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Tartsd be a beküldési határidőt! Csak
akkor  használj  pótlapot,  ha  a  meg-
oldás semmiképp nem fér be a kiha-
gyott  helyre.  Tervezd  meg  a  megol-
dást! Írj olvashatóan!

1.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont)

760 Hgmm = ....................   Pa 1cal= ........................................J 1 atm= .................................Pa

1 Torr = ................................Pa 2000 kcal = ...............................J 1 Hgmm = .......................N/m2

760 Torr = ............................Pa 50 m/s = .............................km/h 22,4 m3 = …..............................ℓ

600 g/ℓ=..........................kg/m3 50 bar = …..............................Pa 50 LE = …...............................W

2.    Egy befőttes üvegbe, amelynek tömege üresen 213 g, pontosan 8 dℓ víz fér el, ha színültig töltjük.
Ha olajjal töltjük színültig ezt az üveget, tömege 821 g. Mennyi az olaj sűrűsége? Hányszor nagyobb a
hidrosztatikai nyomás az edény alján amikor vízzel van tele annál, amikor olajjal van színültig?          

                         10 pont
  

 

3.   Berci  a nyári vakációban biciklivel 15 km/h átlagsebességgel tette meg a Barót-Felsőboldogfalva
közti 45 km-es utat. Apukája a régi Trabanttal ugyanezen az útvonalon 45 km/h-s átlagsebességet tudott
kihozni. Mennyivel indult későbben az apa Barótról, ha 20 perccel hamarább ért Boldogfalvára, mint
Berci?                         10 pont

4. Egy edény színültig van vízzel. Mikor folyik ki több víz az edényből: ha 0,2 kg tömegű, 900 kg/m3

sűrűségű jeget, vagy ha 540 g tömegű 2,7 g/cm3 sűrűségű alumíniumdarabot teszünk bele? Indoklás.         
              10 pont



5. a) Nyáron jólesik egy pohár hideg üdítő. Ha azt szeretnéd, hogy minél jobban lehűtsd az üdítőt, és
ugyanakkora tömegű 0 Co-os jég illetve víz áll rendelkezésedre, melyiket tennéd bele? Miért?

b) A literes  üvegben 4 dℓ 80 Co-os víz van. Az üvegbe addig töltöm a csapról a 15 Co-os vizet, amíg
teljesen tele lesz. Mennyi lesz a keverék hőmérséklete? A hőveszteségektől eltekintünk.               10 pont

6. a)  Két teljesen egyforma vizespohár csordultig van töltve vízzel. Az egyikben egy fadarab is
úszik a víz felszínén. Egyenlő karú mérlegre helyezve a két poharat, melyik oldal fog lebilleni?
       b)  Két teljesen egyforma vizespohár azonos  mennyiségű vizet tartalmaz és egy egyenlő karú
mérlegen egyensúlyban van. Ha az egyik pohárban lévő vízbe beledugom az ujjam (de nem érek sem a
mérleghez, sem a pohárhoz) megbomlik az egyensúly? Indokold a választ! Próbáld ki a jelenséget!

                         10 pont

7. Egy vattacukorárus gázpalackjában 0,5 kg gáz van. Mennyi 20 °C-os kristálycukorból tud ezzel
vattacukrot készíteni, ha a gépe 20 %-os hatásfokú? A gáz égéshője 33 000 kJ/kg, a cukor olvadáshője
60 kJ/kg, olvadáspontja 160 °C, fajhője 1,2 kJ/kgK .                          10 pont

8. Egy 80 kg össztömegű síző 20 m magas lejtő tetejéről lecsúszva 15 m/s sebességgel ér a lejtő aljába.
Határozd  meg  a  síző  kezdeti  és  végső  energiáját,  valamint  a  súrlódás  miatt  bekövetkező
energiapazarlást. Mekkora tömegű 0 Co-os havat lehetne megolvasztani az elpazarolt energiával, ha a hó
olvadáshője 340 kJ/kg? Be lehetne-e törni ennyi hóból gyúrt hógolyóból  a szomszéd házának ablakát?
Véleményedet támaszd alá egy mondatban!  - a feladatot pótlapon oldd meg!-              10 pont

9.     Gyakorlati feladat: Szükséged van 8 db. azonos tömegű és hőmérsékletű jégkockára, edényre,
forrásban lévő vízre. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy azonos mennyiségű, kb. 100 Co-os forrásban lévő
vizet hogy lehet jobban lehűteni: úgy, hogy várunk 10 percet, utána beleteszünk 4 jégkockát, majd addig
várunk, amíg azok elolvadnak, vagy úgy, hogy az elején beletesszük a négy jégkockát, majd amiután
elolvadtak, még várunk 10 percet? Mérési eredményeidet foglald táblázatba, észrevételeidet fogalmazd
meg, majd  próbáld megmagyarázni a kísérleti eredményeket maximum egy A4-es oldal terjedelemben.

                                      15 pont


