
Fizika I. 2.zárthelyi, 2015/16 I. félév 
(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések:(1 pont/jó válasz) A válaszokat indokolni kell! 

1. Ha egy búvár fölött hajó halad el, megnő-e emiatt a hidrosztatikai nyomás? Indoklás! 
2. Miért van a mai repülőgépeken is (a GPS és radar mellett) Pitot cső? 
3. Hogyan változik meg az olaj viszkozitása, ha csökken a hőmérséklete? 
4. A gázok kétféle fajhője közül melyik nagyobb? Mi ennek az energetikai magyarázata? 
5. Milyen kapcsolat van a gázrészecskék sebessége és a hőmérséklet között a kinetikus 

gázelmélet alapján? 
6. Ha egy hordó sört jéggel kéne lehűteni, hova tennéd a jeget a hordó alá vagy fölé 

(mert ugye bele már csak nem ....)? 
7. Egy lakóépület falát kívülről vagy belülről szigetelik hőszigeteléskor? Miért? 
8. Mennyivel változik meg egy liter víz entrópiája, miközben 10°C-ról 20°C-ra melegszik 

(a víz fajhője 4200 J/kg°C)? 
9. Ha 20°C-os egynemű gázban a részecskék átlagsebessége 400 m/s, akkor mekkora 

lenne a részecskék átlagsebessége ugyanezen gázban, ha 80°C-ra melegítjük? 
10. Mire használják a Reynolds számot, és hogyan határozzák meg? 
11. Miről nevezetes a Carnot körfolyamat (és nem arra gondolunk, hogy Carnot-ról!)? 
12. Mehet-e hő magától (spontán folyamatban) alacsonyabb hőmérsékletű helyről 

magasabb hőmérsékletű helyre? 
13. Mit értünk abszolút fekete test alatt? 
14.  Miért az ábrán látható alakúra élezik a korcsolyát? 

Feladatok (7 pont /feladat)  
1, Egy 30 cm vastag, 0,9 W/mK hővezetési tényezőjű, 15 m2 felületű falon 80 %-kal szeretnénk 

csökkenteni a hőveszteséget (miközben bent 20C, kint -5C a hőmérséklet). Milyen 
vastagságban kell ehhez 0,05 W/mK hővezetési tényezőjű szigetelőanyagot a falra tenni? 
Mennyi energiát takaríthatunk meg a szigetelővel óránként? Mennyi lesz a fal-szigetelő 
határfelület hőmérséklete? (3+2+2 pont) 

2, Az ábrán látható, vízzel teli víztartály alaplapja egy 20 cm * 30 cm-es 
téglalap, a felénk eső, függőleges oldalapja pedig egy 30 cm-es és 50 
cm-es alapokkal rendelkező, 40 cm magas derékszögű trapéz. 
Mekkora erővel nyomja a víz az alaplapot, illetve a trapéz alakú oldallapot? 

3, Egy 3 cm átmérőjű vízvezeték csövet úgy szűkítünk le, hogy a szűkület után a víz áramlási 
sebessége 50%-kal nagyobb, mint a szűkület előtt. Mekkora nyomáskülönbség alakul ki 
emiatt a két térrész között, ha a szűkület előtt 40 cm/s a víz sebessége? Hány liter víz 
áramlik át a csövön 1 perc alatt?  

Bónusz feladat (valamelyik feladatot kiválthatod ezzel, de többletpontot nem ér):  

Egy dugattyúházban a mozgórész kezdetben 105 Pa nyomáson 10C fokos, 1 liter dízel-

levegő keveréket zár el a külső környezettől. Mekkora térfogatra kell hirtelen összenyomni 

a keveréket, hogy berobbanjon, ha a dízelolaj öngyulladási hőmérséklete 210C? 

Mennyivel nő meg a kompresszió közben a nyomás, és mennyi mechanikai munka kell 

ehhez? (3+2+2 pont) 

jég 

korcsolya 
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