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1. Barátnői látogatás  
Majka és Gabika meg akarták látogatni a barátnőjüket, Szonját a szomszéd faluból. A sportos 
Majka gyalog indult útnak és állandó v1 = 4,2 km/h sebességgel haladt. Az indulása után 
t0 = 30 perccel később Gabika is elindult. Ő inkább kerékpáron indult, és állandó v2 sebesség-
gel haladt. Gabika barátnőjét, Majkát, a saját falujuktól s1 = 3,4 km távolságban érte utol. 
a) Mekkora t1 idő telt el, amíg Gabika a kerékpáron utolérte Majkát? 
b) Mekkora v2 sebességgel haladt Gabika? 
Gabika csak üdvözölte Majkát, amikor utolérte őt, majd folytatta az útját. Majka t2 = 12 perc-
cel Gabika után ért a szomszéd faluba. 

c) Mekkora t3 időbe telt Majkának a szomszéd faluba érni? 
d) Mekkora a két falu közti s2 távolság? 
e) Mekkora t4 időbe telt Gabikának megtenni a két falu közti távolságot? 

 

 

 

2. A gépkocsisor előzése  
Kočiš úr és neje a nyaralójukban töltötték a hétvégéjüket. Haza egy első osztályú úton men-
tek. Nem sejtették azonban, hogy az úton egy teherautókból álló gépkocsisor halad. A gépko-
csisor teljes hossza d1 = 125 m és állandó v1 = 18 km/h sebességgel halad. Kočiš-ék egy 
d2 = 4,6 m hosszú személygépkocsival utaztak, amely állandó v2 = 72 km/h sebességgel ha-
ladt. Kočiš úr úgy döntött, hogy egy hosszú, jól átlátható, egyenes szakaszon megelőzi a gép-
kocsisort. Az előzést s = 10 m távolságra a gépkocsisortól kezdte meg, és az előzési sávból 
csak akkor tért vissza, amikor s2 = 20 m-el a gépkocsi sor elé ért. 
a) Mekkora t időbe telt az előzés? 
b) Mekkora s utat tett meg Kočiš-ék autója az előzés alatt? 

 

 

 



3. A hőmérséklet szabályozása  
A Novák család a pincében különböző szerszámokon kívül élelmiszert és használati tárgyakat 
is tárolt. A tél folyamán, éjszaka, a pincében nagyon hideg volt. A hőmérséklet néha fagypont 
alá esett. Novák úr egy kollégájától megtudta, hogy éjszakára vízzel teli edényt kell a pincébe 
tenni, amely a hőmérsékletet elfogadható értéken tartja. Hogy meggyőződjön a tanács hasz-
nosságáról, Novák úr éjszakára egy nyitott tartályban V = 125 liter t1 = 20 °C-os vizet helye-
zett a pincébe. Reggel kiderült, hogy a tartályban levő összes víz jéggé fagyott, és a jég hő-
mérséklete a t0 = 0,0 °C víz fagyáspontjával volt egyenlő. A víz sűrűsége  1 000 kg/m3, 
fagyáshője l t = 330 kJ/kg és fajhője c = 4,2 kJ/(kg·°C). 
a) H

ogyan változott a hőmérséklet a pincében az éjszaka folyamán? Mekkora volt a pincében a 
tm hőmérséklet a víz fagyása közben? (Megjegyzés: tételezzék fel, hogy a kinti hőmérséklet 
csökkenése lassú, és a pincében a levegő és az edény termodinamikai egyensúlyban van.) 

b) H
atározzák meg mekkora Q hőt adott le a víz a környezetének, mialatt megfagyott! 

c) H
atározzák meg a P átlagos hőteljesítményt, amelyet a tartályban levő víz adott le az éjsza-
ka folyamán. Tételezzük fel, hogy az éjszaka télen átlagosan  10 óráig tart! 

 

 

 

4. A pontonhíd  
 
Ahhoz, hogy a katonai egység átkelhessen a vízfolyamon, az utászok önálló pontonhidat en-
gedtek a vízre. Az üres pontonhíd merülése h0 = 15 cm. Miután a pontonhíd közepén megállt 
két könnyű gyalogsági harckocsi, a pontonhíd merülése h1 = 30 cm értékre nőtt. Tételezzük 
fel, hogy a pontonhíd téglalap alakú, és az alaplapjának a területe S = 60 m2, magassága 
h = 50 cm! A folyó vizének sűrűsége  1 000 kg/m3. 
a) Határozzák meg az üres pontonhíd m0 tömegét! 
b) Határozzák meg egy harci gépkocsi m1 tömegét! 
c) Határozzák meg hány katona (n) mehet fel a pontonhídra, miután a két harckocsi már a 

pontonhídon van, hogy a pontonhíd el ne merüljön! Egy teljes harci felszerelésben levő 
katona átlagos tömegéről tételezzék fel, hogy m = 80 kg! 
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