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Beküldési határidő: 

 2016. március 5.      

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.  Mekkora és milyen irányú erővel kell hatni egy állócsigán átvetett kötél 

egyik végére ahhoz, hogy a kötél másik végére rögzített 10 kg-os teher 

egyenletesen emelkedjen felfele? A csiga, a kötél súlya és a súrlódás 

elhanyagolható, g = 9,8 N/kg. Készíts vázlatos rajzot az erők feltüntetésével!

                                                                                                 (10 pont)

        

 

 

 

 

2.   A diótörő nyelét 20 N erővel nyomjuk a forgástengelytől 15 cm-re. A dió 5 cm-re van a 

forgástengelytől. Mekkora erő hat a dióra ?                           (10 pont) 
 
 
 
 
 

3.  Az ábrán látható vízszintes helyzetben lévő 4 méter hosszúságú és 15 kg tömegű gerendát egyharmad 

részénél támasztottuk alá. Bal oldali végén a 45 kg-os Jánoska 

ül, jobb oldali végét egy 10 N/cm állandójú rugóval rögzítettük. 

Ábrázold a gerendára ható erőket és határozd meg a rugó 

megnyúlását!  Mekkora kellene legyen a gerenda tömege 

ahhoz, hogy rugó nélkül is egyensúlyban legyen?        (15 pont) 

   

  

 

 

 

 

 

 

4.  Egy kádba két csapon át folyik a víz. Az egyik csap 4 óra alatt, a másik csap 12 óra alatt töltené meg a 

kádat. Hány óra alatt telik meg a kád, ha együtt folyik a két csap?                   10 pont 

 

 

 



5.   Az 1 méter oldalhosszúságú négyzet alakú fémkeret egyik csúcsából egyszerre indul egy hétpettyes és 

egy kétpettyes katicabogár, 1 mm/s illetve 0,3 cm/s állandó sebességgel. Mennyi idő múlva és hol 

találkoznak először, ha végig a négyzet peremén haladnak? Hol találkoznak másodszor?              (10 pont) 
 

 

 

 

 

6. Egy vonat 54 km/h állandó sebességgel halad. Az esőcseppek, amelyek 15 m/s sebességgel hullanak 

alá az ablaknál, ferde nyomokat hagynak a vagonok ablakain. Hogy határoznád meg a cseppek nyoma és a 

függőleges irány által bezárt szöget? Készíts rajzot! 1 cm-nek 5 m/s feleljen meg!                                (10 pont) 

 

 

 

 

 

 

7. A képen (Anna Russel fotója) ugyanaz a hölgy visel egyszerre két különböző magas sarkú cipőt. A 

jobb oldali cipő sarka 5cm x 2cm-es alapfelületű, a bal 

oldali sarok négyzet alapúnak tekinthető. Határozd meg a 

két sarok által kifejtett nyomás arányát, ha a hölgy súlya 

egyenlően oszlik meg a két sarkon!           (10 pont)          
       

 

 

 

 

 

 

  

8. Számítsd ki, mekkora erővel tudunk felemelni ugyanolyan magasságra egy fél tonnás ládát (g≈10 

N/kg), ha:                          10 pont  

a) Ideális mozgócsigát használunk  

 

b) 30 fokos hajlásszögű lejtőt használunk és nincs súrlódás 

 

9. Gyakorlati feladat:  Keress három egyforma keresztmetszetű, ugyanolyan anyagból készült befőttes 

gumit, az egyik legyen pontosan kétszer olyan hosszú, mint a másik, és feleakkora, mint a harmadik. Találj 

ki egy módszert a gumik rugalmassági állandójának meghatározására, és határozd meg mindhárom gumi 

állandóját. Hasonlítsd össze a három eredményt! Gondolatmenetedről (írd le a mérés elméleti hátterét), 

mérési eredményeidről és következtetéseidről számolj be maximum egy A4-es lapnyi terjedelemben! 

Törekedj a világos, érthető, szabatos megfogalmazásra. Dolgozatod ne egyezzen szóról szóra 

osztálytársad dolgozatával!  A megoldást pótlapra írd!                   (15 pont)       
                  


