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                     Komárom-Esztergom Megye, 2019/2020 
_______________________________________________________________________________ 

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! 

Beküldési határidő: november 15. 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat: (5 pont) 

Mi lehet az oka, hogy 

a) az asztalon csúszó fadarab sebessége fokozatosan csökken? 

b) az elejtett labda gyorsulva leesik? 

c) a locsoló csövéből kiáramló víz nem egyenesen, hanem parabolapályán hullik 

le a földre? 

d) egy vasgolyó, amely egy papírba csomagolt rúd vége előtt, vízszintes felületen 

gurul el, és elkanyarodik a rúd felé? 

Mi volt a közös mind a négy esetben? 

2. feladat: (10 pont) 

Két ember egymástól 4 km távolságból indul egymás felé. Az egyik ember sebessége 1 

m/s, a másiké 4,4 km/h Az egyik emberrel együtt egy kutya is elindul, és 4 m/s 

sebességgel szalad a másik ember felé. Amikor találkozik a másik emberrel, 

visszafordul, s az első emberhez szalad. Mindaddig szaladgál az egyik embertől a 

másikig, amíg azok találkoznak. 

a) Mekkora távolságot futott be a kutya ez alatt? 

b) Mennyi utat tett meg az egyik és a másik ember. 

c) Készítsd el a mozgások út-idő és sebesség idő grafikonját! 
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3. feladat: (10 pont) 

Az 52 kg tömegű János a 25 kg tömegű testvérét állandó sebességgel szánkóval felhúzza 

a 20 méter hosszú 30O-os hajlásszögű lejtő aljáról a tetejére. 

a) Mekkora munkát végez János, ha a szánkó tömege 3 kg és a súrlódásból eredő 

veszteségtől eltekintünk? 

b) Mekkora tömegű görögdinnye elfogyasztása pótolná János energiáját, ha 

szervezete 10 dkg dinnye elfogyasztásával 122 kJ energiához jut? 

4. feladat: (10 pont) 

Egy futószőnyeg tömege 8 kg. Egyik végénél fogva valaki megrántja a szőnyeget 60 

N erővel a padlóval párhuzamosan. A szőnyeg és a padló között fellépő csúszási 

súrlódási erő a szőnyeg súlyának 50 %-a.  

a) Ábrázold a szőnyegre ható erőket! Írd a nyilak mellé az erők nevét! Ábrázold 

a szőnyeg súlyát is! 

b) Milyen mozgást végez a szőnyeg? Miért? 

c) Mennyivel változik a szőnyeg sebessége másodpercenként, azaz mekkora a 

gyorsulása? 

5. feladat: (10 pont) 

Készíts egy kb. 1 m hosszú lejtőt, amin egy acélgolyót le tudsz gurítani! 

(Használhatsz hozzá pl. deszkalapot, kábelcsatornát, vagy a fizikaszertárban 

megtalálható eszközöket.) A lejtő magassága legyen 30 cm. Határozd meg, hogy 

mekkora a sebessége a golyónak a lejtő alján kétféle módon! 

a) Először mérd meg, hogy a golyó 1 s alatt mekkora utat tesz meg a vízszintes 

asztalon! 

b) Másodszor mérd meg, hogy mennyi idő alatt tesz meg a golyó az asztalon 1 

métert! 

Végezz mindkét esetben 5 mérést és az eredményeket foglald táblázatba, számold a 

mérés átlagát! Melyik mérés lehet pontosabb? Miből következtettél erre? 

6. feladat: (5 pont) 

Tatán, az Öreg-tó partján található egy szobor, amely egy híres fizika professzort 

ábrázol. 

Ki Ő, milyen kapcsolata van a várossal? 

Keress az Interneten, vagy készíts egy képet a szoborról, csatold a megoldásodhoz! 

(Ha a nyomtatást nem tudod megoldani, kérd a fizika, vagy informatika tanárod 

segítségét!) 


