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1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

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. 
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1 TÉTEL 

A. Fémfelületek tisztítása 
A homokszórás fémfelületek szennyeződésektől való tisztítási módszere, beleértve oxidokat is amely abból 

áll, hogy a tisztítandó, rögzített lemez felületére nagy sebességgel, kisméretű, közel azonos alakú  részecskékből 

álló sugarat fújnak. A részecskék kölcsönhatásba lépnek a felületen található bármilyen szennyeződéssel 

amelyeket leszakítanak a lemezről és leesnek a lemez aljára. A részecskesugarat ( például finom homok, 

fémgolyócskák, stb.) a lemez felületére merőlegesen irányítják.  A részecskék sebessége azonos 
0v , minden 

részecske tömege azonos m ,  és eloszlásuk a sugárban egyenletes.  A részecskék ( térfogat) koncentrációja a 

sugárban n.  A sugárban levő részecskék számának f -ed része  a lemez aljára esik,  a többi, 
0g v ( 1g  ) 

sebességgel a lemez felületére merőlegesen visszapattan.  

a)  
0, , ,n m v gés f függvényében határozd meg mekkora nyomást gyakorolnak a részecskék a lemez 

felületére az adott körülmények között. 

b) Mekkora a maximális illetve minimális nyomás a lemez felületén amelyet a részecskesugár hoz létre 

feltételezve, hogy az összes részecske a lemez aljára esik, vagy  az összes részecske visszapattan.  
B. A súrlódás vizsgálata csigánál  

 Egy függőlegesen felfüggesztett állócsiga egy olyan mechanikai rendszer melynek működését két helyen 

megjelenő  súrlódás befolyásolja: a csiga forgástengelye és a korong közötti, illetve a zsineg és a csiga korongja 

közötti. 

a) Legyen   az a középponti szög amit a zsineg koronggal való 

szélső érintkezési pontjaihoz húzott sugarak alkotnak( lásd a 

mellékelt ábrát).  Határozd meg a korong és a zsineg közötti
f

csúszó súrlódási együttható, a 
1T és 

2T  (
1 2T T  ) ideális zsineg két 

végén ható  feszítőerők függvényében az  szőg  értékeit, hogy a 

zsineg ne csússzon a koronghoz képest. 

b) A csiga forgástengelye és a korong közötti súrlódást akarjuk tanulmányozni. A kísérleti eszköz egy R 

sugarú állócsiga, amely az ábrán látható r sugarú tengely körül forog. A korong súlya elhanyagolható. 

Mivel azt szeretnénk, hogy a korong csúszása a tengely körül minél könnyebb legyen, 

feltételezzük, hogy a forgás alatt a tengely és a korong egyetlen pontban érintkeznek. A 

zsineg ideális. A zsineg két végén az 1
m  és 

 2
m  tömegű testek találhatóak, úgy, hogy

 

1 2
m m  . Az

 1
m  és

 2
m   között a külömbség a lehető legnagyobb legyen ahhoz, hogy a 

rendszer egyensúlyban maradjon. Ebben az esetben, ha  a rendszert forgásba hozzuk úgy, 

hogy 1
m  ereszkedik akkor a korong állandó sebességgel forog.(ax=tengely, disc=korong) 

1) Határozd meg 1 2
, ,m m R  és  r  függvényében a korongra ható súrlódási erő 

támadópontjának helyzetét, elemezve a  sin   szögfüggvényt, ahol  a 

súrlódási erő és a vízszintes által bezárt szög. 

2) Határozd meg a korong és a tengely közötti csúszó súrlódási együtthatót.  

 

 
2. TÉTEL 

A. A hidrogénrakéta 

Egy hidrogéngázzal működő rakéta motorjának reakciókamráját úgy tervezték, hogy oxigén jelenlétében 

tökéletes égés játszódjon le. Az égés következtében vízgőz , oxigénezett-vízgőz és ózon keletkezik. Ennek a 

folyamatnak a kémiai reakciója : 2 2 2 2 2 32 3H O H O H O O     . A reakciókamrába  állandó tömeghozamú 

hidrogén  QH és  állandó tömeghozamú oxigén QO áramlik be. A reakciókamra S transzverzális keresztmetszetét 


  

1T   

2T   
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ismertnek tekintjük, és azonos nagyságúnak a kiáramlási rendszer illesztési keresztmetszetével. Az égés alatt az 

ideális gáz nyomása a reakciókamrában P és  T hőmérséklete  állandónak tekinthető. Határozd meg az előbb 

felsorolt mennyiségek (Q, T, P, S) felhasználásával  a motor által kifejtett F reakcióerő   értékét. Ismertnek 

tekinthetők az oxigén móltömege (16 g/mol), a hidrogén móltömege (1 g/mol)  és R - az egyetemes gázállandó. 

B. A hidrofor 

A hidrofor egy henger alakú függőleges fémtartály, amelynek tetejéhez egy 

manométer illeszkedik (a mellékelt ábrának megfelelően), valamint az alján 

víz (vagy más folyadék) áramolhat be egy pumpa segítségével. A henger a 

környezetével hőkapcsolatban levő jó hővezető test. 

A kezdeti feltételeknek megfelelően a nyomás p0 és a hengerben levő 

folyadék mennyisége elhanyagolható. 

A folyadék beáramlásával a hengerbe, a manométer egyre nagyobb 

nyomásértéket mutat. 

a) Mutasd ki, hogy a manométer jelzése információval szolgál a 

henger feltöltésének mértékéről. (például  a hengernek f-ed része 

van folyadékkal megtöltve.) 

b) Határozd meg p0 függvényében, mekkora p nyomást mutat a 

manométer, ha a folyadékoszlop magassága 1/5 –öd része a henger 

H0 magasságának. 

c) Ábrázold grafikusan a feltöltés szintjének f-ed részét  a manométer által mutatott p nyomás 

függvényében. 

C. Termodinamikai körfolyamat 

Egy  
3

2
V

R
C  izochor mólhőjű, egyatomos ideális gáz a 

mellékelt ábrán látható körfolyamatot írja le. 

a) Számítsd ki a teljes  körfolyamat alatt végzett mechanikai 

munkát. 

b) Tekintsük a 3-as illetve 4-es pontokon átmenő 

egyenesnek megfelelő állapotváltozást. Milyen (Vx, Px) 

koordinátái vannak az egyenes azon pontjának, amelyben 

a hőmérséklet maximális? 

3. TÉTEL  

Egy 1r cm   belső-, illetve 
1 12R r  külső sugarú, L=1m hosszúságú T1 cső közepén h=20cm hosszúságú, 

1r  sugarú dugattyú található. A T1 cső tökéletesen illszkedik egy 

azonos hosszúságú, 
2 12r r  belső-, illetve 

2 13R r  külső sugarú 

T2 csőben. A csövek és a dugattyú ugyanabból a 
3

2500
kg

m
   

sűrűségű anyagból készültek. A dugattyú középre helyezése után 

a T1, illetve T2 csöveket, az ábra szerint, a C1, illetve C2 fedőkkel 

légmentesen lezárjuk. Adottak: 
2

10
m

g
s

  és 
2 10   . 



 

 
 

 

 Pagina 3 din 3 

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

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. 

Olimpiada de Fizică 

Etapa pe judeţ 

20 februarie 2016 

Subiecte 
X 

a) Számítsd ki a dugattyú által elválasztott térrészekben a levegő sűrűségét, ha a nyomás 
5

0 10P Pa  , a 

hőmérséklet T = 300K, a móltömeg 29
g

mol
   és 8,31

J
R

mol K



 ; 

b) A vízszintes felületen található csövekre azonos nagyságú, ellentétes irányítású, vízszintes, tengelymenti 

erőkkel hatunk. Mekkora kell legyen az erők 

nagysága ahhoz, hogy a dugattyú a T1 csőből 

félig kijusson, ha az elmozdulások nagyon 

lassúak, súrlódásmentesek és a bezárt levegő 

tömege és hőmérséklete mindvégig állandó. 

c) Tudva azt, hogy a C1, C2 fedők a megfelelő 

T1, illetve T2 csövekhez rögzítettek, a 

rendszert függőlegesen felfüggesztjük, előszőr a C2, majd a 

C1 fedőn keresztül. Számítsd ki a két esetnek megfelelően, 

a dugattyútól a C2 fedőig mért 
2y , illetve a C1 fedőig mért 

távolságot. A fedők vastagsága és tömege 

elhanyagolható, nagyon jól rögzítettek a csövekhez. 

Mindenik esetben az elmozdulások nagyon lassúak és 

súrlódásmentesek, a bezárt levegő tömege és hőmérséklete 

mindvégig állandó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiect propus (în ordine alfabetică) de: 

prof. Florin Moraru – Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Brăila 

prof. Ioan Pop – Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare 

prof. Victor Stoica – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 

1y


