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A feladatmegoldás során (ha szükség van rá) g~10 m/s
2
 értékkel számolj! 

 

 

1. feladat: Egy gépkocsi az útjának elsı negyed részét 80 km/h átlagsebességgel teszi 

meg. A maradék út kétharmadán 60 km/h sebességgel halad. Milyen gyorsan 

menjen az utolsó szakaszon, hogy a teljes útra vett átlagsebessége 70 km/h legyen? 

10 pont 

2. feladat: Egy 20 kg tömegő táskát két gyerek cipel közösen. Mivel a 

gyerekek nem azonos magasságúak, az általuk kifejtett tartóerı irány a 

függılegessel más-más szöget zár be (lásd az ábrát: α = 20º, β= 35º). 

Mekkora erıt fejt ki a két gyerek, ha a táska nyugalomban van? 

15 pont 

3. feladat: Vízszintes talajon egy adott test csúszási súrlódási együtthatóját a 

következıképpen mértünk meg: egy 500 N/m rugóállandójú rugó segítségével 

vízszintesen ellıttük a testet úgy, hogy a rugót 10 cm-rel összenyomtuk. A test az 

asztalon csúszva 150 cm út megtétele után megállt. Mekkora a keresett csúszási 

súrlódási együttható? (A test tömege 500 g – bár ez az eredeti szövegbıl kimaradt.) 

10 pont 

4. feladat: Egy edényben 5 dl 20
o
C hımérséklető víz van, amibe beledobunk egy 

4 dkg tömegő, -20
o
C hımérséklető jégkockát. Mekkora lesz a kialakuló közös 

hımérséklet, ha a környezet hatásától eltekintünk?  

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

 

15 pont 

5. feladat: Egy termodinamikai körfolyamatot végeztetünk 2 mol oxigén gázzal. A 

körfolyamat kezdetén a gáz nyomása 10
5
 Pa, térfogata 10 liter. A gáz nyomását 

elıször állandó térfogat mellett a kétszeresére növeljük, majd az így kialakult 

nyomást állandó értéken tartva a térfogatot háromszorosára növeljük. A harmadik 

lépésben a nyomást állandó térfogaton a felére csökkentjük, majd állandó nyomáson 

visszatérünk a kiindulási térfogatra. Mekkora a körfolyamat termodinamikai 

hatásfoka? 

15 pont 

6. feladat: Az ábrán látható áramkörben mekkora az 

R4 ellenálláson a feszültség?  

Adatok: U=12 V, R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω, 

R4 = 40 Ω. 

15 pont 
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