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XV. FELADATLAP-2012

XV/ 1. Az 1. ábrán egy R = 20 cm sugarú vízszintes tengelyű homorú gömbtükröt látunk. Az optikai

1. ábra. Öt pontszerű fényforrás az optikai tengelyen

tengelyen öt fénylő pont világít, ezek: T1,T2,T3,T4,T5, a tükörtől t1 = 5 cm, t2 = 10 cm, t3 =

15 cm, t4 = 20 cm, t5 = 25 cm távolságban. Ha lehetséges,1 szerkesszük meg ezeket a képeket és
határozzuk meg a képtávolságokat! [o]

XV/ 2. Egy test egyenes pályán állandó gyorsulással mozog. A mozgás 4 s hosszú időszaka alatt a se-
besség 3m/s-ról 15m/s-ra nő. Számítsuk ki a test gyorsulását és a folyamat időszaka alatt megtett utat!
Tegyük fel, hogy a test az x0 = 7m koordinátájú helyről indult, vagyis kezdetben az origótól 7 méterre
volt a tengely pozitív felén. Kérdés: hol van és mekkorasebességgel mozog indulás után 2 s múlva? [k]

XV/ 3. Rögzített, a térben nyugvó tengely körül R = 1, 4m sugarú korong egyenletesen forog, másod-
percenként 5-ször fordul meg tengelye körül. A korong peremére egy kis testet, egy kockát helyeztünk,
ez a koronggal együtt mozog. Határozzuk meg a test sebességét! Mennyivel fordul el a sebességvektor
t = 1

30
s idő alatt? [p]

XV/ 4. A 2. ábrán súlytalan, hajlékony, nyújthatatlan fonállal összekötött két testet látunk. Az egyik

2. ábra. Mekkoraerő hat az asztalra?

test egy íróasztal lapján csúszik, súrlódás nélkül. A másik függőlegesen mozog. A fonalat az asztal
éléhez erősített könnyű csigán vetettük át, ami szintén súrlódásmentesen foroghat. A csigát az asztal
éléhez egy támasz rögzíti. A két test tömege: m1 = 4 kg,m2 = 2 kg. Határozzuk meg, hogy mekkora
erőt fejt ki a támasz az asztalra! [s]

XV/ 5. A 3. ábrán egy vízszintes talajon mozgó m = 5 kg tömegű testet látunk. A testre F1 = 10N
erőt fejtünk ki. Ekkor a test v0 = 10m/s sebességgel egyenletesen mozog.
a) Mekkora a test gyorsulása, ha a testet F2 = 25N erővel húzzuk?

1Ez nem tréfás kiszólás, hanem arra célzunk, hogy nem mindig lehetséges, nem minden esetben jön létre kép.
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3. ábra. A test egyenletesen mozog. Miért?

b) Ebben az esetben mekkora lesz a test sebessége 0,6 másodperc erőkifejtés végén?
c) Mekkora utat tesz meg a v0 = 10m/s kezdősebeességű test megállásig, ha a testre nem fejtünk ki
vízszintes húzóerőt? [d]

XV/ 6. Vízbe kötél segítségével egy hasábot függesztünk. A hasáb keresztmetszete A = 9 dm2, a
folyadékba merülő részének hossza l = 0, 9m. Mekkora erőt fejt ki a víz a hasábra? [f]

XV/ 7. Egy gáztartály térfogata 10m3, benne 300 K hőmérsékletű, 2 bar nyomású metán van. Határoz-
zuk meg a gáz anyagának mennyiségét, a gáz sűrűségét! Számítsuk ki a gáz részecskéinek összes
mozgási energiáját! Mekkora az egy molekulára jutó energia és térfogat? [h]

XV/ 8. Két párhuzamos síklemez mindegyike A = 1m2 területű, távolságuk d = 10 cm. A két
lemezt azonos nagyságú, ellentétes előjelű elektromos töltéssel töltöttük fel. A töltéseloszlás egyen-
letes a felületeken. Ekkor a pozitív töltésű lemez és a negatív töltésű lemez vonzza egymást. Mekkora
erőt fejt ki egymásra a kondenzátor két lemeze? [e]

XV/ 9. A 4. ábrán egy elektromos áramkör látható, a szokásos szimbólumokkal. Az áramkörben két

4. ábra. Két áramforrás, két figyasztó

kémiai áramforrás van, ezek üresjárási feszültsége és belső ellenállása U1 = 24V, r1 = 2Ω, illetve
U2 = 9V, r2 = 1Ω. Két fogyasztó, két ohmos ellenállás is látható itt, ezek nagysága R1 = 6Ω és
R2 = 4Ω.
a) Mekkora áram folyik az áramkörben?
b) Határozzuk meg a két áramforrás kapocsfeszültségét!
c) Mekkora a feszültség az ábrán látható A és B pontok között? [i]

XV/ 10. Egy sugárzó anyag felezési ideje 1 óra. Egy kapszula 1020 atomot tartalmaz. Hány atom
bomlik el az első másodpercben? Hány aktív atom marad fél óra (1800 másodperc) múlva és határozzuk
meg, hogy hány atom bomlik el az 1800-dik másodpercben! [a]
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