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A versenyző adatai 

 

Név: __________________________ 

Iskola: _________________________ 

Helység: _______________________ 

Felkészítő tanár: _________________ 

Tartsd be a határidőt! Csak akkor 

használj pótlapot, ha a megoldás 

semmiképp nem fér be a kihagyott 

helyre. Tervezd meg a megoldást! Írj 

olvashatóan! 

1Végezd el az átalakításokat! (15 pont) 
 

360 cm/h = 0,001 m/s 
 

1cal = 4,18 J 
 

1,5 atm = 151 987,5 Pa 

 
1 Ws = 1 J 

 

1800 kcal = 7 524 000 J 

 

100 négyszögöl ≈ 360 m2 

 
70 kWh = 252 000 000 J 

 

75,6 m/s = 272,16 km/h 
 

22,4 m3 = 22 400 ℓ 

 

900 g/ℓ = 900 kg/m3  

 

50 bar = 5 000 000 Pa 

 

80 LE = 58 880 W 

 

2.  Sorolj fel három megoldást, amellyel próbálják megakadályozni egy jó termosz készítésénél a 

termoszba helyezett anyag és a környezet közötti hőcserét!         10 pont 

 

1. A hővezetést a vastag külső szigetelőfal akadályozza. (3 p) 

2. A hőáramlást a dupla fal közti légüres tér gátolja. (4 p) 

3. A hősugárzással történő hőcserét a termosz belső falára felvitt tükröző réteg gátolja. (4 p) 
                                    

3. Mennyi 20 Co-os vizet lehet 100 Co-ra melegíteni 5 kg bükkfával, ha veszteség nélkül felhasználjuk a 

tökéletesen elégő tüzelőanyagból keletkező hőt? A bükkfa fűtőértéke 15 MJ/kg, a víz fajhője 4180 J/kgK.   

                            10 pont 

mfa∙q = mvíz∙c∙(t2-t1) (5 p) → mvíz= 224,28 kg (5p, a számításoknál részpontok adhatók)  
                                 

 4. Egy tökéletesen záró és tökéletesen hőszigetelő termoszba, amelynek hőkapacitását elhanyagoljuk 

összeöntünk 5 liter 20 oC-os és  20  liter 60 oC-os,  800 kg/m3 sűrűségű olajat. Mennyi lesz a keverék 

hőmérséklete a hőegyensúly beállta után?                          10 pont –  

 
az összeöntött olajmennyiségek tömegei: 4 kg illetve 16 kg – 2p  
- Qleadott = Qfelvett (tökéletes hőszigetelés) – 2p;  - m1∙c∙(te-t1) = m2∙c∙(t2- te) – 2p; 20∙(60-te) = 4∙(te-20) – 2p; te 

= 52 oC - 2p 

          

5. Egy edény színültig van vízzel. Hány deciliter víz  folyik ki összesen az edényből,  ha 18 dkg tömegű, 

1800 kg/m3 sűrűségű szobrocskát, és egy 540 g tömegű 2,7 g/cm3 sűrűségű alumínium darabot teszünk a 

vízbe, és ezek teljesen elmerülnek benne ?                 10 pont 

 

A ρ = m/V összefüggést használva (2p) a szobrocska V1 = 0,18 kg/1800 kg/m3 = 0, 0001 m3 = 0,1 liter vizet (3p), az 

alumínium darab  pedig  V2 = 0,54 kg/2700 kg/m3 = 0, 0002 m3 = 0,2 liter vizet (3p) szorít ki. Az összesen kicsorgó 

víz térfogata tehát 0,3 liter = 3 dl.(2p)  

 

6.   Nyílt pályán 54 km/h állandó sebességgel haladó tehervonat egyik üres marhavagonját oldalára 

merőleges irányból érkező lövedék üti át. A becsapódás és a kimenet helyén keletkező lyukak a vonat 



haladási iránya mentén egymáshoz képest 5 cm-rel vannak eltolódva. Mekkora sebességgel mozgott a 

lövedék a 2,5 m széles vagon belsejében?                                 (12 pont) 
 

v = 54 km/h = 15 m/s.(2p) Amíg a lövedék áthaladt a vagonon a vonat 5 cm-t, vagyis d = 0,05 m-t haladt 

előre.(3p) Ehhez t = d/v = 5/1500 s = 1/300 s időre volt szüksége.(2p) Ennyi idő alatt a lövedéknek D = 

2,5 m utat kellett megtennie (3p), tehát sebessége V = D/t = 2,5m/(1/300)s = 750 m/s (2p) 

 

7. A víz sűrűsége 1000 kg/m3-szoktuk mondani. Ha jól belegondolunk, nem is helyes ez a kijelentés. Miért? 

Te hogy fogalmaznál?                                                                     (8 pon

  

-A víz sűrűsége többek között függ a hőmérsékletétől (4°C-on a legnagyobb) és a benne oldott anyagok 

mennyiségétől. (4p) 

-A tiszta, 4°C-os víz sűrűsége normál légköri nyomáson 1000 kg/m³. (4p) 

 

8. Egy vízszintes síkon mozgó krumplis zsák 15 s-ig 5 m/s-os sebességgel egyenes vonalú egyenletes 

mozgást végez 20 N nagyságú, vízszintes irányú, állandó húzóerő hatására. Készíts rajzot a testre ható 

erők feltüntetésével! Mekkora munkát végeznek mozgás során a zsákra ható erők külön-külön?  

                    10 pont  

 Helyes rajz –2 pont 

15 s alatt megtett út: d = v∙t = 75m – 2 p;  Fhúzó =  Fsúrlődás = 20 N (mert v=állandó)- 2p 

L Fh = Fhúzó ∙d = 1500 J; L Fs = - 1500 J (fékezési munka) LG = 0 J; LN = 0 J –  4 p 
 

9.     Gyakorlati feladat (15 pont) 

Ezt a kísérletet szobahőmérsékleten végezd. Tölts egy nagyobb befőttes üvegbe CO2-vel dúsított 

ásványvizet, a vízbe helyezz néhány friss szőlőszemet, majd figyeld meg a viselkedésüket. 

Észrevételeidet röviden jegyezd le, majd válaszolj a kérdésekre: Miért süllyednek le kezdetben a 

szőlőszemek? Miért emelkednek fel egy idő után a szőlőszemek, és a felszínre érve miért süllyednek újra 

le? Miért forognak útjuk során a szőlőszemek? Miért ajánlott szobahőmérsékleten végezni a kísérletet?                

        – a megoldást pótlapra írd! –  

A szőlőszem sűrűsége nagyobb a víz sűrűségénél, ezért ha vízbe ejtjük, elsüllyed. Lent apró 

gázbuborékok tapadnak meg rajta, és egyre növekednek. Hogy keletkeznek ezek a buborékok? A zárt 

ásványvizes palackban nagy mennyiségű szén-dioxid gáz van oldott állapotban. Amikor a palackból kikerül 

a pohárba, a lecsökkent nyomáson megindul a gáz kötött állapotból való felszabadulása, amely 

szobahőmérsékleten jelentősebb, mint hidegben. A gáz buborékokká áll össze, amelyek a vízből vagy 

felszállnak a felszínre, vagy rátapadnak a pohár belső falára, illetve a szőlőszem felületére. A buborékok 

szaporodása, növekedése során elérkezik a szőlőszem abba az állapotba, amikor a buborékokkal együtt vett 

átlagsűrűsége a víz sűrűségét eléri, illetve az alá csökken. Ekkor 

felemelkedik a felszínre. A felszínen úszó szőlőszem vízből kiálló felületéről 

elpattannak a gázbuborékok, a megmaradtak pedig nem elegendőek ahhoz, 

hogy a felszínen tartsák a szőlőszemet: az  újra lesüllyed. Odalent a pohár 

alján rövid idő alatt pótlódik az imént elveszített néhány buborék, így 

hamarosan megindul újra felfelé a szőlőszem (néha el sem éri a pohár alját, 

máris megfordul). Mindaddig járja “táncát”, amíg a vízből megfelelő 

mennyiségű szén-dioxid gáz tud felszabadulni. 

  A szőlőszem a pohárban nem csak emelkedik és süllyed, hanem 

forgolódik is, mert  a buborékok egyenetlenül lepik el a szem felületét, így  a 

felhajtóerő és a gravitációs erő hatásvonalai nem esnek egy egyenesbe, a 

két erő forgatóhatást gyakorol rá. 
    


