
Ifjú Fizikus 45. évfolyam 
                     Komárom-Esztergom Megye, 2018/19 

2. forduló 

Kedves Versenyzőnk! 
Az első, az ötödik és hatodik feladat mindenkinek szól. Ha 7. osztályos vagy, akkor a második, a harmadik 
és a negyedik feladat közül a csak egyet kell megoldanod, ha 8. osztályos vagy, akkor kettőt. 
Ne felejtsd a lapra felírni a neved, osztályod és az iskolád nevét! 
Kérjük, hogy  rendezetten és áttekinthetően dolgozz, törekedj a pontos és lényegre törő fogalmazásra, a 
logikus magyarázatra. 
A számítási feladatoknál a tanult módon mindent írj le, ne csak a végeredményt.  Ha erre figyelsz, a 
részeredményeket is tudjuk értékelni, és a megoldásodra több pontot kaphatsz. 
A grafikonokat négyzetrácsos lapra készítsd el (név, osztály, iskola). 
Kérjük, hogy feltétlenül tartsd be a határidőt! 

Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 

 1.feladat (5pont): 
 Milyen fizikai jelenségeket, törvényeket találsz az alábbi rövid leírásban? Sorolj fel legalább 5-öt és 
adj rövid magyarázatot hozzájuk!


 Bence minden reggel hátizsákkal a vállán leszalad a lépcsőn a metró megállóba. Amikor ma 
várakozott a metrószerelvényre egyszercsak megszólalt a hangosbemondó, hogy felhívja a 
figyelmet a biztonsági sáv elhagyására.  A szerelvényt még nem látja, de már tudja, hogy 
pillanatokon belül megérkezik a megállóba. Közben észreveszi, hogy a mellette várakozó fiatal lány 
sálját lefújta a nyakáról a szél, Bence udvariasan visszaadja neki. Hangos csikorgással megáll a 
metrókocsi és az utasok ki és beszállnak. A beszálló utasok igyekeznek ülőhelyet vagy 
kapaszkodót keresni maguknak. Bencének nem sikerül időben megkapaszkodni és amikor a 
szerelvény elindul nekiesik a közelében álló fiatalembernek, aki szerencsére erősen kapaszkodott . 
A metró gyorsít, majd 1-2 perc múlva erősen fékezve megáll a következő megállóban, ahol Bence 
kiszáll és a mozgólépcsőn felszaladva pár perc múlva megérkezik az úticéljához.


/ Pl. Amikor Bence leszalad a lépcsőn akkor csökken a helyzeti energiája./


2.feladat (10pont):

 Egy 100m hosszú mozgólépcső sebessége 6 km/h. Bence a mozgólépcsőhöz viszonyítva 8 km/h  
nagyságú sebességgel oda és vissza végigszalad rajta. Átlagosan milyen nagyságú sebességgel 
mozog?


3.feladat (10pont): 
  Egy turista teafőzés céljából 2 kg 0 °C hőmérsékletű víz-jég keveréket tett  a teafőzőbe. 
Elektromos  merülőforralójának teljesítménye 500 W, hőátadásának hatásfoka 80%. Mennyi vizet 
illetve mennyi jeget tartalmazott a keverék, ha a 100 °C-ra való melegítés időtartama 2525 s volt?




4.feladat (10pont): 
Az ábra szerinti kapcsolásban a feszültségmérő az áramforrás 
feszültségének kétharmadát mutatja.


a.) Határozd meg az áramforrás feszültségét!

b.) Mekkora az ismeretlen fogyasztó ellenállása?
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5.feladat (10pont): 
Mérési feladat :   Közeleg a Karácsony!


Mérd meg, hogy mekkora átlagsebességgel halad a meggyújtott csillagszóró izzási frontja?


Különböző típusú csillagszórókat használj (legalább 3 féle legyen!) és így végezz méréseket!

A mérési adatokat foglald táblázatba és készíts út-idő és sebesség - idő grafikonokat!


6.feladat (5 pont): 
Az alábbi képen egy gőzmozdony egyszerűsített rajza látható. 


a.) Mik lehetnek a számokkal jelölt részek a gőzmozdonyban? 

Válaszd ki a megfelelő szavakat az alábbi felsorolásból:

hidrogén, víz, harmat, füst, gőz, szén, dugattyú, robbanótér, tűztér, mérőszalag, hajtókar


b.) Írd le röviden, hogyan működik, mitől mozog a gőzmozdony!


Beküldési határidő: 2018 december 14.
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