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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 részeredmé-

nyeket is tudjuk értékelni, és a megoldásodra több pontot kaphatsz. 
A grafikonokat négyzetrácsos lapra készítsd el (név, osztály, iskola)! 
Kérjük, hogy lehetőleg tartsd be a határidőt! 

Beküldési határidő: február 4. 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 
 

1. feladat: (5 pont) 

Adj magyarázatokat a következőkre! 

a) Miért mennek télen a jég hátára éjszakázni a vadlibák? 

b) Milyen színű a fizikatanár télikabátja? Pontosabban: magyarázd meg a megalapozott 

színválasztást a hideg télre? A meleg nyárra milyen színű ruházatot ajánlanál, és miért? 

2. feladat: (10 pont) 

Egy háztartásban néhány elektromos eszköz mindig működik (bekapcsolt állapotban van), a töb-

bit használatukkor különböző ideig kapcsoljuk be. A számításokban a hálózati feszültség 230 V.  

Az elektromos 

berendezés 

Átlagos fogyasz-

tása, vagy a telje-

sítménye 

Mikor műkö-

dött? 

Az elektromos 

berendezés 

Átlagos-

teljesít-

ménye 

Mikor mű-

ködött? 

fagyasztóláda 1,2 kWh  Ezek folyamato-

san bekapcsolt ál-

lapotban vannak, 

ezek az átlagos 

fogyasztási ada-

tok egy napi mű-

ködés alatt. 

mosógép 1,8 kW 16:30-18:00 

hűtőszekrény 0,9 kWh mosogatógép 1,2 kW 17:00-19:20 

vízmelegítő/bojler 8 kWh vasaló 1,1 kW 17:15-17:45 

gázkazán működ-

tetése 

150 Wh 3 db telefontöltő 10 W/db 17:15-18:00 

világítás összesen 100 W 16:45-19:30 mikro 900 W 17:15-17:30 

villanysütő 1,8 kW 17:15-18:30 szagelszívó 0,6 kW 16:30-18:00 

a) Melyik időpontok között működött biztosan az összes elektromos berendezés? 

b) Mennyit fogyasztanak a táblázat adatai alapján az a) -ban meghatározott időtartam alatt a 

háztartás egyes elektromos berendezései, és mennyi az összfogyasztás? 
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c) Mennyi a fogyasztók összes áramfelvétele ugyanebben az időszakban? 

3. feladat: (10 pont) 

Zárt edényben 1 000 g -6°C-os jeget melegítünk, amíg 150°C-os vízgőz lesz belőle. Hány dl olaj 

fogy el a melegítéshez, ha az edény hőátadásának a hatásfoka 20%? Az olaj Lé= 44 000 kJ/kg, 

= 0,85 g/cm3. Az edény felmelegedéséhez szükséges hőt a számításokban figyelmen kívül hagy-

juk. (Ez egy korábbi Ifjú Fizikus verseny feladata volt.) 

4. feladat: (10 pont) 

a) A lovas gyorsasági rekordot, amit lóversenyen mértek Mexikóvárosban 1945-ben- Big 

Racket érte el, 20,8 mp alatt 420 m-en. (1. lovas)  

(forrás: http://lovasokanagyvilagban.hupont.hu/5/lovas-rekordok#ixzz7GTpnVGs7) 

b) Napjainkban az Epsom Derby egyik 1609 méteres (1 angol mérföld) futamán a győztes ideje: 

1:33,67. (2. lovas). Az utolsóként befutó lovas -mérésem szerint- 0:5,63 másodperccel később 

haladt át a célvonalon. (3. lovas) (forrás: youtube.com/watch?v=7sb7RS3TxWo) 

c) Számold ki a lovasok sebességét! Ábrázold közös koordináta-rendszerben mindhárom 

lovas mozgásának út-idő grafikonját a mért időtartamokkal. 

d) Hány méterrel maradt le a b) versenyben az utolsó lovas a győztes mögött? 

5. feladat: (10 pont) 

Egy fahíd teherbírása 70 kg, ezen kell átmennie egy embernek két tyúktojással. Az ember 

69,95 kg tömegű, mindkét tojás 50 grammos! Sikerül-e egyetlen áthaladással megoldania a 

feladatot anélkül, hogy a fahíd leszakadna? A tojásoknak épségben kell maradniuk.  

Végezd el a következő kísérletet, hogy választ tudj adni!  

Szükség lesz egy segítőre, a mobiltelefonodra, egy személymérlegre, és három tárgyra. Állj a 

mérlegre, és ötször egymás után dobd fel és kapd el a tárgyat. A segítőd vegye fel videóra a 

mérleg kijelzőjét a dobálás közben! A videóról önállóan le tudod írni a számításokhoz a mérlegen 

látható legkisebb és a legnagyobb értékeket. Számold ki tárgyankét az átlagát a legkisebb-, és a 

legnagyobb tömegeknek, és ezeket írd egy ilyen táblázatba! Számold ki tárgyanként az eltérést! 

 

 

 

 

 

 

tömegem 
..… kg 

nyugalmi 
össztömeg 

5 dobás leg-
kisebb tömeg 

átlaga 

eltérése a 
nyugalmi 
tömegtől 

5 dobás legna-
gyobb tömeg 

átlaga  

eltérése a nyu-
galmi tömegtől 

50 g      

200 g      

1000 g      

http://lovasokanagyvilagban.hupont.hu/5/lovas-rekordok#ixzz7GTpnVGs7
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a) Mérd meg a tömeged, mert ehhez kell hozzáadni a kezedbe vett tárgy tömegét (ez lesz a 

nyugalmi össztömeg). A személymérleg pontosságától függ, hogy jelzi-e a tömegnöveke-

dést az 50 g-os tárgyat tartva. 

Végezd el a kísérletet egy kb. 50 g-os (nem fontos, hogy tojás legyen ), egy 200 g-os és 

egy 1000 g-os tárggyal. (pl. csoki, csomag mazsola, 1 kg liszt; de tehetsz zacskóba ponto-

san lemért pl. lisztet is). 

b) A kísérletek alapján válaszolj a kérdésre! 

6. feladat: (5 pont) 

Bay Zoltán kutatásainak eredményeként az 1 m hosszúságegységnek más meghatározását adta 

meg. 

a) Írd le pontosan ezt a definíciót! Hol, hogyan jutott el erre a meghatározásra, mennyi 

ideig tartott ez a kutatása? Hogyan kapcsolódott ez a radarkutatásihoz? 

b) Írj a méter etalonról is: hogyan néz ki, miből készült? Mióta használjuk? Hányas sorszá-

mút kapta Magyarország? Mi volt az eredeti meghatározása az 1 m hosszúságegységnek 

 

 

 

Jó munkát kívánok! 


