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7. osztály Tesztfeladatok 
  

1. Budapest Komárom távolsága 72 km. Az utat egy jármű 1 óra alatt tette meg. 

a) A jármű átlagsebessége 20 m/s. 

b)  A jármű az útja során haladhatott 120 km /h sebességgel. 

c) A jármű 100 m-es utat átlagosan 5 s alatt tett meg. 

d) A jármű átlagsebessége 1 km/min. 

2. Egy testre két erő hat, az egyik 2 N, a másik 3 N. Mi igaz a test mozgására? 

a) Lehet, hogy mozog. 

b) Állandó gyorsulással mozog. 

c) A mozgás iránya biztosan megegyezik a 3 N-os erő irányával. 

d) Lehet, hogy a mozgás iránya nem egyezik meg egyik erő irányával sem. 

3. Egy 1 kg tömegű test súlya a Földön… 

a) Lehet, hogy 0 N. 

b) Mindig 10 N. 

c) Nem lehet 9 N. 

d) Lehet 11 N. 

4. A fenyőfából készült csónak úszik a vízen, ekkor 

a) A csónak átlagsűrűsége ugyanakkora, mint a vízé. 

b) Félig merül bele, mert a fenyőfa sűrűsége fele a víz sűrűségének. 

c) A csónakra ható felhajtóerő és a csónak súlya ellentétes irányú. 

d) A csónakra ható felhajtóerő és a csónak súlyának nagysága megegyezik. 

5. Két testvér egy sétabot alakú nyalókát vesz közösen. Szeretnék igazságosan 

elosztani azt. Ezért az ábra szerint felfüggesztve megkeresik azt a pontot a 

nyalókán, ahol pontosan vízszintesen lesz a felfüggesztett nyalóka egyenes része. 

Ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál törik el. 

Igazságosan osztották-e el a nyalókát?  

a) Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenlő súlyú.  

b) Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege.  

c) Nem, mert a nyalóka egyenes részének a nagyobb a tömege. 

d) Igen, mert a két nyalókadarab forgatónyomatéka egyenlő. 
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6. Egy pohár vizet és egy parafa dugót kétféle módon helyezünk mérlegre. Az egyik 

esetben a dugó a pohár mellett van, a másik esetben a vízen úszik. Hasonlítsd 

össze a két mérés eredményét.   

a) Mindkét esetben ugyanakkora súlyt mutat a mérleg.  

b) Ha a parafa dugó a pohár mellett van, akkor a mérleg kisebb súlyt mutat.   

c) Akkor mutat kisebb súlyt a mérleg, ha a parafa dugó a pohárban úszik, mert a dugót a 

víz felhajtó erőhatása is emeli. 

d) Ezekből az adatokból nem lehet megállapítani, hogy mi történik. 

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 súlyerő és tartóerő 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. A 

talpainak a talajjal érintkező felülete 1000 cm2. A talajra kifejtett nyomás: 

a) 1 N/cm2 

b) 0,1 Pa 

c) 0,1 kg/m2 

d) Ha egy lábra áll, akkor 0,2 Pa 

10. Lehet-e a Földön használt rugós erőmérővel tömeget mérni a Holdon? 

a) Nem, mert a testek súlya és tömege a Holdon nem arányos egymással. 

b) Nem, mert a testek súlya kisebb a Holdon, mint a Földön. 

c) Igen, ha az erőmérő skáláját az ottani gravitációs mező vonzásának megfelelőre 

választják. 

d) Igen, mert a testek súlya és tömege a Holdon ugyanúgy egyenesen arányos, mint a 

Földön, így a Földön használt rugós erőmérő a Holdon is helyes eredményt mutat.  


