
Fizika 

F.G. 3 3. Az 50 g tömegű, 600 m/s sebességű puskagolyó 30 kg tömegű nyugalom-
ban levő acéllemezzel merőlegesen és abszolút rugalmasan ütközik. 

Határozzuk meg: 
a) Mekkora lesz a rendszer ütközés utáni sebessége? 
b) Mekkora hőmennyiség szabadul fel  ütközéskor? 
c) Mennyivel változott a rendszer mozgási energiája? 

F.G. 3 4. Az m1 = 100 g tömegű rézedényben, elektromos melegítővel m2 = 2 kg 
tömegű vizet és m3 == 1 kg tömegű vasat melegítünk. Az elektromos melegítő 500 Ω-os 
ellenállásán 1A erősségű áram folyik,  és a hatásfoka  75%, határozzuk meg, mennyivel 
növekedik a rendszer hőmérséklete 10 perc alatt! 

F.G. 3 5. Miért nem lehet a szórólencsét nagyítóként használni? 

F.G. 3 6. A pontszerű elektrosztatikus töltés által keltett elektrosztatikus tér té-
rerőssége a tér centrumától R távolságra E, míg potenciálja U. Mekkora távolságok 
esetén lesz a térerősség és a potenciál a kezdeti érték kétszeresével egyenlőek? 

F.G. 3 7. Adott három azonos elektromos izzó, vezetékek és egy egyenf  észültség-
forrás. 

a) Hányféleképpen  kapcsolhatók a feszültségforrásra  a fogyasztók? 
b) Hány esetben fognak  azonos módon világítani? 
c) Hány esetben történhet meg az, hogy két égő azonos módon, de erősebben világít 

mint a harmadik? 

F.L. 7 9 . Két, 1 = 0,5 m hosszúságú fonálingát  közös pontban függesztünk  fel.  A 0,1 
kg tömegű fonálingát  vízszintes helyzetig kitérítjük. Legalább mekkora kezdősebes-
seggel kell meglökni, hogy a második, 0,2 kg tömegű fonálingával  történő abszolút 
rugalmas ütközés után mindketten 1 sugarú függőleges  síkban levő kört írjanak le. 

Gaál László, Csíkszereda 

F.L. 80. Desztillált vizet tartalmazó palackokban előfordulhat,  hogy a víz nem 
fagy  meg akkor sem, ha a hőmérséklet 00C alatt va. Kinyitva a palackot, a víz egy része 
azonnal megfagy.  Számítsuk ki, hogy a víz hányadrésze fagy  meg, ha a kezdeti hőmér-
séklete –80C és a fagyás  utáni 00C. 

Ferencz  Csaba, Székelyudvarhely 

Feladatmegoldók rovata 



F.L. 81. Egy k rugóállandójú húzó-
nyomó rugó végére erősített elhanyagol-
ható tömegű, A keresztmetszetű dugattyú 
kezdetben V0 térfogatú  héliumot zár be az 
ábrán látható hengerbe. A nyomás, kez-
detben kívül és belül P 0 és a rugó feszítet-
Ien állapotban van. Először a gázt 
felmelegítjük  úgy, hogy térfogata  kétsze-
resére nő miközben a tágulás a rugó és a 
külső nyomás ellenében történik. Ezután 
rögzítjük a dugattyút, és a gázt addig hevít-
jük amíg a nyomása az eredeti lesz. A kör-
folyamat  utolsó szakaszában elvesszük a 
rugót, és a dugattyú szabad mozgását biz-
tosítva, tovább hűtjük a gázt, amíg vissza-
jut kezdeti állapotába. Mekkora a 
körfolyamat  hatásfoka? 

KOMAL 

F.L. 82. A legközelebbi állócsillag távolsága tőlünk 4,2 fényév.  Mennyi időbe 
kerülne a meglátogatása, ha a fotonrakétás  űrhajónk megengedett gyorsulása 2 g? A 
megengedett maximális sebesség 250 000 km/s. 

Kémia 

K.G. 78. Állapítsd meg a tömegszázalékos összetételét egy olyan alkohol-víz 
elegynek, amelyből 15 ml tömege 14,3 g. Segítségül használd fel  a következő adatokat; 

Víz-alkohol elegy Az elegy sűrűsége 
tömegszázalékos összetétele g / cm3 

0 1 
2 0,996 
5 0,992 
9 0,985 
20 0,970 
30 0,956 
40 0,937 
50 0,915 
60 0,893 

Grafikus  megoldási módszert használva határozd meg a 100%-os alkohol sűrűsé-
gét is! Tárgyald, hogy melyik kért adatot tudtad pontosan meghatározni i 

K.G. 79. Jancsi és Péter az iskola laboratóriumában oldatokat készítettek. Péter 
50 g kristályos réz-szulfátot  oldott 200 ml vízben, Jancsi 20,2 g kálium nitrátot 
ugyanolyan térfogatú  vízben. Péter és Jancsi vitatkozni kezdtek, hogy melyikük olda-
ta töményebb. Nincs sok okotok a vitára, jegyezte meg Andris, aki figyelte  két társa 
munkáját! Segítsetek eldönteni, hogy melyik vitatkozó félnek  volt igaza, s hármuk 
közül ki tudja jobban a koncentrációszámítást! 


