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1.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont) 
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7,8 g/cm

3
  2,5 h  30 hℓ  

10,8 km/h  450 g/ℓ  1 nap  

800 ℓ  45 000 cm
3
  50 000 cm

2
  

150 mm  100 mA  8,64 km/nap  

0,55 ár  127C
o
  0,14 kN  

 

2.    A gravitációs állandó értéke vidékünkön 9,81 N/kg. Ez azt jelenti, hogy a Föld ________ N erővel 

vonzza az ____ kg-os testet. A gravitációs állandó másik mértékegysége a m/s
2
. A g = 9,81 m/s

2  

jelentése: a Föld felszínének közelében szabadon eső test sebessége másodpercenként 9,81 m/s-mal 

(azaz kb. 10 m/s-mal) nő. Ha egy bizonyos magasságból szabadon engedett test 5 szekundum alatt ér 

földet a földre érkezés sebessége v=____________. Mivel nyugalomból indult és egyenletesen nőtt a 

sebessége, mozgás során az átlagsebessége vátlag = (v+0)/2 = ______________ = ______ m/s. Zuhanás 

során a test által megtett út tehát: _________________________________.                               (10 pont) 

   

3. Bandi és Barbara egyszerre indul egy sík területen, ugyanarról a helyről. Az egyik keletre tart, és 8 

km-t tesz meg, a másik dél felé haladva 6 km távolságra jut. Milyen távol lesznek egymástól ekkor? 

Rajzold le! Lépték: 1 km = 0,5 cm                  (10 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Magyarázd meg, mit jelent az, hogy egy rugó rugalmassági állandója 10 kN/m!  Mennyire nyúlik meg  

ez a rugó, ha függőleges helyzetében egy 100 kg-os testet akasztunk rá?                                    (10 pont) 

  

 

 

 

 
 

A versenyző adatai 

Név: ___________________________ 

Iskola: __________________________ 

Helység: ________________________ 

Felkészítő tanár: __________________ 

Tartsd be a beküldési határidőt! Csak akkor 

használj pótlapot, ha a megoldás semmiképp 

nem fér be a kihagyott helyre. Tervezd meg a 

megoldást! Írj olvashatóan! 

 



5.  Egy 8 cm
2
 alapterületű mérőhengerbe beleöntünk 232 cm

3
 vizet, majd beleteszünk 312 g tömegű 

vasgolyót és egy 48 cm
3
 térfogatú üveggolyót. Hány cm magasan lesz végül a folyadék az edényben? A 

vas sűrűsége 7,8 g/cm
3
.                                 (10 pont) 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.  Egy személygépkocsi a mellékelt út-idő  grafikon szerint mozog. Jellemezd a mozgást 

(indokold a választ), számítsd ki a sebességértékeket az egyes 

szakaszokon, határozd meg a teljes útra számított átlagsebességet. 

Mekkora legyen a kocsi sebessége az utolsó szakaszon, ha azt 

akarjuk, hogy a teljes útra számított átlagsebesség 50 km/h legyen? 

És ha azt akarjuk, hogy 55 km/h legyen?                          (10 pont) 
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7.  Egy túrós gombócra egyidejűleg hat az F1=4N és F2=4N nagyságú erő. Milyen értékek között 

változhat a gombócra ható eredő erő? Számítsd ki az eredő erőnek az értékét,  ha az erők egymással 0
o
-

os, 60
o
-os, 90

o
-os, 120

o
-os, 180

o
-os szöget zárnak be ! Készíts rajzot minden esetben! 1 N-nak 1 cm 

hosszúságú szakasz feleljen meg. Határozd meg grafikus módszerrel az eredő erő nagyságát, ha az erők 

egymással 20
o
-os szöget zárnak be. Törekedj minél nagyobb pontosságra! Dolgozz pótlapon!   (20 pont) 

 

8.        Gyakorlati feladat (15 pont) 

 A feladat elvégzéséhez szükséged van 3 darab 1,5 - 2,2 V-os izzóra, ampermérőre, voltmérőre és 

egy laposelemre (4,5 V). Mérd meg a laposelem sarkain a feszültséget. Kösd sorba a három izzót és az 

ampermérőt, majd kapcsold a rendszert a laposelem sarkaira.  Olvasd le az áramkörben folyó áram 

erősségét. Mérd meg ebben az állaptban is a laposelem sarkain a feszültséget és hasonlítsd össze az első 

esetben mért értékkel. Kösd össze az egyik izzó sarkait egy vékony dróttal. Mit tapasztalsz? Mit mutat 

most az amperő? Kösd össze a második izzó sarkait is. Mit veszel észre? Mekkora áramerősséget mutat az 

ampermérő? Mérési eredményeidet, észrevételeidet, következtetéseidet, magyarázataidat (számítások 

nélkül) foglald össze  maximum egy-két oldalnyi (A4-es lap) terjedelemben. Készíts kapcsolási rajzot 

(rajzokat) is! 


