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DÖNTŐ 

VII. osztály  

   

A/1. FELADATLAP  

A versenyző kódja: ___ ___ ___ ___ ___ 

   

1. Töltsd ki a táblázatot! Vigyázz a mértékegységekre!     (8 pont) 

Erő Az erő irányába eső 

elmozdulás 

Az erő munkája A munkavégzés 

időtartama 

Teljesítmény 

10 N 20 m  4 s  

2000 N  10000 J  500 W 

  

2.   Állapítsd meg a következő kijelentések logikai értékét (írd a kijelentés után azt, hogy igaz, vagy hamis)! 

a.)  100 milliliter víz ugyanannyi, mint 100 köbcentiméter víz.   _______ 

b.)  A 72 km/h sebességgel mozgó jármű percenként 1200 m-t tesz meg.  _______ 

c.)  Ha egy test nyugalomban van, nem hat rá erő.     _______ 

d.)  A Holdon szabadon engedett test lebeg a felszín felett.    _______ 

e.)  A tömeg mértékegysége Nemzetközi Mértékrendszerben a kilogramm.   _______ 

f.)   Egy 20N és egy 30N nagyságú erők összege mindig 50N   _______ 

g.)  A sűrűség egy anyag egységnyi térfogatának tömegét adja meg.   _______ 

h.) Ha egy testre legalább 3 erő hat, az eredő erő értéke nem lehet 0N.  _______ 12 pont 

3.   Attila és Tamás egyszerre indulnak a startvonalról a 400 m kerületű atlétika pályán és 7 m/s illetve 8 m/s 

állandó sebességgel haladnak. Hány kör megtétele után éri utol Tamás Attilát? Egészítsd ki a gondolatmenet 

hiányzó részeit! 

Attila másodpercenként_____ métert, míg Tamás ______ métert tesz meg, így a köztük lévő 400 méteres  

távolság (1 kör) másodpercenként ______ méterrel csökken. A találkozásig eltelt idő tehát: ___________s, 

ezalatt Attila ______ métert, Tamás pedig  _______ métert tesz meg. Ez azt jelenti, hogy Attila ____ kört, 

Tamás pedig _____ kört tesz meg a találkozásig.                                    (16 pont) 

 

4. A mellékelt grafikon egy hetedikes tanuló út-idő 

grafikonját szemlélteti.                                                                                                          

a) Mit jelképez a grafikon A pontja? Milyen mozgást 

végez a gyerek az első három másodpercben? 

 

 

 

 

 



 

b)  Mekkora a gyerek sebessége a 2. s-ban? Hát a 7. s-ban?  
 

 

 

 

 

c) Mekkora a tanuló mozgási energiája a 13. s-ban, ha tömege  60 kg? 

 

 

 

 

d) Hasonlítsd össze a sebességek irányítását a 0-3 s illetve a 7-11 s közötti időintervallumokban! 

 

 

 

 

e) Mekkora a tanuló teljes útra számított átlagsebessége?  

   (2+3+3+3+3 = 14 pont)                                                                                                          


