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1. Mindegyik tételt (1., 2. illetve 3) külön lapon kell megoldani, amit titkosítanak. 

2. A tételen belül a tanuló tetszés szerinti sorrenben oldhatja meg a kérdéseket. 

3. A verseny időtarama 3 óra a tétel kiosztásától számítva. 

4. A tanulók használhatnak nem programozható zsebszámológépet. 

5. Minden tételt 10-től 1-ig pontoznak (1 pont hivatalból). A végső pontszám ezek összege. 
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1.  Verseny az úszómedencében 

Két úszó az m49 hosszúságú úszómedencében edz, egyidőben indulva a medence két szemközti A és B 

végéről. Az edzés teljes időtartama alatt mindkét úszó sebessége állandó. Legelőször a medence B végétől 

m21d -re találkoznak, másodszor az első találkozás után s35t múlva. A medence végén való fordulás 

időtartamát elhanyagoljuk. 

a) Számítsátok ki a medence B végéből induló úszó Bv  sebességét és a medence A végéből induló úszó Av  

sebességét. 

b) Számítsátok ki azt, a verseny kezdetétől számított T időpillanatot, amikor a két úszó legelőször ér egyszerre a 

medence ugyanazon végére. 

c) Ábrázoljátok grafikusan, ugyanabban a koordináta rendszerben, a két úszó helyzetét, a medence A végétől 

mérve, az idő függvényében. A grafikont a edzés kezdeti időpillanata és a T időpillanat között kell megrajzolni, 

a VÁLASZLAPON kijelölt helyen. 

 

2. A tömeg meghatározása 
Egy tanuló meg akarja határozni egy mágnes tömegét , de nem 

állnak a rendelkezésére mérőtömegek. Van viszont egy 

műanyag és egy acél vonalzója. Az acél vonalzó beosztásos, 

cm20L hosszúságú, cm3  szélességű és 

mm1h vastagságú. Az acél sűrűsége 3g/cm8 . A mágnes 

egy cm2a oldalhosszúságú kocka. A használt kisérleti 

berendezés a mellékelt 1. ábrán látható. A tanuló a műanyag 

vonalzót vízszintes helyzetben rögzíti és a következőképpen 

jár el: 

 a mágnest úgy helyezi el az acél vonalzón, hogy a mágnes oldalai a vonalzó 

éleivel párhuzamosak legyenek; 

 megméri, az acélvonalzó beosztásait használva, a vonalzó vége és a mágnes 

legközelebbi oldala közötti x  távolságot; 

 elhelyezi az acél vonalzót a műanyag vonalzó élén, úgy, hogy a rendszer 

egyensúlyban legyen; 

 megméri, a vonalzó beosztásait használva, az acél vonalzó vége és a 

műanyag vonalzó éle közötti y távolságot; 

A tanuló megismétli az előbbi műveleteket a mágnes más helyzeteire is. 

A kísérleti eredményeket a mellékelt táblázat tartalmazza. 

A mágnes tömegének meghatározására, a tanuló által gyűjtött kísérleti 

eredmények alapján, használjátok az adatok feldolgozásának grafikus módszerét. 

a) Határozzátok meg azt az összefüggést, amelynek alapján meg lehet határozni a mágnes tömegét az ismert 

illetve a kísérletileg meghatározott mennyiségek függvényében  yxahL ,,,,,,  . 

b) Amikor a mágnest az acél vonalzón x távolságon elmozdítjuk, a rendszer egyensúlya úgy biztosítható, ha az 

acél vonalzót y -nal elmozdítjuk. Határozzátok meg, az a) pontban meghatározott összefüggés alapján, y  

elmozdulás és a x elmozdulás közötti összefüggést. 

c) A táblázat adatait felhasználva, ábrázoljátok grafikusan, a VÁLASZLAPON kijelölt helyen, az y  távolságot 

az x  távolság függvényében. 

d) Számítsd ki a mágnes tömegét a c) pont grafikus ábrázolását és a b) pontban meghatározott összefüggést 

felhasználva. 

Sorszám. x(cm) y(cm) 

1 2,0 7,3 

2 4,0 8,0 

3 6,0 8,7 

4 8,0 9,6 

5 10,0 10,4 

6 12,0 11,2 

7 14,0 11,9 

8 16,0 12,8 

9 18,0 13,7 
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3. Egyszerű gépek 

A. A 2. ábrán levő rajzon egy középkori vár 

bejáratánál található felvonó hidat látunk. A hidat a 

végéhez rögzített két lánc segítségével emelhetjük fel. A 

híd hosszúsága ,m5 LOA  a híd tömege 

egyenletesen oszlik meg, nagysága .t1m  A láncok 

tömege elhanyagolható a híd tömegéhez viszonyítva. 

Mindkét láncot egy-egy ideális csigán vetjük át, a híd 

felemeléséhez egy csörlőre (forgó henger) tekerjük fel. 

A csigák, a híd forgástengelyéhez viszonyítva, a híd 

hosszúságával egyenlő magasságban vannak rögzítve.  

(Ismert tény, hogy egy derékszögű háromszögben, az 

átfogó négyzete egyenlő a befogók négyzeteinek 

összegével) 

a) Az egyik kapuőr elkezdi felemelni a vízszintes 

helyzetben levő hidat, a csörlőre tekerve a láncot. Számítsátok ki mindkét 

láncban fellépő feszítőerőt, abban a pillanatban, amikor a híd elkezd emelkedni. 

b) A lánc állandó cm/s20v  sebességgel tekeredik a csörlőre. Számítsátok ki 

a híd A végének sebességét, abban a pillantban amikor a híd a vízszintessel 

 30  fokos szöget zár be, mint a 3. ábrán. 

B. A 4. ábrán egy mechanikai rendszert láthatunk, amelynek segítségével egy 

ember egy kg60m  tömegű ládát mozgat. A rendszer egy differenciál 

csigából, egy  30  hajlásszögű lejtőből és egy (S) mozgócsigából áll. A 

differenciál csiga két koaxiális, egymáshoz mereven rögzített 

hengerből áll (T1 és T2), amelyeknek sugarai cm30R  és 

cm15r , amelyek egyszerre forognak a közös tengely 

körül. A hengereken elhanyagolható tömegű lánc van átvetve, 

amely nem csúszik a hengereken. A lejtőn levő láda egyik 

vége egy kN/m10k  rugalmassági állandójú rugóval egy 

merev falhoz van rögzítve. A láda másik vége egy 

nyújthatatlan, elhanyagolható tömegű kötellél a mozgó csiga 

tengelyéhez van rögzítve.A súrlódási erő elhanyagolható. 

a) Az kg80M tömegű ember, a 4. ábrán látható módon 

húzza a láncot. Számítsátok ki a rugó maximális megnyúlását 

amelyet az ember meg tud tartani. Ismert N/kg10g . 

b) Most feltételezzük, hogy a rugót eltávolították. Az ember a 

ládát cm50  -rel kell elmozdítsa, a láncot cm/s401 v  

állandó sebsséggel húzva. Számítsátok ki a láda mozgásának 

időtartamát. Ismert az R  sugarú kör hossza πRL 2 , ahol 

14,3π . 

  A tételt javasolták: Subiecte propuse de: 

prof. Florina Bărbulescu – Centrul Național de Evaluare și Examinare, București 

prof. Liviu Blanariu – Centrul Național de Evaluare și Examinare, București 
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Traducere in limba maghiara – Magyar nyelvű fordítást végezték:  

 

Bendekfi Katalin Piroska – Scoala Gimnaziala Marosi Gergely Általános Iskola, Simonesti – Siménfalva, 

Hevele Dalma – LiceulTehnologic Zeyk Domokos Szakközépiskola, Cristuru-Secuiesc – Székelykeresztúr  

NagyZsófia – Scoala Gimnaziala Petőf Sándor Általános Iskola, Cristuru-Secuiesc – Székelykeresztúr 
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