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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 

ha a vasúti sínre tapasztjuk a fülünk, és valaki 

tőlünk 170 méterre kalapáccsal hatalmasat 

suppint a sínre, hány csattanást hallunk? 

Miért? 

 

melegíthetjük  az alumínium golyót anélkül, 

hogy hőmérséklete változna? Indokold a 

választ! 

 

ha az 1 kg és a 2 kg tömegű, azonos vastag-

ságú acéltömbbe azonos módon egyenlő 

átmérőjű lyukakat fúrunk, melyik tömb 

melegedik fel jobban, ha a környezettel való 

hőcserétől eltekintünk? Miért? 

 

 

2.  Mennyi hő szabadul fel, miközben a Szent Anna - tó befagy? A képződött jégtakaró átlagos 

vastagsága 5 cm. A tó területe 20 hektár. A jég olvadáshője λo = 340 kJ/kg, a jég sűrűsége 900 kg/m3. 

10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

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?                   13 pont 

 

 

 

 

4. Egy 6 rekeszes jégkocka tartóba összesen 90 ml vizet öntünk szét, majd mélyhűtőbe tesszük. Az 

elkészült egyforma méretű 0 Co-os jégkockákból hányat dobhatunk a 3 dl 24 Co-os vízbe, ahhoz, hogy a 

hőmérséklete ne hűljön 10 Co alá? (c víz = 4200 J/kgK, λo = 334 kJ/ kg, ρ víz = 1000 kg/m3)          12  pont 

 

 

 



 

5.  Egy 9,45 kg tömegű tömör testet elhanyagolható tömegű kötél segítségével vízbe lógatunk úgy, hogy 

a test teljesen víz alá kerül, de nem érintkezik a vizet tartalmazó edénnyel. A függőleges kötelet 59,5 N 

erő feszíti. Mekkora a test sűrűsége? Milyen anyagból lehet? A víz sűrűsége 1g/cm3, g = 10 m/s2. 13 pont 

 

 

 

 

 

 

 

6. A Szent Miklós-hegyi templom egerei 

(A feladatot pótlapon oldd meg, és a  feladat megoldása során ne használj olyan képleteket, 

amelyeket nem tanultál az iskolában, tanórán!) 

Hatodikban tanultál a gyorsulásról, és bizonyára tudod, hogy a gravitációs 

gyorsulás értéke a mi vidékünkön 9,81 N/kg (9,81 m/s2).  

a. Mi a gyakorlati jelentése a fenti adatnak?  

b. Ha a Szent Miklós –hegyi katolikus temető fölött elég nagy magasságból 

szabadon engednénk a templom egyik elhunyt  hím egerét, az mekkora 

sebességet érne  el 3 s múlva? A légellenállástól, súrlódástól, és mindenféle más, 

az egér zuhanását akadályozó tényezőtől most, és a további alpontok során is 

eltekintünk. 

c. Mennyi a b.) pontban szereplő egér súlya zuhanás közben? 

d. Mekkora sebességgel érne földet az előbbi egér (szintén elhunyt) barátnője, ha őt a harangozó a 

földtől 20,3874 m magasságban lévő torony ablakán kiszottyantaná?  Gondolj a mechanikai energia 

átalakulásának ás megmaradásának törvényére! 

e. Mi történne a d. pontban szereplő egérrel, ha a harangozó a Holdon szottyantaná le őt ugyanilyen 

magasságból? 

f. A b. pontban szereplő lezuhanó hím egeret elkapja a harangozóné arra kószáló macskája, és 

játszadozni kezd vele. A vízszinteshez viszonyítva milyen szögben kellene eldobnia az egeret ahhoz, 

hogy az tőle a legmesszibbre repüljön? Dolgozz pótlapon!      20 pont 

 

7. Gyakorlati feladat jégkockákkal  - 20 pont 

A feladat elvégzéséhez szükséged van csapvízre,  hőmérőre, jégkocka készítő rácsra, kb. 300 ml-es 

pohárra, mélyhűtőre, kanálra, műanyag fecskendőre, beosztásos vonalzóra. 

Készíts a mélyhűtőben 10-15 jégkockát.  

a.) Határozd meg minél nagyobb pontossággal egy jégkocka tömegét, ha a jég sűrűsége 900 kg/m3. (5 p) 

b.) A műanyag fecskendő segítségével mérj ki a pohárba 200 ml langyos csapvizet, és  mérd meg a 

pontos hőmérsékletét. Tégy a vízbe 6 darab jégkockát és miután azok elolvadtak, mérd meg a keverék 

hőmérsékletét. Mérési adataid alapján határozd meg, mekkora volt a jégkockák hőmérséklete, mielőtt 

a pohárba tetted. Gondolatmeneted elvi megalapozását, a kísérlet során tapasztalt észrevételeidet, 

következtetéseidet, számításaidat, magyarázataidat  foglald össze  maximum egy-két oldalnyi (A4-es lap) 

terjedelemben. A jég fajhője 2100 J/kgK. Nevezz meg legalább 2 olyan hibát, amely a végeredményedet 

befolyásolta. (15 pont)  Dolgozz pótlapon! 


