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XIII. FELADATLAP-2012

XIII/ 1. A domború gömbtükör fókusztávolsága f = 25 cm. Az optikai tengellyel párhuzamosan, a

tengelytől 20 cm-re egy irányított szakaszt helyezünk el. A szakasz közelebbi végpontja 5 cm-re van a

1. ábra. Hol keletkezik a tárgy képe?

tükörtől, a távolabbi végpontja 30 cm-re. Adjuk meg a szakasz képét! [o]

XIII/ 2. Egy városból óránként autóbuszjárat közlekedik. A buszok sebessége c = 24m/s. Az úton,

a buszokkal szemben egy kerékpáros halad, v = 3m/s sebességgel. Milyen időközönként találkozik a

kerékpáros szembe jövő autóbusszal? [k]

XIII/ 3. Lisszabonból minden nap reggel 6 órakor egy hajót indítanak New York felé. Egyik alkalom-

mal, amikor egy hajó Európából éppen Amerikába indul, lisszaboni időzóna szerint reggel 6-kor egy

kisebb hajót indítanak New Yorkból Lisszabon felé. A New York felé haladó hajó az utat 2 hét (14-szer

24 óra) alatt teszi meg, a Lisszabon felé induló hajónak 2 hónapig (56-szor 24 órán át) tart az út. Hány

szembejövő – Lisszabonból indult – hajóval találkozik a New York kikötőjéből indult kis hajó? Egy

szembe haladó hajó után mennyi idő telik a következővel való találkozásig? [p]

XIII/ 4. Két azonos magasságú gyermek egy m = 16 kg tömegű csomagot cipel. A csomagot egy-egy

l = 40 cm hosszú fonállal emelik. A jobb oldalon sétáló gyerek fellép a h = 10 cm magas járdára, a

terhet emelő kezük vízszintesen d = 30 cm távol van egymástól. Mekkora erő húzza a két fiatal kezét?

[s]

XIII/ 5. A mennyezetre egy könnyű, súrlódás nélkül elfordulni képes csigát függesztünk fel, rajta egy

fonalat vetünk át. A fonál egyik végére egy m1 = 7 kg tömegű testet függesztünk, másik végére egy

mozgó tengelyű csigát. A mozgó csigán is átvetünk egy kötelet, a kötél két végére m2 = 3 kg és

m3 = 4 kg tömegű testeket akasztunk. Határozzuk meg a három test gyorsulását és a köteleket feszítő

erőt! Számítsuk ki a mennyezetre ható erőt! [d]

XIII/ 6. Négyágú közlekedőedény függőleges száraiban H = 15 cm magasan víz van. A közlekedő-

edény második szárába h = 10 cm magas benzinoszlopot (%b = 0, 74 kg/dm3), a harmadik szárba

h = 10 cm vastagon olajat (%o = 0, 9 kg/dm3) töltünk. A negyedik szárba h = 10 centiméternyi olajat,

majd erre ugyanennyi benzint töltünk. (Az első szárra nem töltünk folyadékot.) Az egyensúly beállta

után mekkora lesz az egyes szárakban a víz magassága? [f]
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XIII/ 7. Egy tóban, a felszín alatt 15 m mélyen a víz hőmérséklete 4
◦C. Egy buborék keletkezik itt, a

térfogata 1 cm3. A buborék felemelkedik a víz felszínére (2. ábra), ahol a hőmérséklet 22 ◦C. Mekkora

2. ábra. Buborék száll fel

lesz itt a buborék térfogata? [h]

XIII/ 8. Egy síkkondenzátor A = 2m2 felületű, d = 10 cm távolságra elhelyezett lemezei között

U = 80 kV feszültség mérhető.

a) Mekkora a kondenzátor kapacitása?

b) Mekkora a kondenzátor töltése? [e]

XIII/ 9. Egyszerű áramforrásra kapcsolunk egy R1 ellenállású fogyasztót. Ekkor a telep sarkai között

mérhető kapocsfeszültség U1 = 9V és a fogyasztón folyó áram I1 = 1 A erősségű. Ha egy másik, R2

ellenállású fogyasztót kapcsolunk az áramforrásra, akkor a kapocsfeszültség U2 = 3V-ra csökken, az

áramerősség I2 = 4 A-re nő.

a) Mekkora az elektromotoros erő és a belső ellenállás?

b) Mekkora a rövidzárási áramerősség?

c) Mekkora a két fogyasztó ellenállása?

d) Mekkora lesz az áramerősség, ha a két ellenállást sorosan kötjük a telepre?

e) Mekkora lesz az áramerősség, ha a két ellenállást sorosan kötjük a telepre? [i]

XIII/ 10. Egy preparátumban található C14 szénizotóp – felezési ideje 5736 év –, aktivitása 10 000 Bq.

Mennyi idő múlva csökken az aktivitása 7 000 Bq-re? [a]
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