
Fizika   próba  évfolyamfelmérő 11.

Név:_____________________________

Minden kérdésre összesen 8 pont adható, ha a felsorolt szempontok alapján a válasz teljes értékű. Ez a vastag betűs 
kérdések, ill. 3-4 megadott szempont rövid, lényegre törő kifejtését jelenti, kivéve az utolsó kérdésnél. 

1.) Ideális gáz fogalma, állapotegyenlete 
- ideális gáz fogalma (tulajdonságai); 
- a Boyle – Mariotte törvény és ábrázolása a p(V) állapotsíkon; 
- Gay – Lussac I. törvénye és ábrázolása a p(V) állapotsíkon; 
- Gay – Lussac II. törvénye és ábrázolása a p(V) állapotsíkon; 
- az ideális gáz állapotegyenlete. 

2.)  Rezgések  jellemzői  (fiz.  menny.  neve,  jele,  mértékegysége).  Milyen  eszközökkel  lehet  mechanikai  illetve
elektromágneses rezgéseket létrehozni? 
- a periódusidő, a frekvencia és az amp
litúdó fogalma; 
- a harmonikus rezgőmozgás y(t), v(t) és 
a(t) függvénye; 
- a matematikai inga lengésidejének meghat
ározása; 
- az elektromágneses rezgőkör felépítése 
és működési alapelve; 
- példák mechanikai rezgésekre (min. 3 példa); 

3.) Az elektromos és mágneses teret jellemző fizikai mennyiségek,mértékegységek, mitől függ a terek erőssége, 
hogyan szemléltetjük őket? 
- az elektromos térerősség fogalma; 
- az elektromos erővonalak; 
- az elektromos potenciál fogalma; 
- az ekvipotenciális felületek; 
- a mágneses fluxus fogalma.

4.) Add meg az alábbi fizikai mennyiségek definícióját, jelét, mértékegységét és annak jelét! (6 pont)
Energia, feszültség, sebesség 

Fizika próbaévfolyamfelmérő 11.oszt. 

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Karikázd be ennek a válasznak
a betűjelét! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizd az eredményt!) Minden jó válasz 2 pontot ér.

1.) Az alábbiak közül melyik nem a nyomás mértékegysége?
A) N/m
B) J/m3

C) kg/(m.s2)

2.) Egy edényben lévő jégre vizet öntünk. Mi lehet az edényben az egyensúly beállta után?
A) A jég biztosan megolvad, az edényben csak víz lesz.
B) Lehet, hogy csak jég lesz az edényben.
C) Az edényben csak kétfázisú rendszer alakulhat ki: víz és jég keveréke.



3.) Egy hengerben súrlódásmentesen mozgó dugattyúval ideális gázt zárunk be. A gáz ismeretlen állapotváltozáson megy 
keresztül, melynek végén hőmérséklete a kezdeti hőmérséklettel azonos lesz. Igaz-e, hogy a kezdeti nyomás és térfogat szorzata 
azonos a végső állapothoz tartozó nyomás és térfogat szorzatával (  p1 

. V1 =  p2 
. V2 )? A folyamatban a gáz mennyisége nem 

változik.
A) Csak abban az esetben igaz, ha a hőmérséklet az állapotváltozás során végig állandó volt.
B) Igen, minden esetben igaz.
C) Csak akkor igaz, ha az állapotváltozás során a gáz nem vett fel hőt.

4.) Egy asztalon nyugvó testre 20 N gravitációs erőt fejt ki a Föld. Mi ennek az erőnek az ellenereje?
A) Az asztal által kifejtett 20 N nagyságú tartóerő.
B) A test súlya, ami az asztalt nyomja.
C) A test által a Földre kifejtett 20 N nagyságú erő.

5.) Egy hengerben súrlódásmentesen mozgó dugattyúval ideális gázt zárunk be. A gáz ismeretlen állapotváltozáson megy 
keresztül, melynek végén hőmérséklete a kezdeti hőmérséklettel azonos lesz. Igaz-e, hogy a kezdeti nyomás és térfogat szorzata 
azonos a végső állapothoz tartozó nyomás és térfogat szorzatával (  p1 

. V1 =  p2 
. V2 )? A folyamatban a gáz mennyisége nem 

változik.
A) Csak abban az esetben igaz, ha a hőmérséklet az állapotváltozás során végig állandó volt.
B) Igen, minden esetben igaz.
C) Csak akkor igaz, ha az állapotváltozás során a gáz nem vett fel hőt.

6.) Egy 100 kg tömegű ládát vízszintes, nem súrlódásmentes talajon 10 m-t tolunk egyenes vonalban, a talajjal párhuzamos erővel,
állandó sebességgel kétféleképpen. Az első esetben 0,1 m/s sebességgel toljuk, a másodikban pedig 0,5 m/s sebességgel.
Melyik állítás helyes? (A közegellenállástól eltekintünk.)
A) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, több munkát végzünk, mint amikor kisebbel, ezért nagyobb a teljesítményünk.
B) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, ugyanannyi munkát végzünk, mint amikor kisebbel, de a teljesítményünk nagyobb.
C) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, u(6 pont)gyanannyi munkát végzünk, mint amikor kisebbel, ezért a teljesítményünk is 
ugyanannyi.

7.) Hogyan tudunk 100 ohmos ellenállásokból 50 ohmos ellenállást készíteni?
A) Ha két 100 ohmos ellenállást sorba kötünk.
B) Két 100 ohmos ellenállást párhuzamosan kapcsolunk.
C) Nem lehetséges 100 ohmos ellenállások segítségével 50 ohmos ellenállást készíteni.

8.) Egy lemezjátszó vízszintes síkban forgó korongján radírgumi helyezkedik el a 
tengelytőtávol, és a koronggal együtt forog. Milyen erő kényszeríti körpályára? 
A) A gravitációs erő
B) A nyomóerő
C) A súrlódási erő

9.) Egy homorú gömbt ükörrel szeretnénk egy tárgyról nagyított képet vetíteni egy ernyőre. Lehetséges-e ez? 
A)Az ernyőn nem keletkezhet kép, mert csak virtuális kép jöhet létre. 
B)Lehetséges, de csak kicsinyített képet kaphatunk az ernyőn. 
C)Ernyőn felfogható nagyított kép csak akkor keletkezhet, ha a tárgy a fókuszpont és a gömbi középpont között van. 

10.) A Gömböc nevű testet bárhogy helyezzük el, mindig ugyanabba az egyensúlyi helyzetbe tér vissza. Mi történik eközben a 
súlypontjával?  
A) A Gömböc súlypontja lesüllyed.
B) A Gömböc súlypontja megemelkedik.
C) Attól függ, hogy eredetileg hogyan állítottuk le az asztalra.

Pontozás: 0 – 19 pont elégtelen
20-26 pont elégséges
27-34 pont közepes
35-41 pont jó
42-50 pont jeles
A dolgozatok súlyozott témazáró jegyet érnek az év végi jegy megállapításánál (háromszoros súlyozás!).
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