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1. A hinta  
Az egyszerű hinta egy � = 3,0 m hosszúságú 
deszkából áll, amely a közepén egy kővel van 
alátámasztva. Ancsi a hinta egyik végére, Jancsi 
pedig a másik végére ült. A hinta rögtön Jancsi 
oldalára billent, mivel Jancsi tömege �	 = 50 kg, 
Ancsié pedig � = 40 kg. 

Ancsi azt mondta Jancsinak: „Csússzál a hinta 
közepe felé, és akkor egyensúlyban leszünk!” 
a) Mekkora �	 távolsággal kéne Jancsinak a hinta közepe irányában elmozdulnia, hogy a hin-

ta ki legyen egyensúlyozva?  
Jancsi azonban kényelmesen ül a hinta végén, ezért azt ajánlja, hogy: „Maradjunk a hinta vé-
gén, inkább a hinta alatt levő követ tegyük közelebb hozzám!”. 
b) Mekkora� távolsággal kell a követ Jancsihoz közelebb tenni, hogy a hinta ki legyen 

egyensúlyozva? 
A számításokban ne vegyétek figyelembe a gyerekek méretét (helyettesítsétek a gyerekeket 
tömegpontokkal, amelyek a súlypontjukban van), és ne vegyétek figyelembe a deszka tömegét 
sem! 

 
 
 
 

2. Az autópályán  
Az autópályán egy személygépkocsi halad állandó �	 = 120 km/h sebességgel. Az ellenkező 
irányban egy teherautókból álló gépkocsisor halad állandó� = 60 km/h sebességgel. A te-
herautók egyenlő távolságot tartanak egymás között. A személygépkocsi �	 = 5,0 s időköz-
önként találkozik egy-egy szemben haladó teherautóval. 
a) Mekkora � távolságbanköveti egymást két szomszédos teherautó? 
b) Mekkora � időközönként haladnak el a teherautók a benzinkút mellett, amely az autópálya 

mellett áll? 
A gépkocsik méretét ne vegyétek figyelembe, a hosszuk elhanyagolhatóan kicsi a közöttük 
levő távcolságokhoz viszonyítva! 
  



3. Az ásvány sűrűsége  
A kiránduláson a fiúk találtak néhány szép ásványkövet. Érdekelte őket, hogy vajon milyen 
ásványok lehetnek. Az ásványok meghatározásának egyik módja a sűrűségük meghatározása. 
Miután visszatértek az iskolába, a fizikai szertárból kölcsönkértek egy erőmérőt. A követ egy 
cérna segítségével az erőmérőre erősítették, és megmérték az �	 súlyát. Ezek után a követ 
vízbe merítették, és meghatározták az � súlyát. 
a) Határozzátok meg az �	 és � erők különbözetéből a kő � térfogatát! 
b) Határozzátok meg az �	 és � erőkből a kő �� sűrűségét! 

Az egyik kő mérésénél a következő eredményt kapták�	 = 2,81 N és � = 1,77 N. 
c) Határozd meg a kapott eredményekből, hogy melyik lehetséges ásványról lehet szó: 

• gipsz (CaSO%) – sűrűsége 2,32 g/cm', 
• mészkő (CaSO%) – sűrűsége 2,71 g/cm', 
• aragonit (CaSO%) – sűrűsége 2,94 g/cm', 
• magnezit (CaSO%) – sűrűsége 3,0 − 3,1 g/cm', 

A víz sűrűsége �* = 1,0 g/cm', a nehézségi gyorsulás + = 10 N/kg. 
 
 
 

4. Vízkeverés  
A helyiség fűtését radiátor biztosítja, amelybe �	 = 85 °C hőmérsékletű víz áramlik a cső-
rendszerből, amely belső keresztmetszetének felülete - = 400 mm.A radiátorbólkiáramló 
víz hőmérséklete � = 45 °C. Az áramlásmérő adatai alapján, a csőrendszeren . = 24 óra alatt 
� = 1,52 m' térfogatú víz folyik át. 
a) Határozd meg a csővezetékben áramló víz � sebességet! 
b) Határozd meg a radiátor által . = 24 óra alatt leadott / hőmennyiséget! 
c) Mekkora 0 bemeneti teljesítményű elektromos melegítő lenne képes a helységet ugyan-

olyan hőmérsékleten tartani, mint a radiátor? 
d) Hogyan lehet csökkenteni a fűtés költségeit? Adjál meg legalább két lehetséges megol-

dást! 
A víz sűrűsége � = 1000 kg/m', a víz fajhője 1 = 4 200 J/(kg ⋅ °C). 
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