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Beküldési határidő: 
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A versenyző adatai 

 

Név: __________________________ 

Iskola: _________________________ 

Helység: _______________________ 

Felkészítő tanár: _________________ 

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,           (12 pont) 

A száraz fenyőfa hasábot ha vízre 

helyezzük, pontosan félig merül bele. 

Hányad része merülne a hasábnak a 

vízbe, ha a kísérletet a Holdon 

végeznénk el? Indoklás. 

 

Miért lehet a gyufát meggyújtani 

úgy, hogy végighúzzuk egy száraz 

üvegen, és miért nem gyullad meg, 

ha fémen húzzuk végig? 

 

 

Egy léggömbbel miért nem lehet 

túlságosan nagy magasságba 

felemelkedni? 

 

Miért puhul gyorsabban meg a hús, 

ha megsózzuk a vizet, amiben 

főzzük? 

 

 

2. A  mellékelt ábrán látható vékony U alakú cső bal szára nyitott, jobb szára 

zárt. A bal oldali szárba 13600 kg/m3 sűrűségű higanyt töltünk, amíg ki nem 

alakul az ábrán látható helyzet. Határozd meg a jobb oldali szárba szorult levegő p 

nyomását, ha h1=1m és h2 = 24 cm. A légköri nyomás értéke 101000 Pa, g = 10 

N/kg.                10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

3. Figyeld meg a mellékelt ábrát. A gumidugó nagyon jól zár, a jobb 

oldali edény felül nyitott és kezdetben szobahőmérsékletű vizet tartalmaz. Írd 

le és magyarázd röviden a folyadékok állapotában bekövetkező változásokat! 

                                                                                          10 pont 

 

  



4. Egy kaloriméter hőkapacitásának meghatározásához a következő kísérletet végezték el: az edényben már 

hosszú ideje benne lévő m1= 150 g tömegű és t1= 17oC hőmérsékletű vízhez m2=  65 g tömegű, t2= 45oC 

hőmérsékletű vizet öntöttek, és azt tapasztalták, hogy  az egyensúlyi hőmérséklet te= 25oC lett. Adott 

cvíz=4180 J/(kg⋅K) 

a.) Értelmezd a hőkapacitás fogalmát, és add meg a mértékegységét SI-ben! 

b.) Határozd meg az edény hőkapacitását!           13 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  A színház és az opera között a távolság SO = d. Dezső és Bálint egyszerre indulnak a színháztól, és 

állandó, egyenlő nagyságú sebességgel igyekeznek az opera 

felé. Dezső egyetlen félkörív mentén, Bálint pedig három olyan 

félkörív mentén halad, amelyek átmérője rendre az előző 

átmérő fele, amint az az ábrán is látható. Ki ér közülük 

hamarább az operába?                                                      10 pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Egy 44 cm x 44 cm alapterületű, 52 cm magas , négyzetes hasáb alakú, felül nyitott üvegedény 2 cm 

vastag üvegből készült. Az edénybe 32 liter vizet töltünk, majd egy 1,6 liter össztérfogatú, 250 g tömegű 

gumilabdát teljesen a víz alá nyomunk. A víz sűrűsége 1000 kg/m3, az üvegé 2500 kg/m3,  a légnyomás 

105 Pa, g = 10 N/kg.              20 pont 

a.) Milyen magas vízoszlop van az edényben a 32 liter víz betöltése után? 

b.) Mekkora nyomás nehezedik az edény aljára a labda bemerítése előtt? 

c.) Mekkora erővel tudjuk a labdát teljesen víz alatt tartani? Készíts rajzot a labdára ható erők 

feltüntetésével! 

d.) Mennyivel nő a víz szintje az edényben és a nyomás az edény alján a labda vízbe merítése után? 

e.) Mekkora az üvegedény tömege üresen?  Dolgozz pótlapon. 

 

7. Ismeretlen mennyiségű, 32,5 oC-os hőmérsékletű vizet hűtőszekrénybe téve azt tapasztaljuk, hogy 

t1=5 perc alatt 24oC-ra hűl le, majd további t2=1 óra múlva a víz éppen teljes egészében jéggé válik. 

Mennyi a jég olvadáshője, ha a víz fajhője c=4200 J/kgK? Dolgozz pótlapon!     15 pont 

 

8. Gyakorlati feladat  - 10 pont 

Készíts szobahőmérsékletű csapvízből telített,  valamint kb. 10%-os konyhasó oldatot. Három egyforma 

pohárba (csuporba) mérj ki mindkettőből 2-2 decilitert, majd a harmadik csuporba tölts 2 dl 

szobahőmérsékletű csapvizet. Készíts mélyhűtőben három egyforma jégkockát, és tedd egyszerre a 

poharakba (csuprokba). Mérd meg, mennyi idő alatt olvadnak el teljesen a jégkockák. Van-e különbség a 

mért időtartamok között? A mérési eredményeidről számolj be, és az észlelt jelenségre próbálj 

magyarázatot adni maximum egy A4-es oldal terjedelemben! Dolgozz pótlapon! 


