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TESZTFELADATOK 

 

A következő feladatok bevezető mondatai után három-három állítást közlünk. Állapítsd meg, 

hogy melyik az igaz és melyik a hamis állítás. Ha igaznak (helyesnek) ítéled meg valamelyik 

választ, akkor írj az állítás előtti pontsorra I betűt, ha pedig hamisnak (hibásnak) gondolod, 

akkor írj a pontsorra H betűt! Minden jó válasz egy-egy pontot ér. Így – hibátlan megoldás 

esetén – a 7 kérdésre adott válaszaiddal összesen 21 pontot érhetsz el.  

 

 

1. Lakott területen a megengedett haladási sebesség legfeljebb 50  km / h.  A játszótér 
melletti utcában sebesség-korlátozó táblát is kihelyeztek. Melyik jármű közlekedik 
szabályosan a játszótér melletti  utcában, ha a táblán látható felirat szerint itt a megengedett 

sebesség legfeljebb 30 km/h lehet? 

......Segédmotoros, aki 10 m-t halad minden másodper cben 

......Egy piros autó, amely 0,4 km/min-es sebességgel halad. 

......Egy kék autó, amely  8 m/s  sebességgel halad. 

 

 

2. Három golyó – egy piros, egy kék és egy zöld – minden szempontból ugyanolyan, csak a 

színükben különböznek. Mindhárom a padlótól számított 1,5 m magasból, de különböző 

úton jut a padlóra. A piros golyó egy 30°-os, a kék egy 60°-os lejtőn gurul le, míg a zöld 

szabadon esik. Mindhárom esetben eltekinthetünk mind a súrlódástól, mind a 

közegellenállástól. 

……A piros golyó ér a legkésőbb a padlóra. 

……Mindhárom golyó azonos sebességgel ér a padlóra. 

……A zöld golyó sebessége lesz a legnagyobb a talajra érkezéskor. 

 

 

3. A 45 kg tömegű István és az 50 kg tömegű Lajos beszélgetnek. De egyikük se mond 

mindig igazat. Egy közös tulajdonságuk van: mindkettőjük cipőjének talajjal érintkező 

felülete 200 cm
2
. A jég, ahová csúszkálni indultak legfeljebb 20 kPa nyomást bír el. 

 

……István: Amelyikünknek kisebb a súlya a másiknál, az rámehet a jégre. 

……Lajos: Mindketten rámehetünk, mert a cipőnk talpfelülete egyenlő. 

……István: Ha a cipőtalpam 250 cm
2
 nagyságú volna, rámehetnék a jégre. 

 



4.  Az alábbi grafikon egy, az ernyővel együtt 80 kg tömegű ejtőernyős függőleges irányú 

sebességének változását szemlélteti a kiugrás után eltelt 18 másodpercben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……Az ejtőernyős két másodpercig szabadon esett. 

……Az ejtőernyős 97,5 métert tett meg egyenletes mozgással. 

……Az ejtőernyős három másodpercig súlytalan volt. 

 

5. Az alábbi jelenségek közül melyek idézhetők elő  420 kJ energia felhasználásával?  

Lo,cukor = 60 
kg

kJ
  cvíz = 4,2 

Ckg

kJ


   Lf,ólom = 880 

kg

kJ
 

……Felolvasztható 7 kg olvadásponton levő cukor.  

……Elforralható 0,5 kg tömegű, forrásponton levő ólom.   

……2 kg tömegű, 50 °C hőmérsékletű víz forráspontjáig melegíthető.  

  

 

 

6. Az alábbi ábrán egy feszültségmérő műszer látható. Ez az eszköz több 

feszültségtartományban is használható, a csatlakozási lehetőségek különböző 

méréshatárokat jelentenek. 

 

……Ha a méréshatár 24 V, akkor a mért feszültség 8 V. 

……Ha a méréshatár 12 V, akkor a mért feszültség 2 V. 

…… Ha a méréshatár 480 V, akkor a mért feszültség 160 V. 

 

 

 



7. Három azonos elektromos adatokkal rendelkező izzó és ugyanaz az áramforrás, az ábrák 

szerint, négy különböző módon van áramkörbe iktatva. Melyik állítás igaz és melyik 

hamis, ha mindegyik esetben károsodás nélkül működnek az izzók? 

1. 2. 3. 4. 

 

                

......Az izzók az első esetben világítanak legerősebben. 

......A 2. esetben az izzók ugyanúgy világítanak, mint a 3. esetben. 

......Mindhárom izzó a 4. esetben világít legfényesebben. 

 

A következő 7 feladatban válaszd ki és karikázd be a helyesnek ítélt válasz betűjelét!  

Ügyelj arra, hogy a jelölésed egyértelmű legyen! Ha utólag javítani akarod a válaszodat, 

a már bekarikázott jelet egy vonallal húzd át, és csak ezután jelöld be az utólag 

helyesnek gondolt választ! Ha ugyanis két, vagy több betűjelet karikázol be, az adott 

feladatra nem kaphatsz pontot. A helyes válasz minden feladatban két-két pontot ér.  

 

8. Egy üzemképtelenné vált autóbuszt a műhelykocsi vonóhoroggal vontat egyenes úton, 

változatlan sebességgel. Az autóbuszra a vontató műhelykocsi 18 000 N, a gravitációs 

mező pedig 122 000 N nagyságú erőhatást fejt ki. Mekkora a buszt érő összes erőhatás 

eredőjének nagysága? 

a) 18 000 N 

b) 140 000 N 

c) 0 N 

 

9. Könnyű csigákra m=20 kg tömegű terhet függesztettünk fel: egyszer úgy, hogy a terhet a 

mozgócsigára akasztották, egyszer pedig úgy, hogy az állócsigán átvetett kötél végére 

kötötték. 

Melyik válaszlehetőség adja meg helyesen a teher egyensúlyban tartásához szükséges erő 

nagyságát a két esetben? 

 

a) F1= 100 N és F2= 200 N.  

b) F1= 100 N és F2= 400 N. 

c) F1= 200 N és F2= 100 N. 

  

 



10. Az ábrán szereplő kapcsolásban A3 ampermérő 0,3 A-es áramerősséget jelez. Mekkora 

áramerősség olvasható le az A1 és A2 ampermérőről? 

 

a) A2 ampermérő 0,3 A,  A1 ampermérő 0,6 A. 

b) A2 ampermérő 0,1 A,  A1 ampermérő 0,4 A. 

c) A2 ampermérő 0,9 A,  A1 ampermérő 1,2 A. 

 

11. Melyik mérőműszert hová kell kapcsolni, az áramkörben, 

ha az izzó ellenállását szeretnénk meghatározni? 

 

a) A hely feszültségmérő, B hely áramerősség mérő. 

b) B hely feszültségmérő, A hely áramerősség mérő. 

c) A műszerek helyzete közömbös. 

 

12. Arkhimédész után több legendás mondás maradt ránk. Melyik az, amely az 

értelmének nyiladozásához és halálához egyaránt kötődik? 

 

a) Heuréka! Megtaláltam! 

b) Ne zavard a köreimet! 

c) Adjatok egy fix pontot a Földön kívül és én kimozdítom a helyéről a Földet! 

 

 

 

13. Mivel vált híressé Evangelista Torricelli?   

a) Hőmérőt készített.  

b) Barométert készített. 

c) Ejtési kísérleteket végzett.  

 

 

 

14. A képen látható fizikus 1696-ban az állami pénzverde főfelügyelője, majd 1699-ben 

igazgatója lett. Ki ő?  

a) Galilei.     

b) Kepler. 

c) Newton. 

 

 

 

 

 

 

 



1.Feladat 

Az autóúton egymás mellett halad el egy autóbusz 72 
𝑘𝑚

ℎ
 és egy személygépkocsi 25

𝑚

𝑠
 

sebességgel. Milyen távol lesznek egymástól 20 perc múlva?   8 pont 

2. Feladat 

Egy túrós palacsinta energiatartalma 400 kJ. Milyen magasra jut fel egy 56 kg tömegű fiú  

3 db túrós palacsinta elfogyasztásával nyert energia felhasználásával, ha az emberi 

szervezetben a tápanyag elégetésének hatásfoka 35 %?     8 pont 

3. Feladat 

a) Mekkora az ábra szerinti kapcsolásban az 50 Ω ellenálláson mérhető feszültség a K 

kapcsoló nyitott állásában? Mekkora az áramerősség? 

b) A kapcsoló zárt állása esetén mekkora feszültség jut az 50 Ω-os ellenállásra? 

Rajzold be a műszer mutatóját ebben az esetben mért értéknek megfelelően! 

 

 

 

 

 

12 pont 

 

4. Feladat 

Az ábrán látható négy kocka mindegyike 500 kg tömegű. Kettő fenyőfából, kettő pedig 

ólomüvegből készült. Az egyik ábrán a fenyőfából készült kocka van alul, a másikon 

pedig az ólomüvegből készült kocka. 

 

A második esetben 30 000 Pa-lal nagyobb nyomást fejtenek ki a kockák a padlóra.  

A fenyőfa sűrűsége 0,5 g / cm
3
. Mekkora nyomást fejtenek ki a kockapárok a padlóra és 

mekkora az ólomüveg sűrűssége?        12 pont 



Kísérlet 

Eszközök:  ampermérő  
voltmérő 
3 izzó 
zsebtelep 
vezetékek 

Állítsd össze a kapcsolási rajzon található áramkört, majd olvasd le az első izzón áthaladó 

áramerősség értékét!  I1 = ______________ 

 

Voltmérő segítségével mérd meg az első izzó kivezetései közötti feszültséget is. 

 U1 = ________________ 

Egészítsd ki a kapcsolási rajzot a voltmérő megfelelő helyre való beiktatásával.   

Számítsd ki az első izzó ellenállását és teljesítményét! 

 

 

 

           10 pont 

 

 

 

 



A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér.  

A megfejtés + 1 pont. 

Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért. 

 

 

 

KERESZTREJTVÉNY 

 

      1.              

2.                    

    3.                

      4.              

        5.            

     6.               

    .    7            

        8.            

    9.                

        10            

      11              

     12               

       13             

   14                 

                    

 

 

 

 

1. A nyomás mértékegysége. 

2. Elektromos állapot kimutatására alkalmas eszköz.  

3. Róla nevezték el a hőmérséklet egyik mértékegységét. 

4. Az a hőmérséklet ahol a folyékony anyag szilárd halmazállapotúvá válik. 

5. Mértékegysége az Ohm. 

6. Angol fizikus, akit 1705-ben az uralkodó lovaggá ütött. 

7. Ő találta fel a szénszálas izzólámpát. 

8. Ezt teszi a test a folyadékban, ha sűrűsége megegyezik a folyadék sűrűségével. 

9. Ilyen típusú egyszerű gép az ék. 

10. Az áramerősség mértékegysége. 

11. Fizikai mennyiség, amelynek a jele W. 

12. Ilyen berendezés az izzó, elektromos csengő. 

13. A gőzgép feltalálója. 

14. Ilyen a neutron töltése. 

 

 

Megfejtés: 

              

 


