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VII 

1. Mindhárom tételt (a megadott 1, 2 és 3 közül) külön lapon kell megoldani és titkosítani. 

2. Egy tételen belül a tanuló bármilyen sorrendben megválaszolhatja a kérdéseket. 

3. A dolgozat időtartama 3 óra, attól a pillanattól kezdve, hogy befejeződött a tételek kiosztása. 

4. A tanulók használhatnak nem programozható zsebszámológépet. 

5. Minden tétel pontozása 1 és 10 között történik (1 pont hivatalból), a végső pontszám ezek összege. 

1. feladat - Fal 

Több tégla egymásra van helyezve az 1. ábrán látható módon. A téglák homogének, azonosak, 

hosszúságuk l = 0,3 m. A téglák elrendezését úgy valósították meg, hogy a legfelső tégla (1) a lehető 

legjobban el legyen tolódva az alapként szolgáló laphoz képest. 

a. Határozzátok meg a négy tégla esetére az x1, x2, x3 és x4 távolságokat, az előzőekben megfogalmazott 

feltételek mellett. 

b. Határozzatok meg egy általános összefüggést az xn távolság kiszámítására abban az esetben, ha n drb. 

téglát használunk, és teljesül a feladatban előzőleg megfogalmazott feltétel. 

c. Egy építész egy boltívet akar készíteni a 2. ábrán látható módon. Az alapként szolgáló lapok közti 

távolság d = 735 mm. Határozzátok meg, minimálisan hány téglára van szüksége az építésznek. 

2. feladat – Egyensúly … és mozgás 

A. A talajhoz képest állandó u


vízszintes sebességgel haladó vízszintes felületre, egy hosszú, vékony és 

hajlékony szőnyeget terítenek. A szőnyeg egyik végét visszahajlítjuk a többi részére és visszafele 

húzzuk a felülethez viszonyított uv

 4,0  állandó vízszintes sebességgel, az alatta még a felülethez 

képest nyugalomban lévő szőnyegrészen. Lásd 3. ábrát. Számítsuk ki a felső szőnyegrész (a szőnyeg 

asztallaphoz képest mozgásban lévő része) súlypontjának sebességét a talajhoz képest. Adott az 

asztallap sebessége, u=10 cm/s. 

 

3. ábra 

B. Egy nem egyenletes tömegeloszlású, m = 60 kg tömegű AB rudat a h = 3 m magas 

falnak támasztjuk. A rúd alsó B végét egy nyújthatatlan fonállal a falhoz rögzítjük. A 

rúd a fallal a = 30° szöget zár be. Lásd a 4. ábra. Egyensúlyi állapotban a fonálban T 

= 75 N feszítőerő jelenik meg. Feltételezve, hogy a súrlódások elhanyagolhatóak, 

határozzátok meg, a rúd súlypontjának távolságát a B végétől. Adott g = 10 N. 

  

 1. ábra 2. ábra 

4. ábra 
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1. Mindhárom tételt (a megadott 1, 2 és 3 közül) külön lapon kell megoldani és titkosítani. 

2. Egy tételen belül a tanuló bármilyen sorrendben megválaszolhatja a kérdéseket. 

3. A dolgozat időtartama 3 óra, attól a pillanattól kezdve, hogy befejeződött a tételek kiosztása. 

4. A tanulók használhatnak nem programozható zsebszámológépet. 

5. Minden tétel pontozása 1 és 10 között történik (1 pont hivatalból), a végső pontszám ezek összege. 

3. Valami excentrikus dolog 

Az R alapsugarú, homogén (egynemű) anyagból készült hengert teljes 

hosszában kifúrjuk, és ily módon egy 
3

R
r   sugarú üreget (furatot) 

létesítünk benne. A henger és a furat tengelyei egymással párhuzamosak, 

és egymástól 
2

R
d  távolságra vannak. Mivel a lyukat nem középre 

fúrtuk, az így elkészült csövet excentrikusnak nevezzük. Az 5. ábra a cső 

keresztmetszetét ábrázolja. 

a. Határozzátok meg a tömör, kifúratlan, R sugarú henger és az 

előbb leírt módon elkészített excentrikus cső tömegeinek 

arányát. 

b. Határozzátok meg, hogy az R sugarú henger tengelyéhez viszonyítva milyen távolságra van az 

excentrikus cső súlypontja. 

c. Az excentrikus csövet egy L = 8∙R hosszúságú, vízszintes helyzetű, merev, téglalap alakú 

lemezre helyezzük keresztben, úgy, hogy a cső tengelye merőleges legyen a lemez hosszanti 

oldalára. A lemez egyik (a csővel párhuzamos, rövidebbik) éle a talajon marad, a másik végét 

pedig h magasságba emeljük. A cső és a lemez között elég nagy a súrlódás ahhoz, hogy a cső ne 

csússzon, csak guruljon a lemezen. Mekkora maximális h magasságba emelhetjük a lemez végét 

ahhoz, hogy a cső még nyugalomban maradjon? 

 

Útmutatás: Ha szükséged van rá, használhatod a következő két dolgot: 

- Egy körlemez felülete a kör sugarának négyzetével arányos 

- Egy S alapterületű és ℓ magasságú henger térfogata a V = S∙ℓ képlettel számítható ki. 

 

Magyarra fordították: 

Székely Zoltán, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudverhely 

Gagyi József, Bányai János Szakkollégium, Székelyudvarhely 

Kapusi Hajnal, Fülöp Áron Általános Iskola, Felsőboldogfalva 

5. ábra  


