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I. forduló 
(osztály szintű szakasz ) 

 VII. osztály    
Határidő: 

   2019. november 4.      

A versenyző adatai 

 

Név: __________________________ 

Iskola: _________________________ 

Helység: _______________________ 

Felkészítő tanár: _________________ 

Tartsd be a határidőt! Csak akkor 

használj pótlapot, ha a megoldás 

semmiképp nem fér be a kihagyott 

helyre. Tervezd meg a megoldást! Írj 

olvashatóan! 
 

1.   Végezd el az átalakításokat! (15 pont) 

Mérési 

eredmény 

A mérési 

eredmény NMR-

ben 

Mérési 

eredmény 

A mérési 
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ben 

Mérési 
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A mérési 

eredmény NMR-

ben 
7,8 g/cm3  25 min  20 hℓ  

180 km/h  150 000 mℓ  3 óra  

1400 ℓ  45 000 cm3  7 000 cm2  

15·106 µm  200 mA  86,4 km/nap  

0,05 ár  127Co  0,4 kN  

 

2.    Egy négyzet alakú udvar területe 900 m2, egy másik négyzet alakú udvar minden oldala háromszor 

kisebb, mint az előző udvaré. Számítsd ki a második udvar területét, és hasonlítsd össze az első udvar 

területével!                        (10 pont) 

 

 

 

 

 

 

3.   Tokajon van egy 1756-ban készült boroshordó, amelynek űrtartalma 2160 hℓ. A bor sűrűsége 0,99 

kg/ℓ. Mennyi a hordóban lévő bor tömege és súlya, ha a hordó tele van? Mekkora élhosszúságú kocka 

alakú edényt töltene színültig ez a bor? Adott g = 9,81 N/kg                                                           (10 pont) 
 

 

 

 

 

 

4. Magyarázd meg, mit jelent az, hogy a befőttes gumi rugalmassági állandója  0,4 N/cm!  Mekkora 

erővel lehet ezt a gumit 4 mm-rel megnyújtva tartani?                                                                           (10 pont) 

  

  

 

 



5. Egy 1 méteres drótkötél 125 Cº-os hőmérséklet növekedés hatására 5·10-3 m-rel nyúlik meg. Hogy 

kell egy 12 m hosszú, ugyanilyen anyagból készült kötelet háromfelé vágni, ahhoz, hogy az említett 

hőmérséklet növekedés hatására az első darab 0,01 m-rel, a második darab 0,02 m-rel, a harmadik darab 

pedig 0,03 m-rel nyúljon meg?                                   10 pont 

   

 

 

 

 

 

 

6.  Az ábrán látható két gyertyát egyszerre gyújtjuk meg.  

a) Milyen hosszúságúak kezdetben a  gyertyák? 

 

b)  A vastagabbik gyertya hossza égés során 2 mm/min 

állandó sebességgel, a vékonyabbik gyertya hossza 6 mm/min 

állandó sebességgel  csökken. A meggyújtás pillanatától 

számítva mennyi idő múlva lesz a két gyertya egyenlő 

hosszúságú?                                                                      10 pont 

 

 

 

 

 

7.  Egy pontszerű zsíros kenyérre  két, egyenként 10 N nagyságú erő hat. Mekkora az eredő erő, ha az 

erők iránya egymással 60 fokos szöget zár be? Készíts rajzot is!  Mennyivel csökkenne az eredő erő, ha az 

erők által bezárt szög 90 fok lenne? Mikor lenne legnagyobb az eredő erő? Dolgozz pótlapon!     10 pont 
 

8.   A sükői kilátó magasságát Zsombi a következőképpen határozta meg: a kilátó tetejéről elejtett egy 

követ, és mobiljával megmérte, hogy a kő mennyi idő alatt esik le a földre. Azt tapasztalta, hogy a kő 2 s 

alatt esett le. Milyen magas lehet a kilátó? Kövessük Zsombi gondolatmenetét! 

A szabadon eső kő a sebességét minden másodpercben kb. __________-mal növeli. A földre érkezés 

sebessége tehát______________. A kő egyenletesen növeli sebességét, átlagsebessége tehát 

___________________ = ________.  Az esési idő 2 s, tehát a kilátó magassága    h =  vátlag  x  tesés  = 

__________________.  

Nevezz meg legalább három tényezőt, amelyek miatt a Zsombi számítása és a valós magasság között 

eltérés lehet!                 10 pont 
        

 
 

9. Gyakorlati feladat:  Keress egy jó mély kutat, és Zsombi gondolatmenetét felhasználva (8. feladat) 

határozd meg mélységét (a kút peremétől a víz felszínéig mért távolságot)! Mérési eredményeidet foglald 

táblázatba, tapasztalataidról számolj be maximum egy A4-es oldal terjedelemben! 

                                                                                                                                  15 pont 


