
Fizika I. 2. zárthelyi, 2017/18 I. félév 
(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz, a válaszokat indoklással együtt fogadjuk el!) 

1. Magyarázd el a hidraulikus emelő működését! 
2. Határozd meg hogy mekkora erő hat egy búvár 0,2 m2 felületű mellkasára 10 m mélyen 

a víz alatt? Miért nem sérül meg? 
3. Miért tudott továbbrepülni, és a Hudson folyóra leszállni az US Airways 1549-es járata, 

miután leállt mindkét hajtóműve, mert madárrajjal ütközött (miért nem zuhant le)? 
4. Hogyan változik meg az olaj viszkozitása, ha lecsökken a hőmérséklete? 
5. Minek a meghatározására használható fel a Reynolds szám?  
6. Mit mond ki a Stokes törvény, és milyen feltételek teljesülése esetén igaz? 
7. Miért a p-V diagramot használjuk a hőtani folyamatok ábrázolására (és nem pl. a p-T-t)? 
8. A gázok izobár és izochor fajhője közül melyik nagyobb? Mi ennek az oka? 
9. Ábrázolj egy p-V diagramon belül egy izoterm és egy adiabatikus állapotváltozást! 
10. Miért fontos a Carnot ciklus? 
11. Mi a lényegi különbség a hővezetés és hőáramlás között? 
12. Lakásfelújításnál azt ajánlják, hogy először a nyílászárókat cserélje ki az ember, s csak 

utána szigetelje a falakat. Miért? 
13. Miért roppant össze az előadáson a fémhordó, miután vizet forraltunk benne, majd 

lezártuk és magára hagytuk? 
14. Hogyan változik meg egy pohárban a vízszint, ha a vízben úszó jégkocka elolvad? 

Feladatok (7 pont /feladat) 

1, Az ábrán látható áramlási cső bal oldali szakasza 4 cm2 
keresztmetszetű, és benne 20 cm/s sebességgel víz áramlik. 
Mennyire kell leszűkíteni az áramlási keresztmetszetet (A2=?), 
hogy a szűkület után a manométerben h=2 cm-rel legyen 

alacsonyabb a vízszint, mint a szűkület előtt? (=1000 kg/m3) 

2, Egy 1 liter kezdeti térfogatú dugattyúban mekkora térfogatúra kellene hirtelen 
összenyomni a 27°C hőmérsékletű, 105 Pa nyomású levegőt, hogy a hőmérséklete 210°C 
értékre, a gázolaj gőz öngyulladási hőmérsékletére nőjön? Mennyire nő meg eközben a 
nyomás? Mennyi munkát kell ehhez a gázon végeznünk? 

3, Egy szoba 20 m2 felületű, 25 cm vastag, 0,75 W/mK hővezetési tényezőjű falára milyen 
vastag szigetelőanyag réteget kéne tenni ahhoz, hogy a falon a hőveszteség a szigetelés 
nélküli érték 20 %-ára csökkenjen? Mennyi energiát takaríthatunk meg így egy óra alatt? 

Adatok: a külső hőmérséklet 0C, a belső hőmérséklet 20C, a szigetelőanyag hővezetési 
tényezője 0,05 W/mK. 

Bónusz feladat (bármelyik feladatot kiválthatod ezzel): Egy víz alatti adatgyűjtőt 
egy 1 dm oldalélű, kocka alakú vízhatlan dobozba helyeztek, a doboz tömege (a 
belerakott műszerrel együtt) 2,5 kg. A műszerdobozt, hogy víz alatt legyen, de ne 
a víz alján, egy 2 dm oldalélű, kocka alakú bójára (anyagának sűrűsége 600 kg/m3) 
akasztották fel egy kötéllel. Milyen magasságig ér ki a bója a vízből?  Mekkora 
erő feszíti a kötelet? 
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