
www.baranyi.hu 2012. október 8. FIZIKA TÁVOKTATÁS

4. FELADATLAP-2012

IV/ 1. Az 1. ábrán egy embert látunk, 80 cm-re áll a falra függesztett síktükör előtt. Magassága 172 cm.
Hol keletkezik a kép? Milyen feltételekkel jön létre? Szerkesszük meg a leány tükörképét! [o]

1. ábra. Szerkesszük meg a leány tükörképét!

IV/ 2. Egyenes országút mellett történő eseményeket vizsgálunk. Az időt órában, az előjeles távol-
ságot km-ben mérjük (2. ábra). A 0 h időpontban a 0 km-nél felrobbantottak egy bombát. Ábrázoljuk az

2. ábra. Az idő-hely koordinátarendszer

eseményt az idő-tér koordinátarendszerben!1 A t = 3 h időpontban az x = 60 km koordinátájú helyen
villám csapott egy fába. Ábrázoljuk ezt az eseményt is! [k]

IV/ 3. A jól működő óra mutatói 12 órakor pontosan fedik egymást. Mekkora szöget zárnak be 12 óra
15 perckor? Mekkora szöget zárnak be indulás után pontosan 1 óra múlva? [p]

IV/ 4. Könnyű rudat csuklóval falhoz erősítünk, másik végét súlytalan – a függőlegessel 30◦-os szöget
bezáró – fonállal a mennyezetre függesztjük. A rúd hossza l = 100 centiméter. A rúdra a csuklótól
k1 = 75 cm távolságra G1 = 60N súlyú, k2 = 35 cm távolságra G2 = 40N súlyú testet akasztunk.
a) Mekkora a rúdra ható erők forgatónyomatéka a rúd közepéhez viszonyítva?
b) Szerkesszük meg a testre ható erővektorok összegét! [s]

1A matematikai szóhasználatban az x-y koordinátarendszer elsőként megnevezett x-tengelye a vízszintes tengely, ezért mi
a vízszintes időtengelyt nevezzük meg először, így tehát idő-tér koordinátarendszerről fogunk beszélni.
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IV/ 5. Egy vízszintes egyenesen balról jobbra v1 = 400m/s sebességgel mozog egy m1 = 0, 05 kg
tömegű lövedék. Nekiütközik az egyenesen v2 = 1m/s sebességgel vele azonos irányban mozgó m2 =
10 kg tömegű fából készült hasábnak. Ütközéskor a lövedék átfúródik a hasábon, majd u1 = 320m/s
sebességgel mozog tovább. Határozzuk meg, hogy mekkora sebességre gyorsul fel a hasáb! [d]

IV/ 6. Határozzuk meg a nyomást 10 méter mélyen a víz felszíne alatt! Határozzuk meg a nyomást 20
m, 30 m mélységben! (A víz sűrűsége % = 1000 kg/m3 és g = 10m/s2.) [f]

IV/ 7. Az acél lineáris hőtágulási együtthatója α = 1, 17 · 10−5 1/◦C, vagyis a vasrúd 1,17 százezred
részével lesz hosszabb, ha a hőmérséklet 1 ◦C-kal növekszik. Egy acélrúd hossza 18 ◦C-on 30m. Határoz-
zuk meg, hogy mennyivel lesz hosszabb a rúd, ha a hőmérséklet 36 ◦C-ra növekszik? Mekkora a rúd
hosszának relatív változása? [h]

IV/ 8. Egy x-y koordinátarendszer origójában q = 1µC (10−6 C „mikrocoulomb”) pontszerű rögzített
töltés van. Az r1 = (−4, 5m, 1m) helyvektorú pontba Q1 = 5, 625µC töltést, az r2 = (−5m,−5m)
helyvektorú pontba Q2 = 10, 0µC töltést helyezünk el. Határozzuk meg a két töltés által az origóban
nyugvó töltésre ható elektromos erők eredőjét! [e]

IV/ 9. A töltéssel rendelkező részecskére ható elektromos erő arányos a töltéssel: van olyan E-vel
jelölt, elektromos térerősségnek nevezett vektor, hogy a töltésre ható erő F = Eq, illetve nagysága:
F = Eq.
Tegyük fel, hogy valamely anyag belsejében a felületegységen átfolyó áram erőssége (az áramsűrűség)
arányos a térerősséggel: j = σ · E. A tapasztalat szerint a fémek – legalább is jó közelítéssel – ilyenek.
Legyen most σ = 5, 96 · 107 A/m2

N/C ≈ 6 · 107 A C
N m2 , ez a rézre jellemző érték.

Az anyag belsejében az elektromos erőre merőleges A = 2 · 10−6 m2 felületen I = 2A erősségű áram
folyik. Határozzuk meg a térerősséget! [i]

IV/ 10. A hélium atomtömege 4 g, azaz 1 mol hélium tömege 4 g. Határozzuk meg, hogy hány hélium-
atom van 0,32 g héliumgázban! [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.
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