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2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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I. feladat (10 pont) 

A bója  

 

 

A bója egy olyan egyik végén zárt,  h = 1m magas henger, 

amelyben elhanyagolható vastagságú 250,0 mS   felületű 

dugattyú található. A henger mindig a vízszint alatt van. A 

dugattyú tömege m = 5 kg, valamint a henger és a rajta levő 

zászló együttes tömege M = 45kg. A dugattyú a henger teljes 

hosszában súrlódás nélkül tud mozogni, de nem tud kimenni a 

hengerből. A dugattyút egy nyújthatatlan, alakját nem változtató 

kábel segítségével, két állócsigán keresztül a parthoz rögzített feltekerőhöz kötjük. A kábel mindig 

feszes. A hengerre egy zászlót rögzítettünk. 

Mielőtt a bója a vízbe kerülne a benne található 25

0 /10 mNp   nyomású levegő elfoglalja a henger 

teljes térfogatát. A légköri nyomást valamint a víz és a levegő közös hőmérsékletét tekintsük 

állandónak, a zászlórúd térfogatát hanyagoljuk el. A víz sűrűsége 3kg/m és  a gravitációs 

gyorsulás értéke  2/ smg  . A feladat megoldása során jelöljük p – vel a hengerben levő levegő 

nyomását, y – nal a henger felső felülete és a vízszint közötti távolságot, x – szel a hengerben levő 

levegőoszlop magasságát. 

 

1. munkafeladat 

Az 1.  munkafeladat során azt kérik, hogy határozd meg néhány, a rendszert jellemző fizikai 

mennyiség kifejezését. Fejezd ki az eredményeket  (betűkkel képlet formájában) a kábelben fellépő 

feszítőerő T és esetleg más fizikai mennyiségek függvényében, amelyeknek jelöléseit és értékeit a 

feladat megadta: 

1.a. A levegőoszlop  x  magasságát a bója belsejében 

1.b. Vezesd le a hengerben levő levegő p nyomását 

1.c. Vezesd le a henger felső felülete és a vízszint közötti távolság  y kifejezését. 

 

2. munkafeladat 

A második munkafeladat azt kéri, hogy elemezd a kábelben fellépő feszítőerő lehetséges értékeinek 

tartományát, illetve a hengerben levő levegőoszlop magassága lehetséges értékeinek tartományát. 

 

2.a. Határozd meg a kábelben fellépő feszítőerő lehetséges értékeinek tartományát.  

Add meg négy értékes számjeggyel az eredményt 

 2.b. Határozd meg a hengerben levő levegőoszlop magassága x lehetséges értékeinek tartományát 

Add meg méterben  három értékes számjeggyel az eredményt. 
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II. feladat (10 pont) 

A laboratóriumban levő tükör 

 

Órák után András és Mihály a fizika laboratóriumba ment. A laboratóriumi asztalokon fizikai 

kísérletek céljára kikészített optikai padok találhatók, a tábla falára pedig egy függőleges síktükröt 

helyeztek. Az 1-es ábrán levő vázlat annak a vízszintes síknak a rajza, amelyben  András és Mihály 

szeme található. Ez a vízszintes sík tartalmazza az optikai padokat, amelyek egyszerű modellezés 

szerint   Ai Bi  szakaszokkal ábrázolhatók,  161  i . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat megoldása során tekintsd ismerteknek a rajzon látható a és c szakaszokat. 

 

1. munkafeladat 

 

Amikor András arccal a tábla felé áll, szemei pedig a P pontban találhatók, a laboratóriumban található 

mind a 16 optikai padot egészen látja a tükörben.  

 

1.a. Határozd meg a tükör vízszintes irány mentén mért hossza minimális értékének kifejezését arra az 

esetre, ha András mind a 16 optikai padot egészen látja, szemei pedig a P pontban vannak. 

1.b. Vezesd le annak az    aránynak az értékét, amely megadja az András által egészen látott, illetve 

az általa részlegesen látott optikai padok számának arányát, abban az esetben ha arccal a tükör felé áll 

és a szemei a rajzon látható Q pontban vannak. 

András meg szeretné figyelni a tükörben a rajz jobb felében található összes optikai padokat, 

amelyeket  A3B3, A4B4, A5B5, A6B6,...,A16B16, szakaszok ábrázolnak. 
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Ennek érdekében, a tükör bal széléhez viszonyítva, abban a legtávolabbi helyzetben helyezkedik el, 

amelyben az ábrán észlelhető optikai padok közül, csak a jobboldaliakat látja. András szeme 

ugyanazon a vízszintes szinten marad. 

1.c. Határozd meg azt a kifejezést, amely megadja András szemének helyzetét a P ponthoz 

viszonyítva, az elvégzendő munka követelményei által bemutatott helyzetre vonatkozóan. 

 

2. munkafeladat 

Mihály csak azokat a tárgyakat látja tisztán, amelyek a ]5,2[ cc  intervallumban találhatók és ezért ő  

„távollátó” szemüveget visel, amely lehetővé teszi a nagyon távoli, végtelenben található tárgyak 

észlelését. Mihály a tükör felé fordul úgy, hogy a szeme az ábrán megjelölt P pontban helyezkedjen el. 

2.a. Állapítsd meg, hogy Mihály tisztán látja-e a tükörben az első sorban elhelyezett (a tükörhöz a 

legközelebb található) összes optikai padot, abban az esetben, ha szemüveget visel. Válaszd azt az 

esetet, amlyben c = a . Indokold meg a választ. 
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III. feladat (10 pont) 

Termodinamika 

A. “nyilt” körfolyamat!  

Az 1-es ábra, egy dugattyúval ellátott hengerben található, mol, egyatomos ideális gáz kvázisztatikus 

(1, 2, 3, 4, 1) körfolyamatát ábrázolja. A grafikon vízszintes tengelyén a gáz és környezete közt cserélt 

mechanikai munka, illetve a függőleges tengelyen a gáz és környezete közt cserélt hő értékei vannak 

feltüntetve. 
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a)  

1) Határozd meg a gáz által a körfolyamat során elért maximális és minimális hőmérsékletek 

arányát.  

2) Rajzold át  termodinamikai (p, V) koordináta rendszerbe az adott körfolyamatot. 

 

B. Olajat tartalmazó pohár. Egy nagyon vékonyfalú (beleértve az alját is), henger alakú, h 

magasságú pohárban , sűrűségű, h/2 magasságú olajréteg található (2-es ábra). A pohár száját egy 

vékony, tökéletesen tapadó fóliával zárjuk, majd szájával lefele fordítva teljesen elmerítjuk egy vízzel 

telt edényben. A poharat függőleges helyzetben rögzítjuk, majd eltávolítjuk a száját befedő fóliát 

b)  

1) Határozd meg azt a mélységet, amelyen a pohár alja található, ha a teljes levegő, (melynek 

vastagsága d < h /2), és olajmennyiség a pohár belsejében maradt. Ismertek: 0 – a víz sűrűsége 

  , p0 – légköri nyomás, g – nehézségi gyorsulás. A rendszer hőmérséklete állandó.  

2) Határozd meg hogy milyen arányban kell növekedjen a levegő hőmérséklete a pohárban úgy, hogy 

ne maradjon benne olaj. Ismertek: s – a pohár alapjának területe, S – az edényben található víz szabad 

felszínének a területe. 

C. Robbanás a műholdon. Egy könnyű, vékony, merevfalú, R sugarú, gömbalakú, gázzal telt műhold, 

egy r = R/2 sugarú, ugyanazzal a gázzal töltött kisebb gömböt tartalmaz, melyben a gáz nyomása 

nagyobb mint a műholdban. Úgy, ahogy az ábra mutatja, a kisebb gömb, a nagyobbik belső falához 

viszonyítva, érintőlegesen helyezkedik el. Egy beltéri baleset következtében a belső gömb felrobban.  

c) Határozd meg a nagy gömbre vonatkozóan, a robbanás utáni és a robbanás előtti gáznyomások 

arányát, tudva azt, hogy a robbanás következtében a műhold d távolságon mozdult el. A belső gömb 

tömege elhanyagolható, a hőmérsékletet állandónak vesszük. A robbanás a súlytalanság állapotában 

ment végbe. 
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