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1. A lehűtött frissítő  
A gyerekek jégkockákat akartak előállítani a frissítőjükhöz. A műanyag jégkocka forma (lásd 
az E–1 ábrát), amelyet használtak, 15 egyforma 
a=20 mm oldalhosszúságú kocka alakú szeg-
mensből állt.  
a) Határozd meg, mekkora h magasságba kell a 

műanyag edényt megtölteni vízzel, hogy mi-
után a víz megfagy benne a jégkockának 
kocka alakja legyen! 

b) Határozd meg a műanyagformába öntött víz 
m tömegét, amelyet a tizenöt jégkocka előál-
lításához óvatosan a formába kellett önteni-
ük! 

c) Határozd meg a Q hő nagyságát, amelyet a 
�� = 15 °C hőmérsékletű víz adott le a fagyasztó belsejében a fagyasztás közben addig a 
pillanatig, amíg �	 = −5 °C hőmérsékletű jéggé nem fagyott! 

A víz sűrűsége �� = 1000 kg/m�, a jég sűrűsége �	 = 900 kg/m�, a jég olvadáshője 
�� = 334 kj/kg, a víz fajlagos hőkapacitása �� = 4200 J/(kg ⋅ °C), a jég fajlagos hőkapacitása 
�	 = 2110 J/(kg ⋅ °C) és a víz fagyáspontja �� = 0 °C. 

2. Rezisztorok az áramkörben  
Három egyforma rezisztor, amelyek elektromos ellenállása !� = !	 = !� = 2,0 Ω, az E–2 
ábrán látható kapcsolási séma szerint csatlakozik 
az áramkörbe. 
a) Nevezd meg, hogyan kapcsolódnak a 

rezisztorok a B és C pontok között!! 
b) Nevezd meg, hogyan kapcsolódnak a 

rezisztorok az A és B pontok között! 
c) Határozd meg a rezisztorok!# összellenállását 

az A és B pontok között! 
Az A és B pontokhozegy $ = 6,0 V feszültségű 
áramforrást csatlakoztatunk. 
d) Rajzold le az áramkör kapcsolási sémáját az 

áramforrás csatlakoztatása után! 
e) Határozd meg az áramforráson átfolyó 'áramerősséget, és jelöld be a kapcsolási sémába! 
f) Határozd meg az egyes rezisztorokon átfolyó '�, '	, '� áramerősséget, és jelöld be a kapcso-

lási sémába! 
g) Határozd meg az egyes rezisztorokkét vége közt fellépő $�, $	 és $� feszültséget, majd 

jelöld be a csatlakozási sémába! 
  

E–1 ábra 
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3. A gépkocsisor  
Az úton egyforma teherautókból álló gépkocsisor halad egyenletesen. A teherautók azonos 
távolságban követik egymást. A gépkocsisorral azonos menetirányban halad egy személyautó. 
Az első esetben a személygépkocsi vezetője megfigyelte, hogy ha (� = 36 km/h sebességgel 
halad, akkor �� = 10 s időközönként elelőzi őt egy teherautó a gépkocsisorból. A második 
esetben azt figyelte meg, hogy ha(	 = 90 km/h sebességgel halad, akkor ő előz �	 = 20 s 
időközönként egy teherautót a gépkocsisorból. 
a) Mekkora ( sebességgel halad a gépkocsisor? 
b) Határozd meg a teherautók közötti + távolságot! 
c) Készíts egy grafikont � − , koordinátarendszerrel, amelynek a vízszintes tengelyén tüntesd 

fel a� időt, a függőleges tengelyén pedig a gépkocsik által megtett , úthosszat! Rajzold 
meg a gépkocsisor és a személygépkocsi által megtett út hosszát az idő függvényében a 
megfigyelés kezdetétől számított harminc másodpercben – mind a két esetben! Jelöld be a 
grafikonba, hogy amikor a személygépkocsi (� sebességgel haladt a gépkocsisor �� idő 
alatt + távolsággal hagyta le, azonban amikor a személygépkocsi (	 sebességgel haladt a 
személygépkocsi hagyta le �	 idő alatt + távolsággal a gépkocsisort! 

4. A fizika és az ember vérkeringése  
Az ember vérnyomása és szívének pulzusszáma minden korban egészségének fontos paramé-
tere. A szív, minden kétséget kizárva, egy tökéletes önszabályozó szerv, amelynek működése 
és teljesítménye függ az egyén egészségi állapotától, a fizika és pszichikai megterheléstől. A 
szív úgy működik, mint egy kis pumpa. Az érrendszerben akkor legnagyobb a vér nyomása, 
amikor a szív az artériákba nyomja az oxigéndús vért (szisztolikusvérnyomás) – egy e-
gészséges tanulónál normál esetben a nyomás értéke pl.-� = 120 mmHg. A vérnyomás pedig 
akkor a legkisebb (diasztolikusvérnyomás) amikor a szív megtelik a vénákból érkezö elégetett 
oxigént (széndioxidot) szállító vérrel – a vérnyomás értéke ekkor pl. 80 mmHg. 
a) Magyarázd meg, szerinted, miért használják az orvosi gyakorlatban a nyomás egységeként 

az 1 mmHg-t (egy higanyoszlop-millimétert) annak ellenére, hogy a nyomás szabványos 
mértékegysége a Pa! 

b) Mekkora 1 mmHg nyomás Pa-ban kifejezve? 
c) Fejezd ki a fent megadott szisztolikus-� és diasztolikus -	 vérnyomás értékét Pa-ban! 
d) Számítsd ki mekkora/ nagyságú erővel hat az 0 nyomóerő belülről a szív és az artériák 

1 = 1,00 cm	 felületű falára a szistolikus vérnyomásnál! 
e) Határozd meg a vér V térfogatát és m tömegét, amelyet a szíved � = 3,0 h alatt pumpál az 

érrendszeredbe, ha a szíved pulzusszáma 3 = 70/min, és a szíved egy dobbanásával 
7� = 70 ml vért pumpál át, a vér sűrűsége pedig �9 = 1060 kg/m�! 

f) A testben 7# = 5,00 liter vér van. Mekkora �# idő alatt kering egyszer körbe az érrendszer-
ben? 

A b) és c) feladatokat a következő értékekkel old meg: � = 13,5 ⋅ 10�kg/m�a higany sűrűsé-
ge, : = 10 N/kg. 
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