
    5. Alfa és omega fizikaverseny 

Székelyudvarhely, 2018. május 12.         

  

      DÖNTŐ 
      VIII. osztály  

   

         B. FELADATLAP 

  

    A versenyző kódja:  ___ ___ ___ ___ ___
     

1. Mekkora lesz az egyensúlyi hőmérséklet, ha egy termoszban található  5 dl 80 oC-os vízhez  hozzá-

öntünk 1 liter 20 oC-os vizet? A termosz hőkapacitását elhanyagoljuk, mindenféle veszteségtől eltekintünk. 

                                    (10 p)  

 

 

 

 

 
 
2.   A víz sűrűsége 1000 kg/m3, az alkoholé 800 kg/m3. Mekkora lesz a keverék átlagsűrűsége, ha 

összekeverünk azonos tömegű vizet és alkoholt? A térfogatveszteségektől eltekintünk.               (20 pont)  

 

                       

         

 

 

 

3.    Egy  - a feladat elvégzéséhez megfelelő méretű - U alakú cső jobb oldali szárát bedugjuk, bal oldali 

szárába pedig  annyi vizet töltünk, hogy abban a szárban  éppen felénél legyen a vízszint. 

a. ) Van-e szintkülönbség a két szárban található vízoszlopok között? Indoklás.                   (5 p) 

 

 

b. ) Eltávolítjuk a dugót. Változik-e a  vízoszlopok szintje? Hogyan? Indoklás.                   (5 p) 

 

 

c. ) A dugó eltávolítása után a bal oldali szárba 10 cm-es olajoszlopot rétegzünk. Mennyivel emelkedik a 

jobb oldali szárban a vízszint? Mekkora lesz a két szárban a folyadékok szintjei között a különbség? Készíts 

ábrát is! A víz sűrűsége 1 g/cm3, az olajé 0,8 g/cm3.                     (10 p) 

 



 

 

 

   

 

 

 

4. 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.            (5 p) 

b.) Mennyivel emelkedik a hasábban a vízszint a jégkocka belehelyezése után?                                 (5p) 

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

Miért?                       (10 pont) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az ábrán látható kapcsolásban a hasznos ellenállások: R1=14Ω, R2= 6Ω,  R3= 10Ω, R4= 6Ω,  R5= 4Ω,   

a forrás belső ellenállása r = 2Ω. A vezetékek ellenállása elhanyagolható, az ampermérő ideális. E=12V. 

Kezdetben a K kapcsoló nyitott. 

a.) Mekkora a hasznos ellenállások eredője ?          (4p) 

b.) Mekkora áramerősséget mutat az ampermérő?         (4p) 

c.) Mekkora a forrás kapocsfeszültsége?            (4p) 

d.) Mekkora erősségű áram folyik az A és B pontok között? 

Indoklás. Jelöld be a hálózatban az áramok irányait!         (3p) 

e.) Mekkora a feszültség  az A és B pontok között?          (2p) 

f.) Mekkora az áramkör hasznos teljesítménye, ha a hasznos 

ellenállások eredője 10Ω?                          (2p) 

g.) Mekkora az áramforrás összteljesítménye, és mekkora a forrás 

belső ellenállása miatti teljesítményveszteség?                  (4p) 

h.) Mekkora az áramkör hatásfoka?           (2p) 

i.) Zárjuk a K kapcsolót. Mekkora az ampermérő által mutatott áramerősség érték? Indoklás. (5p) 

                       A megoldást pótlapra írd, és ne feledd felírni a pótlapra a kódodat!!! 


