
Fizika évfolyamfelmérő gyakorló kérdéssor 
 
 

 

I.) Add meg az alábbi fizikai mennyiségek definícióját, jelét, mértékegységét és annak jelét! 

Sűrűség, nyomás, gyorsulás, erő, lendület  (15 pont) 

 

 

II.) Válaszolj a kérdésekre, válaszodat indokold! Az öt kérdés közül az általad kiválasztott 

háromra kötelező a válaszadás, a maradék két kérdés szorgalmi feladat. A szorgalmira 

kapott pontok a felmérő többi pontjához adódnak hozzá. (9+6 pont) 

 

1.) Miért nem tehetünk fémtárgyat a mikrohullámú sütőbe? 

2.) Miért nem gyorsul jobban a szabadon eső tárgyak közül az, amelyik nehezebb (nagyobb tömegű)? 

3.) Miért úszik a nagy tömegű gerenda a vízen, és miért merül el a kis tömegű kavics? 

4.) Miért nem fáznak az eszkimók a jégkunyhóban? 

5.) Miért vörös a felkelő és a lenyugvó Nap színe? 

 

 

 

III.) Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó.  

Karikázd be ennek a válasznak a betűjelét! Indoklás nem szükséges! 

Minden jó válasz 2 pontot ér. (20 pont) 

 

 

1.) Sorosan kapcsolunk két, azonos anyagú és hosszúságú, de különböző keresztmetszetű 

drótdarabot. Melyiken szabadul fel azonos idő alatt több hő?   

A) A vastagabb drótdarabon szabadul fel több hő. 

B) A vékonyabb drótdarabon szabadul fel több hő. 

C) Egyforma hőmennyiség szabadul fel a két drótdarabon. 

 

 

 

2.) Metszhetik-e egymást az elektrosztatikus tér erővonalai? 

A) Igen, ha legalább két különböző töltés hozza létre a teret. 

B) Nem, mert az erővonalak mindenütt az elektromos mező által a próbatöltésre kifejtett erő irányát mutatják 

meg. 

C) Nem, mert ha több töltés hozza létre a teret, a kisebb töltés erővonalai elhajolnak a nagyobb töltés 

erővonalai elől. 

 

 

3.) Felforrhat-e a víz szobahőmérsékleten? 

A) Igen, ha lassan melegítve kellően sok hőt közlünk vele. 

B) Nem forrhat fel, csak elpárologhat. 

C) Igen, kellően alacsony nyomáson felforrhat. 

 

 

4.) Hogyan tudunk 100 ohmos ellenállásokból 50 ohmos ellenállást készíteni? 

A) Ha két 100 ohmos ellenállást sorba kötünk. 

B) Két 100 ohmos ellenállást párhuzamosan kapcsolunk. 

C) Nem lehetséges 100 ohmos ellenállások segítségével 50 ohmos ellenállást készíteni. 

 



5.) Mit észlel a Holdon álló, a Földet megfigyelő űrhajós, amikor a Földön teljes holdfogyatkozást 

figyelhetünk meg? 

A) Napfogyatkozást. 

B) Földfogyatkozást. 

C) A "megszokotthoz” képest semmilyen eltérést nem tapasztal. 

 

6.) Egy autó 30 km/h sebességről 90 km/h sebességre gyorsult fel. Milyen mértékben változott meg a 

gyorsítás során az autó mozgási energiája? 

A) Az autó mozgási energiája megháromszorozódott. 

B) Az autó mozgási energiája 3 -szorosára nőtt. 

C) Az autó mozgási energiája kilencszeresére nőtt. 

 

 

7.) Hogyan változik egy belül üreges fémgolyó anyagának térfogata, ha a fémet melegítjük? 

A) Nő, mert a fém kitágul. 

B) Csökken, mert a belső üres rész kitágul. 

C) Nem változik, mert a levegő is tágul. 

 

 

8.) Egy pohár leesik a földre és összetörik. Milyen kölcsönhatás tartotta össze a pohár darabjait? 

A) Az elektromágneses kölcsönhatás. 

B) A magerőket létrehozó kölcsönhatás. 

C) A gravitációs kölcsönhatás. 

 

 

9.) Egy hosszú tekercsben állandó I áram folyik. Melyik esetben növekszik meg legjobban a tekercs 

közepén a mágneses mező B mágneses indukciója? 

A) Amikor rézrudat tolunk a tekercs közepébe. 

B) Amikor vasrudat tolunk a tekercs közepébe. 

C) Egyformán növekszik meg a két esetben. 

 

 

10.) Melyik esetben végez több munkát ugyanaz az elzárt gáz: ha állandó nyomáson a térfogata nő 

kétszeresére, vagy ha állandó térfogaton a nyomása nő kétszeresére? 

A) Ha a térfogata nő kétszeresére. 

B) Ha a nyomása nő kétszeresére. 

C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben. 

 

 

 


