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1. Egy autós az haza vezető utat 20 perc alatt tette meg. Ebből 10 percig városban 30 km/h 

átlagsebességgel, a többit országúton 90 km/h átlagsebességgel. Mekkora volt az autó 

teljes útra vonatkozó átlagsebessége. 

a) 60 km/h, a két sebesség számtani közepe. 

b) 50 km/h 

c) 1 km/min 

d) Az átlagsebesség sohasem lehet a két sebesség számtani közepe. 

2. Három 10N nagyságú, közös támadáspontú erőhatás eredőjének nagysága bármekkora 

lehet 0N és 30N között. 

a) Igaz, csak megfelelően kell megválasztani az erővektorok irányát. 

b) Nem igaz, mert e három erőhatás eredőjének nagysága nem lehet kisebb, mint 1N. 

c) Igaz, amennyiben e három erőnek közös a hatásvonala. 

d) Az eredő erő lehet 10N. 

3. 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. 

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 nagyobb a csónak súlyánál. 

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

5. 3 méret hosszú vezeték ellenállása 300Ω. A vezetéket 1 méternél kettéhajtjuk és 

összetekerjük. Mekkora lesz így a vezeték ellenállása? 

a) 100Ω 

b) 200Ω 

c) 150Ω 

d) 250Ω 
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6. Egy fogyasztón 10A erősségű áram halad át. Ez azt jelent, hogy 

a) 5 s alatt 10C töltés áramlik át a fogyasztón. 

b) 10s alatt 1C töltés áramlik át a fogyasztón. 

c) 600 C töltés 1 perc alatt áramlik át a fogyasztón. 

d) az áramerősség 0,1 kA 

7. 4 db egyenlő ellenállású fogyasztót az ábrán látható módon kapcsoljuk. Melyik esetbe lesz 

az eredő ellenállás a legkisebb?  

a) Az A és B pontok között.  

b) Az A és C pontok között.  

c) Az a és D pontok között. 

d) Mindhárom esetben azonos az ellenállás.  

8. Japánban feleakkora a hálózati feszültség, mint nálunk. Hozzávetőlegesen mennyi időt 

venne igénybe ott egy liter azonos hőmérsékletű víz felforralása, ugyanazzal a 

merülőforralóval, ha nálunk ez 10 percig tartana. 

a) Kevesebb, mint 10 perc. 

b) 10 perc. 

c) 20 perc. 

d) legalább 40 perc. 

9. Igazak-e az alábbi állítások? 

a) A szemüvegek bepárásodása a párolgás következménye. 

b) A tengerparton az éves hőingás kisebb, mint a kontinens belsejében, mert a víz fajhője 

nagyobb, mint a levegőé. 

c) A víz sűrűsége +4OC-on a legkisebb. 

d) A forrásban lévő víz belsejében levegőbuborékok keletkeznek. 

10. Igazak-e az alábbi állítások? 

a) Az autók fényszórójában domború tükröt alkalmaznak, aminek a fókuszpontjába teszik az 

izzót. 

b) Az olimpiai lángot homorú tükörrel gyújtják meg. 

c) A távollátó szemet homorú lencsével korrigálják. 

d) A 5 dioptriás szemüveg fókusztávolsága 20 cm. 
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