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Beküldési határidő: 

2017. március. 17.      

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 (10 pont) 

Áramerősség Feszültség Ellenállás Erő Felület Nyomás 
0,4 A 8 V  8000 N 10 m

2
  

0,02 kA 220 V  8000 N 20 000 cm
2
  

6 mA 1,2 V  1000 N  10000 N/m
2 

 25 mA  1,6 kΩ 0,2 kN 0,5 m
2
  

 100 V 20 kΩ  1 cm
2
 101300 Pa 

2.   Érzékeny egyenlő karú mérleg serpenyőiben két teljesen egyforma, vízzel csordultig telt pohár van, 

de az egyik pohárban jégdarab is úszik a vízen. Egyensúlyban van a mérleg? Miért? Mi történik, ha 

elolvad a jégdarab? Miért?                                    10 pont 

   

  

  

 

3.   Figyelg meg a mellékelt képet, és határozd meg, mekkora erő feszíti 

az 1-es és 2-es sodronyköteleket, ha egy betonkorong tömege 22 kg! (g = 

10 N/kg)                                     (10 pont) 
 

 

 

 

 

 

4. Tas, Huba és Töhötöm a gyönyörű fennsíkon található Mértanya 

lakói. Hogy-hogy nem, úgy esett, hogy házaikat éppen egy 1650 m 

oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszög csúcsaiba építették. Huba és 

Töhötöm házát összekötő szakasz mentén áll valahol az Árpád-fogadó. Huba és Töhötöm egyszerre, Tas   

egytized perces késéssel  indul a fogadó felé, és a lehető legrövidebb úton haladva mindhárman egyszerre 

érnek oda. Huba legújabb Hondájával 108 km/h állandó sebességgel száguld, Töhötöm viszonylag régi 

Toyotájával 90 km/h-ás  állandó sebességgel halad. 

a.) Az indulástól számítva mennyi idő után érnek a fogadóhoz? 

b.) Hol van a fogadó? 

c.) Mekkora utat tesz meg Tas a fogadóig, és mekkora az átlagsebessége? Milyen járműve lehet neki? 

     -dolgozz pótlapon!-  12 pont 



5. a) Egy vízzel telt fakád tetején (nincs csordultig tele a fakád) úszik egy üres műanyagtál. Mikor 

emelkedik meg jobban a kádban a vízszint: ha egy betontéglát közvetlenül a vízbe, vagy ha a műanyagtálba 

teszem? Indokold a választ!             6 pont 

 

 

 

 

 

 b) Dani egy 10 m oldalhosszúságú négyzet kerülete mentén 3 m/s állandó sebességgel kocog. 

Dezső a négyzet átlóján mozog oda-vissza ugyanakkora állandó sebességgel, megállás nélkül. Ha 

mindketten egyszerre indulnak el a négyzet ugyanazon csúcsából, mikor fognak találkozni?    7 pont 

 

 

 

 

 

 

 

6. Egy kaloriméterbe 200 g tömegű, -20 
o
C hőmérsékletű jég van. Mi történik, ha 10 g, 110 

o
C-os vízgőzt 

vezetünk a kaloriméterbe?  A jég fajhője 2100 J/kgK, olvadáshője 334 kJ/kg, a vízgőz fajhője 1,9 kJ/kgK, 

a víz forráshője 2256 kJ/kg,  fajhője 4200 J/kgK.                                                  10 pont
                                     
 

 

 

 

 

7.  Tollasék úgy döntöttek, hogy páncélszekrényt vásárolnak, és abban tartják a család vagyonát. Az 

50 cm x 1 m x 1,2 m méretű, téglatest alakú 800 kg-os, hermetikusan záró darabot cipekedés közben a 

munkások véletlenül az udvaron található úszómedencébe ejtették és döbbenten nézték, amint a szekrény 

elsüllyed a vízben, és a legkisebb lapján megáll a 4 m széles és 10 m hosszú medence alján, amelyben a 

víz mélysége éppen 198 cm volt a beejtés előtt. 

a.) Mennyi idő alatt telt meg a medence, ha a csapból 100 liter/perc hozammal egyenletesen folyt a víz?  

b.) Mennyivel emelkedik meg a  víz szintje a medencében a szekrény belecsusszanása után? 

c.) Mekkora erő hat külön-külön a páncélszekrény vízzel érintkező oldalaira? 

d.) Mekkora erővel nyomja a páncélszekrény a medence alját?      A feladatot pótlapon oldd meg!-15 pont 

   

8. Gyakorlati feladatok:   

Rendelkezésedre áll egy 30 cm hosszúságú vonalzó, hegyezetlen ceruza, 1-1 darab 50 banis és 10 banis 

pénzérme, fél literes műanyagpalack, tiszta víz. Kizárólag ezeknek az eszközöknek a használatával oldd 

meg a következő két feladatot (nem muszáj mindkét esetben minden eszközt, anyagot használni, de ezeken 

kívül más eszközt, anyagot nem használhatsz):  

a.) Döntsd el, hogy melyik zacskó tömege lenne nagyobb: amelyben 15 lej van, kizárólag 10 banis 

érmékből, vagy amelyben  45 lej van, kizárólag 50 banis érmékből! Add meg a tömegek közti arányt is! 

b.) Határozd meg a ceruza átlagsűrűségét! 

Gondolatmeneteidről (írd le a mérések elméleti hátterét is), mérési eredményeidről és következtetéseidről 

számolj be egy-két  A4-es lapnyi terjedelemben! Törekedj a világos, érthető, szabatos megfogalmazásra. 

Dolgozatod ne egyezzen szóról szóra osztálytársad dolgozatával!  A megoldást pótlapra írd!     (20 pont)
               


