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Beküldési határidő: 

2018. március 22.      

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.                        (20 pont) 

Hogy változik a víz tömege, térfogata, 

súlya,  sűrűsége, ha 4°C-ról 0 °C-ra hűl? 

 

Hogyan változik a hajó merülése, ha a 

Fekete-tengerről a Dunára úszik? 

 

Helyes-e az állítás, hogy a folyadékok sza-

bad felszíne mindig vízszintes? Indoklás. 

 

Keress 3-3 példát higany felszínén úszó, 

illetve higanyban elmerülő fémekre! 

 

 

2.  Egy második emeleti lakásban a vízcsap a föld felszínétől (az utca szintjétől) 6 m-re van. A víz 

nyomása itt 240 kPa. Milyen magasan van a föld felszínétől a víztorony tartályában a víz szintje?   ρvíz = 

1 g/cm3.                                                                                10 pont

                                     
 
 

 

3. Mekkora erővel lehet egy 4 dm3
 térfogatú,  3 N súlyú labdát teljesen a víz alatt tartani? A víz sűrűsége 

1 g/cm3.                    10 pont 

 

 

            

 

 

 

 

4.  Egy hidraulikus emelő egyik hengerének átmérője 6 cm, a másiké 24 cm. A kisebb átmérőjű henger 

dugattyúját 200 N erővel nyomjuk. Mekkora erő nyomja a másik dugattyút?                            10 pont 
 

 

 

 

 

 

 



5.   A méhek „üresen” 8 m/s, virágporral 6,5 m/s állandó sebességgel repülnek. A kaptártól számítva 

milyen messziről hozhatnak virágport fél óra alatt?          10 pont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Egy 10 cm élhosszúságú jégkocka közepébe hézagmentesen belefagyott egy 500 cm3 térfogatú 

homogén fakocka. A jégkockát egy 140 cm2 alapterületű, hasáb alakú, vizet tartalmazó edénybe 

helyezzük és az úszik a víz felszínén. Adottak: ρvíz = 1 g/cm3, ρjég = 0,9 g/cm3, ρfa = 0,5 g/cm3. 

a.)  Mennyi a jég-fa rendszer átlagsűrűsége? Indoklás. 

b.) Mennyivel emelkedik a hasábban a vízszint a jégkocka belehelyezése után? 

c.) Mi történik a hasábban a víz szintjével a b.) pontban lévő szinthez képest, miután elolvad a jég?Miért?  

d.) Ha fakocka helyett ugyanolyan térfogatú alumínium kocka fagy bele a jégkockába, az lesüllyed az 

edény aljára. Emelkedik vagy süllyed a hasábban a víz szintje, miután elolvad a jég? Mennyivel?  

ρAl = 2,7 g/cm3. A megoldást pótlapra írd!                                   20 pont 

                      

7. Az Új-Fundland partjaitól 600 kilométerre és 3700 méteres mélységben található híres Titanic 

utasszállító hajó roncsaiból ugyan már felhoztak minden fontos tárgyat a felszínre, magát a Titanicot a 

víz alatt hagyták. Ennek legfőbb oka az, hogy voltaképpen lehetetlen felvontatni a tengerfenékről. 

Egyesek nemrég kezdtek komolyan foglalkozni azzal az ötlettel, hogy töltsék fel a hajóroncsot 

pingponglabdákkal. A tervek szerint magától felemelkedne az 1912-ben elsüllyedt Titanic. Mit 

gondoltok, a – most már - többnyire rozsdás vasból álló, 30 000 tonna roncsot körülbelül hány darab 

pingpong labda hozná felszínre? Végezz számításokat!              10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gyakorlati feladat  

Faragj murokból (sárgarépából) két egyforma, 5-6 cm hosszúságú sörösüvegre találó dugót. Mindkettő 

közepébe fúrj azonos, kb. 1 cm átmérőjű  függőleges mélyedést, anélkül viszont, hogy a murok-dugót 

teljesen átfurnád. Az egyik lyukat tömd tele sóval, a másik maradjon szabadon, és a dugókat nyomd bele 

teljesen egy-egy sörösüveg szájába. Fontos, hogy jól zárjanak, és szoruljanak a dugók.  Tedd félre a 

konyhába az üvegeket, és figyeld legalább 2-3 napig a dugókat. Észrevételeidet jegyezd le, és próbáld 

megmagyarázni. Fényképeket is készíthetsz, de ez nem kötelező. A megoldást pótlapra írd!    10 pont   

                 


