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VII. osztály – V. forduló  
1. Melyik test halad nagyobb sebességgel?  (2,5 pont) 
1.  25 m/s 93,6 km/h  
2.  11 m/s 40 km/h 
3.  100 km/h 26 m/s 
4.  5 m/s 160 km/h 
5.  0,56 m/s 2 km/h 

 
2. Melyik állítás az igaz? Javítsd ki a hamis állításokat igazra! (levezetéssel igazold) 

a). 10 m/s = 3,6 km/h 
b). 36 km/h= 10 m/s 
c). 54 km/h= 15 m/s 
d). 100 km/h= 360 m/s 
 

 
3. Egy szemelygépkocsi 3/4 óra alatt teszi meg az 50 km-es utat. Mekkora az átlag-

sebessége? Ha ugyanekkora sebességgel haladna, mennyi idő alatt érne a 200 km-re lévő 
helységbe?  (3 pont)  
 

4. Az olajvezetékben az olaj állandó sebességgel áramlik és 18 m3 olajat szállít óránként. 
A vezeték keresztmetszete 100 cm2. Mekkora sebességgel áramlik az olaj a csőben?  

 (3,5 pont) 
 

 5. Egy jéghegy térfogata 250 m3. Mekkora a tömege, ha tudjuk, hogy a jég sűrűsége 
0,92 g/cm3?  (3 pont) 
 

6. A kerekeskút 20 cm átmérőjű hengerén 16 kg-os vízzel telt veder függ. Mekkora 
erőt kell kifejteni a 0,5 m sugarú kerék peremén, ha a hatásfok 62%-os?  (4 pont)  
 

7. Régen egyes vidékeken kb. 1,5 m hosszú vállrúdon vitték az asszonyok a vizes-
kannákat. A rúd végeire akasztott kannák közül az egyik 10 l-es, a másik 15 l-es. A kan-
nák 0,5 kg, illetve 0,75 kg tömegűek. Hol érintkezik egyensúly esetén a vízhordó válla és 
a rúd, ha a kannák tele vannak vízzel, illetve ha üresek? Hol kell alátámasztani a rudat, 
ha a 10 l-es kannában tej van, a 15 l-esben pedig víz? (a tej sűrűsége: 1,2 g/cm3) (4 pont)  
 

8. Számítsd ki a k2-t, M2-t, M1-et, és egészítsd ki a rajzokat.  (3 pont) 
a). Létesíts egyensúlyt 15 N erővel!  
Kétkarú emelőn:  
 
b). Létesíts egyensúlyt 15 N erővel!  
Egykarú emelőn:  
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9. Az emelő egyik oldalán a tengelytől 50 cm-re 35 N, 45 cm-re 50 N erő hat. Ezen 
erők forgató hatását mekkora erővel lehet egyensúlyozni a forgástengelytől 65 cm-re? 
  (4 pont)  

 
 
10. Gyakran több egyszerű gép alkalmazásával könnyítjük meg munkánkat. A kö-

vetkezőkben ilyen „gépsorra” alkalmazd a tanult összefüggéseket!  (3 pont)  
 

 
 
Erőkar (emelőn) = 120 cm 
Teherkar (emelőn) = 40 cm 
F = ? 
 

A kérdéseket a verseny szervezője,  
Balogh Deák Anikó állította össze (Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 
 
 

K. 572. Mekkora lehet a sűrűsége annak a 30 tömegszázalékos nátrium-hidroxid ol-
datnak, amelynek a molaritása 10mol/dm3 ? 

 
K. 573. Írd fel a vegyi képletét annak a vegyületnek, amelynek 66,5 grammnyi töme-

ge 15,5g foszfor és 28g oxigén mellett nátriumot is tartalmaz! 
 
K. 574. Számítsd ki, hogy a következő két anyagminta közül melyik tartalmaz több 

elektront: 1g nátrium-klorid, vagy 1g nátrium-fluorid? 
 
K. 575. A cinket és ezüstöt tartalmazó ötvözet 1g tömegű mintájából anódos oxidáci-

óval kioldják az egyik fémet, amely során 598C töltés cserélődik. Ez a teljes oldódás esetén 
cserélt mennyiségnek 45,6%-a. Határozd meg az ötvözet tömeg%-os összetételét! 

 


