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1.   Mit gondolsz,                    (12 pont) 

Miért fázik jobban a lábunk nagy hidegben, ha 

szűk cipőt viselünk? Legalább két okot nevezz 

meg! 

 

Miért veszélyes a sprays dobozokat, vagy a  

bedugaszolt üres műanyagpalackokat bedobni a 

tábortűzbe? 

 

Ha felugrunk egy száguldó vonatban miért nem 

fut ki alólunk a vonat, amíg visszaesünk? 

 
 
 

Mekkora az az erő, amely egy 2 kg-os testen 1 s 

alatt 18 km/h nagyságú sebességváltozást okoz? 

 

2. Végezd el a számításokat! Figyelj a számolásra, a részeredményeket is írd le!          (10 pont) 

 

a.)  500 cm3 + 5dℓ + 0, 002 m3 + 3 dm3 =  _______________________________________= ____ ℓ 

b.)  500 g + 2 kg + 50 dkg = _______________________________________________ = ______kg 

c.)  0,5 h + 30 min + 100 s = ________________________________________________ = ______s 

d.)  6 m+ 6 dm + 6 cm + 6 mm  = ___________________________________________ = ______m 

e.)  7 ár + 7 ha + 70 m2 = __________________________________________________ = _____m2 

                       

3. Egy pontszerű testre két erő hat. Északi irányban 12 N, keleti irányban 16 N. Készíts ábrát! 4N-nak 1 

cm-es szakasz feleljen meg. Határozd meg a testre ható erők eredőjét számítással és grafikus módszerrel 

egyaránt!             13 pont 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Egy 20 cm magas edény félig van vízzel. Ha az edénybe beleteszünk egy 8 cm élű vaskockát, akkor 

4 cm-rel emelkedik a folyadékszint. Mekkora az edény térfogata?                                     (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! 

 



5. A tavaly már tanultál a gyorsulásról. Egy sportoló, aki 6 m/s állandó sebességgel futott viszonylag 

hosszú ideig, 3 s alatt állt meg.  

a) Mekkora volt a gyorsulása, ha egyenletesen lassult le? b) A lassítás során mekkora volt az 

átlagsebessége? c) Mekkora utat tett meg összesen mozgásának utolsó 10 másodperce alatt?     (10 pont) 

 

 

 

 

 
                    

 

6.  Egy kerékpáros útjának egynegyed részét 8 m/s sebességgel, a háromnegyed részét pedig 21,6 

km/h sebességgel teszi meg. Ha fordítva teszi ezt, akkor a menetideje 4 perc 10 másodperccel eltér az 

előbbi menetidőtől. Mekkora utat tesz meg a kerékpáros? Mekkora az átlagsebesség az első, illetve a 

második esetben?                    (10 pont)   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.  Egy folyó mentén lévő két város között a motorcsónak folyón lefelé haladva az utat 3 óra alatt teszi 

meg, a folyón felfelé haladva pedig ugyanolyan motorteljesítménnyel 5 óra alatt. Mennyi idő alatt jutna 

el egyik városból a másikba egy vízre helyezett tutaj?                                                       (10 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8. Egy elhanyagolható tömegű rugóra az ábrán látható módon két, egyenként 

50 N nagyságú erő hat. Az erők iránya a függőlegessel α = 30o-os szöget zár 

be. A rugó rugalmassági állandója k = 1000 N/m, tömege elhanyagolható. Ha 

a rendszer nyugalomban van, határozd meg a rugóban fellépő rugalmassági 

erőt és a rugó megnyúlását! Dolgozz pótlapon!                                 (10 pont)   

 

9.        Gyakorlati feladat – 15 pont 

Szükséged van egy 2 ml-es, egy 5 ml-es, egy 10 ml-es és egy 20 ml-es 

műanyagfecskendőre, vízre, mélyhűtőre 

Szívj fel a 20 ml-es fecskendőbe 15 ml, a 10 ml-es fecskendőbe 8 ml, az 5 ml-es fecskendőbe 3 ml, a 2 

ml-es fecskendőbe 1,2 ml légbuborék mentes vizet és tedd a mélyhűtőbe őket két órára, hogy fagyjon 

meg bennük a víz. Maradjon a fecskendő végén a tű és a védősisak is. Vedd ki a fecskendőket a 

mélyhűtőből, és olvasd le minden esetben, hogy mekkora a térfogata a megfagyott víznek. 

Nézz utána, hogy mit jelent a kifejezés, és számold ki mind a négy esetben a relatív térfogatváltozást!  

Észrevételeidről számolj be, és magyarázd meg tapasztalataidat maximum egy A4-es oldal 

terjedelemben! Dolgozz pótlapon! 


