Fizika emelt szintű képzés
Minta feladatlapok
Írásbeli:

2-2 pont
1.

2.

3.

4.

5.
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10.

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
Fúrógép forgásának vizsgálata az Audacity hangszerkesztő szoftver
segítségével
Feladat:
Határozza meg az elektromos fúrógép fordulatszámát, majd vizsgálja a fordulatszám
változását a fúrógép kikapcsolása után!
A fényképen látható elrendezésben fogja be a fúrószárat a fúrógépbe, majd szorosan
tekerje rá a merev vezetékdarabot úgy, hogy az utolsó 2-3 cm-es darabja a fúrószárra
merőlegesen álljon!

Helyezze az asztal szélére a kartonlapot úgy, hogy kb. 5 cm-nyi legyen belőle az
asztalon, a maradék kb. 10 cm-es darab pedig lógjon le az asztalról! (2. ábra)
Helyezze a nehezéket a kartonlapra! Így a fúró működése közben a kartonlaphoz érő
forgó vezetékdarab kereplő hangot fog kelteni. A hangrögzítő berendezést
(mikrofont) helyezze közel a kartonlaphoz!
• Fogja meg két kézzel a fúrógépet, indítsa el, majd közelítse a forgó
vezetékdarab végét a lelógó kartonhoz úgy, hogy kereplő hangot halljon! Ha
már megtalálta a megfelelő pozíciót, kapcsolja ki a fúrót! Indítsa el a
hangfelvevő berendezést, majd a fúrógépet, és rögzítse állandó fordulatszám
mellett a forgó fúrószár végéréről lelógó vezetékdarab által keltett kereplő
hangot! Aztán anélkül, hogy elmozdítaná a fúrógépet, kapcsolja azt ki (engedje
el a gombot)! Várjon, amíg megáll, majd állítsa meg a hangrögzítést!
• Töltse be a hangfájlt az Audacity szoftverbe, és határozza meg az egyes
leolvasott időtartamokhoz tartozó fordulatszámokat, majd ábrázolja a kapott
fordulatszámokat az eltelt idő függvényében!
• Határozza meg a fúrógép fordulatszámát a mérés első (állandó fordulatszámú)
szakaszában!
• Hogyan változik a fordulatszám, amikor elengedjük a kapcsológombot?
Határozza meg a fúrógép forgómozgásának szöggyorsulását!
Javaslat a felelet felépítésére:
- Ismertesse a forgómozgás jellemző adatait!

-

Mondja el, hogyan végezte a kísérletet, és a mért adatok hogyan változtak a
mérés egyes szakaszaiban!
Ismertesse a mérési eredményeket, utaljon a mérés pontosságára!
Számolja ki a keresett szöggyorsulást!

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!
Értékelési szempontok
1. A mérés elvégzése, a hangfájlok rögzítése,
elemzése
2. A forgómozgás jellemzőinek ismertetése

elért
maximális
pontszám pontszám
8 pont
6 pont

3. Az eredmények szakszerű bemutatása,
fordulatszám idő grafikon elkészítése
4. A szöggyorsulás kiszámítása

6 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

5 pont

Tartalom összesen

45 pont

A kifejtés módja

5 pont

Összesen

50 pont

