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XI. FELADATLAP-2012

XI/ 1. Az 1. ábrán egy domború gömbtükröt látunk. Megjelöltük a gömb O középpontját, az o op-
tikai tengelyt, a C optikai centrumot és az F fókuszpontot. A tükörre p fénysugár érkezik, ez most nem

1. ábra. Gömbtükörre fénysugár érkezik

párhuzamos az o optikai tengellyel. Szerkesszük meg a visszavert fénysugarat! [o]

XI/ 2. Laktanyából a katonák gyakorlatra indultak. Az autóúton a konvoj v = 10m/s sebességgel
halad. A kocsi oszlop parancsnoka egy bizonyos pillanatban úgy döntött, hogy visszaküldi egyik mo-
torkerékpáros szárnysegédjét a laktanyába, jelentéstételre a haladás üteméről. Ezt követően 20 perccel

2. ábra. A konvoj és a hátraküldött szárnysegédek

később másik szárnysegédjét is hátra küldi. Mindkét motorkerékpár u = 30m/s sebességgel mozog. Az
első küldönc elhaladt a 2. ábrán látható katonai bázis kapuja mellett. Mennyi idő múlva érkezik ide a
második motoros? [k]

XI/ 3. Köralakú pálya egy pontjából két jármű, egy gyors személyautó és egy kerékpáros indul, ellen-
tétes irányba. Az első test T1 = 1 perc alatt ér vissza az indulás helyére, a második peridódusideje (a
körbefutás ideje) T2 = 8 perc. Hányszor halad el 8 perc alatt a gyorsabb jármű a lassúbb mellett? [p]

XI/ 4. A mennyezet A és B pontjának távolsága d = 5m. Az A ponthoz l1 = 6m, a B ponthoz egy
l2 = 3m hosszú fonalat erősítünk. A fonalak szabad végeit összerősítjük és ehhez m = 10 kg tömegű
testet rögzítünk. Ezt a testet jobbra húzzuk 6, 7N nagyságú erővel. Mekkora erő feszíti az A és B pont-
ban rögzített két kötelet? Mekkora erő hat az A és B pontban a mennyezetre? [s]

XI/ 5. A mennyezetre könnyű, súrlódás nélkül elforduló csigakereket függesztünk, ezen vékony, súly-
talan, nyújthatatlan hajlékony fonalat vetünk át. A fonál egyik végére ml = 2, 2 kg tömegű testet
függesztünk, a másik végét a mennyezethez erősítjük. A fonálban keletkező hurokra egy könnyű moz-
gócsigát (nem fix-tengelyű csigát) függesztünk, ennek tengelyéről egy rövid – állandó hosszú – fonalat,
ennek alsó végére m2 = 3, 6 kg tömegű testet erősítünk. Határozzuk meg a két test gyorsulását és a
kötelet feszítő erőt! [d]
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XI/ 6. U alakú cső két szárában 15-15 cm magasan higany van (%Hg = 13, 6 kg/ dm3). Ezután a jobb
oldali szárba 1 m hosszú vízoszlopot, bal oldali szárba 0,5 méter magasan olajat töltünk (??. ábra). Mi-
lyen magasan áll a cső két szárában a higany? [f]

XI/ 7. A 3. ábrán egy nitrogénnel töltött tartályt látunk három állapotban. A kiindulási állapotban
a gáz térfogata V1 = 2 · 10−2 m3 (azaz 20 liter), nyomása p1 = 1, 1 bar, azaz 1,1 atm, hőmérséklete
t1 = 0 ◦C, azaz T1 = 273K. A gázt először állandó térfogaton t2 = 20 ◦C-ra melegítjük, majd ezt

3. ábra. Állandó térfogaton melegítjük, majd állandó nyomáson hűtjük

követően állandó nyomáson t2 = 20 ◦C-ról t2 = 0 ◦C-ra hűtjük. t3(= t1) = 0 ◦C hőmérsékletre hűtjük.
Számítsuk ki az (1)  (2) részfolyamat végső pontjában a gáz p2 nyomását! Mekkora lesz a gáz V3
térfogata (2) (3) részfolyamat1 végső állapotában? (A gáz hőtágulási együtthatója β = 273K−1.) [h]

XI/ 8. Szigetelő anyagból (például keménygumiból) készült „végtelen kiterjedésű” függőleges2 sík-
lemez töltéssűrűsége %Q = 10−4 C/m2. A 4. ábrán látható, hogy a lemeztől d = 0, 4m távol egy

4. ábra. A golyó nyugalomban van

pontban l = 1m hosszú fonalat függesztünk, és erre m = 1 kg tömegű, q = 5, 745 · 10−7 C töltésű
1A fizika művelésében és tanítása közben sokféle jelet használunk. A legfőbb dolog, amire ügyelni kell, hogy használatuk

egyértelmű legyen. Talán a kettős betűktől, a halmozott indexektől kell óvakodnuk, ilyenek pl.: FS (az S helyett), FK, 1 stb.
Rajzban és írásban többféle nyílat is alkalmazunk. Az erővektorokat (és általában a hatásokat) tömör nyílvéggel−−I, a mozgá-
sokat (és általában a folyamatokat) hullámos nyíllal ( ) jelöljük.
Amikor függvényeket derékszögű koordinátarendszerben ábrázolunk, a tengelyek végére −−B nyílvéget rajzolunk. A
következtetés jele: ⇒, =⇒, ⇔, ⇐⇒, a hozzárendelés hagyományos jelölése: t 7→ V , a kölcsönös megfeleltetés jele:
a↔ b.
Mindez ésszerű konvenció, használata célszerű és gyakran hasznos, de semmiképpen sem kötelező.

2A feladatban szereplő függőleges vagy vízszintes jelzők arra utalnak, hogy a nehézségi erővel számolnunk kell, az nem
hanyagolható el.
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kis testet erősítünk. A lemez elektromos erőt fejt ki a testre, ennek eredményeként a fonál iránya eltér a
függőlegestől, Határozzuk meg a fonál függőlegessel bezárt α szögét! [e]

XI/ 9. A vörösréz fajlagos ellenállása (a vezetőképesség reciproka) %1 = 1, 7 · 10−8 ohm · m, az
alumínium fajlagos ellenállása %2 = 2, 7 · 10−8 ohm · m. Van egy l1 = 15m hosszú rézvezetékünk és
egy l2 = 12m hosszú alumínium vezetékünk (5. (1) ábra). A rézdrót keresztmetszete A1 = 1, 5 mm2,
az alumíniumdrót keresztmetszete A2 = 2, 1 mm2. a) Számítsuk ki a két vezeték „ohmos” (azaz az
Ohm-törvényben szereplő) ellenállását!
b) Kapcsoljuk sorba a két vezetéket az 5. (2) ábrán látható módon. Mekkora ennek a vezetőszakasznak
az ellenállása?
c) Kapcsoljuk párhuzamosan a két vezetéket az 5. (3) ábrán látható módon. Mekkora ennek a kettős

5. ábra. A soros és párhuzamos kapcsolás

vezetőszakasznak az ellenállása? [i]

XI/ 10. Egy ólomfalú tartályba 10 mg rádiumot helyezünk most el. A rádium atomtömegeM = 226 g,
felezési ideje T = 1680 év. Mekkora ennek az anyagnak az aktivitása? Hány atom bomlik el most a
következő 1 óra alatt? [a]
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