
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. Az atom egyik alkotórésze. 

2. A fogyasztók azon kapcsolása, amikor egymástól függetlenül működtethetők 

3. A nyomás mértékegysége. 

4. Róla nevezték el a hőmérséklet egyik mértékegységét. 

5. Itt működik atomerőmű hazánkban. 

6. Ilyen berendezés az izzó, elektromos csengő. 

7. A folyadékok azon tulajdonsága, hogy önmaguktól keverednek.  

8. Az ellenállás mértékegysége. 

9. A légnyomást mérik vele 

10. Tengely körül elforgatható merev rúd. 

11. Kis, belső átmérőjű cső. 

12. A test tehetetlenségét jellemző mennyiség. 

13. Az erő mértékegysége. 

14. Olasz fizikus, ő mérte meg a levegő nyomását először. 

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.Két különböző ellenállású fogyasztót párhuzamosan kapcsolunk ugyanabba az áramkörbe. 

Mekkora az eredő ellenállás értéke? 

…... A két fogyasztó ellenállás értékei közé esik. 

..….A nagyobb ellenállású fogyasztó ellenállásánál 

nagyobb lesz. 

…... Kisebb, mint a kisebb ellenállású fogyasztó

 

 

2. Szobahőmérsékletű vascső hőmérsékletét 150 K-nel növeljük.  

…...A vascső térfogata növekszik, a cső belső átmérője csökken. 

…...A vascső hossza, külső átmérője és belső átmérője is növekszik 

 …...A vascső hossza csökken, belső átmérője növekszik 

3. Egy motoros 20 perc alatt 18 km-es utat tett meg. Ez azt jelenti, hogy 

…...A motoros 0,20 óra alatt tette meg a 18 km-es utat 

 …...A motoros átlagsebessége 54 km/h; 

…...A motoros sebessége 15 m/s 

 

4. Ugyanakkora tömegű alumínium és ólomhengert vízbe merítünk úgy, hogy a fedőlapjaik 

azonos mélységben legyenek.  

…...Az ólomhengerre nagyobb felhajtóerő hat, mert annak nagyobb a sűrűsége. 

…...Az alumínium hengerre nagyobb felhajtóerő hat, mert nagyobb a térfogata. 

…...Mindkettőre ugyanakkora felhajtóerő hat, mert azonos mélységben vannak. 

 

 



5. A fazékban levő vizet átöntjük a lábosba.  

…...A lábos aljára ható hidrosztatikai 

nyomás kisebb, mint a fazék aljára ható 

hidrosztatikai nyomás.  

…...A víz súlya a lábosban nagyobb, mint 

a fazékban.  

…...A lábos aljára ható nyomóerő kisebb, 

mint a fazék aljára ható nyomóerő. 

 

 

 

 

6.Egy labdát sok helyen kilyukasztottunk és vízzel töltöttünk meg. A kezünkben tartva a 

labdából csordogál a víz. Utána ferdén eldobjuk. 

…...Amerre csak repül, csöpög belőle a víz. 

…...Sokkal erősebbé válik a víz folyása, mert megnő a víz sebessége. 

…...A víz csorgása megszűnik, mert az eldobott labdában lévő víznek nincs súlya. 

 

 

7. Egy erőmérőre felfüggesztett szilárd testet folyadékba merítünk. Ilyenkor… 

…...az erőmérő által mutatott érték függ a test térfogatától. 

…...az erőmérő által mutatott érték függ a folyadék sűrűségétől. 

…...az erőmérő kisebb értéket mutat, mint a levegőben.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.Melyik grafikon mutatja a megállás nélkül mozgó test mozgását? 
 

 
a) A. 

b) B. 

c) C. 

d) D. 

 

2. Áramkört létesítünk egy R ellenállásból és egy 3 V-os telepből. Melyik I áramerősség és R 

ellenállás értékek tartoznak össze? 

a) 1,5 A; 1,5 Ω 

b) 1,5 A; 2 Ω  

c) 6 A; 2 Ω  

d) 4 A; 12 Ω. 

 

3. A 40 kg tömegű Gergő a mérleghinta tengelyétől 1,6 m-re ül. Hova üljön a hinta 

tengelyéhez képest a 300 N súlyú Sanyi, hogy egyensúlyban legyen a két gyerek a hintán?  

a) Ugyanolyan távol, mint Gergő.  

b) Közelebb, mint Gergő. 

c) Távolabb, mint Gergő.   

 

 

 

 



4. Egy toronydaru az ábra szerinti, változó nagyságú sebességgel emelte a terhet.  

Milyen magasra emelte?  

a) 40 m 

b) 30 m 

c) 15 m 

 

5. A termoszban levő 0 °C-os vízbe 0 °C-os jeget dobunk. Mi történik? 

a) halmazállapot változás;  

b) hőmérséklet-változás; 

c) folyadékszint emelkedés; 

d) nem tapasztalunk változást. 

 

6.  Télen villanyvezetéket szerelnek fel a szabadban. Melyik válasz helyes? 

a)  Kissé feszesre kell szerelni, mert hőmérséklet emelkedéskor még lazul. 

b)  Lazára kell szerelni, mert nyáron úgyis összehúzódik. 

c)  Feszesre kell szerelni, hogy minél kevesebb anyagot  használjanak fel. 

 

 

7. A kapcsolási rajz áramkörében melyik kapcsolót kell zárni, hogy csak az 1. számú csengő 

működjön? 

a) csak a K1 jelű kapcsolót 

b) a K1 és K3 jelű kapcsolót 

c) a K3 jelű kapcsolót 

 
  

 

 



 

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: 

Egyenes országút egy meghatározott pontján egymás mellett halad el egy személygépkocsi és 

egy tehergépkocsi. A tehergépkocsi sebessége 60 km/h, a személygépkocsié 25 m/s.  

Milyen messze lesznek egymástól 12 perc múlva? Készíts rajzot! 

7 pont 

 

2. Feladat: 

Mennyi idő alatt emeli fel egy 30 kW teljesítményű gép 16 m mélyről a 6  t tömegű terhet? 

7 pont 

3. Feladat: 

Egy épület alapját 400 000 Pa nyomásra méretezték.  

Falazata 12 m hosszú, 45 cm széles, 22 m magas. A téglasűrűsége1,5 g/cm
3
.  

Kibírja-e az alap a fal nyomását? 

8 pont 

4. Feladat: 

A mellékelt kapcsolásban R1 = 20 Ω, R2 = 50 Ω és R3 = 30 Ω. Mekkora erősségű áramot jelez 

az ampermérő, ha a 20 Ω ellenállású fogyasztó által felvett teljesítmény 12,8 W? 

       8 pont 

 



Kísérlet 

Eszközök:  ampermérő  
voltmérő 
3 izzó 
zsebtelep 
vezetékek 
 

Állíts össze áramkört, melyben a 3 izzó közül 2 sorosan van kötve, a harmadik pedig velük 

párhuzamosan.  

Készítsd el a kapcsolási rajzot is!  

 

 

 

 

 

 

Mérd meg az áramerősséget abban az ágban, ahol egy izzó van! 

I = 

 

Mérd meg a feszültséget is az izzó kivezetései között!  

U = 

 

Egészítsd ki a kapcsolási rajzot egy ampermérő és voltmérő beiktatásával, amely a harmadik 

izzón (amelyik párhuzamosan van kötve a másik kettővel) méri az áramerősséget és a 

feszültséget! 

Számítsd ki ennek az izzónak az ellenállását és teljesítményét! 

R = 

 

P = 

 

10 pont 

 


