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      DÖNTŐ
      VIII. osztály 

         B. FELADATLAP
 

 A versenyző kódja:  ___ ___ ___ ___ ___

1. Egyenlő karú  mérlegen tányérjaiban két  teljesen leereszkedett  focilabda  található egyensúlyban.  Az
egyiket felfújjuk, és visszahelyezzük a mérlegtálra. A mérleg továbbra is egyensúlyban van. Ez azt jelenti,
hogy a levegőnek nincs tömege? Magyarázd meg a jelenséget!     (10 p)

2.   Torda és Kolozsvár között az autópálya egyenes szakaszán a külső sávon állandó sebességgel halad egy
autóbusz. Adott pillanatban a belső sávon mögötte 100 méterre található, a 108 km/h állandó sebességgel
közlekedő Skoda,  amely 1/3 perc múlva már a teherautó előtt van 100 méterrel.  Mekkora az autóbusz
sebessége? A Skoda egy-egy rövidet dudál akkor is, amikor az autóbusz mögött van 100 méterrel, és akkor
is, amikor előtte van 100 méterrel. Mekkora időkülönbséggel hallja a buszvezető a két dudaszót? A hang
terjedési sebessége levegőben 340 m/s.                                 (20 pont)

                     

        

3. Hány darab 2 cm élhosszúságú 0Co-os 0,9 g/cm3 sűrűségű jégkockát lehet megolvasztani 237600 J hővel,
ha a jég olvadáshője 330 kJ/kg, és minden hőveszteségtől eltekintünk?     (20 p)

  



4. A pilóták  repülési irányukat az óra segítségével adják meg. A pillanatnyi repülési irány a  12 óra
irányának felel meg mindig, így a ,,jobbra 90 fokkal'' helyett azt mondják: ,,3 óra irányában'',  vagy a
,,mögöttem'' helyett ,,6 óra irányában''-t  mondanak. Kövessük egy repülő útját: a támaszpontról indul,
egy adott irányba repül 1,732 (=√3) percig, majd 2 óra irányába kanyarodik és repül egyenesen újabb
1,732  (=√3) percig,  aztán újra 3 óra irányába kanyarodik és repül egyenesen 3 percig,  végül 4 óra
irányába  kanyarodik  és  repül  egyenesen  1,5  percig.  Hány  óra  irányába  kell  haladnia  utána,  hogy
egyenesen a támaszpontra tudjon repülni? Hány perces repüléssel ér vissza a támaszpontra ebben az
irányban haladva? Készíts rajzot! !           (20 pont)

5. Az ábrán látható kapcsolásban R1= 4Ω, R2= 5Ω,  R3= 10Ω, R4= 6Ω, 
R5= 10Ω,  R6= 15Ω,  R7= 24Ω, E = 7V, r = 1Ω. A vezetékek ellenállása
elhanyagolható, az ampermérők ideálisak.
a.) Mekkora az eredő ellenállás az A és B pontok között?         (6p)
b.) Mekkora az ellenállásrendszer eredője?        (4p)
c.) Mekkora áramot mutat az alsó ampermérő?        (4p)
d.) Mekkora a forrás kapocsfeszültsége és rövidzárlati árama?    (4p)
e.) Mekkora áramot mutat a felső ampermérő?         (6p)
f.) Mekkora a feszültség az R1 ellenállás sarkain, az A és B valamint a
B és C pontok között?         (6p)

                          A megoldást pótlapra írd!


