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8. FELADATLAP-2012

VIII/ 1. Két függőleges síktükör γ = 72◦-os szöget zár be egymással. Vízszintes síkban α = 60◦-
os beesési szögben egy keskeny sugárnyaláb érkezik az első tükörre, amely ezen visszaverődve visz-
szaverődik a második tükrön is. Mekkora szöget zár be az első tükörre beeső fénysugár a másodikon
visszavert sugárral? [o]

VIII/ 2. Két közeli város távolsága 60 km. Az A városból a B város felé pontban éjfélkor indul egy
moped (kis motorkerékpár) és 2 órakor elhalad a B város mellett. Ugyancsak éjfélkor a B városból az A
város felé egy kerékpáros indul, ez 3 órakor érkezik A-ba. Az A várostól mérve mekkora távolságra és
az A város toronyórája szerint mikor találkozik a két jármű? [k]

VIII/ 3. A város sportlétesítményeinek egyike egy 100 méter sugarú kör alakú futópálya. A pálya
legészakibb pontjáról egyszerre indul egy futó és egy kerékpáros. A kerékpáros felülről nézve jobbra, az
óra mutatóinak járásával megegyező, a futó ellentétes irányban halad. A kerékpáros másodpercenként
15 métert, a futó másodpercenként 9 métert tesz meg.

1. ábra. Kerékpáros és futó

a) Mennyi idő múlva lesz a futóhoz és a kerékpároshoz mutató sugár először merőleges egymásra?
b) Mennyi idő múlva és hol találkozik először a kerékpáros a futóval? [p]

VIII/ 4. Egy nagyon könnyű drótkeretből készült négyzet oldalai 0,8 méter hosszúak. A négyzet négy
csúcsában – sorrendben – 2 kg, 3 kg, 5 kg, 7 kg, a középpontjában 8 kg tömegű pontszerű test van. Hol
van az öt pontbl álló rendszer tömegközéppontja? [s]

VIII/ 5. A 2. ábrán – egy pillanatfelvételen – hat azonos gyártmányú és típusú repülőgépet látunk egy
bemutatón. Ebben a pillantban egymástól 1 km távolságra az ábrán látható szabályos hatszög csúcsaiban
mozognak és mindegyik sebességvektor a hatszög síkjában van. A hat repülép tömege kissé különbözik
(az üzemanyag és a pilóta különböző tömege miatt), a sebesség nagysága is különbözik. A táblázatban
a gépek tömegét, a sebessség nagyságát és a sebességvektorának az x tengely pozitív irányával bezárt
szögét (forgásszögét) látjuk.
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2. ábra. Pillanatfelvétel légibemutatóról

1. gép m1 = 12000 kg v1 = 150m/s α1 = 210◦

2. gép m2 = 12020 kg v2 = 145m/s α2 = 40◦

3. gép m1 = 11970 kg v3 = 170m/s α3 = −30◦
4. gép m3 = 12000 kg v4 = 150m/s α4 = 135◦

5. gép m4 = 11960 kg v4 = 170m/s α5 = −30◦
6. gép m5 = 12000 kg v1 = 150m/s α6 = 200◦

Hol van és mekkora ebben a pillanatban a hat gépből álló rendszer tömegközépontja? [d]

VIII/ 6. Egy mindkét végén nyitott hosszú függőleges csövet vízbe állítunk. A csőbe ho = 0, 4m
hosszú olajoszlopot és erre hb = 0, 5m hosszú benzinoszlopot töltünk. Ezt követően a csövön kívül
a vízre hn = 0, 3m vastagon nehézbenzint rétegezünk. Mekkora a csövön belül és kívül a vízfelszínek
távolsága? Számítsuk ki a benzin és a nehézbenzin felső (levegővel érintkező) felszínének távolságát! [f]

VIII/ 7. A 3. ábrán látható ingaóra 20 ◦C-on pontosan jár. Az inga rézötvözetből készült rúdjának
(20 ◦C-hoz tartozó) hőtágulási együtthatója α = 1, 65 · 10−5 1/◦C. Az óra 26 ◦C állandó hőmérsékletű
szobában jár. Este hatkor „felhúztuk” a szerkezetet és beállítottuk a pontos időt. Mit mutat az óra négy
hét (28 nap) múlva este hatkor? [h]

3. ábra. Ingaóra
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VIII/ 8. A 4. ábrán látható felületet 113100 számú erővonal hagyja el.
Határozzuk meg a felületen belül található töltés mennyiségét! [e]

4. ábra. Felületből kilépő erővonalak

VIII/ 9. Az 5. ábrán vízbontó (elektrolizáló) készülék vázata látható. A + jellel jelölt katód és a –
jellel ábrázolt anód között 10 órán át 6,00 A erősség elektromos áram folyik. Mennyi vizet bontunk el a

5. ábra. Vízbontás

folyamatban? Mennyi hidrogén és oxigén „keletkezik”? [i]

VIII/ 10. Az 55 rendszámú, 137 tömegszámú cézium a

137
55 Cs → 137

56 Ba

folyamat alapján báriummá alakulhat. Miként érvényesülnek ebben a folyamatban a megmaradási törvények? [a]
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