
 

 
1. FELADAT   

A. Felül nyitott, 20 cm magasságú csonka kúp alakú üvegedény 

alapköreinek területe A1 = 100 cm2  és A2 = 50 cm2 . Az edényt teljesen 

feltöltjük vízzel. A hidrosztatikai nyomásból származóan mekkora 

nyomóerő hat az üvegedény aljára? A víz sűrűsége 1000 kg/m3.        (6 pont) 

B. 100 gramm −40 °C-os jeget melegítünk a forráspontig. A grafikon az 

anyag hőmérsékletének változását mutatja a közölt hő függvényében. 

A hőmennyiség kalóriában van megadva. A grafikonról leolvasható 

adatok alapján állapítsd meg, hogy mennyi hő szükséges 

0,5 kg, 0 °C-os jég megolvasztásához.   (6 pont)   

C. Albert lovag egy tűzokádó sárkánnyal készül megvívni. A viadal 

előtt szeretné kipróbálni, hogy mekkora hőt is kell majd elviselnie. 

A király varázslója szerint Albert lovagnak 5 kg fát kell elégetnie, 

hogy annyi hőt nyerjen, mint amennyit a sárkány kibocsát a 

küzdelemben. Albert lovag a fa égése közben felszabaduló hőnek csak 75%-át tudja felhasználni a 

próba során. Hány kJ hőt bocsát a sárkány a lovagra, miközben tüzet okád? A fa égéshője 18 000 

kJ/kg.  (6 pont) 

D. Mekkora erőt fejt ki egymásra a Q1 = 2 ∙10−7 C és 

Q2 = 4∙10−7 C nagyságú pontszerű töltés, 

ha egymástól 40 cm-re helyezkednek el? 

k=9∙109 Nm2/C2                                               (6 pont)   

E. Katica egyik este azt mondja a férjének : 

– Képzeld, már csak 266 N a súlyom! 

– Hol, a Marson? – kérdezi gyanakodva a férj. 

– Hát, igen – válaszolja szomorúan Katica. 

Mekkora Katica tömege, ha tudjuk,hogy a Földön a nehézségi gyorsulás értéke 10N/kg, a Marson 

pedig ennek a 38%-a.  (6 pont) 
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Minden lapra írd fel a neved, a 
településed és iskolád nevét. Tervezd 
meg a megoldást! Írj olvashatóan, 
áttekinthetően! 
 
A feladat megoldását fényképezd le és 
töltsd fel a Classroomba, A MEG-
FELELŐ HELYRE! Álló fényképet 
csatolj, hogy értékelésnél a javító 
tanár ne kelljen letöltse a megoldást és 
elforgassa a képet! Köszönöm.  
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