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Minden lapra írd fel a neved, a 

településed és iskolád nevét. Tervezd 

meg a megoldást! Írj olvashatóan, 

áttekinthetően! 

 

A feladat megoldását fényképezd le és 

töltsd fel a Classroomba, A MEG-

FELELŐ HELYRE! Álló fényképet 

csatolj, hogy értékelésnél a javító 

tanár ne kelljen letöltse a megoldást és 

elforgassa a képet! Köszönöm.  

 

1. FELADAT    
A. Mesevilág   

A Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai című 

könyv nagy népszerűségnek örvend. A legendás mesék 

egyikében a mocsárba esett báró saját parókájának copfjánál 

fogva húzza ki magát az ingoványból.  

 „ Egy mocsarat akartam átugratni. Első pillanatra nem is tűnt 

túl szélesnek. Sajnos valójában sokkal szélesebb volt, ezért a 

mocsár közepe táján a levegőben visszafordítottam a lovamat, 

így tértem vissza oda, ahonnét elindultam. Másodszor már 

nagyobb lendülettel ugrattam, de sajnos ez az ugrás sem 

sikerült, a túlsó part közelében nyakig elmerültem a 

mocsárban. Bizony, az lett volna az utolsó órám, ha hirtelen 

ötlettel nem bízom magam a karom erejére. Gyorsan és nagy 

erővel megragadtam a varkocsomat, ugyanakkor térdem 

közé szorítottam a lovamat, könyörtelen keménységgel 

szépen kirántottam magam paripástul a feneketlen sárból. 

Nem tagadom, forró percek voltak, de végül is szerencsésen 

megmenekültem.” (A török elleni hadjárat – részlet) 

Mit gondolsz, igaz lehet ez a történet? Kihúzhatta magát saját hajánál fogva a báró a mocsárból? 

Véleményedet indokold meg néhány mondatban a fizika órán tanultak segítségével.                         -  5 p 

 

B. Sebességek 

Az ábrán látható 100 m széles folyó a földhöz viszonyítva vfolyó= 10,8 km/h állandó sebességgel folyik. A 

pontszerűnek tekinthető evezős a folyóhoz viszonyítva v = 180 m/min állandó sebességgel evez. 

a.) Alakítsátok át a sebességértékeket m/s-ba.              – 2 p 

Határozzátok meg, hogy indulása pillanatától számítva mekkora távolságra van Δt=0,3 perc múlva az A 

ponttól az evezős, ha: 

a.) sebességének irányítása megegyezik a folyó sebességének irányításával          – 4 p 

b.) sebességének irányítása ellentétes a folyó sebességének irányításával            – 4 p 

c.) sebességének iránya 90 fokos szöget zár be a folyó 

sebességének irányával                                             – 5 p 

d.) sebességének iránya 120 fokos szöget zár be a folyó 

sebességének irányával                                             – 5 p 

e.) Mit gondoltok, evezhet-e csónakos ezzel a 

sebességgel olyan irányban, hogy a B pontban kössön ki 

a túloldalon? Válaszotokat bizonyítsátok.                – 5p  


