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Név:   …………………………………………… 

Iskola: …………………………………………… 

……………………………………………. 

 

1. Mit vagy kit jelentenek az alábbi anagrammák: (A nagybetűvel írtak neveket 

takarnak.)           (5 pont) 

oltalmaz pálha 

Bögy Rogy Sarc  

Leszól Rádi 

Ansi Bent Tereli 

busóci mázli 

 

2. Egy teherlift felfelé gyorsul 1,6 m/s2 gyorsulással. Benne szállítanak egy 57 kg-os 

mosógépet.           (8 pont) 

a. Mekkora a súlya?  

 

Mielőtt az emeletre érkezik, a lift lassítani kezd ugyancsak 1,6 m/s2 gyorsulással. 

b. Mennyi ekkor a súlya?  

c. Mennyi lenne a mosógép súlya, ha a lift kötele elszakadna és a lift szabadon esne 

lefelé?  

d. Hogyan változott a tömege a feladat során? 

 

3. Egy kísérletben vízszintesen húznak egy kiskocsit különböző erővel, és a 

gyorsulását vizsgálják. 42 N húzóerő mellett a kiskocsi 1 m/s2-tel gyorsul, 66 N 

húzóerővel 3 m/s2-tel.         (6 pont) 

a. Mennyi a kocsi tömege?  

b. Mennyi a súrlódási erő értéke?  

  



 

 

4. A 60 kg tömegű Karcsi költözéskor egy 15 kg tömegű dobozát vitte fel a 9 m 

magas 3. emeletre a lépcsőn.        (4 pont) 

a. Mi lehet itt a hasznos munka?  

b. Mekkora a munkavégzés hatásfoka?  

 

5. A kockagyárban 2 mm vastag rézlemezből készítenek olyan kockákat, miknek a 

belsejében éppen 8 cm3 üres hely található.     (6 pont) 

a) Hány cm3 rézből készül egyetlen kocka? 

b) Milyen nehéz egy kocka? 

c) Mennyi a kocka sűrűsége? 

 

6. 50 cm magas, henger alakú edényt teletöltöttünk két különböző folyadékkal, 

melyek nem keverednek/oldódnak egymással. Manométerrel különböző 

mélységekben mértük a hidrosztatikai nyomásértékeket, melyeket az alábbi 

grafikonon ábrázoltunk.        (6 pont) 

a. Készíts ábrát az elrendezésről! 

b. Milyen mélységben lehet a közeghatár? 

c. Mekkora lehet az egyes anyagok sűrűsége?  

d. Milyen anyagok lehetnek ezek? 

 

grafikon 1 
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7. Az ábrán látható, középen alátámasztott pálcára sorrendben felteszünk 4 

nehezéket. Az alábbi adatokat ismerjük: mA = 4 kg, mB = 3 kg, mC = 5 kg, mD = 2 

kg, kA = 120 cm, kB = 60 cm, kC = 70 cm. A pálca így éppen egyensúlyban van, tehát 

a jobb és baloldali forgatónyomatékok megegyeznek.           (6 pont) 

 

a) Írd fel az egyenlőséget a forgatónyomatékokra!  

b) Milyen távol van a D nehezék az alátámasztástól? (a rajz nem méretarányos) 
 

  kép1 

8. Egy libikóka 33 kg tömegű gerendáját pontatlanul rögzítették a játszótér készítői, 

és az egyik ága 173 cm, a másik 235 cm hosszú lett, emiatt nincs egyensúlyban. A 

rossz libikókának nagyon megörül Peti, aki így egyedül is tudja használni. 

            (6 pont) 

a) Hová üljön a 16 kilós fiú, hogy éppen egyensúlyban legyen? 

b) Később csatlakozik Jancsi, akivel észreveszik, hogy éppen akkor van 

egyensúlyban a libikóka, ha ketten a két végére ülnek. Milyen nehéz Jancsi? 
 

9. Felújításkor egy 7 kg-os, teli papírdobozt kötéllel húzunk végig a parkettán az 5 

m-es szoba egyik feléből az ábrán látható módon. A kötélerő nagyságát az ábrázolt 

egység segítségével tudod leolvasni. A doboz és a talaj között ható csúszási 

súrlódási együttható 0,2, azaz a nehézségi erő 20%-a.           (5 pont) 

a. Mekkora az F húzóerő munkája a dobozon a megtett út során?  

b. Mekkora munkát végez a nehézségi erő?  

c. Mekkora munkát végez a tartóerő?  

d. Mekkora munkát végez a súrlódási erő a dobozon?  

e. Mekkora a dobozra ható eredő erő munkája?  

 erő ábra 1 
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