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                     Komárom-Esztergom Megye, 2018/19 
_______________________________________________________________________________ 

Kedves Versenyzőnk! 
Az első, az ötödik és hatodik feladat mindenkinek szól. Ha 7. osztályos vagy, akkor a második, a harmadik és a 
negyedik feladat közül a csak egyet kell megoldanod, ha 8. osztályos vagy, akkor kettőt. 
Ne felejtsd a lapra felírni a neved, osztályod és az iskolád nevét! 
Kérjük, hogy rendezetten és áttekinthetően dolgozz, törekedj a pontos és lényegre törő fogalmazásra, a logikus 

magyarázatra. 
A számítási feladatoknál a tanult módon mindent írj le, ne csak a végeredményt. Ha erre figyelsz, a 

részeredményeket is tudjuk értékelni, és a megoldásodra több pontot kaphatsz. 
A grafikonokat négyzetrácsos lapra készítsd el (név, osztály, iskola). 
Kérjük, hogy feltétlenül tartsd be a határidőt! 
 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat: (5 pont) 

Adj rövid magyarázatot a következő jelenségekre! 

a) A kiterített ruha hamarabb megszárad, mint az, amit nem terítettek ki. 

b) Szeles időben hamarabb megszárad a kiterített ruha. 

c) Meleg nyári napon gyorsabban szárad a ruha. 

d) A standon, ha kijövünk a vízből a meleg nyári napon is fázunk. 

2. feladat: (10 pont) 
Az ábrán látható kocka tömege 69,1 g. A kocka 1 cm élű gránit, alumínium és üveg kis 

kockákból van felépítve. 1 cm3 gránit tömege 2,4 g, 1 cm3 alumínium tömege 2,7 g. A 

gránitkockák tömege 36g, az alumíniumkockák térfogata 5 cm3. 

a) Mennyi a nagy kocka térfogata? 

b) Mennyi a gránit térfogata? 

c) Mennyi az alumínium térfogata? 

d) Mennyi az üveg térfogata? 

e) mennyi az üveg tömege? 

f) Mennyi a tömege 1 cm3 térfogatú üvegnek? 

3. feladat: (10 pont) 
A gepárd a leggyorsabb szárazföldi állat, 6 s alatt 168 m utat képes megtenni. A lajhár 

a leglassúbb szárazföldi állat, percenként kb. 2,4 m utat tud megtenni. Egyszerre 

indulnak egy futóversenyen.  

a) A gepárd 
1

6
 óra ideig fut, majd megvárja, hogy a lajhár utolérje. Hány óráig kell 

várakoznia? Készítsd el a mozgás út – idő grafikonját! 

b) 1402 m távolságból egymással szemben indulva mennyi idő múlva 

találkoznának? Mekkora utat tesznek meg ez alatt az idő alatt az állatok? 
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4. feladat: (10 pont) 
Egy 2 dm * 1 dm alapterületű 0,5 dm magas hasáb úszik a vízen, miközben 

magasságának 
1

5
 része merül bele. A hasábot egyre mélyebbre nyomjuk a folyadékba, 

miközben a teljes belemerülésig arányosan nő a munkavégzéshez szükséges erő. 

Teljes bemerüléskor ez az erő 108,8 N.  

a) Az úszó hasáb magasságának 

hány cm-es része emelkedik a 

folyadékfelszín fölé? 

b) Hány cm-t süllyed a hasáb az úszástól a teljes bemerülésig? 

c) Mennyi munka árán tudjuk elérni, hogy a hasáb teljes egészében a víz alá 

merüljön? 

d) Mekkora a hasáb tömege? 

e) Mekkora felhajtóerő hat a hasábra a teljes bemerüléskor? 

5. feladat: (10 pont) 
Készíts úszó sűrűségmérőt! 

A sűrűségmérő egy henger alakú üvegtest. Alul söréttel, vagy higannyal nehezítik, 

hogy egyenesen álljon a folyadékban. A sűrűségmérő oldalára osztásokat 

készíthetünk, melynek segítségével leolvashatjuk a sűrűséget. 

Te elkészítheted pl. kémcsőből, a nehezék lehet csavaranya. 

Helyezd a sűrűségmérőt vízbe és alkoholba! (A víz sűrűsége 1 
𝑔

cm3
, az alkoholé 0,8 

𝑔

cm3
.) Jelöld meg mindkét esetben a folyadékszintet az eszközön! 

Ezek segítségével kalibráld eszközödet! 

Mérd meg az eszközöd segítségével az étolaj és a 20 tömegszázalékos sóoldat 

sűrűségét! 

a) Írd le a mérés menetét! Mennyi az adott anyagos sűrűsége? 

b) Hogy lehet az eszközt alkoholtartalom mérésére használni? 

6. feladat: (5 pont) 
Az ábrán látható eszköz egy skót feltaláló és mérnök nevéhez fűződik. 

a) Ki ő? 

b) Mikor született? 

c) Kik voltak a szülei? 

d) Milyen évforduló köthető a nevéhez 

ebben a tanévben? 

e) Mi ez az eszköz? 

Beküldési határidő: november 9. 


