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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. Ezt a feladatlapot megtarthatod. 

1. Feladat:  

A 108 
𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel mozgó vonatban ülő utas 37 villanyoszlopot számolt meg 1 perc alatt a 

sínek mentén. Mekkora a távolság két szomszédos oszlop között? (Az oszlopok azonos 

távolságra vannak egymástól)         

5 pont 

2. Feladat:  

Egy 2,5 dm
3
 térfogatú fahasábot 15 N 

erővel tudunk a víz alá nyomni. Mekkora a 

fa sűrűsége? A víz sűrűsége 1 kg/dm
3
. 

 

5 pont 

3. Feladat: 

Két 50 Ω és 10 Ω ellenállású fogyasztót sorosan kapcsolunk egy 24 V –os áramforrásra.  

Számítsd ki a fogyasztók teljesítményét? Készíts kapcsolási rajzot! 

9 pont 

 

4. Feladat:  

Egy téglalap alakú 1,2 m hosszú, 60 cm széles asztallap 500 kg/m
3
 sűrűségű fenyőfából 

készült. 

a) Mekkora az asztallap tömege, ha vastagsága 3 cm? 

b) Mennyi munkát végzünk, ha a padlóról felemelve, a 0,8 m magas lábazatra helyezzük 

az asztallapot? 

c) Hányszor akkora nyomást fejt ki a padlóra a kész asztal, mint a padlón fekvő asztallap, 

ha a lábak 5 cm –es alapélű négyzetes oszlopok, együttes tömegük 3,8 kg és az 

asztallap alátámasztására alkalmas 1 kg tömegű kerethez vannak rögzítve? 

11 pont 



KERESZTREJTVÉNY 

 

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér.  
A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért. 

     1.                

     2.                

    3.                 

       4.              

      5.               

    6.                 

   7.                  

       8.              

   9.                  

    10.                 

 11.                    

      12.               

                     

14.                     

  

1. Zsebtelepből, izzóból, kapcsolóból és vezetékből állítjuk össze. 

2. Az egységnyi idő alatt bekövetkező energiaváltozás, vagy munkavégzést megadó 

mennyiség. 

3. Áramkör összeállításánál ezt használjuk áramforrásként. 

4. Mozgásállapot változást okozó hatás. 

5. Feszültség átalakító berendezés. 

6. A feszültség mértékegysége. 

7. A vezető keresztmetszetén másodpercenként átáramlott töltések számát mutatja meg 

ez a mennyiség. 

8. Ezen a jelenségen alapul a transzformátor működése. 

9. A fogyasztók azon tulajdonsága, hogy akadályozzák az elektronok mozgását. 

10. Itt működik atomerőmű hazánkban. 

11. Ez a mennyiség jellemzi az elektromos mező munkavégzését. 

12. A váltakozó áram előállítására szolgáló berendezés. 

13. Olyan folyadék, melyben szabadon mozgó ionok vannak. 

14. Az atom egyik alkotórésze. 

 

Megfejtés: 

              

 

 



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 (a kis fekete kör elé) 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. Egy 5 m hosszú mérleghinta két végén egy 15 kg és egy 25 kg tömegű gyermek ül. 

Egyensúly eléréséhez… 

……  A mérleghintát a 15 kg-os gyerekhez közelebb kell alátámasztani. 

……  A 25 kg-os gyermektől 1,875 m-re kell alátámasztani. 

……  5 : 3 arányban kell alátámasztani. 

 

2. Vízbe merül egy 1 kg-os tömör acélgolyó és egy ugyanakkora tömegű acéllemez.  

……  A lemeznek nagyobb a felülete, ezért a lemeznél nagyobb a felhajtóerő, mint a 

golyónál.  

……   A két test térfogata egyenlő, ezért ugyanakkora a felhajtóerő mindkettőnél.  

……   A golyó mélyebbre merülhet a vízben, mint a lemez, így a golyónál nagyobb a 

felhajtóerő. 

 

3. A fékpedál benyomásakor világít a két féklámpa. Ha az egyik izzó kiég, a másik tovább 

világít.  

…… A két izzólámpa párhuzamos kapcsolásban van.  

…… A két izzólámpa kivezetései között ugyanakkora feszültség mérhető. 

…… Ha az egyik izzó kiég, akkor a felére csökken a másik izzón áthaladó áram erőssége.  

 

4. Két különböző ellenállású fogyasztót párhuzamosan kapcsoltunk ugyanabba az áramkörbe. 

Mekkora az eredő ellenállás értéke?  

…… A két fogyasztó ellenállás értékei közé esik.  

…… Nagyobb, mintha a két fogyasztót sorosan kapcsoltuk volna az áramkörbe. 

…… Kisebb, mint a kisebb ellenállású fogyasztó ellenállása.  

 



5. A szurikáta rendkívül kíváncsi, négylábú állat. Gyakran két hátsó lábára állva figyeli 

környezetét. Ilyenkor… 

…… Fele akkora nyomást gyakorol a talajra, mint négy 

lábon állva. 

…… A súlya ugyanakkora marad, tehát ugyanakkora 

erővel hat a talajra, mint a talaj a talpaira, ezért a nyomás is 

ugyanakkora marad, mint négy lábon állva. 

…… Nagyobb nyomást gyakorol a talajra, mint négy 

lábon állva. 

 

 

6. Egy űrhajós a Holdon járva kísérleteket végzett. Azonos magasságból egyszerre ejtett le 

egy papírlapot, egy kődarabot és egy fadarabot. Mit tapasztalhatott az űrhajós?  

……  Legkésőbb a papírlap érkezik a Hold felszínére, mert annak legkisebb a tömege.  

……  Mindegyik egyszerre érkezik a Hold felszínére.  

……  A kődarab érkezik le leghamarabb, mert a Holdon is van gravitációs mező és az a 

három elejtett test közül, a kőre hat a legnagyobb erővel.  

 

7. Az egyenlőkarú mérleg egyensúlyban van, amikor a serpenyőibe 80-80 cm
3
 vízzel töltve 

egy-egy főzőpoharat helyezünk. Az egyik főzőpohárban lévő vizet kicseréljük 80 cm
3
 olajra 

és visszatesszük azt előző helyére, a mérlegre. Ezek után: 

……  A víz felőli oldal lesüllyed.  

……  A mérleg egyensúlyban marad. 

……  Az olaj felőli oldal megemelkedik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 utól ag 

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. Mekkora sebességgel mozgott egyenletesen a 

 test a grafikon alapján? 

 

A) v = 35
m

s
  B) v = 20 

m

s
 

 

C) v = 17,5
m

s
  D) v = 14

m

s
 

 

2. Egy matróz a hajó oldalán leeresztett kötélhágcsó alsó fokán állva a hajó oldalát festi. 

A kötélhágcsó alsó foka a víz felszínétől 30 cm-re van. A fokok távolsága 20 cm. 

Áradáskor a víz 85 cm-t emelkedik. Hány lépcsőfokot kell a matróznak feljebb 

mennie, ha áradáskor sem akar vizes lenni?                         

A) Kettőt        B) Négyet           C) Egyet sem       D) Legalább hármat 

 

3. Melyik esetben ad le energiát a test a környezetének? 

A) a víz párolgásakor 

B) a zsír dermedésekor 

C) a vas olvadásakor 

D) a jód szublimációjakor 

 

4.Mekkora erővel nyomja a lift padlóját a 70 kg tömegű ember, amikor a lift 2 m/s
2
 

gyorsulással a földszintről felfelé indul? 

 

A)  560 N  B)  700 N  C)  840 N  D) 0 N 

 

 



5. Hasonlítsd össze a jelölt pontok közötti ellenállásokat!  

A relációk közül melyik nem helyes? 

A) RCD=REF.  

B) RAB<RCD. 

C) RAB>REF. 

D) RCD>REF. 

 

6. A következő állítások a kapcsolási rajz szerinti áramkörre vonatkoznak. Melyik állítás 

hamis? 

A) A kapcsolók nyitott állása esetén egyik 

fogyasztó sem működik. 

B) Mindkét kapcsoló zárt állása esetén az izzók 

párhuzamosan vannak kapcsolva. 

C) A K1 nyitott, a K2 zárt állása esetén két izzón 

halad át áram. 

D) A K2 nyitott, a K1 zárt állása esetén egy izzón 

halad át áram. 

 

 

 

7. Egy fémhuzal darabot eredeti hosszának kétszeresére nyújtottunk, úgy, hogy 

keresztmetszete mindenhol egyenlő lett, és közben a hőmérséklete nem változott. 

Nyújtás után a fémhuzal ellenállása az eredetihez képest: 

A) Feleakkora lett. 

B) Ugyanakkora maradt. 

C) Kétszeresére nőtt. 

D) Négyszeresére nőtt. 



Kísérlet 

 

Eszközök:    

ampermérő  

voltmérő 

2 izzó 

zsebtelep 

vezetékek 

 

1. Állíts össze áramkört, melyben fogyasztóként csak a színes izzót használod! 

Méréseket végezve határozd meg a színes izzó ellenállását!  

Készítsd el a kapcsolási rajzot is!  

 

2.  Egészítsd ki az áramkört a másik izzó beiktatásával úgy, hogy a színes izzóra jutó 

feszültség megváltozzon! Készíts így is egy kapcsolási rajzot! Mérd meg az 

áramerősséget és az izzókra jutó feszültséget is külön –külön! 

 


