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Fizika 1. forduló 

 

Név:   …………………………………………… 

Iskola: …………………………………………… 

……………………………………………. 

1. Kik ők? Nézz utána! 

Kikről szólnak az alábbi sorok?         (5 pont) 

 

a) A farmot a robbanás magjából kiáramló hőhullám teljesen megsemmisítette. A robbanás hatásainak 

megfigyelésére különböző mérőműszereket telepítettek. Mérték például a radioaktív sugárzást, 

hőmérsékletet, légnyomást. Egy bunkerben kialakított irányító központból figyelte az eseményeket. 

Az első kísérleti atombomba felrobbantása után eszébe jutott egyik kedvenc olvasmánya, egyik 

sora: „Én vagyok a halál, világok pusztítója”.  

 

b) Tanulmányait a charlottenburgi Technische Hochschule elektromérnöki karán folytatta. Itt 

rendszeresen látogatta a tudományegyetem előadásait, többek között Albert Einstein 

szemináriumát.  

 

c) Az ELTE matematika-fizika szakán végzett. Számos fizikaverseny feladatát írta. A KÖMAL 

matematikai lapok szerkesztő bizottságának elnöke.  

 

d) A természettudományok bűvkörében érdeklődése mindinkább polarizálódott, és lassan érlelődni 

kezdett lelkében a gondolat, hogy a párhuzamosan folytatott kétirányú képzés nem célravezető, 

végül is választania kellett a jogi, és a hajlamainak, érdeklődési körének jobban megfelelő 

természettudományi tanulmányok között. Évtizeden át a kapillaritás jelenségével foglalkozott. A 

felületi feszültség mérésére pedig új módszert dolgozott ki.  

 

e) Jelentős a tudománypolitikai és tudományszervezői munkássága is, behatóan foglalkozott az oktatás 

korszerűsítésének kérdéseivel. Jeles egyetemi tankönyvíró volt. Tudományos munkásságának egyik 

fontos területe a kétatomos molekulák színképvizsgálata. Életének utolsó két évtizedét Szegeden 

élte le a Kísérleti Fizikai Tanszék élén.   

 

2. Egy gepárd lesből támadja meg a tőle 150 méterre nyugodtan legelésző gazellát. A gepárd 

elrugaszkodása után a gazella is nyomban futni kezd. A gepárd akár 100 km/h sebességgel is képes 

rövidtávon futni, a gazella azonban valamivel lassabb, csak 60 km/h-val.  (8 pont) 

 

a. Mennyi idő után kapja el a gepárd zsákmányát?  

b. Mekkora utat tesznek meg ez idő alatt az állatok?  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szemin%C3%A1rium_(fels%C5%91oktat%C3%A1s)


3. Az osztály egy rugó megnyúlását vizsgálta. A rugó 5 különböző hosszánál mérték le, hogy mekkora 

volt a rugóerő, majd ezt ábrázolták az alábbi grafikonon.     (10 pont) 

 

a) Mit jelenthet a grafikon azon része, mikor negatívnak ábrázolták az erőket?  

b) Milyen hosszú a rugó nyújtatlan állapotában?  

c) Becsüld meg mekkora lehet a rugóerő, ha a rugó hossza 26 cm?  

d) Mekkora lehet a rugó hossza, 20 N nagyságú rugóerő esetén?  

e) Mekkora lehet a vizsgált rugó rugóállandója?  

 
 

 

4. Timóteus a nyári szünetet kihasználva a tengervízben tanulgatja az úszás, merülés és lebegés 

közti különbséget. Timóteus tömege 60 kg, átlagos tüdő kapacitása nagyjából 4 liter. 

Kilégzéskor 1 liter kilégzési tartalék mindig bent marad a tüdőben. Mikor 2 liter levegő van a 

tüdejében, Timóteus átlagos sűrűsége 1020 kg/m3. (A levegő sűrűségét és Timóteus tömegét 

tekintsünk végig állandónak.)       (7 pont) 

a. Először vesz egy nagy lélegzetet, hogy feltöltse a tüdejét. Mekkora ekkor az átlagos sűrűsége? 

Elmerül-e ekkor Timóteus?  

b. Szépen lassan elkezdi kifújni a levegőt. Mekkora térfogatú levegőt fujt ki, hogy pont lebegjen 

Timóteus?  

c. Ezután kifúj annyi levegőt, amennyit csak tud. Mekkora lesz ekkor az átlagos sűrűsége?  

 

 

5. Egy felnőtt ember test felülete nagyjából 1,5 m2.     (8 pont) 

a. Mekkora a légnyomásból származó nyomóerő hat az emberre tengerszinten? 

b. Hány kg tömegű test súlyának felel meg ez az erő?  

c. Miért nem nyomódik össze az ember tüdeje ekkora erő hatására?  

 



6. Milyen eszközök láthatóak az alábbi képeken? Csoportosítsd őket aszerint, hogy egyoldalú, 

vagy kétoldalú emelőnek tekinthetőek! Minden esetben határozd meg, hol van az erőkar a 

teherkar és a tengely!        (8 pont) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Három egyforma nagyságú golyó különböző anyagból készült.  

A golyók anyagának sűrűségei :  7,9 g/cm3, 0,8 g/cm3, 0,4 g/cm3. A golyókat alkoholba tették.  

Írd a vonalakra, melyik golyónak mekkora a sűrűsége :      (4 pont) 

 

 

 

a) az alkohol sűrűsége __________________  

b) 3 - as golyó ______________________  

c) 2 - es golyó ______________________  

d) 1 - es golyó ______________________ 

 

 

 


