
Fizika I. 2. zárthelyi, 2014/15 I. félév 
(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések:(1 pont/jó válasz) 

1. Miért előnyösebb a rizst kuktában főzni (a hagyományos fazékkal szemben)? 
2. Szélben vagy szélcsendben jobb egy kémény huzata, vagy mindegy, hogy fúj-e a szél? Miért? 
3. Miért a pV diagramot használjuk a hőtani folyamatok ábrázolására? 
4. Mennyivel változik meg 2 dl víz entrópiája, miközben 20°C-ról 50°C-ra melegszik (c=4200 

J/kg°C)? 
5. Mit értünk a közegellenállásnál a homlokfelület alatt? 
6. Mit mond ki a Wien törvény? 
7. Két azonos hosszúságú cső közül az egyiknek nagyobb az átmérője, a két csövön azonos 

nyomáskülönbséggel viszkózus folyadékot áramoltatunk. Hányszor több folyadék-
mennyiség áramlik át adott idő alatt a nagyobb átmérőjű csövön? 

8. 150°C hőmérsékletű gázban mekkora a hidrogénmolekulák átlagsebessége? (M=2 g/mol, R 
= 8,31 J/kgK) 

9. Mekkora a kritikus Reynolds szám értéke csőben áramló folyadék esetén? 
10. Mi lenne a kerámiamotor előnye a fémből épített motorházakkal szemben? 
11. Kik alkották meg a porlasztót? 
12. Miért gömb alakúak a szappanbuborékok? 
13. Mire használható a hőszivattyú, és mi a működésének lényege? 
14. Ha egy parafa-dugót leszorítunk egy edény aljára, és vizet öntünk rá, a dugót elengedve az 

feljön a víz felszínére. Ha ugyanezt víz helyett higannyal csináljuk meg, akkor a dugó az 
elengedés után lent marad. Mi lehet ennek az oka? 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, Egy vízzel teli akvárium 30 cm széles, 20 cm magas, függőleges oldallapján bejelölt 

trapéz alakú területet mekkora erővel nyomja a víz, ha a trapéz felső éle harmada 
a lap szélességének, a magassága pedig fele alap magasságának? A víz felszíne alatt 
milyen mélyen van ennek az erőnek támadáspontja? (3 + 4 pont) 

2, Mindkét végén nyitott, 16 cm magas, függőleges helyzetű, U-alakú csőben 10 cm magasan áll a 
víz. Legfeljebb milyen magas olajoszlopot tudunk az egyik csőszárba a vízre rárétegezni, hogy a 
csőszár tele legyen, ha az olaj sűrűsége 800 kg/m3, a vízé pedig 1000 kg/m3? 

3, Egy 1 dm2 keresztmetszetű dugattyúházban a mozgórész 1 liter 105 Pa nyomású, 20°C 
hőmérsékletű levegőt zár el a külső környezettől. A gázoszlop magasságát egy gyors folyamatban 
mekkorára kellene lecsökkenteni, hogy a hőmérséklete 200°C-ra nőjön. Mekkora lesz a 
végállapotban a bezárt gáz nyomása, és mennyi munkát végeztünk eközben a gázon? (3+2+2 
pont) 

Bónusz feladat (valamelyik feladatot kiválthatod ezzel):  
Egy 30 cm vastag falrész (aminek a keresztmetszetét ábrázoltuk) kétféle anyagból 
készült, az alsó 12 m2 felületű rész λ1=1,2 W/mK hővezetési tényezőjű, míg a felette 
levő 8 m2-es rész λ2=0,8 W/mK-es. A falat kívülről leszigeteltük 5 cm vastagságban 
λ3=0,05 W/mK hővezetési tényezőjű szigetelőanyaggal. Mennyi lesz a falon a 
hőveszteség 1 óra alatt, ha a kint -10°C, bent pedig 20°C a hőmérséklet? Mennyi lesz 
a fal és szigetelő közös felületének hőmérséklete? (5 + 2 pont) 


