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Beküldési határidő: 

 2016. március. 5.      

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.   a) Mi történik a légnyomással, ha napsütéses idő esősre változik? Magyarázd a változás okát!    5 pont 
       
 

     b) Hogyan változik a 0 
o
C-os víz szintjének a helyzete az edényben, ha a benne úszó 0 

o
C-os jég 

 elolvad? Indoklás.                5 pont 
 
 
 

2.    Dinamóméterre függesztve egy kicsi tömör gumilabdát a mérőműszer 0, 24 N erőt mér. Ha vízbe 

eresztjük a labdát, a dinamóméter 0,16 N erőt mutat. Mekkora a labda anyagának a sűrűsége? (g=10N/kg)

                           10 pont 
   
 

                                         
    

3.    A képen egy mindkét végén nyitott U-alakú csövet láthatunk, benne két 

egymással nem keveredő folyadékkal. A lilás színű (sötétebb) folyadék 

kálium-permanganáttal színezett víz, a bal oldali folyadék ismeretlen. 

Határozzuk meg az ismeretlen folyadék sűrűségét, és ha sikerül, 

sűrűségtáblázat segítségével az anyagát, ha a víz sűrűsége 1 g/cm
3
!       10 pont 

 

 

 

 

 

 

4.   Egy hajó 2 km széles, nagyon magas, párhuzamos falú tengerszorosban halad a falakra merőlegesen 36 

km/h sebességgel. A hajóról leadott rövid hangjelzés visszhangját a hajón utazók kétszer hallják. A hang 

sebessége levegőben 340 m/s. Mennyi idő telik el a két hangvisszaverődés észlelése között, ha a hang 

kibocsájtásának pillanatában a közelebbi parttól 600 m-re vannak, és a hajó a távolabbi part felé halad?     

                                 10 pont 

 

 

 

 



5. a) Fából készült csónak úszik a vízen. Esik az eső, a csónak megtelik vízzel. Mi történik, ha lyukat 

fúrunk a csónak fenekébe?          

 

 

 b) Egy hajó a part közelében horgonyoz. Oldaláról 10 fokú kötélhágcsó lóg a vízbe. A fokok 

egymástól 30 cm-re vannak, s az utolsó fok éppen a víz színéig ér. A tenger csendes, csak a kezdődő 

dagály mozgatja a víztükröt. A dagály óránként 15 cm-rel emeli a víz szintjét. Mennyi idő múlva kerül 

víz alá a hágcsó harmadik foka?                                       15 pont
                                     
 

 

6.  8,9 g/cm
3
 sűrűségű rézből készült, 445 N súlyú, belül üres, zárt gömb félig elmerülve úszik a 

vízen. 

a)   Elmerül-e a gömb, ha félig megtöltjük vízzel és ezután zárjuk le? Válaszodat számolással igazold! 

b)   Hány liter vizet kellene a gömbbe tölteni ahhoz, hogy lebegjen a vízben ha g=10 N/kg?            15 pont 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

7.    Egy edény alján kis peremmel rendelkező kör alakú nyílás van. Erre a peremre nyomjuk rá az a = 10 

cm élű, ρfa = 600 kg/m
3
 sűrűségű fakockát. Miközben a kockát lefelé nyomjuk, 

annyi vizet öntünk az edénybe, hogy a kocka felső lapját h = 5 cm magas 

vízoszlop borítsa. Ha ezután elengedjük a kockát, az nem emelkedik fel a 

vízben.  Legalább mennyi az edény alján lévő nyílás sugara? Adott a víz 

sűrűsége:  ρvíz = 1000 kg/m
3
.                             15 pont  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Gyakorlati feladat:  Keress három egyforma keresztmetszetű, ugyanolyan anyagból készült befőttes 

gumit, az egyik legyen pontosan kétszer olyan hosszú, mint a másik, és feleakkora, mint a harmadik. Találj 

ki egy módszert a gumik rugalmassági állandójának meghatározására, és határozd meg mindhárom gumi 

állandóját. Hasonlítsd össze a három eredményt! Gondolatmenetedről (írd le a mérés elméleti hátterét), 

mérési eredményeidről és következtetéseidről számolj be maximum egy A4-es lapnyi terjedelemben! 

Törekedj a világos, érthető, szabatos megfogalmazásra. Dolgozatod ne egyezzen szóról szóra 

osztálytársad dolgozatával!  A megoldást pótlapra írd!                   (15 pont)        


