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FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
53. ročník, 2011/2012 

školské kolo 

kategória E 

zadanie úloh, maďarská verzia 

 

1. Hidraulikus emelő  

A gépkocsi-szerelőműhelyben gyakran használnak hidraulikus emelőket a gépkocsik fölemeléséhez. 
Egy egyszerű emelő sematikus rajza az E–1 ábrán látható. 

 
 
Az emelő két csővel összekötött hengerből áll. A kisebb henger belső átmérője �� = 20 mm, a 
nagyobbhenger belső átmérője �� = 120 mm. A két henger és az összekötő csővezeték hidraulikus 
folyadékkal (olajjal) van feltöltve. 

Az gépkocsi emelésénél a szerelő �� = 300 N nagyságú erővel tapossa a pedált, amely a kisebb 
henger dugattyúját nyomja lefelé. Hogy ne keljen állandón nyomnia a pedált, egy szelep biztosítja, 
hogy a hidraulikus folyadék csak a kisebb hengerből a nagyobba áramolhat. A hidrosztatikai nyomás 
elhanyagolhatóan kicsi a folyadékban fellépő nyomáshoz viszonyítva. 
a) Mekkora �� nyomás van a kisebb hengerben? Mekkora �� nyomás van a nagyobb hengerben? 
b) Mekkora �� erő hat a nagyobb henger dugattyújára? 
c) A szerelő � = 80 mm-vel nyomja le a pedált függőleges irányban. Mekkora � távolsággal moz-

dul el a dugattyú a nagyobb hengerben? Hányszor kell a szerelőnek ilyen módon lenyomnia a pe-
dált, hogy a gépkocsi � = 20 cm-vel megemelkedjen? 

d) Határozd meg mekkora �� munkát végzett a szerelő a pedál egyszeri lenyomásával! 
e) Határozd meg mekkora �� munkát végzett az emelő dugattyú a pedál egyszeri lenyomásával! 
f) Határozd meg az emelt gépkocsi � tömegét! 
A dugattyú mozgásakor keletkező súrlódás, valamint a folyadék súrlódása a hengerekben elhanya-
golhatóan kicsi. 
  

E–1 ábra 

emelő dugattyú 

pedál 

a pedál 
dugattyúja 

szelep 

hidrauliku 
folyadék 



2 
 

2. Főzés a hegyekben  
A magashegyi túra résztvevői az éjszakát a hóval teli magas hegyekben töltötték. Teát és levest akar-
tak főzni, de kiderült, hogy a vízkészletük elfogyott. Úgy határoztak, hogy a főzéshez havat használ-
nak. Az edénybe � = 3 kg havat tettek, amely hőmérséklete �� = −8 °C volt. 

a) Határozd meg mekkora � hő szükséges a hó elolvasztásához, majd a keletkezett víz �� = 90 °C-
ossá melegítéséhez! 

b) Mekkora � idő szükséges a forró víz előállításához egy tábori szeszégőn, amely teljesítménye 
� = 600 W, hatásfoka pedig  = 55 %? A hatásfokban figyelembe vettük az összes 
hőveszteséget a hó olvasztása és a víz melegítése közben. 

c) Mekkora �# tömegű szeszt használtak el a forró víz előállításához, ha a szeszégőben használt 
szesz fűtőértéke $ = 29 Mj/kg? 

Megjegyzés: a hó fajlagos hőkapacitása () = 2100 J/(kg ⋅ °C), a víz fajlagos hőkapacitása (. =

4200 J/(kg ⋅ °C), a hó olvadáshője 0) = 334 kJ/kg és a víz sűrűsége  
1. = 1000 kg/m�. 

3. Karaván  

A karaván egy kereskedőúton indult el az oázisból. Az úton állandó 2� = 3,6 km/h sebességgel ha-
ladt. Akkor, amikor a karavánvezető 56 = 4,5 km távolságban volt az oázistól, az oázisból egy lovas 
futár üzenettel indult a karaván után – a futár 2� = 10 km/h sebességgel haladt. Amikor a futár 
utolérte a karaván elejét, átadta az üzenetet, megfordult, és ugyanolyan sebességgel haladt visszafe-
lé. A karaván végét � = 45 perccel az után érte el, hogy elindult az oázisból. 
a) Mekkora 5 távolságban érte utol a futár a karaván elejét? 
b) Határozd meg a karaván � hosszát! 
A futár feltartóztatását, amíg az üzenetet átadta, vedd elhanyagolhatónak! 

4. Ballon  

A meteorológiai ballon, amely térfogata 7 = 1000 m�, héliummal van töltve. A hélium sűrűsége 
189 = 0,18 kg/m�, a levegő sűrűsége 1.: = 1,29 kg/m�. Mielőtt kiengednék a ballont, kötéllel rög-
zítik a talajhoz. 
a) Határozd meg mekkora �.: felhajtó erő hat a meteorológiai ballonra! 
b) Mekkora � erő feszíti a rögzítő kötelet? 
c) A ballon, eloldása után, függőlegesen kezdett emelkedni. Egy bizonyos magasságban a talaj fölött 

a ballon emelkedése megszűnik. Határozd meg ennek az állapotnak a fizikai feltételeit! 
d) Mekkora volt a levegő 1# sűrűsége abban a magasságban, amelyben a ballon emelkedése meg-

szűnt és szabadon lebegett? 
A ballon súlya, összehasonlítva a ballonra ható erőkkel, elhanyagolhatóan kicsi. 

5. Ismeretlen rezisztor  

Egy egyenáramú ; = 24 V feszültségű áramforráshoz három rezisztort kapcsolunk sorosan, amelyek 
közül csak az első kettő elektromos ellenállását ismerjük: =� = 4,0 Ω, =� = 6,0 Ω. A harmadik 
rezisztor =� elektromos ellenállását nem ismerjük, megmértük azonban a rajta levő feszültséget, 
amely ;� = 4,0 V. 
a) Rajzold le az elektromos kapcsolás sémáját! 
b) Számítsd ki a harmadik rezisztor =� elektromos ellenállását! 
c) Határozd meg az áramkörben folyó áram 0 nagyságát. 
d) Mekkora ;� és ;� feszültség van az első két rezisztoron? 
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6. Az úszó tál 

A víz felszínén úszik egy műanyag henger alakú tál, amely anyagának sűrűsége 1. A tál alapjának su-
gara ? = 5,0 cm, magassága ℎ = 4,5 cm, a tál falának és aljának vastagsága � = 1,2 mm. 

a) Fejezd ki százalékban, hogy a tál magasságának hányad része van a víz felszíne alatt! 
b) Mekkora értékkel változik a tál merülése, ha �� = 100 g tömegű homokot szórunk bele? 
c) Mekkora�� tömegű homokot szükséges szórnunk az üres tálba, hogy a tál felső pereme teljesen a 

víz szintjéig süllyedjen? 

A víz sűrűsége 1# = 1 000 kg/m�, a műanyag sűrűsége 1 = 1 200 kg/m�. 

7. Energiafogyasztás 

Keresd meg a házatok (lakásotok) a villanyóráját! Jegyezd le az elektromos energiafogyasztásotok 
aktuális állását egy hónapon át (minden nap ugyanabban az órában)! 
a) Határozd meg a feljegyzéseid alapján, hogy mekkora a napi átlagos elektromos energia fogyasztá-

sotok!  
b) Állapítsd meg ki az elektromos áram szolgáltatótok! Állapítsd meg (az Internetről vagy számlákból) 

az elektromos energia aktuális árát! Számítsd ki mennyit fizettek egy nap az elektromos energiá-
ért! 

c) Add össze a háztartásotok összes elektromos fogyasztójának bemeneti teljesítményét! 
d) Mely elektromos fogyasztókat használjátok a leggyakrabban? Végezz becslést, hogy milyen hosz-

szan használjátok ezeket a fogyasztókat egy nap folyamán! Határozd meg, a fogyasztók (pl. hűtő-
szekrény, mosógép, számítógép, tévé) bemeneti teljesítménye, és a becslésetekben megadott na-
pi használati idő alapján, hány kWh elektromos energiát használnak fel ezek az eszközök egy nap 
alatt! 

e) Tételezd fel, hogy a háztartásotok által felhasznált elektromos energiát hőerőműben állítják elő! 
Mekkora mennyiségű szenet kell elégetni a hőerőműben, hogy előállítsák a háztartásotok által egy 
hónap alatt felhasznált elektromos energiát, ha tudjuk, hogy 1 kWh elektromos energia előállítá-
sához 0,80 kg szén elégetése szükséges? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További információk találhatók a http://fo.uniza.sk honlapon. 
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