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A versenyző adatai

Név: __________________________

Iskola: _________________________

Helység: _______________________

Felkészítő tanár: _________________

Tartsd be a beküldési határidőt! Csak
akkor  használj  pótlapot,  ha  a  meg-
oldás semmiképp nem fér be a kiha-
gyott  helyre.  Tervezd  meg  a  megol-
dást! Írj olvashatóan!

1.   Töltsd ki a táblázatokat! Vigyázz a mértékegységekre (15 pont)
Erő Az erő karja Az erő

nyomatéka
Erő Felület Nyomás

20 N 4 m 600 N 10 m2

0,3 kN  1,5m 6000 N 20 000 cm2

0,3 kN 10 cm 1000 N 10000 N/m2

200 N 20 Nm 2 kN 0,5 m2

50 cm 20 Nm 1 cm2 101300 Pa

2. Mi  történik  egy  testtel,  ha  a  rá  ható  erők  eredője  nulla?  Mit gondolsz,  milyen
következményekkel járhat az, ha egy testre ható erők eredője nem nulla?           (10 pont)

3. Ali lemérte egy alumíniumgolyó tömegét és 20 dkg-nak találta. Mérőhengerrel a térfogatát is
meghatározta, és 100 cm3-t mért. Kiszámolta a sűrűséget, majd az eredményt összevetette a sűrűség
táblázatban lévő  adattal.  Mekkora  eltérést  tapasztalt?  A mérőeszközök  tökéletesek  voltak,  a  mérést
hibátlanul végezte Ali. Mi lehet az eltérés oka?           (10 pont)

4.  Egy befőttes üvegbe, amelynek tömege üresen 213 g, pontosan 8 dℓ víz fér el, ha színültig
töltjük. Ha olajjal töltjük színültig ezt az üveget, tömege 821 g. Mennyi az olaj sűrűsége?         (10 pont)
  

 



5.   Berci  a nyári vakációban biciklivel 15 km/h átlagsebességgel tette meg a Barót-Felsőboldogfalva
közti 45 km-es utat. Apukája a régi Trabanttal ugyanezen az útvonalon 45 km/h átlagsebességet tudott
kihozni. Mennyivel indult későbben az apa Barótról, ha egyszerre értek Boldogfalvára?            (10 pont)

6. Magyarázd meg, mit jelent az, hogy a tégla által az asztalra ható nyomás 300 Pa!  Mekkora ennek a
téglának a súlya és a tömege, ha 600 cm2 felületen érintkezik az asztallal? Adott g = 10 N/kg           (10 pont)

7. Az egymástól 1,5 km-re lévő Rikárdó és Puniella egyszerre indul egymás felé, 3m/s, illetve 2 m/s
állandó sebességgel. Mennyi idő múlva és hol találkoznak? Egészítsd ki a gondolatmenet hiányzó részeit!

Rikárdó másodpercenként_____ métert, míg Puniella ______ métert tesz meg, így a köztük lévő távolság

másodpercenként ______ méterrel csökken. A találkozásig eltelt idő tehát: __________________________

__________________, ezalatt Rikárdó ______ métert, Puniella pedig  _______ métert tesz meg.   (10 pont)

8. Egy felfüggesztett, függőleges helyzetű, elhanyagolható tömegű rugó szabad végére két azonos,
20 N  nagyságú erő hat. Ha az erők egymással párhuzamosak és mindkettő függőlegesen lefele húzza a
rugót, a rugó 4 cm-rel nyúlik meg. Mekkora a rugó rugalmassági állandója? Mekkora a rugóban fellépő
rugalmassági erő? Mennyi a rugó megnyúlása, ha az erők egymással 120o-os szöget zárnak be? Készíts
rajzot mindkét esetben!                                                                      (10 pont)

9. Rendelkezésedre áll egy hengeres ceruza, egy 30 cm-es  beosztásos  vonalzó,  egy téglatest alakú
radír és egy 50 g-os tömeg (kérj a tanárodtól).  Kizárólag ezeknek az eszközöknek a segítségével határozd
meg a radír átlagsűrűségét! Pótlapra, maximum egy A4-es oldal terjedelemben írd le a módszer lényegét,
foglald táblázatba mérési eredményeidet (végezz több mérést), majd add meg a végeredményt!                  

          (15 pont)


