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A megoldás során (ahol szükséges) g ~ 10 m/s
2
 értékkel számolj! 

 

1. feladat: Egy autó egy 100 km hosszú út elsı részét 40 km/h sebességgel, a 

második részét 80 km/h sebességgel tette meg. Mekkora volt a két rész 

hossza, ha a teljes útra vett átlagsebessége 60 km/h volt?  

(15 pont) 

 

2. feladat: Egy súlytalannak tekinthetı fonálon 2,95 kg tömegő homokzsák 

függ. A homokzsákba oldalról, vízszintes irányú, 100 m/s-es nagyságú 

sebességgel belelövünk egy 5 dkg tömegő lövedéket. Mekkora szöggel 

lendül ki a függılegeshez képest a homokszákot tartó, 150 cm hosszúságú 

kötél? Mekkora volt a folyamat során a mechanikai energia veszteség?  

(10 + 5 = 15 pont) 

 

3. feladat: Egy pohárba, amelyben 20ºC hımérséklető víz van, 5 dkg tömegő, 

-18 ºC hımérséklető jégkockát dobunk, aminek hatására a pohárban levı víz 

7 ºC fokkal lehől (a közös hımérséklet kialakulásáig). Mennyi volt a 

pohárban levı víz tömege?  

Adatok: cvíz = 4200 J/(kg K), cjég = 2100 J/(kg K), Lolv = 336 000 J/kg. 

(15 pont) 

 

4. feladat: Egy 30 literes gáztartályban 22 ºC hımérséklető, 5·10
5
 Pa nyomású 

nitrogén gáz van. Legfeljebb mekkora hımérsékletre melegedhet fel a tartály, 

ha a benne levı gáz nyomása nem haladhatja meg a 7·10
5
 Pa nyomás értéket. 

Egy 100 W teljesítményő főtıszállal mennyi ideig kellene melegíteni a gázt 

ezen nyomásérték eléréséhez? 

(5+10=15 pont) 

 

5. feladat: Az ábrán látható elrendezésben mekkora a 

telep feszültsége és az R1 ellenálláson a 

teljesítmény, ha R2 ellenálláson 3 V feszültség 

mérhetı?  

Adatok: R1 = 18 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω,  

R4 = 75 Ω. 

(10 +5 = 15 pont) 

 

6. feladat: Egy - a vízszintessel 30 fokos szöget bezáró - fénynyaláb vízszintes 

folyadék-felületre esve két részre válik szét, az egyik része visszaverıdik a 

felületrıl, a másik behatol a folyadékba. A visszavert és a megtört nyaláb 90 

fokos szöget zár be egymással. Mekkora a folyadéknak a levegıre 

vonatkoztatott relatív törésmutatója? 

(15 pont) 
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