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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.   Mit gondolsz,           (10 pont) 

Miért érezzük hidegebbnek az 

arcszeszt, mint a vizet, ha arcunkra 

kenjük, bár azonos hőmérsékletűek? 

Mert az arcszesz gyorsabban párolog, és időegység alatt 
több hőt von el arcunkról párolgás során, mint  a víz. 

Ha a vasúti sínre tapasztjuk a fülünk, 

és valaki tőlünk 170 méterre kala-

páccsal hatalmasat suppint a sínre, 

hány csattanást hallunk? Miért? 

Kettőt. Egyiket 0,5 s múlva, a másikat meg kb. 0,034 s múlva 
mert a hang kb. 340 m/s sebességgel  terjed a levegőben, és 
kb. 5000 m/s sebességgel  terjed az acélban. A két időtartam 
között elég nagy a különbség ahhoz, hogy különálló 
hangokként észlelhessük az érkező hanghullámokat. 

Melegíthetünk egy testet anélkül, 

hogy hőmérséklete változna? 

Indokold a választ! 

Igen, például olvadás vagy forrás során a felvett hő nem 
növeli a testek hőmérsékletét. 

Miért érezzük az osztályban lévő 

fémtárgyakat érintéskor hidegebb-

nek, mint a fából készülteket? 

Mert a fém jó hővezető, gyorsan elvezeti kezünktől a hőt, 
ezáltal az hirtelen lehűl. A fával ugyanez nem történik meg, 
mert a fa jó hőszigetelő. 

 

2. Keress 4 konkrét példát annak alátámasztására, hogy az ötvözet olvadáspontja az alkotórészek 

olvadáspontjánál általában kisebb. Add meg a konkrét olvadáspont értékeket is!    10 pont

                                     

A Wood-ötvözet olvadáspontja kb. 70 C˚, az ötvöző elemek olvadáspontja:  ón -  232 C˚, ólom - 327 C˚, 

bizmut - 271 C˚, kadmium - 321 C˚. Forrasztóón (cín) olvadáspontja is jóval alacsonyabb, mint az őt 

alkotó ólom, ón és kevés antimon olvadáspontja külön-külön. Alnico (Al-Ni-Co ötvözet) olvadáspontja 

600 oC körül mozog, az alkotó részeké: kobalt- 1495 oC, nikkel – 1455 oC, alumínium -660 oC. Az acél 

1450 oC körül olvad, az alkotó részek: vas – 1536 oC, szén – 4492 oC, stb. 

 

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

összeöntünk 4 deciliter 30 oC-os, 8 deciliter 40 fokos és 2 liter 60 oC-os, azonos sűrűségű és fajhőjű 

vizet. Mennyi lesz a keverék hőmérséklete a hőegyensúly beállta után?                   10 pont 

A víz sűrűsége kb. 1000 kg/m3, tehát 1liter víz tömege 1kg, 4 deciliteré 0,4 kg, 8 deciliteré 0,8 kg.  

│Qleadott│= Qfelvett  (2p)      vagyis │m3∙ cvíz ∙(te-t3)│= m1∙ cvíz ∙(te-t1) + m2∙ cvíz ∙(te-t2)    (3p), azaz 

 2 ∙(60-te) = 0,4 ∙(te-30) +  0,8 ∙(te-40) (3p), innen  te = 51,25 oC  (2p) 

 

4.  Aranka teát főz magának. A teafőzőbe fél liter vizet tesz, és a tűzhelyre teszi. A víz éppen 6 perc 

múlva kezd el forrni, amikor megszólal a mobilja. Aranka 30 percet traccsol Kittyvel aki éppen friss 

szerelméről áradozik neki. Ekkor jut eszébe a tűzhelyen felejtett víz. Gyorsan a konyhába szalad, és 

eloltja  a tüzet a fazék alatt. Tele tudja tölteni a 2 dℓ-es csészébe előkészített teafüvet forró vízzel? Vála-

szodat indokold! A víz fajhője 4200 J/kgK, forráshője pedig 2250 kJ/kg.  Dolgozz pótlapon!         12 pont 



Ahhoz, hogy maradjon legalább 2 deciliter víz, csak legtöbb 3 deciliter párologhat el 30 perc alatt. (1p) 

Ehhez a folyamathoz  Q = melp.∙λp hő szükséges. (1p)  A víz sűrűségét 1 g/cm3-nek véve ez 675000 J hőt 

jelent. (1p) Percenként tehát ebben az esetben 675000/30 = 22500 J hőre van szüksége a rendszernek. 

(1p) Ez azt jelenti, hogy melegedés során 6 perc alatt Q’ = 6∙22500 = 135000 J vett fel a víz, miközben 

100 oC-ra melegedett. (2p) Kérdés, hogy akkor mennyi volt a kezdeti tk hőmérséklete. Ezt a Q’ = 

mössz∙c∙Δt = mössz∙c∙(100-tk) egyenletből számítható ki. (2p) 135000 = 0,5∙4200∙(100 - tk) ahonnan tk = 

35,71 oC. (2p) Aranka tehát csak akkor tölthette tele a csészéjét, ha a forrni feltett víz legalább 35,71 oC 

hőmérsékletű volt, ami nem valószínű, hiszen mind a csapvíz, mind pedig a szobahőmérsékletű víz ennél 

hidegebb. (2p)  

Helyesnek fogadtuk el azokat a megoldásokat is, amelyekben a diák egy 20 oC körüli kezdeti 

hőmérsékletet feltételezett, és ezzel számolt. 

5. Egy 2m x 5m x 25m –es medence félig van 15oC-os vízzel.  A vizet egy 10 cm átmérőjű csőből 1 

óráig  egyenletesen kiáramló termálvíz hozzákeverésével melegítik 24 oC-ra. A medencében a vízszint 

eközben 50 cm-rel emelkedik. Mindenféle veszteségtől eltekintünk.  Hány oC-os a termálvíz, és mekkora 

sebességgel áramlik ki a csőből?                                                                                                        13 pont 

 

A 15 oC-os víz tömege m1 = ρ∙V = 1000∙250/2 = 125000 kg (1p) 

A t oC-os víz tömege m2 = ρ∙V’ = 1000∙125/2 = 62500 kg  (1p) 

A termálvíz által leadott hő melegíti fel a medence vizét 15oC-ról 24oC-ra. (1p) 

 Felírható tehát: 

m1∙c∙(24-15) = m2∙c∙(t-24), (2p) ahonnan t = 42 oC. (1p) 

Az 1 óra alatt kiáramló víz tömege 62500 kg, térfogata 62,5 m3. (1p) 

Másodpercenként V = 62,5/3600 m3 = 0,01736 m3 víz hagyja el a csövet. (1p) 

 A cső keresztmetszete S = π∙ (d/2)2 = 3,14∙ (0,05)2 = 0,00785 m2, (2p) 

tehát másodpercenként 0,01736 m3/ 0,00785 m2 = 2,21 m hosszú vízoszlop fut át a cső keresztmetszetén. 

(2p) A víz sebessége tehát 2,21 m/s. (1p) 

 

6. Egy kerékpáros útjának egynegyed részét 8 m/s sebességgel, a háromnegyed részét pedig 21,6 

km/h sebességgel teszi meg. Ha fordítva teszi ezt, akkor a menetideje 4 perc 10 másodperccel eltér az 

előbbi menetidőtől. Mekkora utat tesz meg a kerékpáros? Mekkora az átlagsebesség az első, illetve a 

második esetben? Dolgozz pótlapon!              10 pont 

v1=8m/s, v2 = 6m/s, legyen a megtett út d. Felírható: 

d/4 = v1∙t1, innen t1 = d/4v1  (1p)    3d/4 = v2∙t2 ,   innen t2 = 3d/4v2. (1p)     

d/4 = v2∙t1’ , innen t1’= d/4v2  (1p)        3d/4 = v1∙t2’   innen t2’ = 3d/4v1. (1p)     

Másrészt t1+t2 = t1’+t2’+250s (az első menetidő hosszabb, mert ott kisebb távolságot tett meg a 

nagyobbik sebességértékkel) 

Behelyettesítve a kifejezett időtartam értékeket az egyenletbe és megoldva az egyenletet a megtett út d = 

12000 m. (2p)     

Kiszámolva a négy időtartam értéket az átlagsebességek: vá1 = d/(t1+t2) = 6,4 m/s (2p)    illetve vá2 = 

d/(t1’+t2’) = 7,38 m/s  (2p) 

     

7. Dani azt a házit kapta fizikából, hogy mutassa be röviden a termoszt és magyarázza meg, miért 

marad forró a beleöntött tea hosszú órákon át. Előszedte hát a kamrából a család termoszát, nézegette, 

kopogtatta, de valahogy nem jutott eszébe semmi okos dolog. 

a) Segíts Daninak! Írj a termoszról egy 10-15 mondatos rövid ismertetőt!                                         5 pont 

 

b) A házi elkészítése helyett Dani méricskélni kezdett. Mindig  szeretett mérni. A termoszban levő 200 g 

tömegű és 20 C0 hőmérsékletű vízhez, 100 g tömegű és 80 C0 hőmérsékletű melegebb vizet öntött. A 



termikus egyensúly beállta után megmérte a víz hőmérsékletét. Ezután kíváncsiságból fordítva járt el el: 

a termoszban levő 100 g tömegű és 80 C0 hőmérsékletű melegebb vízhez öntötte a 200 g  tömegű és 20 

C0 hőmérsékletű hidegebb vizet. Azt tapasztalta, hogy az egyensúlyi hőmérséklet más lett, mint az első 

esetben. Mivel magyarázható ez az eltérés? A gondolatmenetet igazold számítással is! (Tekintsd úgy, 

hogy kezdetben a termosz mindkét esetben termikus egyensúlyban volt a benne lévő vízzel.)        10 pont 

 

b.) Az eltérés azzal magyarázható, hogy a hőcserében a termosz is részt vesz. (2p) 

Az m1= 200g = 0,2 kg, m2= 100g = 0,1 kg, t1= 20 oC, t2= 80 oC jelöléseket használva, és te1 –gyel illetve 

te2 –vel jelölve az első illetve a második esetben az egyensúlyi hőmérsékleteket valamint CK-val a termosz 

hőkapacitását, felírható első esetben: 

m1∙c∙ (te1 – t1) + CK∙(te1 – t1) = m2∙c∙ (t2 - te1) 

0,2∙c∙(te1 – 20) + CK∙(te1 – 20) = 0,1∙c∙ (80 - te1) (2p) 

ahonnan te1 = (20CK +12c)/(CK+0,3c)  (2p) 

 

illetve második esetben: 

m1∙c∙ (te2 – t1) + = m2∙c∙ (t2 - te2) + CK∙(t2 – te2) (1p) 

0,2∙c∙(te2 – 20) = 0,1∙c∙ (80 - te1) + CK∙(80 – te2) 

ahonnan te2 = (80CK +12c)/(CK+0,3c) (1p) 

Világosan  látszik, hogy te1 < te2      (1p) 

Ha a kaloriméter hőkapacitását elhanyagoljuk, az egyensúlyi hőmérséklet mindkét esetben 40 oC. (1p) 

 

8. Gyakorlati feladatok  - 20 pont 

A feladatok elvégzéséhez szükséged van egy 10 ml-es és műanyagfecskendőre, vízre, sóra, hőmérőre, 

kb. 300 ml-es pohárra, mélyhűtőre, kanálra. 

1. Szívj fel a fecskendőbe 8 ml légbuborék mentes vizet és tedd a mélyhűtőbe két órára, hogy fagyjon 

meg a víz. Maradjon a fecskendő végén a tű és a védősisak is. Vedd ki a fecskendőt a mélyhűtőből, és 

olvasd le, hogy mekkora a térfogata a megfagyott víznek. Nézz utána, hogy mit jelent a kifejezés, és 

számold ki a relatív térfogatváltozást!  Észrevételeidről számolj be, és magyarázd meg tapasztalataidat 

néhány mondat terjedelemben! 

- a mérési eredmények bemutatása (4p) 

-a relatív térfogatváltozás értelmezése és kiszámítása (4p) 

- észrevételek, tálalás (2p) 

 

2. Készíts a hűtőszekrényben 10-15 jégkockát. Tedd a jégkockákat a pohárba, szórj rá 2-3 evőkanál sót, 

és folyamatos kevergetés mellett figyeld a rendszer hőmérsékletét. Észrevételeidről számolj be, és 

magyarázd meg tapasztalataidat néhány mondat terjedelemben! 

- a mérési eredmények bemutatása (4p) 

- észrevételek, következtetések, tálalás (6p) 

   


