
1 
 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
53. ročník, 2011/2012 

školské kolo 

kategória G - Archimediáda 

zadanie úloh, maďarská verzia 

 

1. A csöpögő vízcsap  

Jancsi észrevette, hogy a fürdőszobájukban csöpög a vízcsap, mivel a tömítőgyűrűje nem zár tökéle-

tesen.  A kifolyócsőből szabályos időintervallumokban, 3,5 másodpercenként, vízcsepp csöppent a 

mosdóba. Ahhoz, hogy megmérje a vízveszteséget egy 500 ml űrtartalmú tálat helyezett a vízcsap alá 

a mosdóba. A tál 112,5 perc alatt telt meg. 

a) Mekkora lesz a vízveszteség 1 hét alatt, ha Jancsi szülei nem javíttatják meg a vízcsapot? 

b) Határozd meg egy vízcsepp átlagos tömegét a Jancsi által szerzett adatok alapján! A szükséges 

adatokat megtalálod a Matematikai, fizikai táblázatban. 

c) Ellenőrizd az előző pont eredményeit kísérleti úton! A csaptelep karját állítsd be úgy, hogy a víz-

csap csöpögjön! Határozd meg egy csepp tömegét egy konyhai mérleg segítségével a lehető leg-

pontosabban!  

Megjegyzés: Konyhai mérleggel a tömeget általában 1 g pontossággal lehet mérni (ez a pontosság 

függhet a mérleg típusától). 

d) Hasonlítsd össze a b) és c) pontokban kapott eredményeket! 

2. Pénzérmék  

Naponta van dolgunk az Európai Unió pénzérméivel. 

a) Tudj meg a lehető legtöbb adatot az 50 centes és 1 eurós érmékről (pl. a következő honlapról 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Eurominca). 

b) Dolgozz ki egy, a lehetőleg legpontosabb, eljárást az 50 centes és az 1 eurós érme magasságának, 

átmérőjének, térfogatának, tömegének és sűrűségének megmérésére! 

c) Határozd meg a felsorolt mennyiségek értékét a kidolgozott eljárás alapján! 

d) Győződj meg arról, hogy meghatározható-e az általad mért értékek és a Matematikai, fizikai táb-

lázat segítségével az érmék anyaga! 

e) Hasonlítsd össze a kísérleti úton kapott értékeket az a) pontban szerzett információkkal!  

3. A szívverés frekvenciája  

Stopperórával különböző hosszúságú időtartamokat mérhetünk. A mérés pontosságát úgy adjuk 

meg, hogy elosztjuk a mért idő pontatlanságát (amely a számlap két szomszédos rovátkája által kép-

viselt időtartam – pl. 1 másodpercet) a mért időtartam hosszával (pl. 52 másodperccel). Az adott 

példa esetében ez 1/52=0,02. Százalékban kifejezve 0,02·100% = 2%. Minél hosszabb a mért időtar-

tam, annál pontosabb a mérés eredménye és fordítva, minél rövidebb időtartamot mérünk, annál 

kisebb a mérés pontossága. A rövid időtartamú, periodikusán ismétlődő események pontosabb mé-

rése érdekében több ciklus időtartamának a hosszát mérjük. Ezzel találkozhatunk pl. a szívverés frek-

venciájának mérésekor. Ha a szívverés két egymást követő szívdobbanása közt eltelt időtartamot 

akarjuk mérni, a következő módszert alkalmazzuk: nem két egymást követő szívdobbanás időtarta-
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mát mérjük, hanem megmérjük hányszor dobban a szív hosszabb időtartam, pl. 1 perc alatt. Ezt az 

időtartamot elosztjuk a szívdobbanások számával. 

a) Mérd meg a szívverésed frekvenciáját a csuklódon vagy a nyaki ütőereden a következő szituációk-

ban: 

- reggel, amikor fölkelsz, 

- miután megérkeztél az iskolába, 

- evés után, 

- testnevelésórán 60 méteres sprint után, 20 leguggolás után, rúdra mászás után, stb., 

- zeneórán éneklés után, 

- este lefekvés előtt! 

b) Minden mérést kétféleképpen végezzél el: először mérd meg a pulzusok számát egy perc alatt; 

majd mérd meg a pulzusok számát ¼ perc alatt, és szorozd meg az eredményt néggyel. Mely ese-

tekben és mekkora értékkel térnek el az eredmények egymástól? Ha vannak eltérések, próbáld 

meg megmagyarázni ezeket! 

 

A mérések eredményét írd jól áttekinthető táblázatba, és hasonlítsd össze az osztálytársaid mérései-

vel! Határozd meg, hogy kinél a legnagyobbak és kinél a legkisebbek a mérései közti különbségek! Ez 

miről árulkodik? 

Megjegyzés: Ajánljuk, hogy a méréseket először vitassátok meg a tanítótokkal! 

4. A harmat  

A csapadék egyik jelentős formája a harmat. Bizonyos körülmények között cseppek formájában je-

lenhet meg különböző tárgyakon. 

a) Ha a fürdőszobatükör hideg, bepárásodik zuhanyozás közben. Télen bepárásodik az üvegablak 

belső felülete vagy a szemüveg, ha kintről melegebb helységbe lépünk be. Magyarázzátok meg a 

leírt jelenségeket! 

b) Sorolj fel példákat a harmat megjelenésére a természetben! A nap melyik szakaszában jelenik meg 

a harmat? Milyen feltételek mellett keletkezik? 

c) Mikor keletkezik a természetben a legnagyobb mennyiségű harmat? Keletkezik a természetben 

harmat télen is? 

d) Kövesd figyelemmel az időjárás jelentéseket, hogy közölnek-e harmatképződéssel kapcsolatos 

információkat! 

e) Ismerkedj meg a harmatpont és a harmatpont hőmérséklete fogalmakkal! 

5. Víz és jég  

Tapasztalatból tudjuk, hogy a víz folyékony halmazállapotból jéggé való átalakulása folyamán megvál-

tozik a térfogata. 

a) Mekkora a térfogat aránya azonos tömegű víz és jég esetén? A szükséges adatokat keresd ki a 

Matematikai, fizikai táblázatban! 

b) Az ókorban, állítólag, az építéshez használt köveket úgy hasították ki a sziklafalból, hogy lyukakat 

fúrtak a sziklába, amelyet feltöltöttek vízzel. Magyarázd meg, hogy milyen fizikai ismereteket 

használtak fel az építészek az építőanyag kifejtésének ilyen módszerénél? Mikor lehet ezt a mód-

szert használni? Mik a módszer hátrányai? 
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c) Jancsi nyáron nagyobb mennyiségű jeget akart előállítani az italokba. Egy palackot színültig töltött 

vízzel és be akarta tenni a fagyasztóba. A nővére Évi figyelmeztette, hogy a palack nem lehet szín-

ültig vízzel. Miért nem ajánlatos a palackot színültig tölteni vízzel? 

d) Tudjuk, hogy a jég úszik a víz felszínén. Tégy egy pohár vízbe jeget és próbáld meghatározni, hogy 

a jég hányad része van a vízben? A megfigyelésedet indokold meg számítással! 

e) Megváltozik a pohárban a vízszintjének magassága, ha elolvad a jég? Az állításodat indokold meg 

és győződj meg a helyességéről kísérlettel! 

f) A vízben úszó jéghez hasonlóan viselkednek a tengerben úszó jégtáblák is. A jégtábla hányad része 

emelkedik ki a vízből, amelyben úszik? Vedd figyelembe, hogy a tengervíz fizikai tulajdonságai kis-

sé eltérőek az édesvízétől! 
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