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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.  

 

2. FELADAT    

A. Magyarázd! 

A1.  Mi a fizikai magyarázata annak, hogy az utak (járdák) tavaszra gyakran gödrösek, kátyúsak lesznek? 

    (4pont) 

A2.  Mi történik, ha egy nagyon-nagyon jó hőszigetelő termoszban levő 0 oC-os vízbe 0 oC-os jeget 

teszünk? Indokold a választ!               (4pont) 

A3.  Miért fut ki a tej?               (4pont) 

A4.  Kandallóhoz (csempekályhához) közel ülsz, és érzed, ahogy az „ontja a meleget”. Mit tapasztalsz, ha 

arcod elé teszel egy – a kandalló, csemekályha felületével párhuzamos -  A4-es lapot? Magyarázd meg a 

tapasztaltakat.                (4pont) 

A5.  Kuktában paszulyt főzünk. Miért sípol néha a kukta?                                                       (4pont) 

 

B. Rugók 

Az ábrán látható rugók nyújtatlan hossza ℓo= 10 cm, tömegük elhanyagolható, és 

rugalmassági állandójuk k. Az m tömegű test egy a=10 cm élhosszúságú, ρ=2500 

kg/m3 sűrűségű betonkocka. A rugókat egymás után ráakasztjuk a testre, és a 

második rugó végét v=0,5 cm/s állandó sebességgel függőlegesen felfele húzzuk, 

amint az az első ábrán látható. A húzás kezdésétől számítva 50 s múlva a betonkocka 

éppen elválik a felülettől. Adott g=10 N/kg 

a. Ábrázoljátok a betonkockára ható erőket abban a helyzetben,  amikor a rugók már 

megnyúltak, de még a kocka nem vált el a felülettől.                                        (3pont) 

b. Határozzátok meg a rugók rugalmassági állandóját.                                      (3pont) 

c. Eltávolítjuk a kockát, és a rugókat függőleges helyzetben rögzítjük az A és B 

pontokban (AB = 20 cm), majd az O pontban ható vízszintes irányú, egyre nagyobb 

F erővel hatunk rájuk addig, amíg a köztük lévő szög 90 fokos lesz. Mekkora ebben 

a helyzetben az F erő nagysága? Ábrázoljátok az O pontra ható erőket ebben a 

helyzetben.                                                                                                        (4 pont) 

 


