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A gyulai Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2017/2018 tanévben 

újra megrendezi természettudományos versenyét. 

A versenyen nevezési díj nincs. 

A feladatlapokat a http://kjkg.hu/ honlapról kéthetente egyénileg kell letölteni, majd a megoldásokat 

szintén egyénileg, elektronikusan kell beküldeni a haziverseny.kjkg@gmail.com e-mail címre.  

A 3. megoldólap beküldési határideje 2018. január 15. 

A győztesek értékes ajándékokat nyerhetnek! 

 

Eredményes versenyzést kívánnak a verseny szervezői! 

 

 

 

         FIZIKA FELADATLAP 

 

 

1. Határozd meg a Rama kockamargarin sűrűségét!  

Írd le a mérés menetét és az általad használt mérőeszközöket!                                                                   

              10 pont / 

 

http://kjkg.hu/
mailto:haziverseny.kjkg@gmail.com


2. Az osztálykirándulás résztvevői reggel 8 órakor indultak el túrázni a szálláshelyükről. 

10 óráig megtettek 8 km hosszú utat, majd 30 perces pihenő után 12 óráig még 3 km-t. 

Ebédszünetet tartottak, majd 13 órakor ismét elindultak és 15 órára visszatértek a 

szálláshelyükre, miközben megtettek még 6 km utat. 

 

 

a) Mekkora volt a megtett út és az elmozdulás?        2 pont / 

b) Mikor volt legnagyobb a csoport sebessége?        2 pont / 

c) Számítsd ki az átlagsebességet!         3 pont / 

d) Készítsd el a kirándulás út-idő grafikonját!        3 pont / 

 

 

3. Jedlik Ányos magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes volt.  

A magyar nyelvújítás korában élt. Aktívan részt vett a műszaki és  

természettudományos nyelvhez szükséges szavak létrehozásában.   

 

 

a) Vajon mi a megfelelője az alábbi szavaknak: ferdény, röppentyű, vilany és  irla?    4 pont / 

b) Rendtársainak kedvtelésből szódavizet készített. Mit használt fel ennek elkészítéséhez? 

               1 pont / 

   

 

c) Mi volt Jedlik kedvenc mondása?          2 pont / 

d) Ki volt az a fizikus, aki Jedlik műhelyében dolgozott 15 éves korában, majd később az 

egyetemi katedrán is követi?           1 pont / 

e) Melyik elektromos berendezés ősének tekinthető „villanydelejes forgonya”?     1 pont / 

f) Milyen szerepet vállalt az 1848-as szabadságharcban?        1 pont / 



4. Bay Zoltán nevéhez fűződik a „magyar holdradar kísérlet”.  

 

 

  

 

    

 

  

a) Mikor és hol született Bay Zoltán?         2 pont / 

b) Milyen gyermekkori emléke fűződik a Holdhoz?       2 pont / 

c) Mikor végezte el a fent leírt kísérletet?        1 pont / 

c) Melyik mértékegység kidolgozása fűződik a nevéhez?      1 pont / 

d) A kibocsátást követően mennyi idő múlva érkezik meg a visszhang?  

Számításodhoz használd az alábbi adatokat: A Föld- Hold távolság 384.000 km, az 

elektromágneses hullámok terjedési sebessége 300.000 km/s.      4 pont / 

 

5. Igaz vagy hamis? Minden jó válasz 1 pontot ér.      10 pont / 

 

a) A tehetetlenség törvényét Newton fogalmazta meg. 

b) Egy test súlya a Földön és a Holdon is ugyanakkora, hisz részecskéinek száma nem változik. 

c) Az energia és munka mértékegysége a newton. 

d) Ohm törvénye szerint a fogyasztón átfolyó áramerősség fordítottan arányos a feszültséggel.  

e) A függőlegesen fára mászó ember kisebb munkát végez mintha ferdén állított deszkán mászna 

fel ugyanolyan magasra. 

f ) Gábor Dénes  Nobel-díjas magyar fizikus. 

g) A fürdőkádból a víz hamarabb kifolyik, ha benne maradunk. 

h ) A levegő nyomását Torricelli mérte meg. 

i) Nagyobb belső-energia változás nagyobb hőmérsékletváltozást okoz. 

j) 1km/h=10m/s 

 

Válaszaidat a külön letölthető megoldások lapon küldd be! 



A felhasznált képek elérési helyei: 

https://hu.wikipedia.org 

https://www.bien.hu 

 http://fuveszblog.cafeblog.hu 

http://mek.oszk.hu 

https://thedayintech.wordpress.com 

http://retromuzsika.hu/ 
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