
Első feladat 
 a) Ioana, Catalin és Raluca VI-os  osztálytársak, villamossal mennek haza.Útközben mérik az időt a mobil 

telefonukkal és leolvassák a sebesség értékét a villamos sebességmérőjéről. A villamos egyenletesen megy felfele 

egy lejtőn Δt
1
 = 5perc időtartamig v

1 
= 14,4 km/h  sebességgel, azután vizszintes úton Δt

2 
 = 4perc40sec 

időtartamig v
2 

= 21,6 km/h  sebességgel, majd megállás előtt egyenletesen lefele megy egy lejtőn Δt
3 

 = 

4perc55sec időtartamig v
3 

= 39,6 km/h sebességgel. Számitsd ki az átlag sebességet a mozgás időtartama alatt. 

Elhanyagoljuk a gyorsitásokat és a fékezéseket. 

 b) Ralucához hazaérve azt látják, hogy a szülei épp a kert keritését festik. A kert L= 40m hosszú oldala 

része egy S = 1320m
2 

 területű téglalapnak. Ezen a területen két kertész Diszbokrokat és virágokat kell ültessen. 

Raluca elmondta az osztálytársainak, akik már alig várták, hogy alkalmazhassák az iskolában tanultakat, hogy egy 

diszbokornak egy a = 5m oldalú négyzetre, egy virágnak pedig egy b = 2m oldalú  négyzetre van szüksége, és 

felváltva ültetik őket úgy, hogy a lefestett keritéstől számitva az első sorban bokrok lesznek és az utolsó sorban is. 

Az ültetéshez szükséges gödör kiásásához körülbelül 5 perc kell.Mennyi idő alatt fogja a két kertész elültetni a 

bokrokat és a virégokat? 

 c) Ralucának játékos kutyája van és  komolyan veszi a gazdái kertjének védelmét. Legfontosabb számára 

a lefestett keritéssel párhuzamos L= 40m hosszú útszakasz. Raluca és barátai figyelték a kutya mozgását és az 

észlelteket a következő táblázatba jegyezték fel: 

Felhasználva ezeket az adatokat, ábrázold a kutya mozgásának grafikonját és számitsd ki az átlagsebességét. A 

grafikonhoz használd a „ Graficul miscarii” nevű lapot. 

 

 



Második feldat 
Egyenes vonalú mozgásban lévő villamoson utazva a gyerekek egy, a sinekkel párhuzamos úton haladó, L=784m 

hosszú kocsisort látnak. Tételezzük fel hogy  mindegyik kocsi hossza l=4m és állandó sebességgel halad a földhöz 

viszonyitva úgy, hogy az előtte lévő kocsihoz viszonyitva tartja a 

d =6m távolságot. 

a) Sámold ki hány kocsi van a kocsisorban! 

b) Egy, a kocsisor utolsó kocsijától mért d0=18,5m távolságban 

lévő, rendőrautó elhatározza hogy leelőzi a kocsisort.  A 

mellékelt ábrán a rendőrautó sebességét ábrázoltuk az idő 

függvényében, az előzés kezdeti pilanatától a végéig. Az előzési 

folyamatot akkor tekintjük befelyezettnek amikor a rendőrautó 

(amelynek hossza szintén  l=4m) d0 távolságra van az első kocsi 

előtt. Számold ki mekkora utat tett meg a rendőrautó előzés 

közben! 

c) Számold ki mekkora sebességgel haladt a kocsisor egyik 

kocsija az előzési manőver közben! 



 

Harmadik feladat 

A három gyerek betér a kertben található műhelybe, ahol Raluca szülei egy kis 

laboratóriumot rendeztek be nekik. Ioana, Cătălin  és Raluca kisérleteznek a 

cukor oldódásával a vizben. Ehhez kockacukrot használnak (barna és fehér 

szinűt, ahogy a mellékelt képen látszik). Megmérték a kockacukor éleit, 

kockának véve őket, bár a valóságban nem azok. A kockacukor térfogatát a 

KOCKACUKOR  TÉRFOGAT cimű táblázatba kerűlnek. 

a) Töltsd ki a táblázatot és fejezd ki a kockacukor térfogatát V=Vátlag+Δ V 

alakban 

b) Ioana N1=12 darab kockacukrot 

old fel egy cm
3
-beosztású, vizet 

tartalmazó mérőhengerben. A viz 

szintje a mellékelt fotókon látható. 

Cătălin meghatározza a kockák 

össztérfogatát (V1,kockak) melyek 

fel lettek oldva  és Raluca pedig a 

feloldott cukor térfogatát (V1,z) 

határozza meg és nagy 

külömbséget vesz észre. Számold 

ki te is azt amit Cătălin és Raluca 

mért le, és magyarázd meg a 

kapott külömbséget. 

c) Ezekután a kis fizikusok egy 

piramist épitettek kockacukorból, 

tömött sorokban, ahogy a képen látható. 

Ioana és Raluca azonos számú 

barnacukrot használt, Cătălin pedig  Δn=5 

kockával többet használt, mint a két lány 

összesen. Hány kockából áll összesen a 

piramis? Ezekután Cătălin kockáit(N2) 

feloldották vizben. Számold ki a cukor 

térfogatát (V2) ebben az új oldatban 

 

 

   

 



 

A mozgás grafikonja 

 
Figyelem! A grafikont az első feladat versenylapjába kell beletenni a c ponthoz 

 

c) Készitsd el a mozgás grafikonját a alábbi helyre 

 



 

A kockacukor kockáinak térfogata 

 

 

Figyelem! A grafikont a harmadik feladat versenylapjába kell beletenni 

 
 

Egy kocka térfogata: 


