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VII. osztály 

B. FELADATLAP 

A versenyző kódja: ____ ____ ____ ____ ____
 

1. A mellékelt grafikon azt ábrázoltuk, hogy változik egy -egyik végén rögzített- rugó megnyúlása,
ha egyre nagyobb F erővel húzzuk a rugó másik végét
a)   Mekkora erő hatására nyúlik a rugó 5 cm-t?         (2p)

b)   Mekkora a  rugó  rugalmassági  állandója  N/cm-ben  és
N/m-ben?                      (3p)

c)   Jellemezd a rugóban fellépő rugalmassági erőt, ha 180 N
erővel hatok a rugó szabad végére!                             (4p)

 

d)   Mekkora a rugóban felhalmozódott rugalmassági energia, amikor 360 N erő hat rá?       (6p)

2.) Egy 200 g-os testet 54 km/h kezdősebességgel függőlegesen felhajítunk. Mekkora a test mozgási
energiája az elhajítás pillanatában?  Elhanyagolva a  közegellenállást és a levegővel való súrlódást, az
elhajítás helyétől számítva milyen magasra emelkedik a test? Mekkora az energia átadás hatásfoka, ha
nem hanyagoljuk el a súrlódásokat, és csak 10,125m m magasra emelkedik fel a test?    (20 p)

3.) 7800 kg/m3 sűrűségű, 20 cm élhosszúságú vaskocka vízszintes asztalon hever. Mekkora nyomást
gyakorol  a  kocka  az  asztallapra?  Mekkora  munkával lehet  a  kockát  függőleges  helyzetű  lapjára
átfordítani?                (25 p)



4.) Egy 2 m hosszú, állandó keresztmetszetű merev rúd fele 2700 kg/m3 sűrűségű alumíniumból, a
másik  fele  7800 kg/m3 sűrűségű vasból  készült.  Hol  kell  a  rudat  alátámasztani,  hogy az vízszintes
helyzetben egyensúlyban maradjon? Készíts rajzot is.          (20p)

5.) Egy medencébe két csapon át  egyenletesen folyhat a víz.  A  medence alján van egy lefolyó,
amelyre olyan áteresztőt szereltek, amely egyenletesen engedi le a vizet.  Az egyik csap 6 óra alatt, a
másik csap 18óra alatt tölti meg egyedül a  medencét zárt lefolyó mellett. A vízzel telt  medence 9 óra
alatt üresedik ki, ha mindkét csap zárva van. 
a.) Hány óra alatt telik meg a kád, ha együtt folyik a két csap és a lefolyó is nyitva van? 
b.) Milyenre cseréljük ki a kisebbik hozamú csapot, ha azt szeretnénk, hogy az előbbi feltételek mellett
3 óra alatt megteljen a medence? Válaszaidat indokold!                                         (20p)


