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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.   Bilibókék háza egy 740 m
2
-es telken található. A családnak még van egy tizenhárom áras 

gyümölcsöse, negyed hektáros szántója és 120 áras kaszálója is. Hány négyzetméter összesen a Bilibók-

féle birtok területe?              10 pont 
  
740 m2 + 13 ár + 0,25 ha + 120 ár = 740 m2 + 1300 m2 + 2500 m2 + 12000 m2 = 16540 m2 
 

2.  Egy edénybe 100 mℓ vizet és 0,4 dl alkoholt öntünk. Határozzuk meg a keverék átlagsűrűségét! A 

víz sűrűsége 1000 kg/m
3
, az alkoholé 0,8 g/cm

3
. A térfogatveszteségektől eltekintünk.                 10 pont 

 

A ρ=m/V összefüggést használva (2p) 100 mℓ víz tömege 0,1 kg (2p), 0,4 dl alkohol tömege 0, 032 kg 

(2p), a keverék össztömege 0, 132 kg (1p), össztérfogata 0, 14 liter (1p)  átlagsűrűsége pedig 942,86 

kg/m
3 

(2p). 
 

3.   A mellékelt ábra egy gépkocsi által megtett utat ábrázolja  az idő függvényében.  Jellemezd részletesen a  

gépkocsi mozgását, határozd meg a sebességértékeit a 2., 6., és 10. perc végén, majd add meg az 

átlagsebességét m/s-ban és km/h-ban egyaránt.                                             10 pont  

 

A gépkocsi 3 percig egyenes vonalú egyenletes mozgást végez 1,8 km/3 perc = 36 km/h sebességgel, 

majd 2 percig áll, aztán visszafele jön 5 percen keresztül egyenes vonalú egyenletes mozgást végezve 3 

km/5 perc = 36 km/h sebességgel. (3p) A kért sebességértékek 36 km/h, 36 km/h (-36km/h), 36 km/h (-

36km/h). (3 p) A gépkocsi átlagsebessége 4,8 km/10 perc = 28,8 km/h = 8 m/s. (4p)  

 

4. A mellékelt ábra egy rugó megnyúlását ábrázolja a rá ható erő szerint. Határozd meg a rugó rugalmassági 

állandóját, majd azt, hogy mennyi a megnyúlása ennek a függőleges helyzetű, felfüggesztett rugónak, ha egy 

20 dkg-os almát akasztottunk rá, és az már nem himbálózik rajta. Készíts rajzot erről a helyzetről, az erők 

feltüntetésével!                       10 pont 

k = 4N/5cm = 0,8 N/cm  (3p),  

Δℓ= mg/k = 2N/0,8N/cm = 2,5 cm (4p),  

helyes rajz (3p). 

 

5.   a)  Ha ugyanazt a golyót ugyanabból a magasságból a Földön, majd a Holdon ejtenénk le milyen 

különbséget észlelnénk? Miért? 
 

 Az esés időtartama a Holdon hosszabb lenne, mert ott kisebb a gravitációs állandó. (5p) 

 

   b) Ha ugyanazt a korongot ugyanazzal a sebességgel egy jó nagy vízszintes jég-, majd egy 

betonfelületen indítanánk el, milyen különbséget észlelnénk? Miért? 

  

 A jégen sokkal hosszabb utat tenne meg a korong, mert a súrlódási együttható (így a súrlódási 

 erő is) a jég és a korong között sokkal kisebb, mint a beton és a korong között. (5p) 



 

      c) Ha  a Holdon egyszerre ejtenénk le ugyanabból a magasságból egy  ólomgolyót és egy 

papírgalacsint, melyik érne hamarabb talajt? Miért?        

  

 Egyszerre érnének talajt, mert a Holdnak nincs légköre, így légellenállás nem fékezi a testeket. 

                  (5p)  

6.   Egy Skoda 36 km/h állandó sebességgel indul az üzlet elől. 2 perc múlva egy Merci ugyanonnan, 30 

m/s állandó sebességgel utána ered. Készítsd 

el a mozgások út-idő grafikonját ugyanabban 

a koordináta rendszerben, majd a grafikonról 

olvasd le, hogy mikor és hol éri utol a  Merci 

a Skodát! A grafikont pótlapra készítsd!  

        10 pont  

 

7.  Ábel és Béla versenyt futnak. A 100 

méteres távolságon az első futamban Ábel 

győz, 20 méterrel előzi meg Bélát. A 

következő futamban Ábel 20 méterrel a 

rajtvonal mögül indul, míg Béla  a 

rajtvonalról. Most is ugyanolyan 

átlagsebességgel futnak mindketten, mint az 

előbb.  Ki most a győztes és mennyivel előzi  

meg a másikat? Mennyi előnyt adjon Ábel 

Bélának ahhoz, hogy egyszerre érjenek célba?                                      

 15 pont         

      

Most is Ábel győz, és 4 méterrel előzi meg Bélát. Ábel átlagsebessége ugyanis 20%-al nagyobb, mint 

Béláé. Amíg Ábel 120 métert lefut addig Béla 120×0,8=96 métert fut. Ahhoz, hogy egyszerre érjenek 

célba, Ábel 25 méter előnyt kell adjon Bélának. Ekkor amíg Ábel 125 métert lefut addig Béla pontosan 

125×0,8=100 métert fut. Természetesen a matekes megoldás is elfogadható. 

 

8.  Gyakorlati feladat: Rendelkezésedre álló eszközök: tolómérce (subler), mérleg, amellyel a tömegedet 

meghatározod, szalagméteres, A4-es négyzethálós lap, korcsolya.  Feladataid: 

a) Határozd meg, a cipőd talpának felületét, majd a korcsolya jéggel érintkező felületét korcsolyázás 

közben. Az eredményt add meg cm
2
-ben két tizedes és m

2
-ben hat tizedes pontossággal! Mi befolyásolja 

a mérés pontosságát? 

b) Határozd meg  saját tömegedet és súlyodat! 

c) Határozd meg, mekkora nyomást gyakorolsz a jégre, amikor fél lábon állsz rajta cipővel illetve 

korcsolyával. Hasonlítsd össze a nyomás értékeket (add meg a két nyomás arányát)! Becsüld meg, hogy 

egy fél lábon álló kifejlett lúd mekkora nyomást gyakorol a patak jegére, és hasonlítsd össze az általad 

kifejtett nyomással, amikor cipőben állsz a jégen. Az arány nem egyezik a tömegeitek közti aránnyal. 

Miért? Gondolatmenetedről, mérési eredményeidről számolj be maximum egy A4-es lapnyi 

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

szóra osztálytársad dolgozatával!            20 pont 
 

A feladat értékelésénél fő szempont volt az érthetőség, a mért adatok helyes értelmezése és feldolgozása, 

valamint a világos, szabatos fogalmazás.   


