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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. 

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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1. Tétel.: vákuumpumpa  

Egy 310 dmV   térfogatú edényt egy vákuumpumpához kapcsolunk, melynek munkatérfogata 
30,5 dm .PV   Az „A” a szívószelepet, illetve az „E” az ürítőszelepet jelöli. Kezdetben az edényben 

p0 = 10
5 
Pa nyomású levegő található, a pumpa dugattyúja és a szívószelep közötti térfogat nulla.  

a) Feltételezve, hogy a levegő hőmérséklete állandó marad a folyamat teljes időtartama alatt, hány 

dugattyúlöket szükséges ahhoz, hogy a nyomás a hengerben p=10
4
 Pa -ra csökkenjen? 

b) Az edénybe egy R = 2 cm sugarú, h= 2µm vastagságú, aranylemezből készült gömböt viszünk 

be. A gömbben kezdetben
0p  nyomású és a rendszer többi részével azonos hőmérsékletű 

levegő található. Az aranylemezke mechanikai feszültsége (egységnyi felületre ható szakító 

erő) 
2

N
250 .

mm
   Hány dugattyúlöket szükséges ahhoz, hogy elszakadjon az aranygömb? A 

gömb sugara nem változik a nyomáskülönbség  növekedésével.  

c) Nevezz meg legalább két okot, amiért nem lehetséges adott edény teljes légtelenítése. 

A következő megközelítések alkalmazhatók: ln(10) 2,3,  ln(2) 0,69,  ln(1 )x x   az   

|x|<< 1-re. 

2. Tétel: egyensúly és... mozgás 

A. Egy laboratóriumban a következő felszerelés áll rendelkezésedre:  

 Egy olyan lejtő, melynek kereszmetszete egy derékszögű, egyenlő szárú háromszög alakú 

prizma. Az egyik hegyesszögnél található él közepén egy ideális csiga van 

beékelve(tömege és surlódása elhanyagolható). A lejtő két oldala azonos megmunkáltságú.  

 Egy hasáb alakú test melyhez nyújthatatlan,elhanyagolható tömegű szálat köthetünk.  A test 

minden oldala azonos megmunkáltságú és tömege ismeretlen; 

 Elegendő számú, egyforma acélgolyó, melyek a hasáb alakú test tömegénél sokkal kisebb 

tömegűek. Nem ismerjük egyetlen golyó tömegét sem. A golyókat együtt vagy külön a szál 

egyik végére köthetjük.  

A lejtőt egy vízszintes, rögzített tartóra fogjuk fel. A lejtő oldalai olyan méretűek, hogy a hasáb 

alakú test jelentősen elmozdulhat hosszúsága mentén.Más mérőműszer nem áll rendelkezésedre. 

Javasolj egy kísérletet a test és a lejtő közötti  tapadó(sztatikus) súrlódási együttható 

meghatározására és írd le hogyan tudnád mérésekkel, a rendelkezésedre álló felszereléssel 

meghatározni ezt az együtthatót.  
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B. Egy M tömegű, homogén, tökéletesen sima, súlyos(masszív), 

téglalap függőleges keresztmetszetű L hosszúságú lemezt O 

ponton áthaladó vízszintes tengelyhez rögzítjük. A lemez 

szabadon elfordulhat az O rögzítési pont körül, mint a mellékelt 

ábrán látható. Az O pont alatti h távolságból a lemezre 

vízszintes vízsugarat bocsátunk. A vízsugár állandó térfogat- 

hozam mellett S keresztmetszetű fecskendőből jön ki. A 

vízsugár vízszintes és nem szóródik szét. A víz állandó 

hatásának következtében a lemez a függőlegeshez képest 

. szöggel tér ki. Feltételezzük, hogy a lemezre való hatás után 

a vízsugár nem szóródik szét, hanem a kölcsönhatási hely 

függőlegese mentén lefele mozog. Elhanyagoljuk a lemez és víz 

közötti tapadási erőket.  Ennek súlya nem befolyásolja jelentős mértékben a lemezzel való 

ütközést. 

Határozd meg a vízsugár  sebességét. Adottak:a gravitációs gyorsulás (g) és a víz sűrűsége  .  

3. Tétel : Kávéautomata   

Egyes kávéautomaták hőcserélőt tartalmaznak, hogy a felszolgált kávé ne legyen túl forró. Elvileg 

egy ilyen készülék két koaxiális csőből áll, amelyeken kávé illetve tej folyik: a tej a két cső közötti 

térben folyik, a kávé pedig a központi csövön, ellentétes irányban. A csövek hossza  L= 5m. A tej  

1 10 C,   hőmérsékleten érkezik, a kávé hőmérséklete pedig ellentétes irányban 
2 90 C.    

Ismerve, hogy egységnyi idő alatt ezen a készüléken keresztül mindegyik irányba azonos tömegű 

folyadékmennyiség áramlik, a belőle kijövő tej 
3 60 C.   hőmérsékletre melegedik fel. 

Tekintsük úgy, hogy stacionárius állapotban a belső cső bármely felületén a hőfluxus ugyanaz, 

függetlenül hol található  a felület.   

a) Határozd meg a hőcserélőből kijövő kávé 
4 hőmérsékletét. 

b) Egymáshoz viszonyítva mekkora  s  távolságra találhatóak egymástól a csövek azon 

keresztmetszetei,  amelyekben a tej és a kávé hőmérsékletei azonosak? 

c) Mekkora lesz a készülékből kiáramló folyadékok 
3 és  

4,  hőmérsékletei, ha mindkét folyadék 

sebességét megkétszerezzük és a bemenő hőmérsékletüket állandó értéken tartjuk? 

Megjegyzés: 

1 Egy  belső cső kis felületén a hőfluxust vagyis ;
Q

t
 úgy határozzuk meg, mint az adott felületen 

átadott hőteljesítmény ; ez a fluxus egyenesen arányos az illető helyen és felületen érintkező 

folyadékok hőmérséklet-különbségével és az érintkező felületek nagyságával.  

2 A  hőcserét a külső környezettel elhanyagoljuk. A kávé és a tej sűrűségeit valamint fajhőjeit 

egyenlőnek tekintjük. 

 

Subiect propus de: 
prof. Ioan Pop – Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Satu Mare 

prof. Liviu Arici – Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu, Brăila 

prof. Dorel Haralamb – Colegiul Naţional Petru Rareş, Piatra Neamţ 

 

 
 


