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1. Mindentételt (1, 2, 3) különlapradolgozzki. 
2. Egytételenbelül a kidolgozássorrendjetetszőlegeslehet. 
3. Munkaidő 3 óra, a tételekkiosztásátólszámolva. 
4. Zsebszámológép (nemprogramozható) használatamegengedett. 
5. Minden tételt1-től 10-ig pontoznak. Hivatalból 1 pont jár. 
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Megyei szakasz 
2016. február 20. 

Tételek 
VIII 

 
A gravitációs gyorsulás értéke: N/kg. 10g  

1. Tétel: Hidraulikus emelő és mechanikai energia. 
A. VIII. osztályos tanulók egy autószerelő műhelyt látogatnak meg.Látják, amint egy M = 1,2 t tömegű autót 
egy kézi hidraulikus emelővel h = 0,8 m magasra emelnek. A hidraulikus rendszer dugattyúinak átmérői:

cm 101 d és cm 502 d . A fizika laborban Ágoston elkészíti az emelő vázlatát, lásd az 1.1-es ábrát. Tudva 
azt, hogy a kisdugattyú egyetlen lenyomásra cm 4d távolságon mozdul el és az emelő paraméterei

cm 6 lOB és cm, 60 LOA számítsátok ki: 
a) az F erő minimális értékét, amellyel  az emelőre 
hatunk a kisdugattyú elmozdításához; 
b)a lenyomások N számát, amely szükséges az autó 
h magasságra emeléséhez 
c)az F erő által végzett mechanikai munkát a kocsi h 
magasságra emelésekor, tudva hogy az emelő 
hatásfoka %;90  
d)az %92M hatásfokú motornak a befektetett 
teljesítményét, ahhoz hogy a motor által működtetett 
emelő m 1H magasra,30 másodperc alatt emelje fel 
az autót. 
B.Néhány órányi gördeszkázás után egy gördeszka 
pályán a diákok visszatérnek az osztályterembe és igyekeznek 
megmagyarázni a henger alakú falona gyakorlatok közbeni 
energiaátalakulásokat. Zamfira elvégez egy olyan kísérletet, 
amelynek vázlata az 1.2-es ábrán látható.A g 400m tömegű 
jégkorong a N/m 500k rugalmassági állandójú rugó előtt 
található, a rugót pedig N 100F  nagyságú erővel 
összenyomva tartanak. A rendszer szabadon engedése után a 
jégkorong az R = 40 cm sugarú körpálya legfelső A pontjába 

m/s 3Av sebességgel érkezik. Ismert cm, 80 dOB B a 
körpálya legalacsonyabb pontja, valamint a vízszintes szakaszon a súrlódási együttható .25,0 Határozd meg 
a körpályán a súrlódási erő által végzett munkát miközben a korong B-ből A-ba jut. 

2. Tétel: “Lapos” víz 
A. A mechanika kísérletek sikerén felbuzdulva a tanulók úgy döntöttek, 
hogy a fénysugarak útját fogják vizsgálni, amint azok különböző átlátszó 
közegeken haladnak át. Antal két egyforma, n=1,5 törésmutatójú üvegből 
készült prizmát használ. A prizmák főmetszete derékszögű, egyenlőszárú 
háromszög, és úgy helyezi egymás mellé őket, hogy együtt egy kockát 
alkossanak.  Mivel előzőleg vízzel mosta le a prizmákat, a közös felület 
alsó felén maradt egy kis víz, melynek törésmutatója napa=1,33 (lásd a 
2.1. ábrán az OB szakaszt).  A rendszert a kocka egyik síkjára merőleges, 
monokromatikus, párhuzamos sugárnyalábbal világítják meg, amint az a 
2.1. ábrán látható. A tanulók a kocka egyik oldalával párhuzamos ernyőn 
kialakuló képet figyelik, az ábrán látható elrendezésben. Írd le az ernyőn megfigyelhető képet. Indokold meg 
válaszodat! 
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B. a) A környezetétőltermikusan szigetelt, C=126 J/K hőkapacitású edényben C151 t  hőmérsékletű
g 1001 m tömegű víz található. Beteszünk az edénybe g 702 m  tömegű, C202 t  hőmérsékletű 

összezúzott jeget. Határozd meg a rendszer 1 egyensúlyi hőmérsékletét!  
b) Ahőegyensúly beállta utánegy W90P állandó teljesítményű merülőforralót és egy testet helyezünk az 
edénybe. A test hőkapacitása btaC   függvény szerint változik, ahol a  és b  pozitív állandók.  A rendszer 
hőmérséklete C53 t  hőmérsékletről s 4101    idő alatt éri el a C454 t  hőmérsékletet, és  újabb 

s 5152   időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a hőmérséklet elérje a C955 t  értéket. Határozd meg azt a 
függvényt, mely szerint a test hőkapacitása a hőmérséklettel változik.   
 
Ismertek: a víz fajhője  ,KkgJ/ 4200apa c  a jég fajhője  ,KkgJ/ 2100gheata c  a jég olvadáshője

kJ/kg. 334  
3.Tétel: Hengerek 
Egy folyadék sűrűségének meghatározására Ágoston és Zamfira a rajzon 
szereplő felszerelést használja, mely két ismeretlen tömegű hengerből áll, 
amelyek egy nyújthatatlan és elhanyagolható tömegű zsinórral egy ideális 
csigán vannak átvetve. Az A henger átmérője dA=22,6mm, s az folyadék, 
amelynek a sűrűségét meg akarják mérni egy üveghengerben található, 
melynek a belső átmérője d=45,2mm. Rendelkezésükre áll egy vonalzó és 
ismert tömegű mérőkorongok, amelyeket a B hengerre lehet helyezni. Minden 
mérőkorongnak külön-külön m=5g a tömege. A vonalzót függőlegesen tartják 
az asztalra támasztva, melynek a 0 bejegyzése a vonalzó alsó részén található, 
és ennek segítségével megmérhető a B henger alsó lapjának koordinátája, 
amelyet ezentúl yB –vel jelölnek. 
Egyensúly esetén az A henger egy része folyadékban van. A mérőkorongok 
számát N-el jelölik, és különböző számú korongokkal kísérletezve minden 
alkalommal egyensúlyba hozzák a rendszert úgy, hogy az ismert tömegű 
korongokat B  
henger tetejére helyezik és a tanulók megmérik minden alkalommal a B henger alsó lapjának az yB 
koordinátáját. A kapott eredményeket az 1-es táblázatba bevezetik. Amikor az 
A henger alsó lapja felér a folyadék szabad felszínére, a B henger alsó 
lapjának koordinátája yb0=10,0cm. Feltételezzük, hogy a folyadék szabad 
felszíne sík és a hengerek tengelye mindig függőleges marad. A h magasságú 

és d átmérőjű henger térfogata V=
4

hd h . 

a. Ábrázold grafikusan a válaszlapra a B henger alsó lapjának yB koordinátáját 
egyensúlyi helyzetekben, a rá helyezett plusz tömegek függvényében. 

b. Számítsd ki a folyadék sűrűségét felhasználva az előbbi grafikont. 
c. Határozd meg a hengerek tömegeinek különbségét 

 
Subiect propus de: 

prof. Constantin Rus – Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, Bistrița 
prof. Corina Dobrescu – Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București 

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

N   cmBy  
1 21,2 
2 20,3 
3 19,3 
4 18,4 
5 17,5 
6 16,5 
7 15,6 
8 14,7 
9 13,7 

10 12,8 
Tabelul 1 
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3. Tétel: Hengerek 
a)  

 

 

NE ÍRD RÁ A NEVED ERRE A LAPRA! 
A LAP A DOLGOZATHOZ LESZ CSATOLVA. 


