
 

 

 

 

FIZIKA ÉVFOLYAMFELMÉRŐ PRÓBA KÉRDÉSSOR 

8.osztály 

 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mindenütt csak egy helyes válasz van.  (30 pont) 

 

1.) Mi NEM igaz a Mikola-csőben mozgó buborék mozgására? 

a.) egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat tesz megfigyelése 

b.) egyenes vonalú egyenletes mozgást végez 

c.) egyenletesen gyorsuló mozgást végez 

d.) s/t= állandó 

 

2.) Ohm törvénye szerint,... 

a.) a fogyasztón átfolyó áram erőssége egyenesen arányos a fogyasztó kivezetései között 

mérhető feszültséggel 

b.) a fogyasztón átfolyó áram erőssége fordítottan arányos a fogyasztó kivezetései között 

mérhető feszültséggel 

c.) U*I=állandó 

d.) a feszültség és az áramerősség szorzata állandó 

 

3.) Milyen fizikai kölcsönhatás következtében vonzza oda a száraz papírral megdörzsölt 

vonalzó a papírszeletkéket? 

a.) elektromos kölcsönhatás 

b.) mágneses kölcsönhatás 

c.) gravitációs kölcsönhatás 

d.) termikus kölcsönhatás 

 

4.) A Balatonban és a tengerben is lemerülünk 3m mélyre, hol nagyobb a hidrosztatikai 

nyomás? 

a.) a Balatonban mert édesvíz 

b.) a tengerben, mert a tengervíz sűrűsége nagyobb, mint a balatoni vízé 

c.) egyforma, hiszen egyforma mélyre merültünk 

d.) egyforma hiszen nem lehet különbség a két víz sűrűségében 

 

5.) Milyen jelenség állhat egy faluban, a felsőbb emeleteken jelentkező vízhiány hátterében? 

a.) hajszálcsövesség 

b.) korrózió 

c.) felhajtóerő 

d.) közlekedő edény 

 

6.) Miért viselünk nyáron szívesebben fehér trikót, mint feketét?
 

a.) Mert a sötét trikó jobban elnyelik a hősugarakat, mint a fehér, így a fehér trikóban kevésbé 

lesz melegünk 

b.) Mert a fekete trikó jobban visszaveri a hősugarakat, így abban kevésbé lesz melegünk 

c.) Mert a fehér trikón keresztül gyorsabban párologtatjuk el a vizet a szervezetünkből. 

d.) Mert nyáron divatosabb a fehér. 

 



7.) Az alábbi grafikonon a víz hőmérsékletét ábrázoltuk, a víz által felvett hő függvényében. 

Melyik állítás igaz? 

 

a.) a B szakaszban a hőmérséklet állandó, az 

anyag halmazállapota nem változik 

b.) az A szakaszban olvadás történik, a jég hőt 

vesz fel, hőmérséklete nem változik a 

halmazállapot-változás során 

c.) a C szakaszban forrás történik, a forró víz 

hőmérséklete növekszik a halmazállapot-változás 

során 

d.) az A szakaszban olvadás történik, a jég hőt 

vesz fel, hőmérséklete növekszik a halmazállapot-

változás során  

 

 

8.) Aladár egy táskát tart a kezében, Cili megoldja a matek leckét, Dani felvisz egy 

bőröndöt a lépcsőn, Gábor felmegy a lépcsőn. Melyikük végez munkát “fizikai értelemben”? 

a.) Aladár és Dani, mert a táskákra hat a gravitációs erő 

b.) Dani és Gábor, mert az ő elmozdulásuk nem 0 

c.) mindannyian végeznek, mert elfáradnak 

d.) csak a lány végez 

 

 

9.) Melyik rajzon van egyensúly? 

a.)  

b.)  

c.)  

d.)  

 

 

10.) Melyik állítás NEM igaz a transzformátorról? 

a.) Ha egy transzformátorral feltranszformáljuk a feszültséget, a szekunder feszültség nagyobb lesz, 

mint a primer feszültség. 

b.) Ha egy transzformátorral letranszformáljuk a feszültséget, a szekunder feszültség nagyobb lesz, 

mint a primer feszültség. 

c.) A transzformátor primer és szekunder tekercsében egyenlő a teljesítmény. 

d.) Ha egy transzformátorral a feszültséget feltranszformáljuk, csökkenthetjük az áramerősséget a 

szekunder tekercsen. 

 

11.) Hogyan változik meg a teljesítmény, ha az energiaváltozás ugyanannyi idő alatt kétszeresére nőtt? 

a.) kétszeresére nő 

b.) felére csökken 

d.) nem változik meg 

e.) négyszeresére változik 

 

 



12.) Miért élezzük meg a kést? 

a.) hogy csökkentsük a kés éle mentén a nyomott felületet és így növeljük a nyomást 

b.) hogy nagyobb erőt tudjunk kifejteni a késsel a vékonyabb felületen 

c.) hogy csökkentsük a nyomást a kés éle mentén 

d.) hogy tiszta legyen az evőeszközünk 

 

13.) Egy rézhuzalból levágtak egy 20cm hosszú és egy 2m hosszú darabot. Melyiknek nagyobb az 

ellenállása? 

a.) a hosszabbnak nagyobb az ellenállása, tehát a 20cm-es darab ellenállása a nagyobb 

b.) mivel a hosszú egyenes vezetődarab ellenállása fordítottan arányos a hosszal, így a 20cm hosszú 

ellenállása a nagyobb 

c.) a 2m hosszúnak nagyobb az ellenállása 

d.) az adatok alapján nem eldönthető 

 

14.) Az alábbiak közül melyiket lehet megtakarítani egy egyszerű géppel? 

a.) munkát 

b.) energiát 

c.) forgatónyomatékot 

d.) erőt 

 

15.) Egy feltöltött ebonitrudat közelítünk az elektroszkóphoz. Mit tapasztalunk és miért? 

a.) az elektroszkóp mutatója nem tér ki, mivel nem érintettük hozzá a rudat az elektroszkóphoz 

b.) az elektromos megosztás jelensége miatt az elektroszkóp mutatója kitér 

c.) az elektroszkóp mutatója a mágneses kölcsönhatás miatt tér ki 

d.) az elektroszkóp mutatója kitér, mivel az ebonitrúdról pozitív töltések áramlanak át az elektroszkópra 

 

16.) Töltsd ki az alábbi táblázatot! A mértékegységeknél az alap SI mértékegységeket add meg!    

(10 pont) 
 

fizikai 

mennyiség neve 

jele összefüggés 

(szövegesen) 

képlet mértékegység 
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mértékegység  
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     m/s 
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17.) Végezd el az átváltásokat! (10 pont) 
 

3 dm
2
 = .......................... m

2
 = ............................ cm

2
 = ................................... mm

2
 

100 km/h = .................... m/s 

1500 
3m

kg
 = ................... 

3cm

g
 

15 mm = ........................ cm = .............................. m = ................................... km 

0,25 h = ......................... min = .......................... s



18.) Az alábbi újságcikkek alapján válaszolj a feltett kérdésekre a külön lapon! Az egyik cikk 

kérdéseinek megválaszolása kötelező (10 pont), a másiké szorgalmi feladat (+5 pont)! Karikázd be az 

általad választott cikk betűjelét!  

A)  A svédországi jéghotel 

A svédországi Jéghotel a világ egyik legkülönlegesebb szállodája. Az északi sarkkörtől 200 kilométerre 

északra a Kiruna melletti Jukkasjärviben található. Itt minden decemberben felépítenek jégből és hóból 

egy egész szállodát, amely április végétől kezdve egyszerűen elolvad. A tél beköszöntével hóépítők, 

építészek, tervezők és művészek hada lepi el az Északi Sarkkör közelében fekvő Jukkasjärvi kis 

városkáját,és az Icehotel Art és Design Group cég irányításával és felügyeletével elkészítik a Jéghotel. A 

Torne folyóból kiszivattyúzott és hóvá alakított vizet, a jéghotel vázára, és az előre csomagolt folyósok 

boltívére permetezik, ahol a külső hőmérséklettől függően egy-két nap alatt keményre fagynak a falakat 

szolgáló hótömbök. A szobákban -5 fok az átlagos hőmérséklet. Azonban a vendégek nem szoktak fázni, 

mivel kapnak megfelelő felszerelést, a Jéghotelben állítólag nagyon jót lehet aludni. A vendégek hőálló 

hálózsákot kapnak, amelyet rénszarvasbőrökre terítenek le – maga az ágy is jégből van. 

1.) Miért célszerű rétegesen öltözködne a jéghotel lakóinak? 

2.) Miért tágítja a jég a mélyedéseket? 

3.) Előfordulhat-e, hogy a hó melegít fel valamit? Van-e a hónak belső energiája? 

4.) Hogyan tartja a „meleget” a jéghotel? Miért érdemes éjszakára hókunyhót építenie a 

hegymászóknak is? 

5.) Miért teszik meg a sík, vagy kevésbé lejtős hófödte területeken lévő útszakaszokat is gyakran 

sítalpon? 

 

B)  Környezetkímélő járművek futamára készülnek Miskolcon 

Különleges elektromobil-versenyre készül legalább ötszáz hazai és határon kívüli mérnökjelölt Miskolcon, 

a német Bosch konszern helyi érdekeltsége, a Robert Bosch Power Tool Kft. immár második alkalommal 

hirdeti meg környezetkímélő járgányok futamát. 

Miskolc belvárosában, a Görgey út mentén április 17-én nagyszabású program keretében a csapatok 

körversenyeken és gyorsulási futamokon mérhetik majd össze tudásukat. A járművek 4 különböző 

kategóriában kapnak majd elismerést: hosszútávú és rövidtávú gyorsulási eredményeik, műszaki 

megoldásuk, illetve szépségük alapján, mely utóbbira a közönség szavazhat. 

A verseny abszolút győztese amellett, hogy egy évig viseli a Bosch Legjobb Elektromobilja címet, a 

kategóriagyőztesekkel és a felkészítő tanárokkal együtt külföldi tanulmányúton vehet részt. 

1.) Hogyan csökkenthetik az autók tervezői a közegellenállási erőt? 

2.) Az út, vagy az elmozdulás alapján vetették össze a járművek teljesítményét? 

3.) Milyen adatok alapján, hogyan határoznád meg egy ilyen jármű hatékonyságát (hatásfokát)? 

4.) Milyen autó károsítja kisebb mértékben a környezetet? Adj meg több szempontot is! 

5.) Milyen környezetkímélő meghajtást lehet megvalósítani az autóknál? Írj néhány példát! 

http://www.erdekesvilag.hu/top10-siterep-amin-meg-biztosan-sosem-sielt/
http://www.erdekesvilag.hu/meg-husz-nilus-kell-hogy-ne-legyen-vizszukeben-az-emberiseg-ketharmada/
http://www.erdekesvilag.hu/szines-tavak-a-kelimutu-vulkan-tetejen/

