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Beküldési határidő:

        2015. december 4.     

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.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont)
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1 g/cm3 2 coll 120 hℓ

0,36 km/h 750 000 mℓ 0,1 óra

640 ℓ 4 000 cm3 2,5 ha

5·108 µm 0,2 kV 3600 cm/h

0,25 ár 27Co 0,4 N/mm

2.  A mellékelt grafikon három mozgó test által
megtett  utat  ábrázolja  az  idő  függvényében.
Jellemezd mindhárom test mozgását és határozd
meg a sebességeket km/h-ban!                 10 pont

3.   Egy 10 cm élhosszúságú jégkockába belefagyott egy 100 milliliter térfogatú tömör vasgolyó. Mennyi a
kocka átlagsűrűsége? A jég sűrűsége 900 kg/m3, a vasé  7800 kg/m3 .                                         10 pont

4. Egy pontszerű zsíros kenyérre  két, egyenként 10 N nagyságú erő hat. Mekkora az eredő erő, ha az
erők iránya egymással 60 fokos szöget zár be? Készíts rajzot is!  Mennyivel csökkenne az eredő erő, ha az
erők által bezárt szög 90 fok lenne? Mikor lenne legnagyobb az eredő erő?

A megoldást a pótlapra írd!   15 pont



5. A mellékelt ábra szerint egy asztalon elhelyezünk két
síktükröt  egymásra és  az asztalra  is  merőleges  helyzetben.
Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt
bocsátunk úgy, hogy mindkét tükröt csak egyszer érintse a
fénysugár. Hogyan kell elhelyezni az asztalon egy harmadik
síktükröt  (mennyi  az  első  és  harmadik  tükör  által  bezárt
szög),  hogy  az  arról  visszavert  fény  a  lézerceruza  beeső
fényével 60 fokos szöget zárjon be? Bizonyítás.         10 pont

6. Figyeld meg a következő ampermérő skáláját. Mekkora áramerősségnek felel meg az ampermérő egy
beosztása, ha a csatlakozókat az AD, majd a BD, végül az DC pontokba csatlakoztatjuk? Add meg az
értékeket  amperben  és  milliamperben  egyaránt!  Mi  a  jelentősége
annak,  hogy  a  nullás  a  beosztás  középen  található?  Mekkora
maximális áramerősséget mér ez az ampermérő?                     10 pont

7.   Adva van egy szép, szabályos, henger alakú hordó. Hogy tudnád a hordót  pontosan  félig tölteni
vízzel, ha semmilyen mérőeszközt, vagy más tárgyat nem használhatsz, csupán egy ismeretlen térfogatú
vedret és vizet? 15 pont

8. Gyakorlati  feladat:  Rendelkezésedre  álló  eszközök:  tolómérce  (subler),  a  VII.  osztályos
Fizikaland munkafüzet , beosztásos vonalzó. Feladatok (15 pont gyűjthető):
a)  Határozd  meg, és  mm-ben  három  tizedes  pontossággal  add  meg  a  munkafüzet  egyetlen  belső
lapjának átlagos vastagságát 
b) Határozd meg  annak a 201mm széles és  kétszer olyan hosszú  téglatestnek a maximális magasságát,
amelynek  teljes  felszínét be lehetne burkolni a füzet belső lapjait felhasználva. Gondolatmenetedről,
mérési  eredményeidről  számolj  be  maximum egy A4-es  lapnyi  terjedelemben!  Törekedj  a  világos,
érthető, szabatos megfogalmazásra. Dolgozatod ne egyezzen szóról szóra osztálytársad dolgozatával! 


