
Fizika alapismeretek zárthelyi 

2007/08 tanév 

 

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

 

1. feladat: Egy autó az útjának az elsı harmadát 40 km/h sebességgel, majd a 

teljes út felét 50 km/h sebességgel tette meg. A maradék 10 kilométeren a test 

sebessége 70 km/h volt. Mennyi az autónak a teljes útra vett átlagsebessége?  

(15 pont) 

 

2. feladat: Egy súlytalannak tekinthetı fonálon 1,98 kg tömegő homokzsák 

függ. A homokzsákba alulról, függıleges irányba belelövünk egy 2 dkg 

tömegő lövedéket, aminek következtében a homokzsák 5 centiméterrel 

megemelkedik. Mekkora volt a lövedék sebessége a becsapódás 

pillanatában? Mekkora volt a folyamat során a mechanikai energia 

veszteség?  

(10 + 5 = 15 pont) 

 

3. feladat: Egy pohárba, amelyben 4 dl 25 ºC hımérséklető víz van, beledobunk 

egy 5 dkg-os, -18 ºC hımérséklető jégkockát. Mennyire hől le a víz, ha a 

környezet hatásától eltekintünk?  

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

(15 pont) 

 

4. feladat: Egy tartály függılegesen mozgó, 2 dm
2
 keresztmetszető könnyő 

dugattyúja 4 dm-re van a tartály aljától, a bezárt levegı 27 ºC hımérséklető. 

Mennyivel süllyed le a dugattyú mozgórésze, ha óvatosan egy 50 kg tömegő 

testet helyezünk rá? Mekkora hımérsékletre kell felmelegíteni a gázt, hogy a 

gázoszlop hossza ismét 4 dm legyen? Mennyi hıt kell ehhez a gázzal 

közölni? 

(5+5+5=15 pont) 

 

5. feladat: Az ábrán látható elrendezésben mekkora 

az eredı ellenállás és mekkora az R2 ellenálláson a 

feszültség értéke?  

Adatok: U = 12 V, R1 = 16 Ω, R2 = 10 Ω,  

R3 = 30 Ω, R4 = 60 Ω. 

(5 + 10 = 15 pont) 

 

6. feladat: Egy égı gyertya 125 cm távolságban áll a faltól. Egy győjtılencsét 

közéjük helyezve és azt ott mozgatva megkeressük azt a helyzetet, amikor a 

lencse a gyertya éles képét hozza létre a falon. Ekkor négyszeres nagyítást 

tapasztalunk. Mekkora a lencse fókusztávolsága?  

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

 

1. feladat: Egy kismérető világító test távolságba egy ernyıtıl 120 cm. A test és 

az ernyı közé egy győjtılencsét helyezve és azt ott mozgatva megkeressük 

azt a helyzetet, amikor a lencse a test éles képét hozza létre az ernyın. Ekkor 

a kép mérete ötször nagyobb a test méreténél. Mekkora a lencse 

fókusztávolsága?  

(15 pont) 
 

2. feladat: Egy edényben 5 dl 20 ºC hımérséklető víz van, amibe beledobunk 

egy 4 dkg-os, -20 ºC hımérséklető jégkockát. Mennyire hől le a víz, ha a 

környezet hatásától eltekintünk? Adatok: cvíz = 4200 J/(kg K), cjég = 2100 

J/(kg K), Lolv = 336 000 J/kg.  

(10 + 5 = 15 pont) 
 

3. feladat: Az ábrán látható elrendezésben egy lyukas 

asztalon 2,98 kg tömegő homokzsák fekszik. A 

homokzsákba alulról, függıleges irányba belelövünk egy 2 

dkg tömegő lövedéket, aminek következtében a homokzsák 3 centiméterrel 

megemelkedik. Mekkora volt a lövedék sebessége a becsapódás pillanatában? 

Mekkora volt a folyamat során a mechanikai energia veszteség? 

(15 pont) 

 

4. feladat: Egy autó az útjának az elsı felét 50 km/h sebességgel, majd a teljes 

út harmadát 40 km/h sebességgel tette meg. A maradék 20 kilométeren a test 

sebessége 70 km/h volt. Mennyi az autónak a teljes útra vett átlagsebessége? 

(15 pont) 
 

5. feladat: Az ábrán látható elrendezésben 

összekapcsolunk négy darab ellenállást. Mekkora 

az eredı ellenállás értéke és mekkora az R2 
ellenálláson a feszültség?  

Adatok: U = 6 V, R1 = 32 Ω, R2 = 20 Ω,  

R3 = 60 Ω, R4 = 120 Ω. 

(5 + 10 = 15 pont) 
 

6. feladat: Egy tartály függılegesen mozgó, 4 dm
2
 keresztmetszető könnyő 

dugattyúja 2 dm-re van a tartály aljától, a bezárt levegı 27 ºC hımérséklető. 

Mennyivel süllyed le a dugattyú mozgórésze, ha óvatosan egy 40 kg tömegő 

testet helyezünk rá? Mekkora hımérsékletre kell felmelegíteni a gázt, hogy a 

gázoszlop hossza 3 dm legyen? Mennyi hıt kell ehhez a gázzal közölni? 

(5+5+5=15 pont) 
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