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Mindent tételt 1, 2 és 3 külön lapon kell kidolgozni. 
Eegy tételen belül az a, b és c alpontokat tetszőleges sorrendben lehet kidolgozni. 

A tételek kidolgozására 3 óra áll rendelkezésetekre a tételek kiosztásától számítva 

A diákok a számítások elvégzéséhez nem programozható zsebszámológépet használhatnak. 
Minden tétel 10 és 1 pont között értékelünk (1 pont jár hivatalból). A végső pontszám ezen 

pontszámok összege. 

 

 

 
 
 

1. Mozgó folyadékok 
 
Egy vékony, függőleges szárú U alakú üveg cső mindkét vége nyitott. A csőben egyensúlyban található egy 
l=20cm hosszúságú, és m=10g tömegű folyadékoszlop. A cső keresztmetszete mindenhol egyforma. Tekintsük a 
gravitációs állandót g=10m/s

2
-nek, és a súrlódási erők elhanyagolhatóak. 

a. Egy F lassan növekvő erővel, a cső egyik ágában levő folyadék szabad felszínére hatunk. Fejezd ki az F erőt, 
amely esetében a folyadék szintje ebben az ágban x értékkel süllyed. 
b. Ábrázold grafikusan F(x)-et és számítsd ki az általa végzett munka értékét xo=2cm távolságon. 
c. Az F erő hatása hirtelen megszűnik, amikor a folyadékszint xo távolsággal süllyedt. Számítsd ki a folyadékoszlop 
maximális sebességét. 
d. A folyadékoszlopot szabadon engedve rezegni fog. A rezgés periódusának nevezzük azt az időtartamot, amely 
két egymás utáni ugyanazon pontban és ugyanazon irányból való áthaladás között telik el. Vedd figyelembe, hogy 
a folyadékoszlop rezgési periódusa csak a folyadékoszlop l hosszától és a g gravitációs állandótól függ. A 
mértékegységek ellenőrzésével határozz meg egy kifejezést a folyadékoszlop rezgési periódusára. Fejezd ki azon 
két folyadékoszlop rezgési periódusának arányát, amelyek hosszainak aránya l1/l2=4. 
 

2. Lágy tojások 

Gergő a ,,főtt” tojást lágyan szereti. Ennek érdekében amiután a víz elkezd főni még rövid tf ideig kell hagyni főni. 
Egyes reggeleken Gergő édesanyja egy tojást főz számára, más reggeleken kettőt. Gergő észreveszi, hogy az 
elkészítéshez szükséges idő különbözik: amikor egy tojást készítenek el, t1=5,3 percre van szükség, míg két tojás 
megfőzéséhez t2=5,6 percre. Észreveszi, hogy édesanyja mindkét esetben ugyanannyi vizet (ma=500g) használ, és 
az elektromos főzőgép ugyanolyan teljesítményre van állítva. Egyik reggel Gergő megkéri édesanyját, hogy tegye 
oda a vizet főni tojás nélkül, és megfigyeli, hogy a forrás to=2 perc után áll be.  
Gergő elhatározza, hogy egy tojás különböző termikus jellemzőit akarja meghatározni. Egyszerűsítésként a 
következőket feltételezi: 

 minden alkalommal édesanyja a tojásokat ugyanannyi tf ideig hagyja főni; 

 minden alkalommal ugyanakkora a kezdeti hőmérséklet; 

 amikor a tojásokat a vízbe helyezzük, hőmérsékletük megegyezik a víz hőmérsékletével; 

 minden tojás ugyanazon termikus jellemzőkkel rendelkezik, amelyek a termikus folyamat során állandóak; 

 a víz és a tojás által felvett teljesítmény a teljes idő alatt ugyanakkora, és nincsenek hőveszteségek a 
környezet felé; 

 a víz fajhője ca=4000 J/kg K. 
Számítsd ki te is egy tojás termikus jellemzőit:  

a. a hőkapacitást; 
b. az átlagos fajhő értékét feltételezve, hogy tömege mo =100g. 

Az összegyűjtött adatok alapján Gergő azt feltételezi, hogy a hőmérséklet időbeli függését, a három esetben a 2.1-
es ábra  mutatja. 
Gergő elmeséli fizika tanárának számításait, aki megismétli diákjaival a kísérletet, figyelmesen megmérve az észlelt 
mennyiségeket. Ők azt észlelik, hogy a hőmérséklet időbeli függése a három esetben (tojás nélkül, egy tojással, és 
két tojással) tulajdonképen egy kicsit különbözik (2.2-es ábra) attól amit Gergő feltételezett. 

c. Nevezz meg két okot a két grafikon közötti különbségekre(∆t2>∆t1  a görbe vonalú szakaszok esetén). 
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2.1 ábra                                                                                         2.2 ábra 

 
3.   Csúszás és ugrás 

 
 
Egy h= 30m magasságú és L= 78m hosszúságú domb tetejéről 
szabadon indul egy szánkó.(3.1 ábra). Kezdetben a szánkó d= 
60m távolságon havon csúszik, majd a domb aljáig egy hó 
nélküli szakaszon halad tovább. A szánkó pontosan a lejtő 
aljában áll meg anélkül, hogy a vízszintes szakaszra átcsúszna. 
A szánkó és a hó közötti súrlódási együttható µ1= 0,3. A szánkó 
hossza elhanyagolható a megtett utakhoz viszonyítva. A szánkó 
és a levegő közötti súrlódás elhanyagolható. Tekintsük a 
gravitációs állandó értékét g= 10 N/kg értékűnek. 

a) Számítsátok ki a szánkó csúszás során elért maximális 
sebességét. 

b) Határozzátok meg a szánkó és a hó nélküli szakasz 
közötti súrlódási együtthatót. 

A hóval borított szakasz aljában egy vízszintes  ugródeszkát 
helyeznek el (3.2.ábra). Az ugródeszkát jég borítja, ahol a 
súrlódás elhanyagolható. A szabadon csúszó szánkó a 
sebesség moduluszának (nagyságának) változása nélkül 
csúszik át a jéggel borított ugródeszkára. Számítsuk ki a 
szánkó sebességvektora és a vízszintes közötti szög 
koszinuszának az értéket abban a pillanatban, amikor a szánkó 
a domb alján található vízszintes szakaszra ér. 
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Figura 3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 
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