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IX. FELADATLAP-2012

IX/ 1. Az 1. ábrán egy 20 cm sugarú gömbsüveget látunk, domború felülete tükröző. A gömbfelületre
45◦-os beesési szöggel fénysugár érkezik. Szerkesszük meg a visszavert fénysugarat és határozzuk meg,

1. ábra. Domború gömbfelületre érkező fénysugár

hogy a visszavert fénysugár egyenese milyen távol van a gömb O középpontjától! [o]

IX/ 2. A távolságot az autópálya mentén a főváros legöregebb hídjának nyugati hídfőjétől mérik, az
időtengely kezdőpontjának válasszuk déli 12 órát! Egy autó pontosan délben 12 órakor indul nyugat felé
és egyenletesen halad óránkénti 108 kilométeres sebességgel a másik ország – 410 km távoli fővárosa
felé. Fél órával később, 12 óra 30 perckor1 innen egy másik autó indul az első város felé. Mindkét autó
pontosan 14 órakor áll meg tankolni egy motelnél. Hol található a motel? Mekkora sebességgel halad a
második jármű? Mikor érnének célba, ha a motelnél nem állnának meg? [k]

IX/ 3. Egy köralakú versenypálya sugara 1 km. Két autó ugyanarról a helyről (a rajthelytől) ugyanakkor
indul. A gyorsabb autó 184 km/h, a lassúbb 177 km/h sebességgel halad. Mennyi idő múlva lesznek a

2. ábra. Két autó találkozik

pályának ugyanazon pontján? Mennyi utat és hány kört tettek meg ez idő alatt? [p]

1A két város azonos időzónához tartozik.
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IX/ 4. A mennyezet A és B pontjának távolsága d = 5m. Az A ponthoz l1 = 4m, a B ponthoz egy
l2 = 3m hosszú fonalat erősítünk. A fonalak szabad végeit összeerősítjük és ehhez m = 10 kg tömegű
testet rögzítünk. Mekkora erő feszíti a két kötelet? Mekkora erő hat az A és B pontban a mennyezetre? [s]

IX/ 5. Építkezésnél daru segítségével 1 tonna (1000 kg) tömegű testet emelnek. A test álló helyzetből
egyenletesen gyorsuló mozgással 4 másodperc alatt 8 méter magasra emelkedik. Mekkora a végsebessége?
Mekkora erő feszíti a terhet emelő darukötelet? [d]

IX/ 6. t alakú cső függőleges szárai elég hosszúak. A csőben alul víz van, erre a bal oldali szárba
ho = 0, 4m hosszú olajoszlopot és erre hb = 0, 5m hosszú benzinoszlopot töltünk. Ezt követően a
jobb oldali csőbe annyi nehézbenzit (vagy petróleumot) töltünk, hogy a nehézbenzin, és a másik szár-
ban a benzin legmagasabb pontjai végül ugyanazon vízszintes síkban lesznek. Határozzuk meg a vízre
töltött nehézbenzin hn hosszát és és a vízfelszínek hv szintkülönbségét! (Számoljunk a %o = 0, 9 kg/dm3,
%b = 0, 74 kg/dm3 és %n = 0, 8 kg/dm3 adatokkal!) [f]

IX/ 7. A víz különleges tulajdonsággal bír: adott mennyiségű anyag térfogata 4 ◦C-on legkisebb, azaz
sűrűsége ezen a hőmérsékleten legnagyobb. Így hőtágulási együtthatója a { t | 0◦C < t < 4◦C }
tartományban negatív, 4 ◦C fölött a hőtágulási együttható pozitív, és mindvégig növekszik. A növekedés
üteme azonban csökken: a t → β függvény konkáv, azaz érintője a grafikon fölött van. Az alábbi
táblázatból ennek a függvénynek néhány értékét olvashatjuk ki, a 3. ábrán pedig a grafikon részletét
látjuk.

0 ◦C −0, 068 · 10−3 1/◦C
4 ◦C 0 · 1/◦C

10 ◦C 0, 088 · 10−3 1/◦C
20 ◦C 0, 207 · 10−3 1/◦C
30 ◦C 0, 303 · 10−3 1/◦C
40 ◦C 0, 384 · 10−3 1/◦C

Tudjuk, hogy a víz sűrűsége 4 ◦C-on %(4) = 1 kg
dm3 . Mekkora a sűrűség 40 ◦C-on? [h]

3. ábra. A víz hőtágulási együtthatója

IX/ 8. Gumiból (elektromos szigetelő anyagból) készült 10m hosszú 1 cm2 keresztmetszetű szálnak
10−4 C töltést adunk. A töltés a szál mentén egyenletes sűrűségű.2

A szál közepén (végétől 5 méterre), a szimmetriatengelytől 4 cm távolságra egy 20 g tömegű pontszerű
testet helyeztünk el, 1µC töltéssel. Mekkora elektromos erő hat a két test között? Mekkora a pontszerű
test gyorsulása? [e]

2A Q
L

mennyiséget lineáris töltéssűrűségnek nevezzük, mértékegysége C
m .
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IX/ 9. Képzeljük el, hogy valamely A = 90 · 10−8 m2 keresztmetszetű rézvezetékben I = 3, 2A
erősségű áram folyik.Az áram a fémekben kapcsolatban van az elektronok mozgásával. Határozzuk meg
a vezető keresztmetszetén 1 másodperc alatt áthaladó elektronok számát! Mekkora sebességgel mozog-
nak az elektronok?
Az elektron töltése q = 1, 6 · 10−19 C. A réz sűrűsége: % = 8, 94 g

cm3 = 8, 94 · 106 g
m3 , atomtömege

M = 63, 5 g. Egy vegyértékű fém, ezért minden egyes atomjára egy mobilis – vezetési – elektron jut. [i]

IX/ 10. Egy tartály 4 mg rádiumot tartalmaz.3 Felezési ideje 1680 év. Hány milligramm rádium

4. ábra. A radiaktív bomlás kinematikája

lesz a tartályban 3360 év múlva? Hány rádiumatom bomlik el most 1 másodperc alatt? Hány rádiu-
matom bomlik el 25 perc alatt? A rádium bomlásakor 7, 67 · 10−13 J mozgási energiával rendelkező α-
részecske hagyja el az atom magját. Állapítsuk meg, hogy milyen rendszámú és tömegszámú részecske
keletkezik, és mekkora kezdősebességgel lökődik vissza a visszamaradó atommag az α-részecske kisug-
árzásakor? [a]

3Ismételjük át és frissítsük fel, egészítsük ki amit a rádiumról tanultunk. A rádium – jele Ra –, a periódusos rendszer 88.
eleme. Pierre és Marie Curie fedezték fel 1898-ban. Atomtömeg: 226, 0254 ≈ 226 g. Tulajdonságai: ezüstfehér, puha, ra-
dioaktív nehézfém, olvadáspontja 700◦C, sűrűsége 5 g/cm3, érdekes tulajdonsága, hogy sötétben világít. Kémiai tulajdonságai:
a legnehezebb alkáliföldfém. Nagyon ritka elem. Uránszurokércben található, hét tonnában kb. 1 g. Stabil izotópja nincs, de
28 féle radioaktív izotópja ismert. Egy stabilabb izotóp a Ra-226, amelynek felezési ideje 1680 év. Alfa-sugárzó, szétesése egy
radioaktív nemesgázt a radont és héliumot hoz létre.
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