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VI. osztály 
1. Töltsd ki a táblázatot! (10 pont) 
 

 V (m3) V (dm3) V (cm3) 
1.  2  

2.   75 
3. 1,5   

4. 3/4   

5.  1/2  

6.   500 
7. 0,25   

8. 10   

9.  3,3  

10.  6200  
 

2. Töltsd ki a táblázatot! (10 pont) 
 

 d t v 
1. 120 km  40 km/h 
2. 600 m 100 s  

3. 0,6 km  21,6 km/h 
4.  45 s 333m/s 
5. 86 km 2 h  

6.  8 min 300 000 km/s 
7.  4,2 h 60 km/h 
8. 396 km  88 km/h 
9. 120 000 m 1,75 h  

10.  2 min 70m/s 
 

 

 

3. Egy repülőgép a 3 km-es útszakaszt hátszéllel 15 másodperc, ellenszéllel 20 má-
sodperc alatt teszi meg. Mekkora a repülőgép és a szél sebessége? (10 pont) 

 

4. Rendezd az alábbi mennyiségeket csökkenősorrendbe! (négyzetméterben dolgozz) 
 (7 pont) 
 1 km2; 1000 m2; 104dm2; 15 m2; 10cm2; 
 800 cm2; 300 dm2; 4000 cm2; 500000 m2. 
Átalakítva: ......................................................................................................................  
Sorrendben:  .....................................................................................................................  
 

5. Melyik vonat menetideje a leghosszabb? Az időt percekben számold! Rendezd a 
mennyiségeket csökkenő sorrendbe sorszámai szerint! (7 pont) 

 

 Indul Érkezik Menetidő 
1. 6 óra 25 perc 9 óra 33 perc ... perc 
2. 10 óra 52 perc 12 óra 3 perc ... perc 
3. 12 óra 5 perc 15 óra 14 perc ... perc 
4. 16 óra 20 perc 20 óra 48 perc ... perc 
5. 21 óra 10 perc 0 óra 15 perc ... perc 

 

Sorrend: .........................................................................................................................................  
 

6. Melyik állítás az igaz, melyik nem és miért? (6 pont) 
a.  Ha egy test tömege 15 kg, akkor annak a tehetetlensége kisebb, mint a 10000 g 

tömegű testé. 
 ......................... , mert..................................................................................................... 

b.  0,008 t tömegű test tehetetlensége ugyanakkora, mint egy 80 kg tömegű testé. 
 ......................... , mert..................................................................................................... 

c.  A 75 dkg tömegű test kisebb tehetetlenségű, mint az 1 kg tömegű test. 
 ......................... , mert..................................................................................................... 
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7. Egészítsd ki a táblázatot! (16 pont) 
fizikai mennyiség mértékegysége mérőeszköze 

megnevezése jele megnevezése jele 

hosszúság     

 T    

  köbméter   

   kg  

    hőmérő 

sebesség     

 P    

  Newton   
 

8. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó fizikai mennyiségek nevével vagy az ennek 
megfelelő mértékegységgel.  (14 pont) 

1. Vásároltam 2 kg .......... cukrot 
2. Hazáig megtettem 2 km  ..........  
3. Amikor fékez az autó, akkor csökken a ..........  
4. A Holdon a testek .......... 6-szor kisebb mint a Földön 
5. Az 1 dm oldalélű kocka  .......... 1 liter 
6. A teherautó billenőjében 20 tonna .......... föld fér el 
7. A hátamon levő táskám  ..........  4 kg, ezért 40 N  .......... vagy .......... nyomja a vállamat 
8. Az alumínium pénzdarab melegítve nem fér át a deszkába szúrt két gombostű 

között, mert megnőtt a ..........  
9. A 80 kg tömegű űrhajós súlya a Földön  .......... és a Holdon ..........  
10. A tanteremben a levegő .......... 20°C 
11. Egy kilogramm a tömege az .......... térfogatú 4 °C-os desztillált víznek. 
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Kémia 

A 784-796. feladatokat a XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny II. fordulója és 
a Hevesy György Kémiaverseny megyei fordulójának anyagából közöljük. A feladatkészítők: 
Dóbéné Cserjés Edit, Forgács József, Lente Gábor, Márkus Teréz, Molnár Ákos, Muráth Szabolcs, 
Ősz Katalin, Pálinkó István, Petz Andrea, Sipos Pál. 

 
VII. osztály 
K. 784. Melyik az az elem, amelyikre az alábbi állítások igazak? Az elem vegyjelével 

válaszolj! 
a) Atomja általában csak két elemi részecskéből áll: ............ 
b) 3∙1023darab atomja 2gramm tömegű: ............ 
c) 1,5∙1023darab atomja 9∙1023darab protont tartalmaz: ........... 
d) 1∙1023darab atomja 5mol elektront tartalmaz: ........... 
 

K. 785.  Tekintsük a következő anyagokat, amelyekben  egyre több részecske van! 
a.) 1∙1023 darab higanyatom 


