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Beküldési határidő: 

2017. december 22.      

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.   Végezd el az átalakításokat! (12 pont) 

 

72 m/h = ...................   m/s 
 

1cal = .....................................J 
 

5 atm = ..............................N/m2 

 
200 Ws = .............................. J 

 

3500 kcal = ............................J 

 

500 négyszögöl = ................. ár 

 
200 kWh = ......................... J 

 

25 m/s = .........................km/h 
 

22,4 hℓ= …...........................m3  

 

13,6 kg/ℓ =.....................kg/m3  

 

300 Hgmm = ….....................Pa 

 

120 LE = …..........................kW 

 

2.    Mennyi 20 Co-os vizet lehet 100 Co-ra melegíteni 5 kg bükkfával, ha veszteség nélkül felhasználjuk 

a tökéletesen elégő tüzelőanyagból keletkező hőt? A bükkfa fűtőértéke 15 MJ/kg, a víz fajhője 4180 

J/kgK.               10 pont
                                     
 
 

 

3. Egymásra merőleges utak kereszteződésétől egyszerre indul el a két úton Fanni és Karcsi. Karcsi 

40 m/perc, Fanni 0,5 m/s állandó sebességgel halad. Mekkora távolságra vannak egymástól 10 perc 

múlva?                8 pont 
 

            

 

 

 

 

 

4.     Két tömör, azonos sűrűségű fakocka hever az asztalon. Az egyiknek 2-szer akkora az élhosszúsága 

mint a másiknak. A kisebbik fakocka nyomása 160 Pa. Mekkora lesz a két test együttes nyomása, ha 

a)  a kisebb kockát rátesszük nagyobbra? 

b) a nagyobbat rátesszük a kisebbre?          10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Zalán Székelyudvarhelyen lakik és 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,  Zalánnak nagyobb a sebessége, mint Annának, mindkettőjük sebességértéke 

természetes szám. Ha Anna menekül Zalán elől háromszor több időre van szüksége a fiúnak, hogy 

keblére ölelhesse szerelmét, mint akkor, ha egymás felé szaladnak.  

a) Mekkora kezdetben a köztük lévő távolság, ha ez a gyakorlatilag lehetséges legnagyobb távolság?  

b) Mennyi a találkozásig eltelt idő az egyes esetekben? 

c)  Mekkora sebességgel mozogtak a fiatalok?                 A megoldást pótlapra írd!      15 pont 

  

6. Oldd meg a feladatokat és írd be az eredményeket (mértékegység 

nélkül) a hálóba! 

Vízszintes 

1. A csempekályhában fával tüzelünk. A fánk fűtőértéke 16 MJ/kg, 

sűrűsége 500 kg/m3. Mennyi hő szabadul fel egy hét alatt, ha 0,268 

m3 fa fogy el? 

2. A játszótér csúszdája 3 m magasról indul. Mekkora munkát végez 

az 56,2 kg tömegű Berci, miközben felmászik a csúszda tetejéhez 

vezető lépcsőn? (g = 10 N/kg) 

3. Mekkora a teljesitménye Wattban a 10 lóerős gépnek? 

4. Mekkora teljesítményel dolgozik a játszótér elektromos 

körhintájának motra, ha rajta 220 V-os feszültség mellett 18 A 

erősségű áram folyik át? 

Függőleges 

1.  Hány Kelvinnek felel meg 1900 oC? 

2. . Ha  beleetöltök egy üres edénybe 0, 001 m3 és 0,6 liter vizet, 

majd még hozzá csöpögtetem a fecskendőben lévő 39 mℓ-t is, 

összesen hány köbcentiméter folyadékom lesz az edényben? 

3. Egy nyugodt gyalogos átlagsebessége 3,6 km/h. Hány méter utat tesz meg ez a gyalogos 81,1 perc 

alatt? 

4. Surreyben a Thorpe Parkban 2002-ben adták át a Colossus nevű hullámvasutat, amelynek maximális 

sebessége 72 km/h. Mekkora ennél a maximális sebességnél a szerelvényben ülő 230 N súlyú Martin 

mozgási energiája? (g = 10 N/kg)  
Minden helyén lévő számjegyért 0,25 pont jár. Minden  feladat helyes megoldásáért (írd le pótlapra a 

megoldást!) 2 pont jár.                     20 pont     

 

7. Gyakorlati feladat: a teniszlabda forgási 

energiája            15 pont 

Ha egy teniszlabda legurul egy lejtőn, a kezdeti 

helyzeti energiája mozgási és forgási energiává 

alakul, ha a súrlódásokat elhanyagoljuk. 

Feladatod meghatározni hogy a lejtő alján a 

golyó összenergiájának hány százaléka 

mozgási és hány százaléka forgási energia!  

Készíts legalább 60 cm hosszú lejtőt, mérd meg, hogy mennyi idő alatt gurul le rajta h magasságból a 

teniszlabda, számítsd ki az átlagsebességét, majd a sebességét a lejtő alján (mivel a golyó sebessége 

egyenletesen növekedik, így az átlagsebességet a legkisebb és legnagyobb sebességértékek számtani 

középarányosával is meg lehet határozni, vagyis Vátlag= (0 m/s + v)/2). Mérd meg a teniszlabda tömegét, 

határozd meg mozgási energiáját a lejtő alján, majd ennek ismeretében számítsd ki a forgási energiát, 

amely a kezdeti energia és a mozgási energia különbsége. Végezz több mérést, adataidat foglald 

táblázatba. Eredményeidről, tapasztalataidról számolj be maximum két A4-es oldal terjedelemben. 

Fényképet is csatolhatsz a beszámolóhoz, de ez nem kötelező. 

A megoldást pótlapra írd! 
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