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1. Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a).  Miért lehet könnyebben aprítani a fát a nagyobb tömegű baltával, mint a kiseb-

bel? 
b).  Miért fekszik le induláskor az űrhajós a kabinban? 
c).  Miért fáraszt el sík területen jobban a gyaloglás, mint a kerékpározás? 
d).  Húzz dinamóméterrel egy nyugalomban levő fahasábot vízszintes sík felületen 

úgy, hogy az ne induljon el. Az erőmérő erőt jelez, a fahasáb mégis nyugalom-
ban van. Miért? 

 
2. Mi a neve a rajzon látható eszköznek, hogyan működik 

és milyen egyszerű gépnek tekinthető? (írd fel az erre az eset-
re alkalmazott törvényt is) (3 pont) 

 
3. Mi a nevük? Milyen egyszerű gép? Melyik hatol be köny-

nyebben és miért?  (3 pont) 
 

 
 

 
 

4. Egy kazánban 400 liter vizet 20°C-ról 100 °C-ra melegítenek 8 kg 20000 kJ/kg 
égéshőjű szén elégetésével. Számítsd ki a hatásfokot! (4 pont) 

 
5. 10 m magas domb tetejére 5000 N súlyú kocsit 800 N erővel egyenletes mozgás-

sal húznak fel a lovak. Mekkora a hatásfok, ha a lejtő hossza 100 m? (4 pont) 
 
6. A ládát 50 N erővel 5 s alatt toljuk 5 m-rel odébb. Mekkora a teljesítményünk? 
 (4 pont) 
 
7. Egy kis kocsi két párhuzamos, azonos irányítású erő hatására mozdul el. Az erők: 

F1 = 4 daN és F2 = 8 daN, támadópontjuk pedig 120 cm távolságra van egymástól. Ha 
az F1 erő értéke kétszeresére nő, mekkorának kell az F2 erőnek lennie, hogy a kocsi 
mozgásának iránya ne változzék meg? Hát abban az esetben, ha az F1 = 4 daN erő tá-
madópontja kétszer nagyobb távolságra lenne az eredő támadópontjától? (6 pont) 

 
8. Számítsuk ki azt a mechanikai munkát, amely egy 100 kg tömegű test 2 m magas-

ra való felemeléséhez szükséges, ha közvetlenül függőlegesen emeljük fel, vagy ha 4 m 
hosszú lejtővel emeljük ugyanolyan magasra, ahol 10 N nagyságú súrlódási erő is fellép. 
Végül számítsuk ki a lejtő hatásfokát! (6 pont) 
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9. Rejtvény: (6 pont) 
Töltsd ki a meghatározások alapján az alábbi 

csigarejtvényt a nyíltól indulva. Minden szó utol-
só betűje egyben a következő szó kezdőbetűje is 
(ezeket a betűket már beírtuk a hálóba). Ha jól 
dolgoztál, akkor a megjelölt sorban egy értelmes 
szót kapsz. Magyarázd a jelentését! 

 
Bell találmánya. - A napenergiát villamos 

energiává alakítja. – E nélkül nincs térfogat! - An-
gol űrmérték (4,54 liter). - A fénysugár hullám-
hosszának mértékegysége lehet. - Rég nem látott 
dolgot újra fölfedez. - Rózsa alakú díszítőelem. 
(ROZETTA) - Az elefánt “fegyvere”. 

A szó:  ..................
Értelmezése: ................. 

 

 

A rejtvényt 
 Szőcs Domokos tanár készítette 

 
10. Az emelőtörvény felismerése, az első csigasorok megalkotása ..., görög .... és fi-

zikus (i.e .... - ....) nevéhez fűződik. Több mint 40 féle ... talált fel. Ezek között olyan ha-
digépek is vannak, melyet szülővárosának,...-nak védelmére készített. (6 pont) 

Mi az archimédészi csavar? (képpel is illusztrálhatod) 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó tanárnő állította össze. 
 
 

 

kísérlet, labor
 

 
1. A keverék fogalmának tanításakor (megismerésekor) szemléltető bemutatóra vas és 

kén helyett használhatunk kristályos rézszulfátot és ként. Mind a két anyagból  azonos 
mennyiséget porítsuk el mozsárban finom porrá. Figyeljük meg mind a két anyag színét, 
majd az egyikhez töltsük a másikat és jól dörzsöljük el a mozsártörővel az elegyet. Va-
jon mi történt keverés közben? A kapott finom por új anyag-e, vagy  csak keverék? Bi-
zonyítsátok! Amennyiben a mechanikai hatás során nem ment végbe kémiai változás, a 
keverék komponensei megőrizték eredeti tulajdonságaikat (szín, oldhatóság pl. vízben). 
Ezek alapján próbáljátok szétválasztani őket! 

A mechanikai keverés során történhet kémiai változás is. A mozsárba, amiben a 
ként porítottátok még tegyetek kevés kénport, s egy nagyon kis higanycseppel (a kis-
mennyiségű higanyt a vegyszeres üvegből egy frissen letisztított rézdróttal vehetitek ki, 
amire rátapad kevés higany, s ezt egy szűrőpapír darabkával toljátok a kénre) dörzsöljé-
tek el alaposan a mozsártörővel. Figyeljétek a változásokat. Az előző próbához hasonló-
an töltsetek  vizet rá! Sikerül-e elválasztani az összekevert anyagokat? 


