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1.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont) 
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2,7 g/mℓ   2,5 hℓ  30 kℓ  

90  km/h  150 g/ℓ  168 óra  

350 ℓ  350 000 cm3  500 000 mm2  

150 cm  3 kV  8,64 km/nap  

0,15 ha  37Co  5 N/cm  

2.    A két felvétel az A és B autókról egymást követően négytizenötöd másodperc időkülönbséggel 

készült az egymással párhuzamosan, egyenletesen haladó gépkocsikról. Mekkora a gépkocsiknak az 

úttesthez, és mekkora az egymáshoz viszonyított sebessége, ha az úttestet kettéosztó szaggatott 

választóvonal egy darabjának hossza 2 méter? Indokold a választ!              (10 pont) 

                       
 

 

 

 

 

 

 

3. Anna és Zalán a Rózsa utcában laknak, Anna 600 méterre, Zalán 1,6 km-re a Gimitől. Reggel 

egyszerre indulnak a suliba, 8 óra előtt 8 perccel, Zalán  biciklivel, 10 m/s-os, Anna gyalog, 2 m/s-os 

állandó sebességgel . Amikor Zalán utoléri Annát, leszáll a bicikliről és együtt mennek tovább 1 m/s-

os állandó sebességgel. Elérnek az iskolába 8 órára? Válaszodat számításokkal igazold!           (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! 

 



4.  Zalán szerelmes Annába. Sajnos, nem tudjuk, hogy Anna hogy érez iránta. Annyit tudunk, hogy ott 

állnak egymástól ismeretlen távolságra és Anna érzéseitől függően vagy egymás felé fognak szaladni, 

vagy Anna elszalad és Zalán utána iramodik. Mindketten állandó sebességgel futnak, Anna percenként 

120 métert tesz meg, Zalánnak kétszer nagyobb a sebessége. Ha Anna menekül Zalán elől, 30 s-ra van 

szüksége a fiúnak, hogy keblére ölelhesse szerelmét.  

a) Mekkora kezdetben a köztük lévő távolság?  

b) Mennyi a találkozásig eltelt idő ha egymás felé szaladnak? 

Válaszaidat pótlapra írd!                               (10 pont) 

 

5.  Egy függőleges helyzetű rugó hossza 30 cm, amikor egy 60 dkg-os testet akasztunk rá, és 38 cm, 

amikor egy 1000 g-os testet akasztunk rá. Mennyi a rugó rugalmassági állandója, és eredeti hossza?  

                                            (12 pont) 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.  Egy 31 cm hosszú, 21 cm széles, 205 mm magas  téglatest alakú akvárium 5 mm vastagságú üvegből 

készült, és tömege 3363,75 g. Az akváriumba beleöntünk 25,6 dℓ vizet, majd 9040 g tömegű 

ólomsörétet (ρ = 11,3 g cm3 ) és 120 db, egyenként 2 cm3 térfogatú üveggolyót (olyan üvegből készült, 

mint az akvárium). Hány liter víz fér el az akváriumban? Mennyi az üveg sűrűsége? Hány cm magasan 

lesz végül a folyadék az edényben?       Dolgozz pótlapon!          (15 pont)

  

7. Egy személygépkocsi 50 percig a mellékelt sebesség-grafikon szerint mozog.  Jellemezd a 

mozgást (indokold a választ), és számítsd ki az 

átlagsebességet km/h-ban és m/s-ban egyaránt. 

Mekkora legyen a kocsi sebessége a második 

szakaszon, ha azt akarjuk, hogy a teljes útra 

számított átlagsebesség 100 km/h legyen? És ha 

azt akarjuk, hogy 130 km/h legyen? 

                                                        (15 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        Gyakorlati feladat                   (13 pont) 

 Feladatod egy friss tojás sűrűségének mghatározása 

Rendelkezésedre áll: friss tojás, mérleg, műanyagfecskendő, pohár, víz, tányér. Kizárólag ezeknek az 

eszközöknek a segítségével határozd meg a tojás átlagsűrűségét! Pótlapra, maximum egy A4-es oldal 

terjedelemben írd le a módszer lényegét, foglald táblázatba mérési eredményeidet (végezz több mérést), 

majd add meg a végeredményt!                   


