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6. FELADATLAP-2012

VI/ 1. Egy szoba két egymással párhuzamos falát teljes egészében tükör fedi. Az 1. ábrán felülnézetből
látjuk a szobát. Itt, a szoba padlóján egy kis tárgy – egy váza – látható, felülnézetben. Mi is (a megfi-

1. ábra. Milyennek látjuk a képeket?

gyelő) itt állunk, a váza közelében. A szoba s = 4, 2m széles, a váza a jobb oldali faltól a = 2, 0m
távol van, a megfigyelő a jobb oldali faltól t = 1m-re helyezkedik el. A fal mentén mérve a váza és a
szemlélő távolsága r = 2m.
a) Mit lát a szemlélő a két tükörben?
b) Szerkesszük meg az elsődleges és az ezekről létrejövő másodlagos képeket és határozzuk meg a
helyzetüket!
c) Szerkesszük meg a vázáról induló fénysugarat, amely a váza bal oldali tükörben keletkező képének a
jobb oldali képét hozza létre!
d) Milyen messze és milyen irányban látja a megfigyelő a jobb oldali tükörben keletkező másodlagos
képet? [o]

VI/ 2. Egyenes vonalú pályán (autóút mentén) a távolságot a benzinkúttól mérjük. A benzinkút falán
az óra éppen éjfélt mutat. Ez az esemény, – jelöljük O-val – az idő-tér koordinátarendszer origója, más
szóval, O jelentése: „bernzinkút éjfélkor”.
Az úttest mellett a 180-as kilométerkőnél van egy kis templom, ennek tornyában az óra minden órában
jelzést ad. Jelöljük A-val azt az eseményt, amikor az óra éjfél után éppen kettőt üt. Ábrázoljuk ezt az
órakondulást!
Eközben a benzinkútnál a kút kezelője úgy érzi, hogy megéhezett. Amikor éppen egy szendvics után
nyúl, a benzinkút falán az óra pontosan 2 órát mutat. Ezt az eseményt jelöljük B-vel és ábrázoljuk ezt is!
Mekkora az A és B esemény távolsága?
Pontosan éjfélkor a benzinkútnál álmos utasával indul egy autós, óránkénti 90 kilométeres állandó se-
bességgel halad. Egyszercsak felébred az utas, és ekkor az autó vezetője saját karórájára pillant. Az
pontosan 2 órát mutat. Jelöljük ezt az eseményt C-vel és ábrázoljuk az idő-tér síkon! Milyen messze van
egymástól O és B, B és A, O és C. [k]

VI/ 3. A falióra mutatói éppen 2 óra 5 percet mutatnak.
a) Mennyi idő múlva fedik az óra mutatói előszőr egymást?
b) Mekkora a két mutató szöge 1 óra múlva? [p]

VI/ 4. Függőleges falhoz egy kötelet erősítettek. Alsó végén egy 40 kg tömegű zsák van. Egy ember
másik – vízszintes irányú – kötéllel eltávolítja a zsákot a faltól. Ekkor a falhoz erősített kötél 32◦-os
szöget zár be a fallal (2. ábra). Mekkora erő hat a két kötélben? Mekkora erőt fejt ki a falhoz kötött kötél
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2. ábra. Eltávolítja a faltól

a falba süllyesztett kampóra? [s]

VI/ 5. Egy vízszintes egyenesen jobbról balra mozog egym1 = 0, 05 kg tömegű lövedék v1 = 400m/s
sebességgel. Nekiütközik az egyenesen vele szemben v2 = 1m/s sebességgel mozgó, m2 = 10 kg
tömegű, fából készült hasábnak. Ütközéskor a lövedék a hasábba fúródik, és azután együtt mozognak.
Határozzuk meg az együtt mozgó két test ütközés utáni sebességét! [d]

VI/ 6. Egy mindkét végén nyitott függőleges csövet vízbe állítunk úgy, hogy 0,7 méteres része a víz
felett van. A csőbe h = 0, 6m hosszú benzinoszlopot töltünk. Milyen magasan van a benzinoszlop felső
vége a víz felszíne fölött és milyen mélyen van az alsó része a víz felszíne alatt? [f]

VI/ 7. Alumínium lineáris hőtágulási együtthatója αAl = 2, 4 · 10−5 1/◦C. Egy alumíniumból készült
l0 = 30 cm élű kocka hőmérséklete 15 ◦C. A testet 65 ◦C-ra melegítjük. Mennyivel nőtt meg a kocka
térfogata? Mekkora a test térfogatának relatív növekedése? [h]

VI/ 8. Egy x-y koordinátarendszerben az x-tengely x1 = −0, 5m koordinátájú pontjábanQ1 = +400µC,
az x2 = 0, 5m koordinátájú pontjában Q2 = −400µC pontszerű töltés van. Egy q = 1µC nagyságú,
pontszerű töltést helyeztünk az origóba. Mekkora a ráható eredő elektromos erő? Mekkora az elektro-
mos erő, ha a q töltést áthelyeztük az y-tengely y = 0, 3m koordinátájú pontjába? Mekkora az eredő, ha
a q töltés koordinátái: x = 0, 5m és y = 0, 3m? [e]

VI/ 9. Képzeljük el, hogy van egy 10 méter hosszú alumíniumból készült 1mm2 keresztmetszetű
vezetékünk. Az alumínium fajlagos ellenállása: % = 6, 50 · 10−9 ohm m.
a) Mekkora a vezeték ellenállása?
b) Mekkora áram folyik a vezetőben, ha összekötjök vele egy 12 voltos akkumulátor két pólusát?
c) Mekkora a feszültségforrás teljesítménye a vezeték mentén? [i]

VI/ 10. A hélium nemesgáz. Vegyületei nincsenek. Atomjai igen nehezen ionizálhatók. Atommagja
két protont és két neutront tartalmaz. A héliumatommag – atomon kívül, elektronburok nélkül – a ra-
dioaktív sugárzás nagyon gyakori résztvevője (3. ábra). A sugárzásban megtalálható hélium atommagot
α-részecskének (alfa-részecskének), míg az α-részecskék sugárzását α-sugárzásnak nevezik.
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3. ábra. α-részecske

Nyugvó aktinium-atom (22589 Ac) magja1 spontán kibocsát egy 105 m
s sebességű alfa-részecskét. Az alfa-

részecske kibocsátása után visszamaradt mag a francium magja.2 Mekkora sebességre tesz szert a vis-
szamaradt atommag? [a]

Egy feladatlapon tíz témakörben tíz feladat szerepel, ezek most: optika, kinematika, periodikus mozgások, sztatika, tömegpon-
tok mechanikája, folyadékok és gázok, hőtan, elektrosztatika, egyenáram, mikrofizika. A feladat témakörbe sorolását a feladat
után az [o], [k], [p], [s], [d], [f], [h], [e], [i], [a] szimbólumok jelzik. A témakörök változni fognak. A megoldást tartalmazó
lapon a feladatot megismételjük. A megoldás kezdetét a . jellel, a végét a 3 jellel jelöljük. A feladatokhoz, megoldásokhoz
fűzött megjegyzésekre a - szimbólum utal.

1Az aktínium ezüstfehér, radioaktív fém, kémiai tulajdonságai a ritkaföldfémek közé tartozó lantánéhoz hasonlóak. Sötétben
halványkék fénnyel világít. A 227 g atomtömegű izotópja nyomokban az urán-szurokércben található meg, 10 izotópja van,
ezek atomtömege 206 g és 236 g közé esik.

2A francium vegyjele Fr, rendszáma 87. Erősen radioaktív. A legnehezebb alkálifém. Igen ritka, csak 1939-ben fedezték
fel, és az utolsó elem, amit a természetben fedeztek fel.
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