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1.   Mit gondolsz,                    (16 pont) 

Fizikailag helyes a „Péter súlya 56 kg.” 

kijelentés? Miért? 

Nem. A súly egy erő, mértékegysége N. Péter tömege 56 kg.  

Ha az 1 oC-os  tiszta víz 3 oC-ra mele-

gedik mi történik a sűrűségével? Miért?   

Térfogata csökken, tömege nem változik (elhanyagoljuk a 

párolgásból adódó tömegveszteséget), tehát sűrűsége nő. 

Le lehet-e a fémeket hűteni - 280 oC-ra? 

Miért?  

Nem. Semmit nem lehet lehűteni abszolút nulla fok (-273,15 
oC) alá. 

Mekkora lehet két 30 N nagyságú, azo-

nos támadópontú erő összege? Miért? 

0 N és 60 N között bármilyen értéket felvehet attól függően, 

hogy mekkora az erők iránya közti szög mértéke, hiszen az erő 

vektormennyiség. 

2. Egy 2400 kg tömegű személygépkocsira ható súrlódási erő nagysága a kocsi súlyának 3%-a, ha 

aszfalt úton megy és 4,2%-a, ha föld úton megy. Mennyivel változik a súrlódási erő nagysága, ha a 

gépkocsi aszfaltútról földútra tér? A gravitációs állandó értéke 10 N/kg.             (10 pont) 

A kocsi súlya G = m∙g = 2400 kg∙10 N/kg = 24000 N (3p) 

A súrlódási erő nagysága aszfalt úton Fs1 = 24000∙0,03 =720 N (3p), földúton pedig Fs2 = 24000∙0,042 

=1008 N (3p), tehát a változás értéke 288 N  (1p)   

         

3. Az egyenletesen haladó villamosban ülve Ferkó azt látja, hogy a mellettük haladó autóbusz előre 

halad, majd egy ideig mozdulatlannak tűnik, aztán úgy látja, hogy az autóbusz visszafele halad. 

Magyarázd meg röviden a jelenséget!                (10 pont) 

  

Az autóbusz először gyorsul, majd a villamossal megegyező sebességgel egyenletesen halad, majd 

lassul. 

 

4. Rendelkezésünkre áll 9 db 1 cm élhosszúságú alumíniumkocka és 18 darab 1 cm élhosszúságú 

vaskocka, amelyekből egy nagy kockát építünk úgy, hogy szorosan egymás mellé rakjuk őket. Mekkora 

a nagy kocka térfogata? Mekkora a nagy kocka tömege és súlya? Mekkora a nagy kocka átlagsűrűsége? 

Milyen módon rakhatjuk össze a nagy kockát ahhoz, hogy alatta az asztalra ható nyomás állandó 

legyen? Válaszaidat számításokkal igazold! Adott az alumínium illetve a vas sűrűsége: 2,7 g/cm3, 

illetve 7800 kg/m3. A gravitációs állandó értéke 10 N/kg.               (14 pont) 

 

A nagy kocka térfogata V = 27∙(1 cm)3 = 27 cm3. (3p) 

A nagy kocka tömege M = 9 cm3∙2,7 g/cm3 + 18 cm3∙7,8 g/cm3 = 164,7 g = 0,1647 kg (3p) 

A nagy kocka súlya G= m∙g = 0,1647 kg∙10 N/kg = 1,647 N (3p) 

A nagy kocka átlagsűrűsége ρ = M/V = 164,7 g/27 cm3= 6,1 g/ cm3= 6100 kg/m3. (3p) 

Ahhoz, hogy a kocka alatt  az asztalra ható nyomás (egységnyi felületre jutó erő) állandó legyen a 9 db 

alumíniumkockát a három szintből álló, szintenként 9 elemet tartalmazó nagy kocka legalsó, középső 

vagy legfelső szintjére kell elhelyezni. (2p) 

       

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.  Nyílt pályán 54 km/h állandó sebességgel haladó tehervonat egyik üres marhavagonját oldalára 

merőleges irányból érkező lövedék üti át. A becsapódás és a kimenet helyén keletkező lyukak a vonat 

haladási iránya mentén egymáshoz képest 5 cm-rel vannak eltolódva. Mekkora sebességgel mozgott a 

lövedék a 2,5 m széles vagon belsejében?                                 (10 pont) 
 

v = 54 km/h = 15 m/s.(2p) Amíg a lövedék áthaladt a vagonon a vonat 5 cm-t, vagyis d = 0,05 m-t 

haladt előre.(2p) Ehhez t = d/v = 5/1500 s = 1/300 s időre volt szüksége.(2p) Ennyi idő alatt a 

lövedéknek D = 2,5 m utat kellett megtennie (2p), tehát sebessége V = D/t = 2,5m/(1/300)s = 750 m/s 

(2p) 

 

6. A.) Vízszintes síkon a vízszintessel 60o-os szöget bezáró F = 80 N nagyságú erővel állandó 

sebességgel húzunk egy 20 kg tömegű szánkót (g = 10 N/kg). Mekkora a súrlódási erő nagysága? 

Miért? Készíts rajzot a szánkóra ható erők feltüntetésével!       (5 pont) 

Helyes rajz – 2p 

Mivel a sebesség állandó, a testre ható erők eredője 0. (1 p) Ez azt jelenti, hogy az F erő vízszintes 

(mozgás irányába eső) komponensének nagysága a súrlódási erő nagyságával kell megegyezzen.(1 p) A 

30 fokos szög tételéből Fx = 40N, tehát Fs = 40 N (1 p) 

 

   B.)   Köztudott dolog, hogy a súrlódási erő nagysága a merőleges nyomóerő (tartóerő) növekedésével 

nő. Ha többen felülnek a szánkóra tehát nő a súrlódási erő. Hogy lehet, hogy a szánkó mégis jobban 

gyorsul lejtőn lefele, ha többen ülnek rajta?          (5 pont) 

 

Pontszerű testek esetén a gyorsulás független a tömegtől. A gyakorlatban viszont a szánkózó 

gyermekekre hat a légellenállás is, amely a két esetben gyakorlatilag azonos, hiszen a szánkón a 

gyerekek egymás mögé ülnek. Ugyanakkora légellenállás a kisebb tömegű testen nagyobb mértékű 

lassulást okoz. 

            

7.  A fotón látható függőleges helyzetű 

táblán lévő három rugó teljesen egyforma, 

nyújtatlan hosszuk 68 mm. A rugók saját 

súlyukból adódó megnyúlását elhanyagoljuk. 

Sem a rugók, sem a rájuk akasztott súly nem 

érintkezik a táblával. A kampó tömege 10 g, 

és 4 db 5 grammos valamint 17 db 10 

grammos érme van ráhelyezve. Határozd meg 

minél nagyobb pontossággal a rugalmassági 

állandó értékét! Ha szükséged van rá 

használhatod Pitágorász tételét, amely szerint 

egy derékszögű háromszögben az átfogó 

négyzete egyenlő a két befogó négyzetének 

összegével.              (15 pont) 

 

68 mm-nek a képen 2 cm felel meg (1p) 

A megnyúlt rugók hossza azonos, a képen 4 

cm, tehát a valóságban egy rugó megnyúlása 

Δℓ=68 mm (2p).  

A rugókban ébredő rugalmassági erők (Fr) nagysága azonos (1p).  

A megnyúlt rugók közti szög 90 fokos. (1p) 

A két rugalmassági erő eredője Fe = √2∙Fr, és függőlegesen felfele mutat. (2p)  

A rendszer egyensúlyban van, tehát a rugók végére akasztott tömegek G összsúlya és az eredő 

rugalmassági erő nagysága megegyezik. 

G = m∙g = (4∙0,005 + 18∙0,01)∙10 N = 2 N  (2p) 

Fe = G (2p) ↔ √2∙Fr= G ↔ √2∙k∙ Δℓ = G ↔ √2∙k∙ 0,68 = 2 ahonnan k = 2,08 N/mm = 20,8 N/cm. (2p) 

+helyes erőábrázolás a képen (1p) 

 

 



 

8.        Gyakorlati feladat  (15 pont) 

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy miképpen változik egy rugalmas szál rugalmassági 

állandója, ha anyaga, kezdeti hossza nem változik, de keresztmetszete növekedik. 

 Rendelkezésedre áll 4 egyforma befőttes gumi (ne vágd el őket!), beosztásos vonalzó, 20-25 db. 

10 g-os érme és kampó (kérj tanárodtól), milliméteres papír. Határozd meg egyetlen gumi, majd egymás 

mellé helyezett két, három, és négy gumi rugalmassági állandóját. Húzd meg az erő-megnyúlás 

grafikont is egyetlen koordináta rendszerben mind a négy esetben!  

                  Gondolatmenetedről, táblázatba foglalt mérési eredményeidről, észrevételeidről, 

következtetéseidről számolj be maximum két A4-es oldalnyi terjedelemben! Törekedj a világos, érthető, 

szabatos megfogalmazásra. Dolgozatod ne egyezzen szóról szóra osztálytársad dolgozatával!!! 

 

A mérés elméleti megalapozása – 3 p 

A mérések elvégzése, helyes táblázat  - 3p 

Helyes grafikon – 4 p 

Helyes következtetés (a rugalmassági állandó a keresztmetszet növekedésével egyenesen arányosan nő) 

– 3p 

Külalak, tálalás – 2p 


