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1. Utazás viharban  
Amikor Dusán egy kirándulásról kerékpározott hazafelé, pont a szülőföldje felett vihar volt 
kibontakozóban. Mihamarabb próbált tehát hazaérni. Kerékpárral az egyenes úton egyenletes 
v = 27 km/h sebességgel haladt. Az út mellett, amelyen Dusán hazafelé tartott, egy régi ha-
rangláb állt. Egyszer csak villám csapott a haranglábba. Attól a pillanattól, amikor Dusán 
meglátta a villámot, addig a pillanatig, amikor meghallotta a mennydörgést t = 0,6 s telt el. 
a) Mekkora s1 távolságban volt a haranglábtól Dusán, amikor a villám belecsapott a harang-

lábba? 
b) Mekkora s2 távolságban volt Dusán a haranglábtól, amikor meghallotta a mennydörgést? 
A hang sebessége a levegőben c = 340 m/s, a fény sebessége c0 ≈ 300 000 km/s. 

2. Az úszó konzervdoboz  
A tó menti játék közben a fiúk játékhajót szerettek volna építeni, de nem volt hozzá megfelelő 
építőanyaguk. Jaro talált a földön egy kompótos konzervdobozt, és úgy döntött, hogy ebből 
készíti el a hajót. Hogy stabilabban ússzon, tett bele néhány kavicsot, amelyet a tó partján 
talált. A konzervdoboz így szépen úszott a víz felszínén. Jaro becslése szerint a vízből a kon-
zervdoboz egyharmada emelkedett ki. Az üres konzervdoboz tömege mp = 80 g, magassága 
h = 12 cm és az alapjának a felülete S = 50 cm2. 

Mekkora volt a konzervdobozba rakott kavicsok össztömege, ha a tó vizének sűrűsége 
ρ = 1 000 kg/m3 volt? 

3. Utazás  
Elenka néni autóval utazott Zsolnáról (Žilina) Mártonba (Martin). A két város közötti távolság 
32 km. Hogy elkerülje a reggeli forgalmi dugót, Zsolnáról korán reggel 6:00-kor indult. Köz-
vetlenül Márton előtt kiderült, hogy otthon felejtette az iratait, így megfordult, és visszament 
Zsolnára. Az F–1 ábrán látható grafikonon Elenka néni Zsolnától mért távolsága látható az 
idő függvényében. 



 
a) Milyen messze volt Elenka néni Mártontól, amikor rájött, hogy nincsenek nála az iratai? 
b) Mekkora v1 sebességgel haladt Elenka néni Márton felé? 
c) Mekkora v2 sebességgel haladt visszafelé Zsolnára? 
d) Mekkora volt az átlagos vp sebessége az egész úton? 

 

4. A nedves fűrészpor  
A fajlagos tömeg ( ) a szórt anyagokat jellemzi – a definíció szerint a szabadon szórt anyag 
teljes tömegének és teljes térfogatának aránya. A fűrészpor fajlagos tömege függ a nedvessé-
gétől és a forgácsdarabok nagyságától. 

Vegyünk egy halom nedves lucfenyő fűrészport. A száraz tömör lucfenyőfa sűrűsége 
 = 400 kg/m3. A száraz fa azonban nedvességet szív magába a környezetéből. A fa  ned-

vessége a felszívott nedvesség tömegének és a nedves fa tömegének a hányadosa. A szórt 
fűrészpor térfogatának  40 %-át teszik ki a fa, a térfogat maradék részét levegő tölti ki (a 
levegő sűrűségéről tételezzék fel, hogy elhanyagolhatóan kicsi). A halomban levő fűrészpor 
nedvessége  20 %, a tömege m =100 kg. 
a) Mekkora a fűrészpor halomban levő víz m2  = tömege? 
b) Mekkora a fa V1 térfogata a fűrészpor halomban? 
c) Határozzák meg a halom V teljes térfogatát (a levegőt is beleszámítva)! 
d) Határozzák meg a fűrészpor halom fajlagos tömegét! 
Tételezzék fel, hogy a száraz tömör fa térfogata nedvesen is ugyanakkora! A víz sűrűsége 

 = 1000 kg/m3.  
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