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3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

3. kategória 

3.3.1. Egy hengeres lábas aljára vizet öntünk, majd egymás mellé egyforma henger alakú 

konzerveket állítunk. Az első 1,5 cm-rel, a második, további 2,5 cm-rel emeli meg a lábasban 

levő víz szintjét. Milyen magasan áll majd a víz a lábasban a harmadik konzerv betétele után, 

ha a konzerveket még akkor sem lepi el? 

3.3.2. Egy hajó a folyó menti A állomásból B állomásba 4 nap alatt ér, visszafelé viszont 8 napig 

tart az útja. 

a) A hajó álló vízben mennyi idő alatt tenné meg ugyanezt az utat? 

b) A víz egy kiszemelt „részecskéje” mennyi idő alatt folyik A-ból B-be? 

3.3.3. Egy lejtőre olyan négyzet alapterületű fahasábot helyezünk, melynek alapéle b, magassága 

2b. A lejtő és a test közötti tapadási és csúszási súrlódási tényező egyaránt 0,5. A lejtő 

hajlásszögét addig emeljük, míg a megcsúszás és a billenés egyszerre következik be.  

a) Mekkora ez a szög?  

b) A hasáb „ügyesebb” elhelyezése esetén (továbbra is a négyzetes felület van a lejtőn) 

meddig növelhetjük a szöget a billenés veszélye nélkül? 

c) Mekkora gyorsulással mozog ekkor a hasáb? 

3.3.4. Vidámparki hullámvasút kocsiját (mozdony nélkül) álló helyzetből indítanak egy 18,5 m 

magas indítóállásból. Amikor a mozgás során elérkezik egy 5 m magas domb tetejére, eredeti 

energiájának 20 %-át a súrlódás és a közegellenállás miatt már elvesztette. Legalább mekkora 

legyen a pálya görbületi sugara ebben a pontban, hogy a kocsi végig a sínen maradjon? 

3.3.5. Egy 7,5 m hosszú zsineg egyik végére, s ettől a végtől 3 m-re egy-egy követ kötünk. A zsineg 

másik végét fogva egy hídról lelógatjuk a köveket, majd beleejtjük a folyóba, Milyen magasan 

van a híd a víz felett, ha a két csobbanás között 0,15 s mérhető? 

3.3.6. Teljesen befékezett vonat egyik végéhez M tömegű, v sebességű vagon ütközik. A vonat végén 

merev ütköző van, a vagon ütközője „részben rugalmas”. Ez azt jelenti, hogy a vagon 

ütközőjében lévő rugó 20 cm-rel benyomódik, de emellett még egy állandó nagyságú Fs 

súrlódási erő is hat az ütköző-szerkezetben az ütközés ideje alatt. 

(M=5 t, v=10 m/s, Fs=6∙105 N) 

a) Mekkora sebességgel mozog visszafelé az ütközött vagon? 

b) Mekkora lendületet adott át a vagon a Földnek? 

c) Mozgási energiájának hány százalékát vesztette a vagon? 


