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2. forduló 

Beküldési határidő: 2019. február 5. 

1. kategória 

1.2.1. A kilogramm az utolsó olyan egység, amelyet 2019 májusáig egy fizikai etalon, azaz egy 

anyagi tárgy, egy mintadarab határoz meg. Az új, 2019. május 20-án életbe lépő definíc ió 

alapja a Planck-állandó rögzített értéke. Az új definíció szerint a h Planck-állandó pontos 

értéke: h = 6,62607015 × 10-34kg m2 s–1 (forrás: wikipédia). 

a) Mikor és hol fogadták el az új definíciót? 

b) A legelső meghatározás szerint hogyan definiálták a kilogrammot? 

c) 1889-ben, a párizsi I. Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián a kilogrammot a 

platina-irídium (90% platina, 10% irídium) ötvözetből készült, 39 mm magasságú és 

átmérőjű henger tömegeként definiálták. Mennyi az etalon sűrűsége? (ρplatina = 21,45
g

cm3 , 

ρirídium = 22,56  
g

cm3 ) 

d) Hol őrizték ezt az etalont? 

e) Miért használtak platina-irídium ötvözetet a kilogramm elkészítéséhez? 

1.2.2. Az emlékoszlopon egy régi mérőeszköz látható.  

a) Nevezd meg a műszert és írd le a működési elvét!  

b) Hol található ez az emlékoszlop és miért? 

1.2.3. Végezd el az átszámításokat a prefixumok figyelembe vételével! 
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1.2.4. A TAKTA- IC-nek a Debrecen – Budapest közötti 221 km-es távolság megtételéhez 2 óra 45 

percre van szüksége. Tegyük fel, hogy a vonat az egyes megállóhelyek közötti távolságokat 

is a teljes útszakaszra vonatkozó átlagsebességgel teszi meg. 

a) Mennyi idő alatt érünk a Debrecentől 121 km-re lévő Szolnok állomásra? 

b) Egy pénteki napon a vonat Szolnokig 6 perces késéssel érkezett meg. Mekkora 

átlagsebességgel kell a vonatnak a hátralevő utat megtennie, hogy a késést behozza? 

1.2.5. Egy négyzetes oszlop alakú, 5 
g

cm3 sűrűségű anyagból készült felül nyitott edény alapélei 

14 cm hosszúak, magassága 6,2 dm-es, a falvastagsága pedig mindenütt 2 cm. Ezt az edényt 

egy könnyű, h hosszúságú rúddal ketten tartják. Mekkora erőket kell a rúd végeire kifejteni, 

ha a teher a rúd harmadában van felfüggesztve? (g = 10 
m

s2  ) 

1.2.6. 2018.11.30-án a következőt olvashattuk az Időképen: 

„A hétfőre virradó éjjel és még a reggeli órákban a fagyos északnyugati, északi, északkelet i 

tájakon helyenként ónos eső eshet, máshol kisebb eső.” 

a) Ónos eső helyett mikor esnek hópelyhek?  

b) Mikor alakul ki ónos eső? 

c) A közlekedésben miért veszélyesebb az ónos eső, mint a havazás? 

 


