

……  Folyadékszint-emelkedés. 

……  Nem történik semmi. 

 

1.4. Kötélen tartva teljesen vízbe merítünk azonos térfogatú vas- 

és alumíniumhasábot. 

……  A két hasábra ugyanakkora felhajtóerő hat.  

……  A vashasábra nagyobb felhajtóerő hat, mint az alu- 

 míniumhasábra.  

……  A két hasábot ugyanakkora erővel tartjuk a víz alatt. 

……  Az alumíniumhasábot kisebb erővel tudjuk a vízben tartani, mint a vashasábot. 
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1.5. Hogyan változik a műszerek által mutatott feszültség, illetve 

áramerősség a kapcsoló zárásakor, ha az ampermérő és az áramforrás 

belső ellenállása zérus? 

……  A feszültségmérő műszer ugyanannyit mutat. 

……  Az áramerősség-mérő műszer nagyobb áramerősséget jelez. 

……  A feszültségmérő műszer kisebb feszültséget mutat. 

……  Az áramerősség-mérő műszer ugyanannyit mutat. 

 

 

 

2. Egyenes vonalú pályán állandó gyorsulással mozgó test sebessége 2 perc alatt a kezdeti 

érték ötszörösére nőtt. Eközben a test 216 m utat tett meg.  

(a) Mennyi volt a test kezdősebessége? (b) Mennyi volt a gyorsulás? (10 pont) 

 

 
 

 

 

3. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

liftben tartózkodók az útjuk során baj nélkül 

elviselnek 2,5 m/s2 gyorsulást. Ha a lift a 

teljes út időtartamának negyedéig 

egyenletesen gyorsul, a fél időtartamig tartja 

a sebességét, majd egyenletesen lassul, akkor 

milyen magasságig lehet vele eljutni 1 perc 

alatt? (10 pont) 

 

 

 

4. Adott két, a vízszintessel egyformán  = 22,5° hajlásszöget bezáró lejtő. Egy kötelet 

helyezünk a lejtőkre, szimmetrikusan. A kötélnek egy része nem érintkezik a lejtővel. 

Legfeljebb a kötél hányadrésze lehet ez? A kötél és a lejtő között a tapadási súrlódási 

együttható 0,8. (20 pont) 
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5. Az asztalon van egy 

L = 30 cm hosszúságú 

szívószál, ennek C-vel jelölt 

közepébe egy ólomgolyó van 

beragasztva. A szívószál 

tömege elhanyagolható az 

ólomgolyó tömege mellett. A 

szívószál és az asztallap 

közötti súrlódás 

elhanyagolható. 

 

A szívószálat hosszirányban 

v = 1 m/s sebességgel lelökjük 

a vízszintes asztallapról. 

g = 10 m/s2. 

 

A t = 0 pillanatban a szívószál közepe éppen az asztallap szélén van (lásd a fölső ábrát).  

a) Mennyi idő múlva hagyja el a szívószál hátsó vége az asztallapot (lásd az alsó ábrát)? 

(10 pont) 

 

b) Az elhagyás pillanatában mekkora szöget zár be a szívószál a vízszintessel (az x 

tengellyel)? (2 pont) 

 

c) Az elhagyás pillanatában mekkora szöget zár be a szívószál közepének sebessége (u) a 

vízszintessel (az x tengellyel)? (3 pont) 

 

 

 

6. Béla és Cecília bungee jumpingozni 

szeretnének. Már megszerezték a kötelet egy 

100 méter magasságból történő ugráshoz. A 

kötél tökéletesen követi a rugók erőtörvényét, 

és nyújtatlan hossza 40 méter, ami úgy van 

méretezve, hogy ha Cecília (akinek tömege 

50 kg) ugrik vele, akkor őt 16 méterrel a 

talajszint fölött állítja meg. 

Mivel Béla tömege jelentősen nagyobb 

(80 kg), attól tartanak, hogy ő ugyanebben az 

elrendezésben már nem állna meg a talaj 

fölött, ezért azt találják ki, hogy a kötelet félbehajtják, és így, fele hosszúságú, de lényegében 

kétszer akkora keresztmetszetű kötéllel fog ugrani.  

 

Milyen magasságban fog megállni Béla az ugrás végén? Béla és Cecília testmagassága 

elhanyagolható az ugrásban szereplő többi mérethez képest. (20 pont) 
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7. Egy m = 1000 kg-os felvonókast L = 10 m hosszú drótkötéllel 

emelünk föl az ábra szerint. A kötél felső vége egy 100 mm átmérőjű 

(R = 50 mm) dob palástjához van erősítve, erre csavarodik föl. A kötél 

átmérője elhanyagolható a dobé mellett. A kötél tömege elhanyagolható 

a kasé mellett, és 1000 N húzóerő hatására 2 mm-rel nyúlik meg 

(D = 500 N/mm). A kas a talajon van, a kötél kifeszült (függőleges) 

állapotban van, de a kötélerő elhanyagolható. 

 

A dob a t = 0 pillanatban β = 1 rad/s2 szöggyorsulással kezd forogni, 

miközben a kötél fölcsavarodik rá. A dob és a kötél közötti súrlódást és 

a légellenállást hanyagolja el, g = 10 m/s2 értékkel számoljon. 

 

a) Mikor kezd el emelkedni a kas? (5 pont) 

 

b) Mennyi munkát végzett a dobot hajtó villanymotor a kas elemelkedési pillanatáig? (3 pont) 

 

c) Mekkora a villanymotor átlagos teljesítménye ez alatt az idő alatt? (2 pont) 

 

d) Mekkora a villanymotor maximális teljesítménye ez alatt az idő alatt? (5 pont) 

 

 

 

8. Egy villanymotor meghajtású autó 

áramellátását hidrogén 

tüzelőanyagcella biztosítja.  

 

a) 1 kg hidrogénből 17 kW óra 

villamos energia állítható elő 

tüzelőanyagcellával. Mennyi 

villamos energiát állít elő a 

tüzelőanyagcella 5 kg hidrogénből? 

Az eredményt MJ-ban is adja meg. 

(5 pont) 

 

b) Egy tüzelőanyagcellás autó 

hidrogéntartájának térfogata 100 liter. A tartályban 5 kg nagynyomású hidrogéngáz van. A 

hidrogéngáz sűrűsége 0°C-on és 101,3 kPa nyomáson: 0,090 kg/m3. Mekkora a 

hidrogéngáz nyomása a tartályban? Az eredményt bar egységben is adja meg! (5 pont) 

 

c) Ennek a tüzelőanyagcellás autónak a villanymotorja 90 km/óra sebességnél 15 kW 

teljesítményt vesz föl. Mekkora távolságot tud megtenni 5 kg hidrogéngázzal, ha a 

sebessége 90 km/óra? (5 pont) 
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9. Egy p = 3 bar nyomásra fölfújt kerékpárgumi 

futófelülete s = 20 mm széles, D = 628 mm átmérőjű 

henger. (A légnyomás 1 bar, a gumiban a teljes nyomás 

4 bar.) 

 

A gumi öblös térfogata (a gumiban levő levegő térfogata) 

nem függ a terheléstől. A gumifal merevségét hanyagoljuk 

el. A kerék forgási síkja függőleges, g = 10 m/s2. 

 

a) A hátsó kerékre nehezedő 60 kg terhelés hatására 

mekkora támasztófelületen érintkezik a gumi a vízszintes, 

sík, szilárd úttesttel? (4 pont)  

 

b) A támasztófelület 20 mm széles téglalap. A terhelés hatására mekkora a gumi legnagyobb 

benyomódása? (6 pont) 

 

 

 

10. Nyári kánikula idején a Mézga család strandra látogat. Kriszta — mivel vigyáz a 

vonalaira — vesz egy vegán, mindenmentes jégkrémet, azonban azt rögtön a kibontása után 

véletlenül beleejti a termálmedencébe. 

 

A jégkrém pálcikás, mind a pálcika, mind 

a jégkrém egyenletes keresztmetszetű, 

hossztengelyük egymással párhuzamos. 

A pálcika sűrűsége 2 g/cm3, 

keresztmetszete 40 mm2, hossza 15 cm. 

A pálcika egyik oldalt kinyúlik a 

jégkrémből, a másik irányban pontosan 

végig ér a jégkrém anyagán, melynek 

sűrűsége 0,6 kg/liter, keresztmetszete 

15 cm2 (ez nem tartalmazza a pálcika 

keresztmetszetét) és hossza eredetileg 

10 cm. 

 

A jégkrém pont úgy esik a vízbe, hogy a pálcika függőlegesen lefelé áll ki a jégkrémből, ezt 

az állását meg is tartja, a jégkrém pedig az alja felől kezd el olvadni, keresztmetszete 

mindvégig az eredeti marad. 

 

Aladár az adatokból rögtön megmondaná (egy forintért), hogy mennyi (milyen hosszúságú) 

van még a jégkrémből a pálcikán, amikor elsüllyed a vízben. 

 

Mennyi Aladár eredménye? (10 pont) 
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11. A folyadékok sűrűségének mérésére 

használt sűrűségmérő (areométer) 

skálabeosztással ellátott vékony, zárt üvegcső, 

amelynek alsó, kiszélesedő ürege nehezékkel 

van töltve.  

Az ismeretlen sűrűségű folyadékot 

mérőhengerbe kell önteni, és ebbe kell 

belehelyezni a sűrűségmérőt. A sűrűségmérő 

merülési mélységéből meghatározható a 

folyadék sűrűsége, ez a folyadékfelszín 

magasságában a sűrűségmérő skálájáról 

olvasható le. 

Egy sűrűségmérő méréstartománya 

ρ1 = 1 g/cm3, ρ2 = 0,9 g/cm3. A 

méréstartományhoz tartozó skála hossza 

s = 10 cm, a sűrűségmérő folyadékfelszínnel 

érintkező szárának átmérője d = 0,7 cm. 

 

Mekkora a sűrűségmérő tömege? (10 pont) 

 

 

 

12. Egy alul nyitott, téglatest alakú búvárharangot víz 

alá nyomnak le. A búvárharang belső alapterülete 15 m2, 

magassága 2 m, tömege 21,5 tonna. A külső levegő 

nyomása 105 N/m2. A harang anyagának sűrűsége 

7,8 kg/dm3. a hőmérséklet állandó. Milyen mélységbe kell 

a búvárharang száját lenyomni ahhoz, hogy éppen 

lebegjen? A harangban levő levegő tömegét hanyagoljuk 

el! (15 pont) 

 

 

 

13. Az alábbi kép egy gázrugó hosszmetszeti ábrája. Az erőt egy 50 mm2 keresztmetszetű 

rúdról lehet levenni, ami a gázrugó belsejében egy dugattyút mozgat. A dugattyú a 

nagynyomású gázzal (általában nitrogénnel) töltött hengert (belső keresztmetszete 500 mm2) 

két részre osztja. A dugattyún egy kis átmérőjű nyílás található, így az nem szigeteli el 

teljesen egymástól a két oldal gázterét, de lassítja a gáz átáramlását közöttük (ennek 

köszönhető, hogy a gázrugóra helyezett teher fékezett módon süllyed). Ebben a példában 

olyan gázrugó szerepel, aminek két oldalán kellő idő elteltével teljesen kiegyenlítődnek a 

nyomások (más típusoknál a kiegyenlítődés egy bizonyos nyomáskülönbségen túl nem 

folytatódik). A rúd kinyomott állásánál a gáz nyomása 50 bar, ekkor a dugattyútól balra eső 

gáztér hossza 10 mm (ezt egy, a gázrugó háza és a rúd között alkalmasan kialakított 

megtámasztás biztosítja), a jobbra esőé 120 mm. Mekkora erővel lehet ebben az állásban a 

rudat benyomni? A rúd 100 mm-es betolása után mekkora lesz a gáz nyomása? Mekkora 

erővel lehet a rudat ebben az állásban tartani? A légköri nyomás 100 kPa, a hőmérséklet 

állandó. (20 pont) 
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14. 1 1 p bar , 
3

1 0,2 mV  , 

1 22 CT    adatokkal jellemzett 

ideális gázt úgy viszünk át a 

2 0, 25 p bar , 
3

2 0,8 mV  , 

2 22 CT    adatokkal jellemzett 

állapotba, hogy a p-V diagramon az 

állapotot megadó pont mindvégig 

egy egyenesen halad. Mennyi a 

folyamat során a legmagasabb 

hőmérséklet? (20 pont) 

 

 

 

15. A DNS kettős spirál alakú óriásmolekula, melynek spiráljaiban egymás után következő 

ún. bázisok sorrendje hordozza a genetikai információt. A DNS-ben négyféle bázis (adenin, 

timin, guanin, citozin) szerepelhet, és fontos kikötés, hogy a két spirálon egymással szemben 

csak meghatározott kombinációk lehetségesek: adeninnel szemben csak timin, guaninnal 

szemben csak citozin helyezkedhet el (részben ez teszi lehetővé a DNS kettéosztódását két — 

majdnem pontos — másolatra). 

 

Az alábbi két ábra egy-egy egymással szemben elhelyezkedő timin–adenin (T–A), ill. 

citozin–guanin (C–G) bázispárt ábrázol. Jól látható, hogy az egymáshoz méretben jól 

illeszkedő O···H—N, N—H···N és O—H···O-kombinációk elhelyezkedése adja meg a 

magyarázatot az T–A, ill. a C–G bázispárok kizárólagosságára (a „···”-tal jelölt helyen fellépő 

kölcsönhatás neve hidrogénhíd-kötés). 

 

Határozd meg, hogy mekkora eredő erőt fejt ki egymásra az adenin és a timin, valamint a 

guanin és a citozin! Vonzók vagy taszítók ezek az erőhatások? A töltések egymásra hatását 

elég csak az O···H—N, N—H···N illetve O—H···O-kombinációkon belül figyelembe venni. 

ezek a kombinációk egymással párhuzamosak is. Az ábrán minden + és – jel egy-egy 

protonnyi, ill. elektronnyi töltést jelent. Mind az O—H, mind a N—H-kötéstávolság 

0,110 nm. (15 pont) 

dugattyúrúd vezeték

dugattyú-

egység

cső

tömítés

nyílás

végdugó

sűrített

nitrogén
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16. Mekkora áramot jelez az árammérő, ha a feszültségforrás 4,5 V elektromotoros erejű és 

4 Ω belső ellenállású? (10 pont) 

 
 

 

timin adenin

citozin

guanin
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17. Egy áramforráson átfolyó áramerősség és a kapcsain mért feszültség közötti 

összefüggés: 
2

0

0 1 









U

U
II ,        ahol        A60 I ,         V6,00 U . 

Az I(U) függvény képe ellipszis. (A szilícium egykristályos napelemek jelleggörbéje ehhez 

hasonlít.) 

 
a) Mekkora R ellenállású fogyasztót kell az áramforrásra kapcsolni ahhoz, hogy a fogyasztó a 

legnagyobb teljesítményt vegye ki az áramforrásból? (10 pont) 

 

b) Mekkora a kivehető legnagyobb teljesítmény? (5 pont) 

 

A feladat megoldásához használja ki, hogy a negyedkörbe írt maximális területű téglalap 

négyzet alakú. 

 


