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XIV. FELADATLAP-2012

XIV/ 1. Az 1. ábrán egy R = 20 cm sugarú vízszintes tengelyű gömbsüveget látunk, belső, homorú
felülete tükröző. A vízszintes tengelyre, az optikai tengelyre merőlegesen egy a = 5 cm magas kis gyer-

1. ábra. Gömbtükörre fénysugár érkezik

tya parányi lángja világít. Szerkesszük meg a fénylő pontból induló, a vízszintes tengellyel párhuzamos,
a tükrön visszaverődő fénysugarat! Hol metszi ez az optikai tengelyt? [o]

XIV/ 2. Országúton halad egy személyautó, éppen előzni készül egy lassú traktort. Az előzést jelezni
akarja, ezért (előzés előtt) 5 másodpercig kürtjelet ad (nyomja a dudát). Az autó sebessége v1 = 25m/s,
a traktor sebessége v2 = 5m/s, a hang sebessége1 c = 330m/s. Mennyi ideig hallja a kürtjelet a traktor
vezetője? [k]

XIV/ 3. Színházban az előadást segítő technika eleme a színpadon rögzített függőleges tengelye körül
sima csapágyban könnyen elforduló elhanyagolható tömegű korong. Átmérője 10 méter.2 A nyugvó ko-
rongra kerületi pontján fellép egy cingár színésznő és lassan egyenletes tempóban halad rajta, közben a
korong elfordul (2. ábra). A színésznő 4 s alatt ér vissza a korongnak arra a pontjára, ahonnan elindult. A

2. ábra. A szinésznő körbesétál a korongon

korong az ember mozgásával ellentétes irányban 6 s alatt fordul egyszer körbe. Mennyi idő alatt ér vissza
a hölgy a kis székhez, ahonnan a korongra fellépett, vagyis a színpadnak ahhoz a pontjához, ahonnan
indult? [p]

XIV/ 4. Két azonos magasságú gyermek egy m = 16 kg tömegű csomagot cipel. A csomagot egy
l = 80 cm hosszú fonállal emelik. A teher függőleges síkú kis kerék tengelyén függ, ez szabadon
gördülhet a fonálon. 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? Hol van
közben a terhet tartó kerék? [s]

1A hang sebessége nagyon függ a meteorológiai körülményektől, ezért „pontos” értékén vitatkozni nem érdemes.
2Látni fogjuk: ezt az adatot nem fogjuk felhasználni. Jelentősége csak az, hogy a korong „elég nagy”.
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XIV/ 5. A mennyezetre egy könnyű, súrlódás nélkül elfordulni képes csigát függesztünk fel, rajta egy
fonalat vetünk át. A fonál egyik végére egy m1 = 11 kg tömegű testet függesztünk, másik végére
egy mozgó tengelyű csigát. A mozgó csigán is átvetünk egy kötelet, a kötél két végére m2 = 7 kg és
m3 = 5 kg tömegű testeket akasztunk.
a) Határozzuk meg a három test és a mozgócsiga gyorsulását!
b) Számítsuk ki a három testből álló rendszer tömegközéppontjának a gyorsulását! [d]

XIV/ 6. t alakú cső keresztmetszete A = 1 cm2, függőleges szárai l = 100 cm hosszúak, vízszintes
szára L = 40 cm hosszú. A közlekedő edényben alul glicerin van, mindkét szárban h0 = 40 cm magasan.
A cső jobb oldali szárát színültig töltjük vízzel. A víz sűrűsége %1 = 1, 00 g/cm3, a glicerin sűrűsége
%2 = 1, 25 g/cm3. Számítsuk ki a betöltött víz térfogatát és határozzuk meg a glicerin legmagasabb és
legalacsonyabban fekvő pontjának helyzetét!

XIV/ 7. Egy 32 literes tartályban 2 atm nyomású 340 K hőmérsékletű hélium van.
a) Mekkora lenne a térfogata normálállapotban3 (azaz 1 atm nyomáson, 273 K hőmérsékleten)?
b) Határozzuk meg a tartályba zárt anyag mennyiségét! [h]

XIV/ 8. A 3. ábrán egy telepet látunk, az üresjárási feszültsége (belső feszültsége) U0 = 12V, belső
ellenállása r = 2 ohm. A telepre az ábrán látható – szaggatott vonallal körberajzolt – három kondenzá-
tort kapcsolunk. Ezek kapacitása C1 = 3µF, C2 = 7µF, C3 = 11µF.
a) Határozzuk meg a kapacitását annak a kondenzátornak, amellyel ez a három helyettesíthető, vagyis
számítsuk a három kondenzátor eredő kapacitását!
b) Számítsuk ki a telep kapocsfeszültségét!

3. ábra. A legegyszerűbb áramkör soros és párhuzamos kondenzátorokkal

c) Mekkora töltés halmozódik fel a három kondenzátoron? [e]

XIV/ 9. A 4. ábrán egy telepet látunk, az üresjárási feszültsége (belső feszültsége) U0 = 12V, belső
ellenállása r = 2 ohm. A telepre az ábrán látható – szaggatott vonallal körberajzolt – négy külső ellenál-
lást kapcsolunk. Ezek: R1 = 3 ohm, R2 = 7 ohm, R3 = 11 ohm, R = 2, 24 ohm.
Határozzuk meg ezek eredő ellenállását! Mekkora áram folyik át az áramforráson? Számítsuk ki a telep
kapocsfeszültségét! Mekkora áram folyik az R1, R2, R3, R külső ellenállásokon? [i]

3Úgy látszik, a helyesírás nem egyértelmű. Találkozunk a ’normálállapot’ és a ’normál állapot’ írásmóddal. Az első
változatot részesítjük előnyben.
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4. ábra. A legegyszerűbb áramkör soros és párhuzamos ellenállásokkal

’

XIV/ 10. Egy kapszulába 10
20 radioaktív részecskét zártak. A preparátum 9, 152 · 1011 Bq-es aktivi-

tást mutat. Mekkora a radioaktív anyag felezési ideje? [a]
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