
Olimpiai előkészítő szakkör
(Budapest, 2020. január 8.)

Régi feladatok:

1. Higany a csőben. Alulról zárt, felül nyi-
tott, 152 cm hosszú, függőlegesen álló egyenes
üvegcső alsó felében levegő, felső felében hi-
gany van. A bezárt levegőt lassan melegíteni
kezdjük. Mennyi hőt kell közölnünk a bezárt
levegővel, hogy a teljes higanymennyiség el-
hagyja a csövet?

Ábrázoljuk grafikusan a bezárt levegő mólhő-
jét a térfogat függvényében a folyamat közben!
(A külső légnyomás 76 Hgcm.)

2. Fagyott mamut. Ha egy 5 kg-os lefagyasz-
tott pulyka két nap alatt olvad ki, akkor hány
nap alatt olvadna ki egy 8 tonnás, fagyott szi-
bériai mamut?

Új feladatok:

1. Csapok és kád. Egy téglatest alakú meden-
ce a tetején levő csap kinyitása után T1 idővel
telik meg. Az alján levő kifolyót kinyitva T2

idő alatt ürül ki. Mi történik, ha a vízcsapot
és a kifolyót is nyitva hagyjuk? Milyen T1/T2

arány esetén kell túlfolyástól tartanunk? (Le-
gyen például T1 = 3 óra, T2 = 2 óra.)

2. Forgó folyadék. Egy h magasságú, a sugarú,
függőlegesen álló, henger alakú tartályt két-
harmadáig feltöltünk folyadékkal, majd a tar-
tályt függőleges tengelye körül állandó szög-
sebességgel forgásba hozzuk. Mekkora az a
legnagyobb Ω szögsebesség, amely mellett a
folyadék éppen nem folyik ki a tartály felső
peremén?

3. Elektromos dipólus. Adjuk meg az origó-
ba helyezett, p nagyságú, függőlegesen fölfelé
álló elektromos dipólus potenciálját és elektro-
mos terét a tér egy általános r = xi + yj + zk
helyén! (Itt i, j és k a három koordinátaten-
gely irányába mutató egységvektor.) Általá-
nosítsuk az eredményt arra az esetre, ha egy

p dipólmomentum-vektorral jellemzett dipó-
lus az r0 helyen van! (Az eredmény megadá-
sánál célszerű bevezetni a dipólustól a vizsgált
hely felé mutató n = r−r0

|r−r0| egységvektort.)

4. Fémgömb elektromos térben. Homogén,
E nagyságú elektromos térbe R sugarú semle-
ges fémgömböt helyezünk.

Hogyan módosul a fémgömbön kívül és belül
az elektromos potenciál?

5. Szivárvány. Hogyan jön létre a szivárvány?
Adjunk magyarázatot a geometriai optika tör-
vényeinek felhasználásával a fő- és mellékszi-
várvány kialakulására! A Nap és a megfigyelő
által alkotott egyeneshez képest mekkora szög-
ben látszik a fő- és a mellékszivárvány (egy
adott színe)?

Miért alakul ki a fő- és mellékszivárvány kö-
zött az úgynevezett Alexander-féle sötét sáv?
(A víz törésmutatója n ≈ 4

3
, pontosabban vö-

rös fényre nvörös = 1,330 és kék fényre nkék =
1,340.)

6. Fermat-elv. Vezessük le a Fermat-elvből a a)
visszaverődés törvényét; b) törés törvényét; c)
vékony lencsék képalkotásának törvényét, va-
lamint a vékony lencsék fókusztávolságát meg-
adó egyenletet!

Jó munkát!
Tasnádi Tamás


