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dramatizálásnak nevezzük. A tevékenység lehet egyéni vagy csoportos. A kötetlen írás, 
vagy az 5-10 perces esszé keretében a tanuló beleélheti magát valakinek a szerepébe. 
Ezt a formát élménydolgozatnak nevezzük. Például, Egy napom Newtonnal. 

Forró szék. A versenyszeru eljárást (különösen a fiatalabb tanulókkal) számos vál-
tozatban és egyéb oktatási segédlettel együtt alkalmazhatjuk: szakfogalmak, szómezo, 
szójegyzék, kép- és szimbólumkártyák, könyvbeli szöveg, tárgyak, kísérleti anyagok stb.  

Elso változat: A tanár egy témakörben a tanulók közremuködésével a táblán összegyujti 
a szakfogalmakat. A tanulóknak mintegy 3 perc áll a rendelkezésükre, hogy emlékezetükbe 
véssék a gyujteményt. Utána egy tanuló a táblának hátat fordítva helyet foglal a „forró 
széken”. Annyi megtanult szakkifejezést idéz fel, illetve annyi feltett kérdést válaszol meg, 
amennyit csak ismer, illetve amennyit helyesen meg tud válaszolni. A forró széken ülo 
tanuló nevezi meg a kérdésfeltevot. Az elso hibás válasznál át kell adnia a széket. 

Második változat : Az osztálynak kártyákon kiosztunk egy kép- és szimbólumgyujte-
ményt. A forró széken ülo tanuló megnevezi egyik osztálytársát, aki felmutatja a kártyá-
ját, neki pedig meg kell határoznia a kártyán feltüntetett szakfogalmat. 

Harmadik változat : A tanulók idot kapnak egy adott szakanyag, fogalom bevésés ére 
(házi feladat vagy csendes foglalkozás során). Egy tanuló jelentkezik a forró székre. Egy 
másik tanuló (akit o megnevez) kérdéseket tesz fel neki. Az elso hibás válasznál el kell 
hagynia a széket. Aki az összes kérdést helyesen megválaszolta, jutalmat kap. 
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VIII. osztály – dönto 
 

1. Hány kilométert kell még megtennie annak az autónak, amelyik a 156 km-es útból 
már megtett?  (2 pont) 

 a.) 8300 m-t; c.) 14?105 dm-t; 
 b.) 11?106 cm-t;  d.) 1,5 km-t. 
 

2. Melyik állítás hamis? (karikázd be a megfelelo betut)  (2 pont) 
a.) Ha egy test tehetetlenségének mértéke 52 kg, akkor ez a test tehetetlenebb, mint 

az, amelyik 0,5 t tömegu. 
b.) A 103 g tömegu test tehetetlensége egyenlo az 1 kg tömegu testével. 
c.) Az a test, amelynek tömege 3/4 kg, egyenlo tehetetlenségu a 75 dkg-os testtel. 
d.) 5?106 g tömeg egyenlo 500 kg-mal. 
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3. Egy autóbusz egyenletes mozgással halad az országúton, sebessége 60 km/h. A 
37-es kilométerkonél megelozi egy motorkerékpáros, aki 90 km/h állandó sebességgel 
halad. Mekkora távolságra lesznek a 37-es kilométerkotol, illetve egymástól tíz perc 
elteltével, ha sebességük változatlan marad?  (6 pont) 

 
4. Melyik esetben merül el jobban a fa és 

miért? (4 pont) 
 

 
 

5. Írj közéjük megfelelo jelet!  (4 pont) 

 
 

6. Rajzold meg a fény útját!  (2 pont) 
 

 

 
7. Mekkora értéket jelez a méromu-

szer?  
 (2 pont) 
 

 
 

8. A kotrógép 54000 kJ munkával emel fel 100 m3 homokot 25 m magasra. Mekko-
ra a hatásfok? (A homok surusége 1800 kg/m3 )  (4 pont) 

 
9. Mekkora ellenállású a fogyasztó, ha  (1,5 pont) 
a.) 100 V feszültség esetén az áramerosség 2 A? 
b.) 10 V feszültség esetén az áramerosség 0,2 A? 
 
10. Írd be a táblázat hiányzó adatait!  (4 pont) 

 

 
 
11. Az R1 = 12 ohm és az R2 = 4 ohm ellenállású fogyasztókat külön-külön egy-egy 

áramforrásra kapcsoljuk. Mindketton 2 A erosségu áram halad át. Hasonlítsd össze az 
áramforrások feszültségét! U1 U2 . Indokold! (8 pont) 

 
12. a.) Rajzolj áramforrásra SOROSAN kapcsolt két izzót 3 feszültségmérovel és írd 

le mit mérnek a méromuszerek! 
b.) Rajzolj áramforrásra PÁRHUZAMOSAN kapcsolt két izzót 3 áramerosség-

mérovel, és írd le mit mérnek a méromuszerek!  (8 pont) 
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13. Egy szivattyú óránként 50 m3 olajat nyom fel 10 m magasra. Mennyi munkát vé-
gez 1,5 óra alatt? (Az olaj surusége 0,8 g/cm 3 )  (4 pont) 

 
14. 
a.) Töltsd ki az alábbi táblázat két 

felso sorát a kérdezett mennyiségek 
értékeinek b eírásával! 

 
b.) A harmadik sorba a megfelelo 

szavak (no, csökken, nem változik) 
beírásával válaszolj arra, mi történik, ha 
az áramkörbe sorosan még egy negyedik 
fogyasztót is kapcsolunk! 

 
 

 
 

c.) Egészítsd ki a mondatot! Ha a sorosan kapcsolt fogyasztók számát növeljük, az 
eredo ellenállás ......., az áramkörben folyó áram erossége  ......., az eredetileg bekapcsolt 
fogyasztókra jutó feszültség ........ 

d.) a c.) ponthoz hasonlóan – értelemszeruen – fejezd be a következo mondatot! 
Ha sorosan kapcsolt fogyasztók egyikét nagyobb ellenállásúra cseréjük, akkor  ....... 

 
15. Egy edényben 5 kg 36 °C homérsékletu víz van, és ebbe beleteszünk egy 0°C 

homérsékletu alumínium testet. A közös homérséklet a termikus kölcsönhatás végén 30 
°C lett. Mekkora az alumíniumtárgy tömege?  (4 pont) 

 
 

 
16. Húzd át a nem fizikai mennyiségek-

nek megfelelo betuket és a maradt betukbol 
egy másik fizikai mennyiséget hozhatsz 
létre. Melyik az?  (8 pont) 

 
 
 

A kérdéseket összeállította a verseny szervezoje: Balogh Deák Anikó tanárno,  
Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy 

 

 
Érdekes informatika feladatok  

I. rész 
 

Új rovatunkban olyan érdekes feladatokat, nyitott kérdéseket szeretnénk bemutatni, amelyekkel a 
történelem során sokat foglalkoztak – egy általános háttérképletet keresve például –, de a számítógé-
pek megjelenéséig, a programozás szélesköru elterjedéséig nem lehetett oket megoldani, s a ma ismeretes 
megoldások sem tökéletesek... 

 


