
11. évf. fizika emelt szintű képzés 

Minta feladatlap  

Írásbeli:  
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MÁSODIK RÉSZ 

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – 

szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt 
jelölések egyértelműek legyenek!  

1. 

 

  

 

12 pont 

2. 

 

18 pont 

 

  



Szóbeli:  

 

A) feladat  

 Tapadókorongos játékpisztoly-lövedék sebességének 

mérése  ballisztikus ingával  
Feladat:  

Ballisztikus inga segítségével határozza meg a játékpisztoly-lövedék sebességet! 

Ehhez mérje  meg, hogy a lövést, majd a rugalmatlan ütközést követően mennyire 

lendül hátra az inga  a rátapadt lövedékkel, és mekkora az együttes lengésidejük! 

 

Szükséges eszközök:  

Tapadókorongos műanyag játékpisztoly (a lövedék tömege adott), ismert tömegű, fényes  
felületű vastag bútorlapból készült inga, hosszú zsineggel bifilárisan állványra felfüggesztve,  
hurkapálca ráragasztott vékony szigetelőszalag csíkkal elmozdulásának méréséhez, 
megfelelő  magasságú támasz (fahasáb), amin a hurkapálca akadálytalanul elcsúszhat, és 
amelyre mm-es  beosztású papír mérőszalagot ragaszthatunk, stopper.  

A mérés leírása  

A kísérleti összeállítást az ábra mutatja.  

 

A bifilárisan (két szállal) felfüggesztett inga mögé néhány cm távolságba rakja le a támaszt, 
és  erre fektesse a hurkapálcát úgy, hogy az hátulról éppen érintse az ingatest középpontját.  
A játékpisztollyal elölről, az inga lapjára merőlegesen lőjön, a hasáb közepét  
(tömegközéppontját) megcélozva. (A célzáskor a pisztolyt tartsa távolabb az ingától, mint  
amilyen hosszú a tapadókorongos lövedék szára!) Jó célzás esetén a tapadókorong megtapad  
az ingán, és az inga hátra lendül anélkül, hogy közben billegne.  

- Mérje le, mennyire tolta hátra a kilendülő ingatest a hurkapálcát a támaszon!  A 
mérést ismételje meg háromszor, az átlaggal számoljon a továbbiakban! - Stopperrel 
mérje meg az inga 10 lengésének idejét (a rátapadt lövedékkel együtt) és  határozza meg 
a lengésidőt! 

- A lengésidő és a maximális kilendülés mért értékeinek felhasználásával határozza meg  
a harmonikus lengés maximális sebességét! (A csekély mértékben kilendülő inga  
mozgása harmonikus rezgőmozgásnak tekinthető.)  

- A rugalmatlan ütközésre érvényes lendületmegmaradási törvényt felhasználva 
számítsa  ki a tapadókorongos lövedék sebességét az ütközés előtt! 

 

  

 

 

 



B) feladat  
  

Hidrosztatika  
  

- Ismertesse a folyadékok tulajdonságait és a Pascal-törvényt!   

- Értelmezze a felhajtóerő fogalmát folyadékokban! Adja meg kiszámításának 

módját!  

- Ismertesse a folyadékba merülő testek lehetséges viselkedését a folyadék és a 

test sűrűségviszonyainak függvényében!  

- Határozza meg, hogyan változik a nyomás egy tóban a vízmélység 

növekedésével!  

  

Szóbeli értékelési szempontok   
maximális  

pontszám  

elért 
pontszám  

1. A mérés elvégzése, adatok rögzítése, elemzése  8 pont    

2. Az ingamozgás, rezgőmozgás jellemzőinek 
ismertetése, lendületmegmaradás törvényének 
ismertetése 

6 pont    

3. Az eredmények szakszerű bemutatása  6 pont    

4. A sebességek kiszámítása  5 pont    

5. A folyadék tulajdonságai, Pascal-törvény  5 pont    

6. A felhajtóerő fogalma és kiszámítása  5 pont    

7. A folyadékba merülő testek viselkedése  6 pont    

8. A nyomás változása a vízmélységgel  4 pont    

Tartalom összesen  45 pont    

A kifejtés módja  5 pont    

Összesen  50 pont    

  
 


