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Döntő 

1. kategória 

1.D.1. Az idei tavasz első napján néhol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb volt. Többfelé 

havazott. Az udvaron felejtett 12,5 cm2 belső alapterületű egyenes henger alakú üvegbe 25 

cm porhó hullott. Ezután viszont melegedés kezdődött és a hét végén helyenként plusz 9 

fok is volt.  

a) Mekkora nyomást gyakorol az üvegben keletkezett víz a pohár aljára? 

b) Milyen magas olajoszlop hidrosztatikai nyomásával egyenlő a víz által kifejtett nyomás?  

A víz sűrűsége 1 
g

cm3
,   g = 9,81 

m

s2
,  a olaj sűrűsége 0,8 

g

cm3
, a porhó sűrűsége 50 

kg

m3
. 

1.D.2. Válassz a két feladat közül! Az a) feladat 6 pontot, a b) feladat 10 pontot ér. Csak az általad 

választottat értékeljük.  

a) Peti a nagypapától kapott 540 g tömegű, 2700 
kg

m3  sűrűségű alumínium golyót 

erőmérőre akasztva ismeretlen sűrűségű folyadékba lógatta. Ekkor a tartóerő 3,8 N.  

Mennyi a folyadék sűrűsége? (g ≈ 10 
m

s2 ) 

b) Peti a nagypapától kapott 2700 
kg

m3  sűrűségű alumínium golyót erőmérőre akasztva 

ismeretlen sűrűségű folyadékba lógatta. Ekkor a tartóerő 6 N. A folyadékot tartalmazó 

edény egy mérlegen van, ami a golyó bemerülése után 250 g-mal többet mutat. 

Mennyi a folyadék sűrűsége és mennyi a golyó tömege? (g ≈ 10 
m

s2 ) 

1.D.3. A TAKTA-IC-nek a Debrecen – Budapest közötti 221 km-es távolság megtételéhez 2 óra 45 

percre van szüksége. Tegyük fel, hogy a vonat az egyes megállóhelyek közötti távolságokat 

is a teljes útszakaszra vonatkozó átlagsebességgel teszi meg. 

a) Mennyi idő alatt érünk a Debrecentől 121 km-re lévő Szolnok állomásra? 

b) Egy pénteki napon a vonat Szolnokig 6 perces késéssel érkezett meg. Mekkora 

átlagsebességgel kell a vonatnak a hátralevő utat megtennie, hogy a késést behozza? 

1.D.4. Egy 15 cm sugarú kör egyik pontjáról Hugó a hangya a kör kerülete mentén, 1s alatt 1cm-t 

haladva elindul. Hugó szervezete 10 perces mozgás során 0,008 mg cukrot használ fel. 

a) Mennyi cukrot használ fel mozgása során Hugó, amíg a kör átellenes pontjához ér? 

b) Ha Hugó szervezete csak negyedrészét hasznosítja a cukor lebontásakor (elégetésekor) 

keletkezett hőenergiának, hány joule energia ez? A cukor égéshője 33400 
kJ

kg
. 

c) Mekkora Hugó teljesítménye? 
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Döntő 

1.D.5. Egy 60 kg tömegű terhet Kati és Peti egy rúd segítségével emelnek meg úgy, hogy Kati a 

rúd baloldali végénél, Peti a rúd másik végénél emeli a terhet. A teher a rúd egyik végétől 

háromszor olyan távolságra van a rúdra felfüggesztve, mint a másiktól. Mekkora erőt kell a 

teher felemeléséhez Katinak és Petinek a rúd végére kifejteni? (g = 10  
m

s2) 
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2. kategória 

2.D.1. A folyóra merőlegesen hidat építettek két város között. Kati, hogy átjusson a túlsó partra, a 

folyó partjával párhuzamosan a hídig, a 600 m-es egyenes úton, 1,5 
m

s
 nagyságú, a 0,24 km 

hosszúságú hídon pedig 
2

3
 
m

s
nagyságú sebességgel haladt. 

a) Mennyi idő alatt jutott át Kati a túlsó partra? 

b) Mekkora a teljes útra vonatkozó átlagsebessége? 

2.D.2. Számjelzéses mérlegen vízzel félig töltött pohár áll. A mérleg kijelzőjén 241 grammot 

olvashatunk le. 71,4 g cinkből és 89,6 g rézből sárgaréz golyót öntünk, amit cérnaszálon a 

vízbe lógatunk anélkül, hogy az a pohár falát érintené.  

a) Hány grammot mutat most a mérleg kijelzője? 

b) Mekkora felhajtóerő hat a golyóra? 

c) Mit mutat a kijelző akkor, amikor a golyót leengedjük a pohár aljára, s a fonalat 

elengedjük? 

𝜌cink = 7,14
g

cm3,      𝜌réz = 8,96
g

cm3,          𝜌víz = 1
g

cm3 

2.D.3. Egy 90 kg tömegű ejtőernyős UT–15 típusú 

ejtőernyővel gyakorol. Energiája kiugráskor 1080 

kJ. A földet érésig energiájának 99,874 százaléka 

fordítódott a közegellenállásra.  

a) Milyen magasról ugrott ki az ejtőernyős? 

b) Mekkora sebességgel ért földet? (g ≈ 10 
m

s2 ) 

 

2.D.4.  R1=3 Ω és R2=6 Ω ellenállásokat párhuzamosan kapcsoljuk, és I=12 A erősségű áramot 

vezetünk rájuk.  

a) Mekkora az R1 ellenálláson átfolyó áram? 

b) Mekkora az áramkör összteljesítménye? 

c) Az R2 ellenállásra bekötünk egy voltmérőt, amit 25 V méréshatárra és egy ampermérőt, 

amit 5 A méréshatárra állítunk. Mindkét skálán 50 skálarész van. Hányadik beosztásra 

mutatnak a mérőműszerek mutatói? 

2.D.5. A 670 
kJ

kg∙℃ 
 fajhőjű, 430g tömegű, 32℃ hőmérsékletű pohárba 4000 

kJ

kg∙℃ 
 fajhőjű 200 g 

tömegű 9℃ hőmérsékletű üdítőt öntünk. Mikor 2 óra elteltével megisszuk, az üdítő 

hőmérséklete 18℃. Mennyi a környezet által átadott energia?  

2 

www.felhout.hu 
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3. kategória 

3.D.1.  Egy szánkó 4 m/s sebességről vízszintes talajon 10 m úton áll meg. Mekkora a súrlódási 

tényező? Ugyanez a szánkó 6 m/s sebességről az előzőhöz hasonló körülmények között 

mekkora úton tud megállni? Mekkora a megálláshoz szükséges idők aránya? 

3.D.2. Csak vonalzót és ceruzát használva, mindenféle számítást mellőzve, határozd meg az ábrán 

látható homogén sűrűségű és vastagságú lemezidom súlypontját (tömegközéppontját). 

Indokold a megoldást! 

 

 

 

 

 

3.D.3. Egy liftben elhelyezett tartályban levő vízre 800 kg/m3 sűrűségű fakockát helyezünk. Amikor 

a lift valamerre elindulva gyorsul, a fakocka teljesen bemerül a vízbe. Mekkora és milyen 

irányú gyorsulással mozog a lift? 

3.D.4. Vízszintes, súrlódásmentes, sík felületen egy 1,25 kg tömegű test mozog 4 m/s sebességgel 

északkeleti irányban. Ezután 5 másodpercen keresztül √2 N nagyságú állandó erő hat rá 

nyugati irányban. Mekkora és milyen irányú lesz a test sebessége az erőhatás megszűnése 

után? 

3.D.5. Egy 200 m széles, átlagosan 2 m mély folyó vize 1,5 m/s sebességgel áramlik. A folyón egy 

olyan vízerőmű működik, amelynél a vízszintkülönbség 30 m. (Feltételezhetjük, hogy az 

erőműtől elfolyó víz sebessége is 1,5 m/s. A víz sűrűsége 1000 kg/m3. ) 

a) Hány köbméter térfogatú víz érkezik másodpercenként az erőműhöz? 

b) Mekkora az erőmű villamos teljesítménye, ha az energiaátalakítás hatásfoka 70 %? 
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4. kategória 

4.D.1. Milyen kapcsolat van állandó nyomáson a gázok sűrűsége és hőmérséklete között? 

Készítsd el az 1,66∙105 Pa nyomású hidrogéngáz sűrűség–hőmérséklet grafikonját! 

4.D.2. Egy kezdetben 300 K hőmérsékletű, 2 atomos gáz nyomását és térfogatát egyaránt 

kétszeresére növeljük, miközben egyenletesen 5610 J hőt közlünk vele.  

a) Hány mol gázról van szó? 

b) Mennyivel nőtt a gáz belső energiája? 

4.D.3. 5 darab, egyenként 100 Ω-os ellenállást kétféleképpen kapcsolunk 500 V-os 

feszültségforrásra. 

a) Először kettőt sorosan, majd ezekkel párhuzamosan a harmadikat, velük sorosan a 

negyediket és az egésszel párhuzamosan az ötödiket. 

b) Először kettőt párhuzamosan, majd velük sorosan a harmadikat, ezekkel párhuzamosan 

a negyediket és az egésszel sorosan az ötödiket. 

Mennyi a két esetben a rendszer által felvett teljesítmény? 

4.D.4. Egy folyosó két végén két kapcsolót helyezünk el úgy, hogy a folyosó közepén lévő lámpát 

működtetni tudjuk. Azt szeretnénk, hogy bármelyik kapcsolót átbillentve a másik állásába, 

az a sötét lámpát bekapcsolja, a világítót pedig kikapcsolja. A szükséges kapcsolók kaphatók 

a szaküzletekben. Milyen legyen a kapcsolás? 

4.D.5. Egyenes pályán gyorsvonat közelít 120 km/h sebességgel a vágány mellett álló őrház felé, 

eközben 10 s hosszú sípjelet bocsájt ki. Mennyi ideig hallja az őr a sípjelet, ha a hang 

terjedési sebessége 340 m/s? Az őrház is kibocsájt egy ugyanilyen hangjelet. Mennyi ideig 

hallja ezt a mozdonyvezető? 

 


