
 
3. forduló 

 

1. feladat (5 pont) 

„Az újszülött jegesmedve sajátos mikroklímában él. Ezt anyja teremti meg ötletesen kialakított odújában. Az 

odút a jegesmedvemama saját testével és lélegzetével melegíti fel. S hogy az odú belsejében a levegő nem 

hűl ki, és főleg hogy nem szökik ki azonnal az üregből a külvilágba, az ötletes "építőművészetének" 

köszönhető. Ez abból áll, hogy az egyébként szűk kamrához vezető folyosó belülről nézve nem fölfelé 

irányul, hanem lefelé lejt. Ennek következtében a kamra nyílása jelentősen magasabban van, mint a kívülről 

bevezető folyosó külső nyílása. …”  

a) Rajzold le a lakhely keresztmetszeti képét a kamrával és a felszínről oda vezető folyosóval! Jelöld be, 

hogy melyik részében van a melegebb levegő, és melyik az a rész, ahol a hidegebb! Magyarázd meg, 

hogy miért nem hűl ki a kamra? 

b) Írj példákat arra, hogy az ember hol alkalmazza a medvemama által is ismert eljárást? 

2. feladat (10 pont) 

Egy 2 mm vastagságú négyzet alakú alumínium lemezből vágtuk ki az 

ábrán látható vonalkázott négyszöget.  

a) Mennyi a kivágott négyszög tömege?  

b) A hulladék alumíniumból felolvasztás után kockákat öntenek, 

amelyek egész cm, vagy egész mm élhosszúságúak. Milyen 

élhosszúságú kockákat lehet önteni?  

3. feladat (10 pont) 

Mennyi munkát végzett a szánkót húzó 

alaszkai malamut a 150 m-es úton, ha 

az általa kifejtett erő nagysága az út 

során a mellékelt grafikon szerint 

változott? 

(A húzóerő iránya a mozgás 

irányával párhuzamos.) 
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3. forduló 

4. feladat (10 pont) 

A szánkó tömege 14 kg, talpai 1-1 m hosszan, 10-10 cm szélességben érintkeznek a talajjal, a gyerek 52 kg 
tömegű, egy cipőjének felülete 1,8 dm2, korcsolyájának egy éle 28 cm hosszú és 5 mm széles.  

a) Mekkora nyomást fejt ki a talajra a szánkó? 

b) Mekkora a nyomás fejt ki a hóra a két lábbal a szánkó mellett álló gyerek? 

c) Mekkora a nyomás, ha a gyerek korcsolyázik? Hogyan és miért változott a nyomás a b) -hez képest? 

d) A gyerek ráhasal a szánkóra. Mekkora a nyomás a szánkó talpai alatt? Hogyan és miért változott a 
nyomás az a) -hoz képest? 

 

5. feladat (10 pont) 

A kísérlethez a tanulókísérleti állvány rövidebb rúdja, egy vele azonos tömegű test (nehezék), egy 

darabka cérna és erőmérő szükséges.  

Támaszd alá az ábra szerinti elrendezésben az egyik végénél (bal, nyugalmi pont). Erőmérőre akasztott 

cérnahurokba csúsztasd be a rudat (minél közelebb a végéhez), és egyensúlyozd ki vízszintes helyzetbe.  

a) Mérd meg az egyensúlyozó erőket a rúd kibillenéséig úgy, hogy 1-1 cm-rel balra csúsztatod a 

hurkot. 

b) Tedd a rúd (jobb) végére a nehezéket és mérd meg az egyensúlyozó erőket, most is 1-1 cm-rel balra 

csúsztasd a hurkot. 

A méréseidet foglald táblázatba, és ábrázold közös koordináta-rendszerben az egyensúlyozó erő 

(nehezék nélkül és nehezékkel), és a hurok helyzetének a rúd végétől mért távolságát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. feladat (5 pont) 

Egy keresztrejtvényt kell megoldanod online felületen. Az elft-kem.hu oldalán is eléred az Ifjú fizikus 

versenyek menüben a 3. forduló feladatsora mellett, vagy 

http://hosting.ininet.hu/elftkem/wp-content/uploads/2019/01/jameswatt201819.html 

A megfejtés kifejezéseit szóköz nélkül írd. A kitöltött keresztrejtvényt másold át egy négyzetrácsos lapra (pl. 

a grafikon másik oldalára) és küldd el a megoldásaiddal együtt!  

 

Jó munkát kívánok! 

Beküldési határidő február 8. 

b) nehezék  

http://hosting.ininet.hu/elftkem/wp-content/uploads/2019/01/jameswatt201819.html

