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SZÁMÍTÁSOS FELADATOK 

A következő négy feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de minden feladat 

megoldását külön lapra írd! Csak a kiosztott, számozott lapokon dolgozhatsz. 

Az eredmény puszta közlése nem elegendő, csak a kellően indokolt megoldásokat 

értékeljük. Törekedj a megoldások áttekinthető, olvasható leírására! 

Számológépet használhatsz. 

1. Feladat 

Mennyi hő szükséges ahhoz, hogy 32 liter 22 °C- os vizet 97 °C- ra melegítsünk? 

A víz fajhője 4,2 kJ / kg°C.        6 pont 

2. Feladat 

0,2 kg tömegű, 12 literes vödörben 6 m mély kútból vizet húzunk fel fél perc alatt. 

Mekkora a végzett munka, a munkavégzés hatásfoka és a teljesítmény?  

A kötél tömege, amelyen a vödör függ elhanyagolható.    10 pont 

3.  Feladat 

Mennyi hő szabadul fel, ha a Palatinus-tó befagy?  A jégtakaró átlagos vastagsága 5 cm.  

A tó területe 32 hektár. 

A jég olvadáshője Lo= 340 kJ / kg, a jég sűrűsége 900 kg / m
3
 .   10 pont 

4. Feladat 

Az ábrán látható áramkörben a feszültségforrás feszültsége 24 V, és mindegyik fogyasztó 

ellenállása 100 Ω. Mekkora erősségű áramot mutatnak az ampermérők, ha: 

a) mindkét kapcsoló nyitva van? 

b) mindkét kapcsoló zárva van? 

c) a K1kapcsoló nyitva van, a K2 zárva?             10 pont  
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A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér.  

A megfejtés + 2 pont. 

Így összesen 12 pontot szerezhetsz a megfejtésért. 

 
 
 

KERESZTREJTVÉNY 
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1- Jele Lé.  
2. Tengely körül elforgatható merev rúd. 

3. Mértékegysége a volt. 
4. Gőzgép feltalálója. 
5. Energia mértékegysége. 
6. Időegység alatt áthaladó töltésmennyiség. 
7. Kőolajszármazék. 
8. Newton keresztneve. 

9. Testek változtató képessége. 
10. Görög természettudós- 

 
 
 
 

Megfejtés:  
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TESZTFELADATOK 

A következő 15 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.  

 

 
1. Felmelegítünk egy vasgolyót. A golyónak mely tulajdonságai nem változnak meg ennek 

következtében?  

 A) Tömege 

  B) Térfogata 

  C) Sűrűsége 

 

2. Fürdőszoba mérlegen hirtelen leguggolsz. Mit tapasztalsz a mozgás közben? 

 A) Többet mutat 

 B) Kevesebbet mutat 

 C) Nem változik, mert közben a tömeg nem változik 

 

3. Lehet-e a Marson normál edényben tojást főzni? 

 A) Csak magas hegyen 

 B) Nem 

 C) Igen, bárhol 

 

4. Egy híres fizikus ebből a toronyból is kísérletezett. Ki volt a fizikus? 

 

 

A) Newton 

B) Galilei 

C) Einstein 

 

 

 



5. Milyen töltésű lesz a dörzsöléshez használt szőrme, ha műanyagot dörzsölünk vele? 

 A) Pozitív 

 B) Negatív 

 C) Nem lesz töltése 

 

6. Mekkora az ábrán látható kapcsolás eredő ellenállása, ha R= 30 Ω? 

 

 A) 10 Ω 

 B) 90 Ω 

 C) 45 Ω 

 

7. Egy turista hétfőn 30 perc alatt, kedden 25 perc alatt ért fel a turistaházból a hegycsúcsra. 

Mikor volt nagyobb a teljesítménye?  

 A) Hétfőn. 

 B) Kedden. 

 C) Mindkét esetben azonos a teljesítmény.  

 

8. Az alábbi kapcsolási rajzon a zsebizzón áthaladó áram erőssége I1 = 0,4 A. 

Mekkora a huzalellenálláson átfolyó áram erőssége? 

  

 A) I2 = 0,2 A.   

 B)  I2 = 0,4 A. 

 C)  I2 = 0,8 A. 

 

9.  Milyen mennyiség van a grafikon x tengelyén?  

A) ellenállás   

B)teljesítmény   

C) feszültség 

 

 



10. Melyik jelenség magyarázható a szilárd  testek  hőtágulásával? 

A) Az, hogy a magas hegyekben a repedésekbe belefagyó víz megrepeszti a sziklákat. 

B) Az, hogy a száraz nyári időszakok alatt a föld megrepedezik. 

C) Az, hogy a nyári melegben felpúposodnak a villamossínek.  

 

11. Két azonos hosszúságú, azonos hőmérsékletű vashuzal ellenállását hasonlítjuk össze.  

Az első huzal keresztmetszete négyszer akkora, mint a másodiké. 

Melyik kijelentés igaz? 

  A) Az első huzal ellenállása négyszer akkora, mint a másodiké.  

 B) Az első huzal ellenállása negyede  a másodikénak. 

C) A két huzal ellenállása egyenlő nagyságú. 

 

12. Hogyan változik a műszerek által mutatott feszültség, illetve áramerősség a kapcsoló 
zárásakor? 

 A) A feszültségmérő műszer ugyanannyit mutat.   

 B) Az áramerősség-mérő műszer kisebb áramerősséget  

 jelez. 

 C) A feszültségmérő műszer kisebb feszültséget mutat. 

 

13. A képen látható úr az elektrofizikában dolgozott. Ki a fizikus?  

  

 

A) Coulomb 

B) Ohm 

C) Faraday 

 

 

 

 

 

 



 

               K1           K2 

14. A képen látható úr hőmérsékleti skálát adott a világnak, melyiket?    

 

 

A) Celsius skála 

B) Fahrenheit skála 

C) Kelvin skála 

 

 

 

 

 

 

15. Melyik állítás igaz? 
       1.           2.            3. 

 
                                                                             
 
 

 
 
 
A) Ha mindkét kapcsoló zárva van, mindhárom lámpa világít. 

B) Ha a K1 nyitva van, a K2 pedig zárva, akkor a 2. és a 3. izzó világít.  

C) Ha a K1 zárva van, K2 pedig nyitva, akkor a 2. és 3. izzó világít. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Versenyző sorszáma: ………… 

Kísérlet 

Eszközök:  ampermérő  
voltmérő 
2 izzó 
zsebtelep 
vezetékek 
 

Állíts össze áramkört, amelyben a két izzó sorosan van kapcsolva!  

Mérd meg az áramkörben folyó áram erősségét és a két izzó kivezetései közti feszültséget 
külön- külön!  

Készíts kapcsolási rajzot az áramkörről! 

A mérési adataidat felhasználva, számítsd ki a fehér és a színes izzó ellenállását, 
teljesítményét! 

Mekkora egyetlen ellenállással kellene helyettesíteni a két izzót, hogy változatlan feszültség 
forrás mellett az áramerősség ne változzon meg? 

           12 pont 

 


