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FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
53. ročník, 2011/2012 

školské kolo 

kategória F 

zadanie úloh, maďarská verzia 

 

1. Az emberi szív paraméterei  

A szív, az ember testének legfontosabb szerve. Az emberélet az utolsó szívdobbanással véget ér. A 
szív egyik egészségügyi mutatója, amely a szív működésének minőségét és így a személy életminősé-
gét is jellemzi, a pulzus szám (a szívdobbanások száma egy perc alatt). A pulzusszám egyéni, függ a 
kortól, a személy pillanatnyi fizikai teljesítményétől, lelki állapotától, stb. A szív fizikai modellje egy kis 
pumpa, amely minden löketével közelítőleg  70 ml vért pumpál az ember érrendszerébe (egy 70 kg 
tömegű személy esetében). A szívverés frekvenciája ebben az esetben, normál körülmények között, 
70 pulzus percenként. 
a) Hányat ver az ember szíve a megadott esetben 1 óra, 1 nap, 1 év és 70 év alatt? 
b) Mekkora mennyiségű vért pumpál át a szív (literben kifejezve) a vérrendszeren 1 óra, 1 nap, 1 év 

és 70 év alatt? 
c) Dolgozz ki rövid beszámolót az emberi szív fizikai modelljéről, és elemezd (az egészséges élet 

szempontjából), hogy a szív mely paraméterei fontosak! Kérd esetleg a biológiatanárod segítsé-
gét! 

2. Korcsolyázás a tavon  

Gyurka a tavon korcsolyázott, amelyen a jég vékony volt. Gyurka tömege m = 54 kg. A két korcsolya a 
jéggel összességében S1 = 6,0 cm2

 nagyságú felületen érintkezett. 

a) Mekkora p1 nyomással hatott Gyurka a jégre, ha egyenletesen terhelte a két korcsolyát?. 
b) Amikor Gyurka észrevette, hogy a jég repedezni kezdett alatta, gyorsan lehasalt és elkezdett kúsz-

ni a part felé. Ekkor a teste és a jég S2 = 30 dm2 nagyságú felületen érintkezett egymással. Hány-
szor kisebb nyomással hatott Gyurka a jégre ebben az esetben, mint az a) pontban leírt esetben? 

 
Megjegyzés: Tó vagy folyó vékony jegén járni mindig nagyon veszélyes, mivel a jégréteg átszakadhat 

a személy súlya alatt. 

3. Betontömb emelése  

Jancsi m = 60 kg tömegű betontömböt emel egy d = 2,0 m hosszú rúd segítségével. A betontömb a 
rúd egyik végéhez van rögzítve, a rúd pedig ettől a ponttól x = 40 cm távolságban van alátámasztva. 
Jancsi a rúd másik végét nyomja lefelé. 
a) Vázold a szituációt egy ábrán a tömb � súlyával és a Jancsi által kifejtett � erővel. 
b) Mekkora �� nagyságú erővel emeli Jancsi a tömböt? 
c) Mekkora �� nagyságú erőt kéne Jancsinak kifejtenie, hogy megemelje a tömböt, ha a tömb telje-

sen elmerül a vízben? A beton sűrűsége �� = 2 100 kg/m�, a víz sűrűsége  

�� = 1 000 kg/m�.  
A rúd súlya elhanyagolhatóan kicsi, összehasonlítva az emelésnél fellépő erők nagyságával. 
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4. Gépkocsik  

Az F–1 ábrán látható 1-es grafikon egy gépkocsi, 
a 2-es grafikon egy teherautó sebességét mu-
tatja egy egyenes úton az idő függvényében. 
a) Határozd meg a grafikonból a személyautó 

�� és a teherautó �� haladási sebességét! 
b) Határozd meg a grafikonból, hogy mekkora 

�� ideig haladt a személyautó és mekkora �� 
ideig haladt a teherautó! 

c) Mekkora �� utat tett meg a gépkocsi és 
mekkora �� utat tett meg a teherautó az 
alatt az idő alatt, amelyet a grafikon ábrázol? 

5. Rúgó  

Dusán egy rúgó egyik végét mereven hozzá-
erősítette az állványhoz. Megfigyelte, hogy 
hogyan változik a rúgó hossza, ha a szabad 
végére fokozatosan különböző tömegű ne-
hezékeket akaszt. Feltételezte, hogy a rúgó 
Δ� megnyúlása nőni fog a nehezékek � tö-
megével. A mért mennyiségekből megszer-
kesztette a rúgó Δ� megnyúlásának grafikon-
ját a rúgóra ható erő � nagyságának függvé-
nyében (F–2 ábra). 
a) Rajzolj a kísérletről illusztrációs ábrát! 
b) Hogyan nevezzük az F–2 ábrán látható 

grafikont, amely egy rúgó Δ� megnyúlását ábrázolja a rá ható erő � nagyságának függvényében? 
c) Mekkora annak az erőnek az �� nagysága, amelynél a rúgó megnyúlása 7,5 cm? Mekkora �� tö-

mege van annak a nehezéknek, amely ekkora erővel hat a rúgóra? 
d) Mekkora lesz a rúgó �Δ��� megnyúlása, ha a rúgóra ható erő nagysága 1,5 N? 
e) Számítsd ki az ��/�Δ���  hányadost, ahol az �� erő nagysága 1N, 2N, 3N, 4N és �Δ��� a rúgó meg-

nyúlása az �� erő hatására. Az eredményt fejezd ki szóban!  

 

 6. Lakóház fűtése 

A lakóházat központi fűtéssel fűtik. A fűtőrendszeren egy óra alatt � = 5 000 liter víz folyik át, amely 
�� = 86 °C-ról �� = 41 °C-ra hűl le. 

a) Mennyi # hőt adnak le a radiátorok és a fűtőrendszer csővezetéke egy óra alatt? 
b) Határozd meg a központi fűtés $ hatásfokát az adott körülmények mellett! 
  

F–1 ábra 

F–2 ábra 
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7. Inga – kísérleti feladat 

Készíts ingát egy merev fonálból és nehezékből (pl. fém anyacsavarból). A fonál egyik végére erősítsd 
a nehezéket, a másik végét pedig rögzítsd egy állványhoz, vagy ragaszd ragasztószalaggal az ajtófélfá-
ra. A nehezéket az egyensúlyi helyzetéből kitérítve (maximálisan 10°-os szögben), a nehezék inga-
mozgást fog végezni. (Ügyelj arra, hogy a nehezék egy síkban végezze ezt a mozgást.) Stopperóra 
segítségével mérd meg mekkora idő alatt tesz meg a nehezék 10 teljes lengést. Az eredményt eloszt-
va 10-vel megkapod az inga egy lengésének idejét, az úgynevezett % lengésidőt, ill. periódust. 
a) Határozd meg a lengés % periódusának függését az inga fonalának & hosszától! 
b) Vizsgáld a lengés % periódusának függését a nehezék � tömegétől! 
 
Segédeszközök:  
Hosszú és merev (nem rugalmas) fonál (1,5 – 2 m), megfelelő nehezékek (laboratóriumi súlykészlet 

nehezékei, anyacsavarok, stb.), hosszmérő, stopperóra, mérleg. 
 
Eljárás: 
a) Mérd meg a lengésidőt a feladat bevezetésében megadott módon, az inga fonalának állandó 

hossza mellett! A mérést ismételd meg 5-ször. Rövidítsd az inga fonalának hosszát 10 cm-vel, és 
ismételd meg a méréseket! A periódusidőket írd egy táblázat első oszlopába! A második oszlopba 
számítsd ki az &� értékét az inga & fonalhosszához, a harmadik oszlopba a %� értéket az inga % pe-
riódusához! Szerkessz három önálló grafikont: 1. grafikon ábrázolja a % lengésidőt az inga & hosz-
szának függvényében; 2. grafikon ábrázolja a % lengésidőt az inga négyzetre emelt hosszúságának 
(&�) függvényében; 3. grafikon ábrázolja a lengésidő négyzetét (%�� az inga & hosszúságának függ-
vényében.  
Határozd meg a grafikonok segítségével, hogyan függ a % lengésidő az inga & hosszától! 

b) Válaszd meg az inga egy adott hosszát és mérd meg a lengésidejét! Cserléd ki az inga nehezékét, 
és ismételd meg a mérést! Végezz 5 mérést 5 különböző nehezékkel – az inga hosszát ne változ-
tasd!  
Írd le a vizsgálódásod eredményét: hogyan függ a % lengésidő (az inga állandó hossza mellett) az 
inga � tömegétől? 

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

Fyzikálna olympiáda, 53. ročník – Úlohy školského kola kategórie F 
Autori:  Ľubomír Konrád (1, 4 až 7), Margita Brezinová (2, 3) 
Preklad: Aba Teleki 
Recenzenti: Daniel Kluvanec, Ivo Čáp 

Slovenská komisia fyzikálnej olympiády 
Vydal:   IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 


