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Beküldési határidő:
    2015. március. 31.     

A versenyző adatai

Név: __________________________

Iskola: _________________________

Helység: _______________________

Felkészítő tanár: _________________

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.   Töltsd ki a táblázatokat! Vigyázz a mértékegységekre (15 pont)
Áramerősség Feszültség Ellenállás Erő Felület Nyomás

2 A 40 V 600 N 10 m2

0,02 kA 220 V 6000 N 20 000 cm2

30 mA 6 V 1000 N 10000 N/m2

 25 mA 1,6 kΩ 2 kN 0,5 m2

100 V 2 kΩ 1 cm2 101300 Pa

2.   a) Hogyan változik a Torricelli-féle csőben a higanyoszlop magassága, ha a légnyomás csökken?
  

      b)  Amikor vizet húzunk fel a kútból könnyebb a vedret víz alatt emelni, mint kiemelni a vízből.
Miért?                          10 pont
  

 

3.   Elég hosszú, mindkét végén nyitott U alakú cső száraiban higany van. Az egyik szárba 6,8 cm
magasságú vízoszlopot töltünk. Mekkora lesz a két szárban a higanyszintek közti különbség?  Adott a
víz sűrűsége: 1 g/cm3, a higany sűrűsége: 13,6 g/cm3, valamint g=10 N/kg. Készíts rajzot is!  10 pont

4. Fizikarcsi mindig bosszantja Ilonkát, hogy valójában nagyobb a tömege, mint amennyit mutat a
mérleg. Igaza van Karcsinak? Miért? Ha Ilonka térfogata 50 liter, mennyivel mutat a mérleg kevesebbet a
valódi tömegnél? A levegő sűrűsége  1,3 kg/m3,  g =10 N/kg.         10 pont



5. a) A kertészek üvegházában akkor is melegebb van, mint a környezetében, ha nem fűtenek benne,
pedig mindenhol egyformán süt a nap. Miért?

b)  Nyaralók udvarán sokszor látni  egy magas állványra helyezve feketére festett fémhordót,
amelyre zuhanyrózsa és csap is van szerelve. Nem a legszebb látvány, az igaz... Mi a tulajdonos célja
ezzel?       10 pont

6.   Az alkohol sűrűsége 0,8 kg/l, a vízé 1 g/cm3.  Mikor lesz nagyobb a keverék sűrűsége: ha azonos
tömegű alkoholt és vizet keverünk össze, vagy ha azonos térfogatú alkoholt és vizet töltünk össze?   A
térfogatveszteségeket elhanyagoljuk. Válaszodat bizonyítsd!                               10 pont

                         

7. Hányféle képpen lehet egymással összekötni négy darab 2 ohmos ellenállást?  Készíts minden
esetben rajzot, és számítsd ki minden esetben az erdő ellenállást.  Melyik kapcsolás esetén folyna a
főágban a legnagyobb erősségű áram, ha a rendszerek sarkaira egy-egy 4,5 elektromotoros feszültségű,
0,25 ohm belső ellenállású laposelemet kapcsolnánk? Mekkora ez az áramerősség?

              A feladatot pótlapon oldd meg!-20 pont

8. Gyakorlati feladat:  Szükséged van 27 db kockacukorra, beosztásos vonalzóra, cérnára, olyan fél
literes műanyagpalackra,  amelynek középső része sima és hengeres  (Hargita gyöngye például),  vízre.
Mérés során kizárólag ezeket az eszközöket használhatod!
  a) Építs  a  kockacukrokból  egy kockát  és  határozd meg a  térfogatát,  majd  ennek  alapján
számítsd ki egy kockacukor átlagos térfogatát!

b) A cérna és a vonalzó segítségével határozd meg középtájon a palack kerületét,  majd a
mérési adataidból számítsd ki a hengered  alapterületét.
            c) Töltsd  féligen  felül  a  palackot  vízzel.  Oldd fel  a vízben  a  27  kockacukrot,  majd  a
térfogatkülönbségből is határozd meg egyetlen   kockacukor átlagos térfogatát! Van-e eltérés az a)  és  c)
pontokban  kapott  eredmények  között?  Magyarázd  meg  az  eltérés  okát!  Mérési  eredményeidről,
következtetéseidről számolj be maximum egy A4-es oldal terjedelemben.              15 pont


