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1.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont) 
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2.    A szabadon eső testek zuhanás közben állandóan növelik sebességüket. Az ejtőernyős (ha kinyílt az 

ernyő ) egyenletesen ereszkedik a Föld felé. Hogy lehetséges ez?              (10 pont) 

 

A kinyíló ejtőernyő miatt hatalmas légellenállás hat az ejtőernyősre, aki emiatt lassulni kezd 

(változó lassulás, hiszen a sebesség csökkenésével a légellenállás is csökken!). A lassulás addig tart, 

amíg a légellenállás értéke számszerűen egyenlő lesz az ejtőernyősre ható gravitásiós erővel. Ettől a 

pillanattól kezdődően az ejtőernyős egyenletesen ereszkedik lefele.  

 

 

 

3.    Egy 5 kg tömegű szánkó  a vízszintessel 60
o
-os szöget bezáró húzóerő hatására  egyenletesen csúszik  a 

vízszintes jégen.  Mekkora a húzóerő, ha a súrlódási erő a súlyerő 12%-a? Készíts rajzot is! (g =10 N/kg)  

                   (10 pont) 

Helyes rajz – 3 pont 

 

A húzóerő (Fh) vízszintes irányú összetevőjének nagysága (Fhx) egyenlő a súrlódási erő (Fs) 

nagyságával, hiszen a mozgás egyenletes.  

 Fhx = Fs, másrészt viszont Fs = m∙g∙12/100 N = 6 N 

A 30 fokos szög tétele alapján a húzóerő erődiagrammjából Fh = 2∙ Fhx = 12 N 

 

 

4.   Egy rugó 10 N erő hatására 5 cm-t nyúlik meg. Egy másik rugó ugyanakkora erő hatására 2,5 cm-rel 

nyomódik össze. Készíts rajzot  mindkét  esetben  és  számítsd  ki  a rugók rugalmassági állandóját!  

(10 pont) 

Helyes rajzok – 4 pont 

 

k1 = F1/∆l1 = 10 N/5 cm = 2 N/cm = 200 N/m 

 

k2 = F2/∆l2 = 10 N/2,5 cm = 4 N/cm = 400 N/m 

A versenyző adatai 

Név: ___________________________ 

Iskola: __________________________ 

Helység: ________________________ 

Felkészítő tanár: __________________ 

Tartsd be a beküldési határidőt! Csak akkor 

használj pótlapot, ha a megoldás sem-

miképp nem fér be a kihagyott helyre. 

Tervezd meg a megoldást! Írj olvashatóan! 

 



 

5.   Maximum mekkora tömegű testet tudok felemelni az ábrán látható 

ideális csigarendszerrel, ha F = 75 N és g = 10 N/kg? Válaszodat számítással 

(magyarázattal) igazold!           (10 pont) 

 

Archimédeszi csigasor esetén minden ideális mozgócsiga megfelezi a 

terhet (G). Tehát n darab mozgócsiga esetén 

F = G/2
n
 

   Esetünkben n = 3, így G = 75 N ∙8 = 600 N. 

 

m = G/g = 60 kg a felemelhető test tömege. 

 

6.  Az ábrán látható 16 kg tömegű rudat hosszának 1/3-ad részénél 

alátámasztjuk. Az egyensúlyt  a k = 2000 N/m rugóállandójú rugóval biztosítjuk. Mekkora a rugó 

megnyúlása?                     (10 pont) 

A homogénnek tekinthető gerenda súlypontja az alátámasztástól jobbra, attól AB/2-AB/3=AB/6 

távolságra található. A rugóban k∙∆ℓ nagyságú rugalmassági erő ébred. 

Felírva a gerenda forgási egyensúlyának feltételét az O pontra 

vonatkozóan:  k∙∆ℓ∙AB/3 = m∙g∙AB/6, ahonnan ∆ℓ=0,04 m. 

 

7.  Elhanyagolható tömegű mérleghinta két oldalán egy-egy 45 kg-os 

gyerek ül. Egyikük 3m, másikuk 1,5 m távolságra van a forgástengelytől. 

Hová üljön még egy 65 kg-os gyerek ahhoz, hogy a hinta egyensúlyban legyen? Mekkora ebben az 

esetben az alátámasztási pontra ható erő?                                                                                                                     

(10 pont) 

Nyilván, a harmadik gyerek a lipinkának arra az oldalára kell üljön, ahol a gyerek közelebb ül a 

forgásponthoz. De pontosan hová? Mondjuk, x távolságra a forgástengelytől. A forgási egyensúly 

feltételéből, amely szerint   m45∙g∙k1 = m45∙g∙k2 + m60∙g∙x, ahol k1=3m, k2 =1,5 m adódik, hogy x = 

1,125 m. Az alátámasztási pontra ható erő pedig -súlytalan gerendáról lévén szó- a gyerekek 

összsúlyával, azaz 1550 N-nal egyenlő. 

 

8.  Egy 800 kg tömegű Trabi egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, sebessége 54 km/h. 

a) Mekkora utat tesz meg a Trabi 3 perc alatt ?                         

  -a Trabi által megtett út d = 15 m/s∙180s = 2700 m 

 b) Mekkora munkát végez az 1,8 kN nagyságú húzóerő 3 perc alatt?      

-a húzóerő által végzett munka 3 perc alatt LF= 1800N∙2700m = 4860000J = 4, 86 MJ   

 c) Mekkora munkát végez a súlyerő 3 perc alatt?   

 -feltételezve, hogy a Trabi vízszintes úton halad, a súlyerő merőleges az elmozdulás irányára, így 

munkavégzése 0J. 

 d) Mekkora munkát végez a súrlódási erő 3 perc alatt? 

 - egyenletes mozgásról lévén szó a súrlódási erő egyenlő nagyságú, azonos irányú,  ellentétes 

irányítású a húzóerővel, így munkavégzése LFs = - 4, 86 MJ. 

(10 pont) 

9. Gyakorlati feladat  

Rendelkezésedre áll egy pohár, egy tányérka, víz, 5 ml-es műanyag fecskendő, egy marék kukorica, pici 

műanyagzacskó és egy 1-2 N méréshatárral rendelkező dinamóméter (kérj a tanárodtól).  Kizárólag 

ezeknek az eszközöknek a segítségével határozd meg egyetlen kukoricaszem átlagos tömegét és 

átlagsűrűségét! Pótlapra, maximum egy A4-es oldal terjedelemben írd le a módszer lényegét, foglald 

táblázatba mérési eredményeidet, majd add meg a végeredményt!                                         (15 pont) 

 

Meghatározzuk néhány tíz szem kukorica súlyát dinamóméterrel, térfogatát a kiszorításos módszerrel, 

majd kiszámítjuk a tömeget, és átlagsűrűséget. A mérési eredményeket táblázatba foglaljuk, a végső 

eredményt a számolt szórás segítségével adjuk meg. 
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