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Komárom-Esztergom Megye, 2022/2023 
_______________________________________________________________________________ 

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: február 3. 
Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 

Kedves Versenyzők! Az elmúlt évben nagy veszteség érte az Ifjú Fizikus csapatát. 
Elhunyt Krakó László tanár úr, aki hosszú ideig aktívan vett részt a verseny 

szervezésében. 
Ezzel a feladatsorral – ami az ő egyik munkája – rá emlékezünk. 

1. feladat: 5 pont 

Egy jól záró műanyag palackba vizet öntünk annyit, hogy felette még levegőt hagyunk. 

A palackot légmentesen lezárjuk, majd az edény aljára lyukat fúrunk. A lyukon a víz 

egy része ekkor kifolyik, majd a vízfolyás megszűnik.  

a) Hogyan magyarázod ezt a jelenséget? 

b) Mit kell tenni, hogy a víz teljes mennyisége kifollyon? 

2. feladat: 10 pont 

Egy TV torony 125 méter magas kilátójába egy 75 kg-os ember 20 k g-os gyermekét 5 

perc 30 másodperc alatt viszi fel a lépcsőn. 

a) Mekkora volt az ember átlagos teljesítménye? 

b) Mennyi kenyér elfogyasztása fedezné az ehhez szükséges munkavégzést? A 

szervezet hatásfoka 40%, 10 dkg kenyér energiatartalma kb. 1 MJ. 

3. feladat: 10 pont 

Egy egyenes útszakaszon 500 méter távolságban halad egyirányba két személygépkocsi. 

Az egyik 20 m/s, a másik 90 km/h állandó sebességgel. 

a) Mennyi idő múlva lesznek 400 méterre egymástól? 

b) Mennyi idő múlva lesznek éppen egymás mellett?  
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4. feladat: 10 pont 

16 darab azonos méretű és anyagú szigeteletlen huzalt párhuzamosan összesodrunk. 

Az eredő ellenállás így a mérés során 1 Ω-nak adódik. 

Mekkora lesz a 16 darab huzal ellenállása, ha sorba kötjük őket? 

5. feladat: 10 pont 

Egy üvegkádba engedj hideg vizet, majd tegyél bele egy hőmérőt! Egy másik 

hőmérő tartályát csavard be vászonba, majd helyezd el a víz fölé úgy, hogy a vászon 

érjen a vízbe. Várj pár percet, míg a hőmérő felveszi a víz hőmérsékletét, majd 

figyeld kb. 10 percig, hogy mit mutatnak a hőmérők! 

a) Adj fizikus magyarázatot a látottakra! 

b) Milyen gyakorlati szerepe van a fent említett jelenségeknek? 

6. feladat: 5 pont 

a) Öveges József a tanári munkán és a könyvíráson kívül milyen más fontos 

ismeretszerző és szervező tevékenységet végzett? 

b) Milyen kitüntetései kapcsolhatók az alábbi évszámokhoz? 

1948: 

1962: 

1964: 

1976: 

c) Élete egyik nagy álma csak halála után valósult meg, melyben egy termet is 

elneveztek róla. Mi volt ez az álma és hol található ez a terem? 

 

 

Beküldési határidő: február 3. 

Eredményes és kitartó versenyzést kívánunk! 
 


