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11. 	 	Egy	gázzal	800	J	hőmennyiséget	közölve,	az	200	J	munkát	végez.	Mit	állíthatunk	
a	gáznak	a	folyamatban	bekövetkezett	belsőenergia-változásáról?

A)	 A	 gáz	 belsőenergia-változásának	 nagysága	 attól	 függ,	 hogy	milyen	 folyamatról	
(izoterm,	izobár	stb.)	van	szó.

B)	 A	gáz	belső	energiája	600	J-lal	nőtt.		
C)	 A	gáz	belső	energiája	600	J-lal	csökkent.		

12. 	 	Nyári	 kánikulában,	 a	 forróság	 elviselésében	 sokat	
segíthet	egy,	a	szobánkban	működő	ventillátor.	De	
valójában	hogyan	is	hűt	a	ventillátor?

A)	 A	ventillátor	rendezett	mozgásra	kényszeríti	a	szo-
ba	levegőjének	részecskéit.	Mivel	a	szobában	lévő	
levegő	 összenergiája	 nem	 változik,	 ezzel	 párhu-
zamosan	 a	 részecskék	 rendezetlen	mozgásának	 (a	
hőmozgásnak)	 lecsökken	az	átlagenergiája.	Ez	ép-
pen	azt	jelenti,	hogy	a	hőmérséklet	csökken.

B)	 A	ventillátor	mozgásba	hozza	a	levegőt,	eltávolítja	
az	ember	testét	körülvevő	meleg,	páradús	„levegő-
burkot”.	Ezáltal	az	ember	teste	könnyebben,	gyor-
sabban	párologtathat,	ami	hőt	von	el	a	szervezettől.

C)	 A	ventillátor	mozgásba,	áramlásba	hozza	a	levegőt.	A	légáramlatokban	kisebb	a	
nyomás,	mint	a	nyugvó	levegőben.	Mivel	Gay-Lussac	II.	törvénye	szerint	egy	gáz	
nyomása	és	hőmérséklete	egyenesen	arányos	egymással,	ez	éppen	azt	jelenti,	hogy	
az	áramló	levegő	egyben	alacsonyabb	hőmérsékletű	is.

13. 	 	Egy	kondenzátor	vízszintes	síkú,	ellentétesen	töltött	
lemezei	közé	a	lemezekkel	párhuzamos	irányú	kez-
dősebességgel	 belőtt	 elektron	 pályáját	 mutatja	 az	
ábra.	A	térerősség	a	lemezek	között	eszerint

A)	 függőlegesen	lefelé,	A	felől	B	felé	irányul.
B)	 vízszintesen	balról	jobbra,	C	felől	D	felé	irányul.
C)	 függőlegesen	felfelé,	B	felől	A	felé	irányul.

14. 	 	Egy	állandó	feszültséget	szolgáltató	áramforrásra	az	
alábbi	kapcsolási	rajz	szerint	két	izzólámpa	van	rá-
kötve.	Ha	az	L1	izzó	hirtelen	kiég,	akkor	az	L2

A)	 halványabban	világít.
B)	 fényesebben	világít.
C)	 ugyanolyan	fényesen	világít	tovább.
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15. 	 	Egy	 U-alakú	 fémkengyel	 vízszintes	 szakasza	 az	
asztallapon	álló	patkómágnes	sarkai	között	helyez-
kedik	el,	az	ábra	szerint.	Mi	történik,	ha	a	vezető-
kengyelen	a	jelzett	irányban	áramot	bocsátunk	át?

A)	 A	kengyel	vízszintes	szakasza	a	mágnes	szárai	kö-
zül	kifelé	mozdul	el.

B)	 A	kengyel	vízszintes	szakasza	a	mágnes	szárai	közé,	
befelé	mozdul	el.

C)	 Ebben	a	helyzetben	nem	hat	erő	a	vízszintes	vezetőszakaszra.

16. 	 	Magyarországon	 a	 hálózati	 feszültség	 frekvenciája	 50	Hz.	Hány	 fordulatot	 kell	
megtennie	egy	másodperc	alatt	a	Paksi	Atomerőműben	lévő	generátor	forgórészé-
nek	(tekercsének)?

A)	 50-et.
B)	 100-at.
C)	 314-et.

17. 	 	Ákos	nagyon	szeret	 fényképez-
ni.	 Igyekszik	 minél	 érdekeseb-
ben	megkomponált	képeket	ké-
szíteni:	 most	 is	 egy	 trükkre	
készül.	 Szeretné	 megörökíteni	
Böbét,	mégpedig	úgy,	hogy	a	tü-
körképét	 fényképezi	 le.	Milyen	
távolságot	 kell	 beállítania	 a	
fényképezőgépén,	hogy	éles	ké-
pet	kapjon?

A)	 2	·	FT.
B) FT + TN.
C) FT.

18. 	 	Egy	fotocella	alkálifém	katódjának	és	anódjának	kivezetései	közé	egy	kezdetben	
töltetlen	 kondenzátort	 kapcsolunk.	A	 fotocellát	megvilágítva,	 a	 kondenzátor	 fe-
szültsége	folyamatosan	növekszik,	majd	elér	egy	maximális	értéket.	A	megvilágí-
tás	körülményeinek	a	folyamatot	befolyásoló	hatására	vonatkozó	következő	állítá-
sok	közül	melyikkel	nem	érthetünk	egyet?

A)	 Adott	színű	fénnyel	történő	megvilágításnál	a	kondenzátor	feltöltődésének	idejét	
lerövidíthetjük,	ha	nagyobb	teljesítményű	megvilágítást	alkalmazunk.

B)	 Ha	egyforma	intenzitású	megvilágítást	alkalmazunk,	akkor	a	kondenzátor	maxi-
mális	feszültsége	annál	nagyobb	lesz,	minél	rövidebb	hullámhosszú	megvilágítást	
alkalmazunk.
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C)	 Ha	egyforma	intenzitású	megvilágítást	alkalmazunk,	akkor	a	kondenzátor	maxi-
mális	feszültsége	annál	nagyobb	lesz,	minél	nagyobb	hullámhosszú	megvilágítást	
alkalmazunk.

19.   Az n	=	3	főkvantumszámú	állapotban	összesen	hány	elektron	tartózkodhat?
A)	 18.
B)	 14.
C)	 6.

20. 	 	A	131-es	tömegszámú	jódizotópot,	melynek	felezé-
si	ideje	8	nap,	a	gyógyászatban	is	felhasználják,	pél-
dául	 a	 pajzsmirigy	 működésének	 vizsgálatánál.	
A	béta-bomlással	átalakuló	 53

131I 	atommagokból	24	
nap	alatt	a	kezdeti	mennyiség

A) 1
8
	része	elbomlik.

B) 
7
8
	része	elbomlik.

C) 
1
24

	része	elbomlik.

II. Összetett feladatok

1. 	 	A	 talaj	 szintjén	 lévő	 indítószerkezetből	 függőleges	

irányban	kilőtt	modellrakéta	20	 m
s
	nagyságú	sebes-

séggel	érkezik	vissza	a	földfelszínre.	(g = 10 
m
s2 ,	a	

légellenállás	elhanyagolható.)
a)	 Mennyi	ideig	volt	a	levegőben	a	rakéta?
b)	 Milyen	magasságba	emelkedett	fel	a	modell?

 14 pont

2. 	 	Hosszabb	ideje	lezárt	kaloriméterben	tartott	víz-jég	keveréket	a	beépített	440	W	
teljesítményű	elektromos	fűtőszál	segítségével	elkezdtünk	melegíteni,	folyamato-
san	mérve	a	hőmérsékletét.	Azt	tapasztaltuk,	hogy	2	perccel	a	melegítés	megkez-
dése	 után	 a	 hőmérséklet	 egyenletesen	 növekedni	 kezdett,	 percenként	 12	 °C-kal	
emelkedett.	
Milyen	tömegű	víz,	illetve	jég	volt	kezdetben	a	kaloriméterben?
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	(A	teljes	mérés	időtartama	10	perc	volt.	A	felhasznált,	elhanyagolható	hőkapacitású	
kaloriméter	 igen	 jól	 volt	 szigetelve,	 ezért	 a	 veszteségektől	 eltekinthetünk.	 

cvíz	= 4187 
J

kg K⋅
; Lo	= 334000 

J
kg
.)	 18 pont

3/A 	 	Az	1970-es	években	egyes	elektromos	szívritmus-
szabályozó	 készülékek	 (pacemakerek)	 működésé-
hez	szükséges	energiát	a	238Pu	radioaktív	bomlásá-
ból	nyerték.	A	pacemakerbe	helyezett	energiaforrás	
egy	 9,25	 ·	 1010	 Bq	 aktivitású,	 tisztán	 α-sugárzó	
plutóniumizotópot	 tartalmazó	 anyagdarabka	 volt,	
amely	a	kibocsátott	α-részecskék	lefékeződése	kö-
vetkeztében	felmelegedett.	A	felszabaduló	hőmeny-
nyiséget	 megfelelő	 eljárással,	 5%-os	 hatásfokkal	
elektromos	energiává	alakították.	

a)	 	Legfeljebb	mekkora	elektromos	teljesítményt	szolgáltatott	a	plutónium-áramfor-
rás	közvetlenül	a	betegek	mellkasába	történő	beültetést	követően?

b)	 	Hogyan	és	miért	változott	az	áramforrás	teljesítménye	az	idő	múlásával?	Vázla-
tosan	rajzolja	meg	az	áramforrás	teljesítményének	időtől	való	függését	ábrázoló	
grafikont!	

c)	 	Ha	 a	 szívritmus-szabályozó	 készülék	 áramforrásának	 teljesítménye	 a	 beülte-
téskor	 szolgáltatott	maximális	 érték	 75%-ára	 csökken,	 „elemet	 kell	 cserélni”.	
Becsülje	meg,	hány	évig	működtette	megbízhatóan	a	pacemakert	a	plutónium-
energiaforrás!		 18 pont

Adatok:
A	238-as	tömegszámú	plutóniumizotóp	felezési	ideje	88	év,	egy-egy	atommagjá-
nak	bomlása	során	5,593	MeV	energia	szabadul	fel,	ami	gyakorlatilag	a	kibocsá-
tott	α-részecskék	mozgási	energiájával	egyenlőnek	tekinthető.
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