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5. FELADATLAP-2012

V/ 1. Egy szoba két egymásra merőleges 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 megfigyelő)

1. ábra. Milyennek látjuk a képeket?

itt állunk a váza közelében. Mit látunk a két tükörben? [o]

V/ 2. Egyenes országút mellett történő eseményeket vizsgálunk. Az időt órában, az előjeles távolsá-
got km-ben mérjük. A t = 3 h időpontban az x = 60 km koordinátájú helyen villám csapott egy fába.
Ábrázoljuk azokat az út mentén bekövetkező eseményeket, amelyek a villámcsapással azonos időpont-
ban, egyidőben történnek! Ábrázoljuk azokat az eseményeket, amelyek a villámcsapással azonos helyen
történnek! [k]

V/ 3. A jól működő falióra mutatói éppen 2 óra 5 percet mutatnak.
a) Mekkora szöget zárnak most be a függőlegessel?
b) Mennyi idő múlva lesznek az óra mutatói merőlegesek egymásra? [p]

V/ 4. Egy 40 N súlyú rudat a 2. ábrán látható módon csuklóval falhoz erősítünk, másik végét súlytalan,

2. ábra. Határozzuk meg a kötélerőt és a csuklóerőt!

a függőlegessel 30◦-os szöget bezáró fonállal – ahogy ez az ábrán látható –, a mennyezetre függesztjük.
A rúd hossza l = 100 centiméter. A rúdra a csuklótól k = 75 cm távolságra G1 = 60 N súlyú testet
akasztunk. Mekkora erőt mutat a fonálba iktatott erőmérő? Határozzuk meg a erő hat a csuklóban? [s]

V/ 5. Egy vízszintes egyenesen balról jobbra v1 = 400 m/s sebességgel mozog egy m1 = 0, 05 kg
tömegű lövedék. Nekiütközik egy m2 = 10 kg tömegű fából készült, az egyenesen v2 = 1 m/s sebesség-
gel vele azonos irányban mozgó hasábnak. Ütközéskor a lövedék belefúródik a hasábba és azután együtt
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mozognak. Határozzuk meg az együtt mozgó két test ütközés utáni sebességét! [d]

V/ 6. Egy 1 cm2 keresztmetszetű alul zárt függőleges csőbe h1 = 0, 6 m magasan vizet, erre h2 =
0, 4 m magasan %2 = 0, 8 kg/dm3 sűrűségű) benzint töltünk (3. ábra). Határozzuk meg a folyadékoszlop
nyomását a cső aljánál, a cső alja felett 20 cm-re, 40 cm-re, 60 cm-re, 80 cm-re és 100 cm-re! Mekkora
erőt fejt ki a folyadék a cső aljára? [f]

3. ábra. Vízre töltött benzin

V/ 7. Alumínium lineáris hőtágulási együtthatója αAl = 2, 4 · 10−5 1/◦C. Egy l0 = 30 cm oldalú,
négyzet alakú (mindenütt azonos vastagságú) alumíniumlemez hőmérséklete 15 ◦C. A lemezt 65 ◦C-ra
melegítjük.
a) Mennyivel nőtt meg a lap területe?
b) Mekkora a lemez területének relatív növekedése? [h]

V/ 8. Egy 0,8 m oldalú négyzet csúcsaiban rögzített pontszerű testeket rendre 1µC, 2µC, 3µC, 4µC
töltéssel látjuk el. Mekkora elektromos erő hat a négyzet középpontjába helyezett 5µC töltésű pontszerű
testre? [e]

V/ 9. A IV/9. problémában az elektromos térerősség fogalmának első értelmezését adtuk. A töltéssel
rendelkező részecskére ható elektromos erő arányos a töltéssel. Az E elektromos térerősség olyan vektor,
amelyre érvényes, hogy q töltésre ható erő:

F = Eq.

Az elektromos erő arányos a térerősséggel és vele azonos irányú, és ellentétes, ha q < 0.
A felületegységen átfolyó áramot áramsűrűségnek neveztük. Lehetséges, és célszerű ezt irányított meny-
nyiségnek tekinteni: iránya a pozitív töltés mozgásának irányával azonos.
Azt is láttuk, hogy bizonyos anyagok esetén a áramsűrűség arányos a térerősséggel, ezeket elektromos
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vezetőnek nevezzük, gyakorlatban legtöbbször ezek fémek, de más anyag is rendelkezik ezzel a tulaj-
donsággal. Az elektromos erő okozza a tötés mozgását, a térerősség és az áramsűrűség arányosságát
Ohm-törvénynek nevezzük:

~j = σ · ~E .

A σ arányossági tényező neve vezetőképesség. mértékegysége
[
σ
]

= A C
m2 N .

A réz vezetőképessége σ = 5, 96 · 107 A C
m2 N .

Most a feladatban adott egy l = 3 m hosszú hengeres, A = 2 · 10−6 m2 keresztmetszetű rézvezeték. A
vezetékben a térerősség merőleges a keresztmetszetre és 2, 4 · 10−2 N

C nagyságú.
a) Határozzuk meg, a vezető két vége között az elektromos feszültséget!
b) Számítsuk ki a vezetőben folyó áram erősségét!
c) Számítsuk ki az elektromos erő teljesítményét!
d) Számítsuk ki a vezeték ellenállását!
e) Igazoljuk, hogy a fajlagos ellenállás mértékegysége Ω m! [i]

V/ 10. A rádium rendszáma 88, tömegszáma 226. Mely és mennyi elemi részecskéből áll a rádium-
atom magja? Mekkora egy rádiumatom magjának tömege és töltése? [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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