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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. Töltögetős 

Egy 2cm élhosszúságú, 7800 kg/m3sűrűségű vaskockát a talajtól számítva 10 m magasról függőlegesen 

felhajítunk 54 km/h kezdősebességgel. Elhanyagoljuk a súrlódásokat és a légellenállást, g = 10 N/kg. 

 

   Töltsd ki az alábbi táblázatot:                - 11 p 
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B.  

1. Neil Amstrong űrutazása előtt egy rugóra felakasztott egy 3 kg, majd egy 4 kg tömegű testet. Mindkét 

esetben lemérte a megnyúlt rugók hosszát : 12 és 13 cm-t kapott. Felvitte magával a Holdra a rugót és a 3 

kg tömegű testet. Mekkora a megnyúlt rugó hossza a Holdon, ha a Holdon mért gravitációs gyorsulás 

értéke hatoda a földiének? A gravitációs gyorsulás értéke a Földön jó közelítéssel : 10 m/s2 (4 pont) 

 

2. Mi történik egy test mozgási energiájával, ha a tömege a négyszeresére nő, a sebessége pedig a felére 

csökken? Válaszodat indokold! (3 pont) 

 

3. Erzsike néni egyik este azt mondja a férjének: 

- Képzeld, már csak 150 N a súlyom! 

- Hol, a Holdon? – kérdezi gyanakodva a férj. 

- Hát, igen, sajnos. – válaszolja szomorúan Erzsike néni. 

Hány kilogrammos Erzsike néni, ha a Holdon mért gravitációs gyorsulás értéke hatoda a földiének? 

        (3 pont) 

 

4. Egy játékpuskában 22 cm hosszú, 60 N/m rugóállandójú rugó található, 

amelyet a kilövés előtt a felére nyomunk össze. Kilövéskor  mekkora 

sebességgel hagyja el a vízszintesen tartott puska csövét a 6 g tömegű 

gumigolyó, ha a súrlódásoktól eltekintünk?              (4 pont) 


