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1.   Töltsd ki a táblázatot! (12 pont)
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54 54000 2 7200 27 7,5

9 9000 10 36000 0,9 0,25

540 540 ∙103 3 10800 180 50

2.   Egy 20 cm élhosszúságú, kocka alakú edénybe két liter vizet öntünk.
a) Milyen magasan lesz a víz szintje az edényben ? 
b) A vízbe 5 teljesen egyforma golyót helyezve, a vízszint 6 cm magasan lesz. Mekkora egy golyó
térfogata? Add meg az eredményt literben, m3-ben és cm3-ben is!           (13 pont)

V = 8000 cm3, h = V/S = 8000/400 cm = 5 cm
5∙Vgolyó = S∙(l-h), ahol l az új vízszint magasság. Innen Vgolyó=400 cm2∙1cm/5 = 80 cm3=0,08ℓ=0,00008 m3.

3. Egy 380 m hosszú hídra 260 m hosszú vonat hajt rá 36 km/h állandó sebességgel. Hány perc alatt ér
át a teljes szerelvény a hídon?           (10 pont)

A vonatnak10 m/s-os  sebességgel  640 métert  kell  megtennie,  hogy teljesen áthaladjon a hídon.
Ehhez t=640/10 s-ra, azaz 64 s-ra vagyis 1 perc 4 másodpercre van szüksége.

4.    Ubul  megfigyelte, hogy  a budapesti metrólejárat mozgólépcsőjén állva 1 perc alatt ér le a lépcső
aljára. Azt is megmérte, hogy ha a mozgólépcsőhöz viszonyítva 1 m/s sebességgel ő is halad lefele,
akkor 2/3 perc alatt ér le. Mennyi idő alatt érne le Ubul, ha a lefele mozgó  lépcsőn 2 m/s sebességgel
igyekezne lefele?                                   (12 pont)

Ha a metró hossza d és földhöz viszonyított sebessége v, akkor v = d/60s, v+1m/s = d/(60∙2/3)s , és
v+2m/s = d/t. Innen d = 120m, v = 2 m/s, t = 30 s.

5.    A víz sűrűsége 1000 kg/m3-szoktuk mondani. Ha jól belegondolunk, nem is  helyes ez a kijelentés.
Miért? Te hogy fogalmaznál?                                              (8 pont)

-A víz sűrűsége többek között függ a hőmérsékletétől  (4°C-on a legnagyobb)  és a benne oldott anyagok
mennyiségétől. 
-A tiszta, 4°C-os víz sűrűsége normál légköri nyomáson 1000 kg/m³. 

A versenyző adatai

Név: ___________________________
Iskola: __________________________
Helység: ________________________
Felkészítő tanár: __________________

Tartsd be a beküldési határidőt!  Csak akkor
használj pótlapot, ha a megoldás semmiképp
nem fér be a kihagyott helyre. Tervezd meg a
megoldást! Írj olvashatóan!



6.    A mellékelt  képen három teljesen egyforma rugó látható.  Az egyik
rugóra akasztott test 50 g tömegű. Mekkora a másik test tömege? Indoklás.
Meg tudnád határozni a rugóállandót? Miért?                                   (10 pont)

Az alakító erő egyenesen arányos az alakváltozással. Az ábrán mérésekkel
megállapítható, hogy a középső rugó megnyúlása kétszerese a jobb oldali
rugó megnyúlásának, így rá kétszer akkora alakító erő hat, tehát kétszer
akkora a ráakasztott test súlya. Két eset lehetséges: ha a jobb oldali test 50
grammos, akkor a bal oldali test 100 grammos, ha viszont a bal oldali test
50 grammos, akkot a jobb oldali test 25 grammos. Mivel a képről csupán a
megnyúlások aránya derül ki,  a megnyúlások tényleges nagysága nem, a
rugalmassági állandó nem határozható meg. 

7.      Vízszintes, havas  felületen 120 N vízszintes irányú húzóerő hatására 240 kg tömegű szán
állandó  sebességgel  csúszik.  Mekkora  a  hó  és  a  szán  közti  csúszó  súrlódási  együttható,  ha
g=10N/kg?  Készíts  rajzot  is,  a  szánra  ható  erők  feltüntetésével!  Mi  történik  a  szánnal,  ha
megszűnik a húzóerő? Miért?          (10 pont)

-     ábra  elkészítése;  G  =  2400  N;  Fs  =  μ•N;  N  =  G.  Mivel  a  szán  haladómozgási
egyensúlyban van (egyenes vonalú egyenletes mozgást végez) a rá ható erők eredője 0, így Fs =
Fhúzó, ahonnan  μ= 0,05.  Ha megszűnik a húzóerő,  a szánra vízszintes irányban csak a fékező
súrlódási erő hat, így lassulva mozog, míg meg nem áll.
8. Egy 0,4 m hosszú, állandó keresztmetszetű merev rúd fele 11,3 kg/ℓ sűrűségű ólomból, a másik
fele 7,8 kg/ℓ sűrűségű vasból készült.  Hol  kell a rudat alátámasztani,  hogy az vízszintes helyzetben
egyensúlyban maradjon? Készíts rajzot is. Dolgozz pótlapon!                            (10 pont)

Legyen a rúd hossza L, keresztmetszete S. A
súlypont az ólom felé tolódik el a közepétől
számítva  x  távolságra.  Egyensúly esetén az
O  forgáspont  két  oldalán  ható  erők
nyomatékainak  összege  meg  kell  egyezzen
(az alátámasztásban ható tartóerőt a rajzon
fel  sem  tüntettük,  annak  nyomatéka  0).
Vagyis:
Gólom1‧ (L/2 – x)/2 = Gvas‧ (L/4 +x)+Gólom2‧ x/2.
De: Gólom1 = m1‧g = ρólom‧S‧(L/2 – x)‧g ,  Gólom2 = m2‧g = ρólom‧S‧ x‧g , és  Gvas = mvas‧g = ρvas‧S‧L/2‧g
Behelyettesítés és a műveletek elvégzése után az első egyenlet 4‧x‧(ρólom+ ρvas) = L‧(ρólom -  ρvas) alakot
ölti.  Ugyanehhez az egyenlethez jutunk egyébként,  ha  már kezdetben a  Gvas‧  (L/4 +x)=Gólom‧(L/4- x)
egyensúlyi egyenletből indulunk ki. Így x = 1,83 cm, vagyis a rudat az ólom részének végétől számolva
18,17 cm-re kell alátámasztani.
9.        Gyakorlati feladat: narancs sűrűsége           (15 pont)

A  feladat  elvégzéséhez  szükséged  van  3  darab  narancsra,  2,5  N  méréshatárral  rendelkező
dinamóméterre (kérj a tanárodtól!), elhanyagolható tömegű apró műanyagzacskókra, kb. 2 dl-es pohárra,
vízre,  kis  tálkára,  amibe  belefér  a  pohár,  és  felfogható  benne  a  pohárból  kicsurgó  víz,
műanyagfecskendőre. Kizárólag ezeket az eszközöket használhatod. Tennivalóid:
a.)  Hámozd meg az első narancsot, szedd cikkekre, rendre mérd meg 2 cikk, 3 cikk, 5 cikk, 6 cikk, 8 cikk,
11 cikk narancs súlyát, térfogatát. Számítsd ki a tömegeket, majd határozd meg a narancs átlagsűrűségét.
Eredményeidet foglald táblázatba, a mérés elvi megalapozását, a kísérlet során tapasztalt észrevételeidet,
következtetéseidet, magyarázataidat  foglald össze  maximum egy-két oldalnyi (A4-es lap) terjedelemben.
Ábrázold  grafikusan  milliméter  papíron  a  tömeget  a  térfogat  függvényében  és  értelmezd  a  kapott
grafikont!    b.)  Hámozd meg a második narancsot,  de ne szedd szét  cikkekre,  hanem a harmadik –
hámozatlan – naranccsal együtt helyezd egy nagyobbacska - 5-6 literes – vízzel telt fazékba. Mit veszel
észre? Magyarázd meg a látottakat.  


