
 

Ifjú Fizikus 47. évfolyam 

                     Komárom-Esztergom Megye, 2020/2021 
_______________________________________________________________________________ 

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 csak egyet kell megoldanod, ha 8. osztályos vagy, akkor kettőt. 
Ne felejtsd el 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 20. 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat: (5 pont) 

Milyen alakú a Föld közelében leeső, az asztalon lévő és a Föld körül keringő űrhajóban 

lebegő vízcsepp alakja? Miért? 

2. feladat: (10 pont) 

István gazdának a lehető legrövidebb idő alatt kell elérnie az A ponttal jelölt etetőtől a 

B ponttal jelölt házáig. Az etető a mezőn, a háza a műút mellett van. Az etető és a műút 

távolsága (AD) 3 km, innen a gazda háza (DB) 4 km távolságra van. A gazda a mezőn 

25 
𝑘𝑚

ℎ
, a műúton 65 

𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel tud haladni. 

a. Melyik útvonalat válassza (AB vagy ADB), hogy hamarabb érjen haza? 

Állításodat számítással igazold! (Az ábra arányos az útvonalak hosszával, az AB 

távolságot méréssel határozd meg!) 

b. Készítsd el a mozgások út-idő grafikonjait közös koordináta rendszerben 

feltételezve azt, hogy a gazda az egyes szakaszokon egyenletes sebességgel 

haladt! 

  

A 
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Ifjú Fizikus 46. évfolyam 

Komárom-Esztergom Megye, 2020/2021 
 

3. feladat: (10 pont) 

Felül nyitott négyzetes hasáb alakú dobozt készítettek 1 cm vastagságú fenyőlécekből. 

A hasáb külső élei 10 cm (alapél) és 20 cm (magasság). A fenyőfa sűrűsége 500 
𝑘𝑔

𝑚3, a 

föld sűrűsége 2000 
𝑘𝑔

𝑚3
. 

a. Mennyi a doboz űrtartalma? 

b. Mennyi a földdel színültig töltött doboz átlagos sűrűsége? 

4. feladat: (10 pont) 

Egy 200 g tömegű testet rugós erőmérő segítségével emelünk fel. A test 10 cm-es 

megemeléséhez a rugós erőmérőt 25 cm-el kell megemelni. 

a. Mekkora munkát kell végezni az emelés során? 

b. Ábrázold a rugós erőmérő által mutatott erőt az erőmérő emelési magasságának 

függvényében! 

5. feladat: (10 pont) 

Vegyél 16 darab kockacukrot! Mérd meg a tömegét és az oldalainak a hosszát! 

a. Készíts belőlük minél többféle téglatestet az összes kockacukor 

felhasználásával! Az asztallal a kockacukor legnagyobb területű lapja 

érintkezhet. 

b. Számítsd ki a kockacukor által az asztalra kifejtett nyomást minden esetben! 

6. feladat: (5 pont) 

Az ábrán látható eszközt egy híres magyar fizikusról nevezték el. 

Ki volt Ő? 

Írj az életéről! 

 


