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3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

1. kategória 

1.3.1. Egy tömör a = 2 cm, b = 3cm, c =4 cm-es élhosszúságú téglatestet állítottunk össze 1 cm 

élhosszúságú egybevágó ρkocka = 0,6
g

cm3 sűrűségű fakockákból. 

a) Hogyan vegyünk el belőle négy darab kockát úgy, hogy a maradék kockákat 

összeragasztva, majd az asztal lapjára állítva, a test által az asztal lapjára kifejtett nyomás 

a legnagyobb legyen? 

b) Ez a nyomás hányszorosa az eredeti téglatest által az asztalra kifejtett legkisebb 

nyomásnak? 

1.3.2. Egy 0,8 l űrtartalmú edénybe 400 cm3 víz van. Egy vaskockát lógatunk a vízbe. A közös 

térfogat 4,64 dl. Mekkora erővel kell tartanunk a vaskockát a vízben? 

(ρkocka = 7,87
g

cm3
,  ρvíz = 1 

g

cm3
) 

1.3.3. A Toyota Prius hibridhajtású gépkocsi. Fogyasztása 100 km-es út megtétele során 6,2 l 

benzin.  

a) Mekkora volt egy 2,5 órás útja során az átlagsebessége, ha 9,92 kg üzemanyagot 

fogyasztott és az üzemanyag sűrűsége 800 
kg

m3 ? 

b) A belsőégésű motor 58 lóerős, a villanymotor 40,8 lóerős.  

i. Milyen fizikai mennyiség mértékegysége a lóerő? 

ii. Mi a fizikai mennyiség mértékegysége SI egységekkel kifejezve? 

iii. Fejezd ki a fenti lóerőket SI egységekkel! 

iv. Ki volt az a mérnök, feltaláló, aki először határozta meg a lóerő fogalmát? Melyik 

évben? Írd le az általa megfogalmazott meghatározást! 

1.3.4. Egy hőszigetelt edényben milyen arányban kell összekeverni a 60 oC-os vizet a 20 oC-os 

vízzel, hogy 30 oC-os hőmérsékletű langyos vízhez jussunk? 

1.3.5. A januári havazásnak mindenki örült. Peti és a barátai a közeli dombhoz mentek szánkózni. 

Peti a szánkón ülő Katit 200 N, a lejtő síkjával párhuzamos, állandó erővel tudta egyenletesen 

felhúzni egy α = 30⁰-os hajlásszögű, 50 m hosszú lejtőn. 

a) Mekkora Kati és a szánkó együttes tömege, ha a súrlódás elhanyagolható?  

b) Felérve a domb tetejére Kati egyedül csúszik le a lejtőn. A lejtőn lefelé csúszva, a 40. 

méternél, mekkora Kati helyzeti és a mozgási energiája, ha a súrlódás elhanyagolható? 

1.3.6. Merev kartonból vágd ki az alábbi síkidomokat! (A síkidomok körvonalait adtuk meg.) Nézz 

utána, hogyan tudod megjelölni a súlypontjukat, és röviden írd le a módszer lényegét! Milyen 

fizikai törvény játszik szerepet az eljárás során? A súlyponttal megjelölt síkidomokat küld be! 
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