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Döntő 

1. kategória 

1.D.1. Az ábrán látható 9 cm x 9 cm–es táblára olyan 3 cm élű, 0,7 
g

cm3
 

sűrűségű fakockákat helyeztünk, amelyeknek lapjai egybevágóak a 

tábla mezőivel. A táblát felülnézetben láthatod, az egyes mezőkben 

szereplő számok azt jelentik, hogy az adott mezőn hány kockát 

tettünk egymásra. A kockákat összeragasztottuk. (g = 10 
m

s2 ) 

a) Mekkora az összeragasztott kockák nyomása a táblára? 

b) Hány darab kockával kell kiegészíteni és hogyan, hogy a kockák nyomása 
15

11
 –szeresére 

növekedjen? 

1.D.2. Egy alumíniumból készült vödör térfogata 1 dm3. A vödör űrtartalma 5 l, amibe 4 l vizet 

töltünk. Mennyi munkát kell végezni, ha a vízzel telt vödröt egyenletes mozgással 0,9 m 

magasra emeljük fel? A víz sűrűsége 1000 
kg

m3 , az alumínium sűrűsége 2700 
kg

m3. 

1.D.3. Egy 3m hosszú libikókán (mérleghinta) az 50 kg-os Kati és a 40 kg-os Éva hintázni 

szeretnének úgy, hogy mindketten a hinta végén üljenek. (A hinta középen van 

alátámasztva.) Hova ültessék Éva 20 kg-os kisöccsét, hogy a gyerekek együttes hatása alatt 

a hinta egyensúlyban legyen? 

1.D.4. Egy játékmozdony 5 dm sugarú, kör alakú sínen halad. Az első félkört 4 másodperc alatt, 

majd 0,1 perces állás után a következő negyed kört 
1

6
 perc alatt teszi meg.  

a) Mekkora volt a játékmozdony legnagyobb sebessége, ha az utolsó negyed kört egy 

újabb 0,1 perces állás után 4 másodperc alatt tette meg? 

b) Mekkora a játékmozdony átlagsebessége? 

1.D.5. Két azonos sűrűségű kocka éle 5 cm és 10 cm. A két kockából egyetlen nagykockát, szilárd 

testet öntünk, amit vízbe teszünk. A kocka lebeg a vízben. Hőmérséklete akárcsak a vízé 

20℃. 𝜌𝑣í𝑧 = 1000
kg

m3
, g = 10 

 m

s2
 . 

a) Mekkora felhajtóerő hat a nagykockára?  

b) Mekkora a nagykocka tömege? 

c) Mi történik a nagykockával, ha a víz-kocka rendszert melegítem? 
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Döntő 

2. kategória 

2.D.1. Egyenes úton a személyautó 108 
km

h
, vele szemben a motoros 72 

km

h
 állandó sebességgel 

halad. Adott pillanatban a két jármű közötti távolság 2,5 km. 

a) Mekkora távolságban lesznek egymástól 0,5 perc elteltével? 

b) Mennyi idő múlva haladnak el egymás mellett? 

2.D.2. Mekkora annak a tömör alumínium kockának az éle, amely egyik lapjára helyezve 540 Pa 

nyomást gyakorol a felületre? Az alumínium sűrűsége 2700 
kg

m3
, g = 10

m

s2
. 

2.D.3. Hőszigetelő tulajdonságú tartály 800 gramm tömegű és 23 ℃ hőmérsékletű vizet tartalmaz. 

Ebbe helyezünk egy olyan alumínium hengert, amelyet forrásban lévő vízből vettünk ki. A 

termikus egyensúly beálltáig a víz hőmérséklete 6 ℃-kal emelkedett. Mekkora volt az 

alumínium henger tömege? A víz fajhője 4,183 
kJ

kg∙℃
, alumíniumé 900,2 

J

kg∙℃
. 

2.D.4. Egy testet, melynek sűrűsége 2 
kg

dm3 , vízbe merítünk, s ekkor az erőmérő a 

mellékelt fotón látható erőt mutatja. Egy piros vagy fehér négyzet ≅ 1N. 

Mekkora a test térfogata? (𝜌𝑣í𝑧 = 1000
kg

m3
, g = 10

m

s2
 )  

2.D.5. Három ellenállást sorba kapcsolunk. Az első ellenállás R1=5 Ω, a másodikon mérhető 

feszültség U2=20 V, a harmadik teljesítménye P3=12 W. A körben 3 A erősségű áram folyik. 

a) Mennyi a teljesítmény az egész áramkörben és az egyes ellenállásokon? 

b) Mennyi a feszültség az áramforrás sarkain? 

c) Mennyi az egyes ellenállások értéke?  
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Döntő 

3. kategória 

3.D.1. Egy lejtőre m tömegű testet helyezünk, mely ott súrlódásmentesen mozoghat. Ha a testre a 

lejtő alapjával párhuzamosan, vízszintes irányú 60 N nagyságú erővel hatunk, a test a lejtőn 

nyugalomban marad. Ekkor a test 100 N nagyságú erővel nyomja a lejtőt. 

a) Mekkora a test tömege? 

b) Ha a vízszintes erőt megszüntetjük, mekkora gyorsulással mozog a test? 

3.D.2. Egy bizonyos magasságból egyszerre indítunk egy-egy pontszerű testet azonos, 15 m/s 

kezdősebességgel, egyiket vízszintes, másikat függőlegesen felfelé irányban. A két test 

talajra érkezéséig eltelt idejének aránya 2. 

a) Milyen magasságban történt a hajítás? 

b) A függőlegesen feldobott test talajra érkezésétől mekkora távoságra esik le a 

vízszintesen eldobott test? 

3.D.3. Egyik végén rögzített kötél másik végére elegendő hosszúságú, 0,4 kg tömegű lécet 

függesztünk. A léc közepén egy 0,1 kg tömegű mókus kapaszkodik. Egy pillanatban a lécet 

függesztő kötelet elvágjuk. Ekkor a mókus elkezd fölfelé szaladni a lécen, úgy, hogy amig léc 

függőlegesen esik, a mókus a talajhoz képest állandó magasságban legyen. 

a) Mennyi a léc gyorsulása?  

b) Milyen irányban és mekkora gyorsulással mozogjon a mókus, hogy a kötél elvágása 

után a léc a talajhoz képest állandó magasságban legyen? 

3.D.4. Vízszintes asztalon egy m tömegű test kezdetben nyugalomban van. Az asztal és a test 

közötti súrlódási tényező µ=µ0=0,4. Ha a testre az asztal síkjával párhuzamos hatásvonalú F 

erővel hatunk, a test 2 m/s2 állandó gyorsulással mozog. 

a) Mekkora lesz a test gyorsulása, ha az erő nagyságát megduplázzuk? 

b) Mi történik, ha az erő nagyságát megfelezzük? 

3.D.5. Egy vízszintes talajon álló, α hajlásszögű lejtő tetejének magasságából egyszerre indítunk 

két pontszerű testet: az egyiket a lejtő magassága mentén elejtjük, a másikat a 

súrlódásmentes lejtőn elengedjük. 

a) Mekkora a két test sebességének aránya a leérkezéskor? 

b) Ha a lejtőn csúszó test mozgásának ideje kétszer akkora, mint a szabadesés ideje, 

mekkora a lejtő hajlásszöge? 
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Döntő 

4. kategória 

4.D.1. Egy fémdarabot forrásban levő vízből 0,5 liter 20℃-os vízbe teszünk. A termikus egyensúly 

beállta után a közös hőmérséklet 23℃ lesz. Hány mol atomot tartalmaz a fémdarab? 

4.D.2. Egy 2 dm2 alapterületű edény aljára 1 dm3 térfogatú vaskockát helyezünk és az edényt 

feltöltjük 1 dm magasan vízzel. Mennyivel és hogyan változik meg a rendszer energiája, ha 

a vaskockát megemeljük úgy, hogy az alsó lapja az edény aljától 1 dm távolságra legyen? 

4.D.3. Egy 1,5 V elektromotoros erejű, 0,2 Ω belső ellenállású telepre 15 Ω ellenállású fogyasztót 

kapcsolunk. 

a) Mekkora áram folyik az áramkörben. 

b) Tetszőleges számú ilyen telep és a fogyasztó sorba kapcsolásával mennyi lehet a 

körben folyó áram maximális értéke? 

4.D.4. Egymástól 10 cm-re rögzítünk egy +Q1 és egy –Q2 töltést. A két töltést összekötő szakaszon 

kívül levő – a Q1-től 8 cm-re, a Q2-től 6 cm-re – P pontban az eredő térerősség iránya a két 

töltést összekötő szakasszal párhuzamos. Mekkora a Q1 /Q2 nagysága? 

4.D.5. Egy magas torony tetejéről két követ dobunk el úgy, hogy közös függőleges síkban 

mozogjanak. Mindkét kő kezdősebességének nagysága 15 m/s, de az egyiké a vízszintessel 

15°-os, a másiké 75°-os szöget zár be. Milyen távol van egymástól a két kő 3 s múlva? 


