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Válaszd ki az igaz állításokat. Egy feladatban több igaz állítás is lehet! 
 
A megoldásokhoz szükséges rövid számítások leírására, rajzok készítésére a lap üresen maradt részeit 
használhatod.  

1. A tatai Öreg-tó körüli út 7,5 km hosszú. Egy iskolai csoport 2,5 óra alatt sétálja 

körbe. 

a) A csoport percenként 50 métert tesz meg. 

b) A csoport átlagsebessége 3 km/h. 

c) Az 5 m/s sebességgel futó a távot 25 perc alatt teszi meg. 

d) A futó átlagsebessége ötszöröse a csoporténak. 

2. Egy testre ható erők kiegyenlítik egymást. Mi igaz a test mozgására? 

a) Lehet, hogy mozog. 

b) Állandó gyorsulással mozog. 

c) Nyugalomban van. 

d) Biztos, hogy mozog. 

3. Egy 1 kg tömegű test súlya… 

a) Lehet, hogy 0 N. 

b) Biztos, hogy 10 N. 

c) Lehet 9 N. 

d) Lehet 11 N. 

4. A következő állítások a halmazállapot-változással kapcsolatosak. 

a) Párolgás közben az anyag környezetének a belső energiája csökken. 

b) Amikor a hideg utcáról a meleg szobába lépünk, a párolgás miatt a szemüvegünk 

bepárásodik. 

c) Forráskor a folyadék belsejében légnemű anyag képződik, ami levegő. 

d) Fagyáskor a környezet belső energiája nő. 
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5. Egy autó teljesítménye 50 kW. 

a) Az autó teljesítménye 50000W 

b) Az autó egy perc alatt 3600 kJ munkát végez. 

c) Az autó egy másodperc alatt 60000 J munkát végez. 

d) Az előző válaszok között van hamis. 

6. Milyen hatás tartja össze pl. a rézhenger részecskéit? 

a) A mágneses mező hatása. 

b) Az atommagok közötti erőhatás. 

c) A gravitációs mező hatása. 

d) Az elektromos mező hatása. 

7. Az asztalra leteszünk egy könyvet. 

a) A könyvre a gravitációs erő és a súlyerő hat. 

b) A gravitáció és a súlyerő iránya megegyezik. 

c) A testre ható erők kiegyenlítik egymást. 

d) A test súlya nagyobb, mint a gravitációs erő. 

8. Alumínium hasábot és ólomhengert teljesen víz alá merítünk. A rájuk ható 

felhajtóerő egyenlő. 

a) Mindkettőnek ugyanakkor a térfogata, mert ugyanabba a folyadékba merültek. 

b) Az ólomhengernek nagyobb a térfogata, mert az ólomnak nagyobb a sűrűsége. 

c) Az alumínium hasábnak nagyobb a sűrűsége, mert annak kisebb a térfogata. 

d) Az alumínium hasábnak kisebb a térfogata, mert annak kisebb a súlya. 

9. Egy 75 kg tömegű súlyemelő egyenletesen emel fel egy 25 kg tömegű súlyzót. 

Mekkora eközben a két talpa alatti talajt érő erőhatás nagysága? 

a) 500 N 

b) 250 N 

c) 750 N 

d) 1000 N 

10.  Igazak-e a hő terjedésével kapcsolatos állítások? 

a) A tengerparton éjjel a szárazföld felől a tenger felé fúj a szél. 

b) A jegesmedve bundája azért fehér, hogy a Napból érkező hősugarakat elnyelje. 

c) A tengerparton nappal a szárazföld felől a tenger felé fúj a szél. 

d) Hővezetéskor az anyag részecskéi elmozdulnak. 


