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8. osztály Tesztfeladatok  

1. Egy autós a haza vezető utat 30 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) 70 km/h 

c) 20 m/s 

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

2. Egy rugón nyújtatlan, laza állapotból történő 5 cm-es megnyújtásához, 20 J munkát kell 

végezni. Mennyi munkát kell végezni a rugón egy további 5 cm-es megnyújtása közben 

(tehát így a megnyújtás összesen már 10 cm lesz)?  

a) A tovább nyújtáshoz kevesebb, mint 20 J munkát kell végezni.  

b) A további nyújtáshoz több, mint 20 J munkát kell végezni. 

c) A tovább nyújtáshoz is 20 J munkát kell végezni.  

d) A tovább nyújtáshoz kevesebb mint 0,2 kJ munkát kell végezni. 

 

3. Igazak-e az alábbi állítások? 

a) Az űrhajókban súlytalanság van, ez azért van mert nem hat a testekre a gravitáció. 

b) Az űrhajók a Föld felé szabadon esnek. 

c) Az űrhajót a Föld mágneses mezője tartja körpályán. 

d) Az űrhajónak van vízszintes és függőleges irányú sebessége is. 

4. A következő állítások a halmazállapot-változással kapcsolatosak. 

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

b) Párolgáskor a környezet energiája nő, ezt használják ki a hűtőszekrényben. 

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

d) Fagyáskor a környezet belső energiája nő. 

5. 4 méret hosszú vezeték ellenállása 400Ω. A vezetéket az ábrán látható módon meghajtjuk. 

A vezetékdarabok mindegyike 1 méter.  

a) Ω RAB= 50Ω 

b) RAC=RBC Ω 

c) ΩRAC<100Ω Ω 

d) RAC>100 Ω A

 

B

 

c

 



Ifjú Fizikus XLIII. évfolyam 

Komárom-Esztergom Megye, 2016/17 
 

2 
 
 
 

6. Egy fogyasztón 5A 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) 300 C töltés 1 perc alatt áramlik át a fogyasztón. 

d) az áramerősség 0,05 kA 

7. Mit mutat a feszültségmérő az alábbi áramkörben a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása 

esetén? (A feszültségmérő ideálisnak tekinthető és az izzó hagyományos, fémszálas.) 

a) A feszültségmérő mindkét esetben kb. 4,5 V-ot 

mutat.  

b) A feszültségmérő mindkét esetben 0 V-ot mutat.  

c) A feszültségmérő a kapcsoló nyitott állása esetén 0 

V-ot, a kapcsoló zárt állásánál kb. 4,5 V- ot, mutat. 

d) A feszültségmérő a kapcsoló nyitott állása esetén 

kb. 4,5 V-ot, a kapcsoló zárt állásánál 0 V- ot, mutat. 

8. Japánban fele akkora a hálózati feszültség, mint Magyarországon. Egy Magyarországon 

vásárolt 60 W-os izzót mindkét országban bekapcsoljuk az áramkörbe. 

a) Mindkét országban ugyanakkora erősségű áram folyik a fogyasztón. 

b) Magyarországon az áramerősség kétszer akkora. 

c) A fogyasztó teljesítménye mindkét országban 60 W 

d) Japánban 30 W a fogyasztó teljesítménye. 

9. Gábor és Julcsi háromszor mérte össze tudását 100 méteres síkfutásban. Tételezzük fel, 

hogy minden esetben ugyanolyan sebességgel futnak, mint először. - Az első esetben 

mindketten a rajtvonalról indultak és Gábor 5 méteres előnnyel nyerte meg a versenyt, 

Julcsi előtt. - Másodszor Gábor úgy adott előnyt Julcsinak, hogy Julcsi 5 méterrel a rajtvonal 

előttről indulhatott. 

 Harmadszor Julcsi a rajtvonalról, Gábor pedig rajtvonalnál 5 méterrel hátrábbról indult. 

Lesz-e különbség a második és harmadik futás győztese között? 

a) Nem lesz, mert mindig Gábor győz.  

b) Igen lesz, mert a második futásnál egyszerre érnek célba, de harmadszor Julcsi győz.  

c) Igen lesz, mert másodszor Gábor nyer és harmadszor egyszerre érnek a célba.  

d) Igen lesz, mert másodszor egyszerre érnek célba, de harmadszor Gábor nyer. 

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 domború lencsével korrigálják. 

d) A fény sebessége lehet 200 000 km/s 


