
Feladatok 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás 

1.) A metró szerelvénye egyenes vonalú egyenletes mozgással 10 másodperc alatt 50 m utat tesz meg.  

Mennyi ekkor a sebessége?  

2.) Mekkora utat tesz meg 5 másodperc alatt egy sas, ha 72
h

km
sebességgel repül? 

3.) Egy autó sebessége 36
h

km
. Mennyi idő alatt tesz meg ezzel a változatlan sebességgel 120 m utat? 

4.) Egy sólyom a 2 km-es utat 180 s alatt tette meg. Mennyi volt eközben a sebessége? 

5.) Egy fecske sebessége 25 
s

m
. Mennyi utat tesz meg 1 perc alatt? 

6.) Az orkán sebessége 40 
s

m
. Mennyi idő alatt „söpör végig” egy 480 km-es útszakaszon? 

7.) Milyen messzire jut el a hang 4 másodperc alatt a levegőben, ha ott 340 
s

m
 a terjedési sebessége? 

8.) Egy kerékpáros sebessége 20
h

km
. Egy futó 100 m utat 10 másodperc alatt tesz meg.  

9.) Melyiknek nagyobb a sebessége? 

10.) Egy toronydaru 40 másodperc alatt 20m magasra emel fel egy testet. Mekkora a test átlagsebessége? 

11.) Egy autós az 5-ös főúton Kecskemétről Szegedre 80 perc alatt jutott el. A vezető Kecskeméten a 85 

km-t, Szegeden a 167 km-t jelző táblát látta. Mekkora volt az autó átlagsebessége? 

12.) Milyen hosszú távon versenyeztek azok az atléták, akik közül a győztes 8
s

m
-es átlagsebességgel 50 

másodperc alatt ért célba? 

13.) Az egyik autóversenyző 50
s

m
 átlagsebességgel vezette az autóját.  

14.) Mennyi idő alatt tett meg a versenypályán 5 km utat? 

15.) Mennyi idő alatt futja végig az 500 méteres utat egy gepárd, ha 70
h

km
 az átlagsebessége? 

16.) Egy autó 20 másodpercig 50 
h

km
 sebességgel halad, majd ráhajtva az autópályára a következő 150 

métert  

17.) 10 másodperc alatt teszi meg. Mekkora az autó átlagsebessége ez alatt a 30 másodperc alatt? 

18.) Egy szabadon eső golyó 4 másodpercig esik. Mekkora sebességgel érkezik a földre? 

19.) Egy golyó álló helyzetből indulva 1,5 másodpercig esik szabadon. Mekkora a sebességre gyorsul? 

20.) Egy alma leesett a fáról, és 10
s

m
sebességgel ütközött a földhöz. Mennyi ideig esett? 

  



 

1.) a, Milyen mennyiséget ábrázolunk a vízszintes tengelyen? 
b, Milyen mennyiséget ábrázolunk a függőleges tengelyen? 

2.) a, Melyik szakaszon volt a legnagyobb a test sebessége? 
b, Melyik szakaszon volt a legkisebb a test sebessége? 

3.) Számold ki a sebességet az egyes szakaszokon! 

a, v1 =  

b, v2 = 

c, v3 = 

4.) Számold ki az átlagsebességet! 
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Sűrűség 

1.) Számítsuk ki, mekkora a fenyőfa sűrűsége, ha belőle 2 m
3
 1000 kg tömegű? 

2.) Mekkora a tömege a 10 m
3
 űrtartalmú tartályt teljesen megtöltő benzinnek? (ϱbenzin= 700

3m

kg
) 

3.) Mekkora űrtartalmú tartályban fér el 4350 kg tömegű és 870
3m

kg
sűrűségű olaj? 

4.) Egy tartálykocsi térfogata 50 m
3
. A benne levő 35 500 kg tömegű benzin teljesen megtölti.  

5.) Számítsd ki a benzin sűrűségét! 

6.) A 92 tonnás jéghegy térfogata 100 m
3
. Mekkora a jég sűrűsége? 

7.) Hány kilogramm olaj fér egy 25 literes kannába? (ϱolaj= 0,85
3cm

g
) 

8.) A vörösréz sűrűsége 8900 
3m

kg
. Mekkora a tömege egy 0,2 m

3
 térfogatú vörösréz tömbnek? 

9.) Mekkora a tömege 20 dm
3
 térfogatú ólomnak? (ϱólom= 11,34

3cm

g
) 

10.) Mekkora a térfogata egy 8100 kg tömegű tömör alumíniumhengernek? (ϱalumínium= 2,7
3cm

g
) 

11.) Mekkora a térfogata 1400 kg olajnak? (ϱolaj= 0,85
3cm

g
) 

Forgatónyomaték 

1.) Mekkora a 2 N nagyságú erő forgatónyomatéka, ha hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága 

1m? 

2.) Egy 4 N nagyságú erő forgatónyomatéka 2 Nm. Mekkora az erőkar? 

3.) Mekkora erőnek 6 Nm a forgatónyomatéka, ha az erőkarja 0,25 m? 

4.) Mekkora az a legkisebb erő, amellyel egyensúlyban lehet tartani azt a mérleghintát, amelynek egyik 

oldalán a forgástengelytől 1 m távolságra egy 400 N súlyú gyerek ül, és a hinta másik oldala 2 m 

hosszú? 

5.) Mekkora a 2 N nagyságú erő forgatónyomatéka, ha hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága 

25 cm? 

6.) Egy mérleghinta egyensúlyban van. Számítsd ki a vele kapcsolatos hiányzó adatokat! 

F1 k1 M1 F2 k2 M2 

2N 6m  4N   

 4m   12m 36Nm 

20N  30Nm 5N   

 



Nyomás 

 

1.) Egy kocsi súlya 2000 N. Kerekeinek a talajjal érintkező felülete 100 cm
2
.  

Mekkora nyomást fejt ki a kocsi a talajra? 

2.) Egy téglarakás nyomása a talajra 20 kPa. A nyomott felület 6000 cm
2
. Mennyi a téglarakás súlya? 

3.) Egy szeget 10 N erővel nyomunk egy falaphoz úgy, hogy a hegye alatt 10 000 kPa a nyomás. 

Mekkora a nyomott felület? 

4.) Mekkora nyomást fejt ki egy gyerek a jégre, ha egy lábon egyenletesen siklik, a súlya 400N, és az egyik 

korcsolyája 10cm
2
-es felületen érintkezik a jéggel? Hogyan változik a nyomás, ha egy helyett két élen 

siklik? 

5.) Egy ember sítalpon áll a hóban. Az ember súlya 700N, egy síléc talpának 0,2m
2
 a felülete. Mekkora a 

sítalpak alatt a nyomás, ha az ember két sílécen siklik? 

6.) Egy vízszintes úton haladó vontató kerekei alatt 60 000 Pa a nyomás, a nyomott felület 0,5 m
2
. 

Mennyi a vontató súlya? 

7.) Mennyi annak a gyereknek a súlya, aki 300 cm
2
-nyi felületen nyomja a talajt, és a nyomása 15 000 Pa? 

8.) Egy 30 m
2 

 területű járdát lebetonoztak. A betonréteg nyomása a talajra 3000 Pa.  

Hányszor fordult az a 3 tonnával terhelhető teherautó, amelyik a betont szállította? 

9.) Az egymásra rakott vaslemezek együttes súlya 4000 N. A vaslemezek nyomása a padlóra 2000 Pa. 

Mekkora a legalsó lemez területe? 

10.) Egy szekrény súlya 800N, nyomása a padlóra 20 000Pa. Mekkora a szekrény lábainak a padlóval 

érintkező együttes felülete? 

11.) Egy gép súlya 20 000 N. Mekkora legyen a gép talpfelülete, ha a padlóra kifejtett legnagyobb nyomás 

30 000 Pa lehet? 

12.) Mekkora a hidrosztatikai nyomás a Tisza vizében 5 m mélységben? 

13.) Mekkora a70 cm magas higanyoszlop hidrosztatikai nyomása? (ϱhigany= 13,6
3cm

g
) 

14.) Egy úszómedence méretei: 25 m 12 m 2 m. Mekkora a medence alján a víz nyomása, ha a 

medencében 1,6 m magasan áll a víz? 

15.) Mekkora a víz nyomása a tengeralattjáró ajtaján, ha 100 m mélyen van a felszín alatt, s a tengervíz 

sűrűsége 1030 
3m

kg
? 

16
*
.) Egy 4 m magas és 2 m átmérőjű, henger alakú tartályt háromnegyed részéig töltünk meg vízzel. 

Mekkora a nyomás és a nyomóerő az edény alján? ( V = r
2
∙π∙M ) 

17.) Egy acélgerenda súlya 20 000 N. Vízbe merítve a tartóerő 16 000 N. 

Mekkora felhajtóerő hat a gerendára? 

18.) Egy 20 dm
3
 térfogatú alumíniumtest a vízben elmerül. Mekkora a testre ható felhajtóerő? 

19.) Egy 200 cm
3
 térfogatú test vízben elmerül. Mekkora a testre ható felhajtóerő? 

20.) Alkoholba merítünk 200 cm
3
 térfogatú testet. Mekkora a felhajtóerő? 

21.) Mekkora erővel tarthatunk víz alatt egy 5 dm
3
 térfogatú, 2,5 

3cm

g
sűrűségű követ? 

22.) Egy 10 kg tömegű vastömböt víz alatt tartunk. Mekkora a tartóerő? 

 


