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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.  

 

3. FELADAT  

Oldd meg a következő feladatokat: 

3/1.) Az Élesdet Nagyváraddal összekötő műúton javítási munkálatok miatt sebességkorlátozásokat 

vezettek be, a következők szerint:  

 az első szakaszon, melynek hossza az össztávolság hatod része, a megengedett legnagyobb 

sebesség 80 km/h 

  a második szakaszon, amely az össztávolság negyed része a legnagyobb sebesség 20 km/h 

  a harmadik szakaszon, mely az össztávolság harmad része a legnagyobb sebesség 40 km/h, míg 

az utolsó szakaszon ismét 20 km/h. 

 Számítsd ki egy gépkocsi által elérhető legnagyobb átlagsebesség értékét az Élesd-Nagyvárad 

útvonalon, ha betartja a sebességkorlátozásokat.                                                                             (10 p) 

 

3/2.) Egy F = 100N nagyságú erőt két, egymásra merőleges irány mentén bontottunk fel. Az egyik irány 

mentén az összetevő F1 = 60N nagyságú. Mekkora a másik összetevő nagysága ?                                (5 p)   

 

3/3.)   Egy tűzfal bevakolásához 2500 kg/m3 sűrűségű maltert használnak. A maltert egy fedél nélküli, V1 

= 1 m3 belső térfogatú és 0,5 cm falvastagságú, kocka alakú konténerből merik, amelyet egy nyújtatlan 

állapotában ℓo = 1 m hosszúságú függőleges helyzetű rugós szerkezet segítségével lehet emelni a kívánt 

magasságba. Az üres konténer tömege 100 kg.  

1. Számítsd ki a konténer anyagának sűrűségét. 

2. Az üres konténer egyenletes emelésekor a rugós szerkezet megnyúlása Δℓ=2 cm. Számítsd ki a rugós 

szerkezet rugalmassági állandóját. 

3. A földtől 1 m magasságra felemelt konténert megtöltik malterrel. Töltés során a malter egyenletesen 

folyik a konténerbe, és minden percben 3m 2,0 térfogatú malter folyik bele.  Mennyi idő alatt telik meg a 

konténer? Ábrázold grafikusan a rugós szerkezet hosszát (méterben kifejezve) az idő függvényében 

(percben kifejezve) a konténer megtöltésének teljes időtartamára.            (10 p)   

 

 

 

 


