
    Alfa és omega
       

      

    
   

   
     

1. Végezd el az átalakításokat! (15 pont)

Mérési 
eredmény

A mérési 
eredmény 
NMR-ben

600 g/cm3

108 km/h

400 ℓ

1500 KWh

0,5 ár

2.    A parajdi sóbányában robbantást végeznek.
robbantást végző Feri bácsi legfennebb 
kicsit ). Legalább mekkora legyen a gyújtózsinór ahhoz, hogy Feri 
a 30 méterre található fedezékig, mielőtt a láng eléri a robbanóanyagot? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Egy tejfölös-fokhagymás lángosra egyidejűleg hat k
változhat a lángosra ható eredő erő? Sz
olyan közbeeső értékét, amikor a két erő 
rajzot mind a négy esetben! (10 pont)

4. Egy elhanyagolható hőkapacítású kaloriméterbe 4
öntünk. Mi látható az edényben a hőegyensúly beállta után? (Adottak: c
4185 J/kg∙K, λo jég = 330 kJ/kg) (10 pont)
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(15 pont)

Mérési 
eredmény

A mérési 
eredmény 
NMR-ben

Mérési 
eredmény

3 LE (lóerő) 200 hℓ

4,5 atm 3 óra

45 000 cm3 27 000 cm2

400 mA 86,4 km/nap

27Co 0,4 kN

robbantást végeznek. Gyújtózsinóron a láng 0,5 m/s sebess
legfennebb 7,2  km/h sebességgel tud szaladni (öregecske

). Legalább mekkora legyen a gyújtózsinór ahhoz, hogy Feri bácsinak esélye legyen eljutni 
a 30 méterre található fedezékig, mielőtt a láng eléri a robbanóanyagot? (10 pont)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

fokhagymás lángosra egyidejűleg hat két, 6-6 N  nagyságú erő. Milyen értékek között 
változhat a lángosra ható eredő erő? Számítsd ki ennek az erőnek a minimális, a maximális és két

közbeeső értékét, amikor a két erő egymással 60o-os, illetve 120o-os szöget zár be! K
(10 pont)

ató hőkapacítású kaloriméterbe 4 kg  -10 Co-os jeget és 3 liter 80 C
öntünk. Mi látható az edényben a hőegyensúly beállta után? (Adottak: cjég = 2090 J/kg

(10 pont)                                     - a feladatot a pótlapon oldd meg

A versenyző adatai

Név: ________________________
Iskola: ______________________
Helység: _____________________
Felkészítő tanár: ______________

Tartsd be a beküldési határidőt
akkor használj pótlapot, ha a megoldás 
semmiképp nem fér be a kihagyott hel
Tervezd meg a megoldást

                              

A mérési 
eredmény 
NMR-ben

/s sebességgel terjed, a
öregecske már egy 

bácsinak esélye legyen eljutni 
(10 pont)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

N  nagyságú erő. Milyen értékek között 
a minimális, a maximális és két

szöget zár be! Készíts 

os jeget és 3 liter 80 Co-os tiszta vizet 
= 2090 J/kg∙K, cvíz = 

a feladatot a pótlapon oldd meg! -     

ző adatai

: __________________________
______________

: _______________________
: _________________

üldési határidőt! Csak 
pótlapot, ha a megoldás 

semmiképp nem fér be a kihagyott helyre. 
Tervezd meg a megoldást! Írj olvashatóan!



5. A mellékelt grafikon egy mozgó jármű
Jellemezd a jármű mozgását! (2p) Hat
ban) a jármű sebességét az indulástól számított 
35., és 45. percben! (5 p) Mekkora a jármű
számított átlagsebessége? (3 p)

______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________

6.    Egy rugó 40 cm-rel való megnyújtására 
meg a rugó 10 cm-rel?    (10 pont)

______________________________________________

____________________________________________________

7.   Az ábrán látható szürke területet 1,2 cm

kerámialapokkal burkolták. Mennyi a

ha azok tökéletesen érintkeznek egymással

8. Lombik Béni először azonos tömegű (200
illetve alkoholt töltött össze egy
átlagsűrűségét. A térfogatveszteségektől eltekintünk. A víz sűrűsége 1
800 kg/m3 . (10 pont)

9.  Bizonyára hallottad már,   hogy ha
része a víz alatt található (a jég sűrűsége 900 kg
darabnak éppen fele merül bele a vízbe, ha a s
fél literes műanyagpalack, víz és beosztásos vonalzó. Kizárólag ezeknek az eszközöknek a segítségével 
határozd meg a ceruza tömegét! Írd le a gondolatmenetet, végezd el a mérést, ered
be! A víz sűrűségét veheted 1000 kg

ékelt grafikon egy mozgó jármű által megtett utat ábrázolja a mozgásid
p) Határozd meg (km/h-

égét az indulástól számított 7., 12., 20., 
Mekkora a jármű teljes útra 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

megnyújtására 24 J  munkát kell fordítani. Mekkora munkával 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

területet 1,2 cm vastag, 2 g/cm3 sűrűségű 

burkolták. Mennyi az össztömege a lerakott lapoknak,   

ökéletesen érintkeznek egymással? (10 pont)

          

először azonos tömegű (200-200 g), utána pedig azonos térfogatú (200
öltött össze egy-egy pohárba. Határozzátok meg mindkét esetben a keverék 

átlagsűrűségét. A térfogatveszteségektől eltekintünk. A víz sűrűsége 1000 kg/m3, az alkohol

ha   egy  jégdarab úszik   a vízen, 1/10-ed része a
ég sűrűsége 900 kg/m3, a vízé 1000 kg/m3). Egy vízbe 

darabnak éppen fele merül bele a vízbe, ha a sűrűsége 500 kg/m3. Rendelkezésedre áll egy 
fél literes műanyagpalack, víz és beosztásos vonalzó. Kizárólag ezeknek az eszközöknek a segítségével 

rd le a gondolatmenetet, végezd el a mérést, ered
kg/m3 – nek. (15 pont)     – a megold

által megtett utat ábrázolja a mozgásidő függvényében. 

________________________________________________________________

___________________________

munkával nyújtható

_____________________________

_______________________________

          4,5 m 

(200-200 cm3) vizet   
egy pohárba. Határozzátok meg mindkét esetben a keverék 

, az alkohol sűrűsége 

észe a víz felett, 9/10-ed  
). Egy vízbe tett száraz fenyőfa 

. Rendelkezésedre áll egy ceruza, egy 
fél literes műanyagpalack, víz és beosztásos vonalzó. Kizárólag ezeknek az eszközöknek a segítségével 

rd le a gondolatmenetet, végezd el a mérést, eredményeidről számolj 
a megoldást pótlapra írd! –


