
1. Egy 0,5 kg tömegű lánc két végére 1 kg tömegű testeket függesztünk.  
A láncot egy súrlódásmentesen forgó csigán vetjük át az ábra szerint, 
aszimmetrikusan. Mi történik, ha a rendszert magára hagyjuk?                                                   
A)  A rendszer mozdulatlan lesz. 
B)  A lejjebb lévő test lefelé, a másik felfelé gyorsul növekvő  gyorsulással       
C)  A lejjebb lévő test lefelé, a másik felfelé gyorsul csökkenő gyorsulással 
D)  A lejjebb lévő lefelé, a másik felfelé gyorsul állandó gyorsulással. 
E)  A lejjebb lévő felfelé, a másik lefelé gyorsul csökkenő gyorsulással. 

 

 

Válasz:   B     

 

2. Egy testet  rúgóra függesztünk.  A 0-val jelölt szinten egyensúlyban van. 
Innen h magasságba emeljük, majd elengedjük. Az alábbi helyek közül hol 
lesz a rezgő test sebessége nulla? 

 

A) A 0-val jelölt magasságban.          B) A 0 fölött h/2 magasságban.  
C)  A 0 alatt h mélységben. 
 

Válasz: C     

 

3. Hol lesz előző feladatban a rezgő test gyorsulása nulla?                                     
A) A 0 szint alatt h mélységben     B) A 0 szint alatt h/2 magasságban    C) A 0-val jelölt helyen 

Válasz: C   
 

4. Hogyan változik a lakás elektromos rendszerének ellenállása, feszültsége és főágában folyó 
áram erőssége, egy újabb fogyasztó bekapcsolásakor?                                                                                          
(Válasz a nő, csökken vagy változatlan szavak valamelyike) 

Ellenállás: 

Csökken  
Feszültség: 

Változatlan 
Áramerősség: 

Nő   

 

5. Egy hosszú vezetőt, melyben áram folyik, időben állandó mágneses mezőbe helyezünk.                  
Azt tapasztaljuk, hogy a  vezetőre nem hat erő. Milyen irányú a mágneses tér? 
A.  A vezetékre merőleges          B.  A vezetékkel párhuzamos.       C. Nem lehet eldönteni  

Válasz:  B  
 

6.  Egy rugót nyújtatlan állapotából 20 cm-rel nyújtunk meg,  20 J munkával.                 
a. Mekkora a rugó rugóállandója? 

              b. Mennyi munkával lehet a rugót 20 cm-ről 40 cm-re nyújtani? 

a      1000 N/m       b       60J  
 

                                                                                                                                                                     

A 7.     Egy 5 m hosszú fonálinga szabad végére 2 kg tömegű, elhanyagolható méretű golyót 
rögzítettünk. Az ingát vízszintes helyzetbe kitérítjük és a testet lökés nélkül elengedjük.                                                                                                                                                                        
A fonál függőleges helyzetében 

a. mekkora a golyó sebessége?                                 b. mekkora erő feszíti a fonalat? 



a.  10 m/s    b.     60N     

 

 8.       Melyik állítás igaz a transzformátorral kapcsolatban? 
A) Egyetlen tekercsből áll, két kivezetéssel.         B) Egyenirányító szerepe van. 
C) Az indukció elve alapján működik.                    D) Félvezető jellegű áramköri elem.  
E) Egyenáramú áramkörben használják feszültségszabályozásra. 

Válasz:  C 2p  
 

9.    Az ábra egy test sebesség-idő grafikonja.  
a. Mennyi a test gyorsulása a 0-2 s 
intervallumban? 
b. Mennyi a test gyorsulása a 4-5 s 
intervallumban? 
c. Mennyi a test gyorsulása a 6-8 s 
intervallumban? 
d. Mennyi a test által megtett út a 0-10 s  
intervallumban? 
e. Mennyi a test átlagsebessége a 0-10 s 
intervallumban? 
 

 

a.   22m/s   
       

b. 2 - 0,5 m/s  

  

c.  0 
 
  

d.   24 m 
  
 

e.    2,4m/s    

 

      10. Egy 20 kg tömegű téglatestre vízszintes F=100 N 
nagyságú erővel hatunk. A test és a vízszintes felület 

közötti mozgási súrlódási tényező 0,1. g=10 2m/s                                                           
       a.    Mekkora a mozgási súrlódási erő? 

b. Mekkora a téglatest gyorsulása? 

 

a.    20N    b.    24 m/s    
 

11. Fölfelé mozgó liftben 80 kg tömegű ember személymérlegen áll.                                                      
Hány kilógrammot  mutat a mérleg kijelzője, ha a lift  

a. állandó 2m/s sebességgel süllyed;   

b. állandó 2 2m/s  gyorsulással emelkedik; 

c. Hány kilógrammot mutatna a mérleg egy zuhanó liftben? (g= 10m/ 2s ) 

a   80kg    b   96kg   c  0  
 

                                                                                                                                                                    

A 12.     Egy szivattyúval percenként 120 liter vizet emelünk a felszínre 8 méter mélyről.  

 a) Mekkora a szivattyút működtető motor teljesítménye, ha a hatásfok 80%? (g=10m/s
2

)  

b) Mekkora sebességgel áramlik a víz a berendezés 4 cm átmérőjű csövében? 



a  200 W    b 1,6m/s     

 

13.   Egy álló helyzetből induló, a szánkóval együtt 50 kg tömegű gyerek egy domb tetején 2500 J 
helyzeti energiával rendelkezik (a domb aljához viszonyítva). Amíg lecsúszik a domb aljára, 900 J 
munka szükséges a súrlódás és a közegellenállás legyőzésére.  

a. Milyen magas a domb?                          b. Mekkora a sebessége a domb alján? 

a   5m   b  8m/s     

 

14.   Egy 2 kg tömegű test 3 m/s sebességgel ütközik egy kezdetben álló 1kg tömegű testtel. 
Ütközéskor összekapcsolódnak.                                                                                                                         
a. Mekkora közös sebességgel haladnak tovább?                                                                                            
b. Mennyivel és hogyan változik a rendszer mozgási energiája? 

a  2m/s   b  3 J-lal  csökken  

 

15.   Az ábrán látható egykarú emelővel egy   
M=60 kg tömegű testet szeretnénk megtartani.  

a. Mekkora F erőt kell kifejtenünk?   
b. Mekkora erő ébred az emelő    

alátámasztásánál, vagyis baloldali 
végénél? 

 

a  200 N   b   400N  

 

16. Egy kondenzátor adata: 2nF . 100 V feszültségre töltjük fel.                                                                                             
a. Mekkora a töltése?                                                                                                                                                           
b.  Mekkora a kapacitása ugyanennek a kondenzátornak, ha 200 V feszültségre töltjük fel? 

a.  72 10 C    b. 2nF .    
 

17. Egy izzó adatai: 40 W, 24V.  
a. Mekkora az ellenállása? 
b. Mekkora az ellenállás, ha csak 12 V feszültségre kapcsoljuk? 

a.    14,4       

 

b. Ugyanaz mint az a- ra adott válasz.   

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



A 18.                                                                                       
Az ábrán látható kapcsolásban  

a telep feszültsége 
0 10U  V, a két 

ellenállás értéke azonos.                          
Mekkora a feszültség az A és B pontok 
között a kapcsoló  

a. nyitott          
b.  zárt állása mellett? 

 

a  0   b     5V   

 

  19.  Az ábrán látható áramkörben 

1 2 3R R R 20    , U=24 V. Az egyik 

vezetéket a K kapcsolóval szakíthatjuk  meg.                                                                                   
Mekkora az áramkör főágában folyó áram 
erőssége, ha a K kapcsoló                            
 a. zárva van?                 b. nyitva van?                                               
  

a 0,8A   b  0,6A   

 

20.     20 és 30 ohm ellenállású fogyasztókat kapcsolunk 30 V feszültségű áramforrásra 
   a. sorosan; 
   b. párhuzamosan. 
 Mekkora a kapcsolások összes teljesítménye?  

a 18 W    b 75 W    

 

21. 
Mit mutatnak az ábrán feltüntetett 12 V-os áramforrást és 
40 -os izzót tartalmazó áramkörbe kapcsolt, ideálisnak 
tekinthető műszerek a kapcsoló nyitott és zárt 
állapotában?    (A választ a táblázatba írjuk!) 

 
 

 
                 

A kapcsoló nyitva 0           12 V         0 
A kapcsoló zárva   12 V            0 0,3 A  

                                                                                                     

 



1U 2U I



  

1. Mekkora erő hat egy 2 nC nagyságú töltésre a 310 N / C térerősségű homogén elektromos mezőben? 

( 62 10 N ) 

2.  Két töltés távolsága 4cm. A közöttük fellépő elektrosztatikus vonzóerő 0,04N. A töltések távolságát 

megkétszerezzük. Mennyi lesz ekkor a fellépő vonzóerő?    (0,01N) 

3.   12 V-os feszültségforrással feltöltünk egy 10 nF kapacitású kondenzátort                                           

Mekkora  lesz a kondenzátor töltése?       ( 81,2 10 C  ) 

 Mekkora ennek a kondenzátornak a kapacitása illetve töltése, ha 48 V-os feszültségforrással töltjük fel? 

(10 nF,    84,8 10 C ) 

4.    Az áramkört 6V-os feszültségforrás táplálja.                           

Mekkora áramerősséget mér az ampermérő, ha                                               

a.  csak a 2. kapcsoló van zárva      (3A )                                                                                      

b. mindkét kapcsoló zárva van?      (9A)                                                                       
 

5.  a. Mekkora az ellenállása a 48 V-os hálózatra tervezett 8 W-os izzónak?     (288 ohm)                                                     

b. Mekkora az izzó ellenállása és                                                                                                                                             

c. teljesítménye ha 24 V feszültséget kapcsolunk rá?                    (288 ohm)               (2 W) 

7. Egy 20  -os és egy 30  ellenállást sorosan kapcsolunk egy 30 V-os feszültségforrásra.                  

Mekkora az egyes ellenállásokon eső feszültség?         (12 V   és   18V  )                                                                           

6.  Egy áramkör áramforrása az ábra szerint kapcsolt 3 darab egyenként 2V 

elektromotoros erejű 1 ohm belső ellenállású telep.                                                   

a. Milyen erősségű áram folyik az áramkör 12 ohmos fogyasztóján?  

(0,4 A) 

 b. Mennyi a kapocsfeszültség?    (4,8V  )                                                                                   

c. Mekkora az áramforrásból „kivehető” legnagyobb áram?  (2A) 

 

 

7. Egy veszteségmentes transzformátor primer tekercsének menetszáma 600,  a szekunderé 1200.                                                                                                                                            

Mekkora  a szekunder oldali feszültség, áramerősség és frekvencia,  ha a primer oldali teljesítmény   

60W, és a primer tekercsre országos hálózati feszültséget kapcsolunk? 

(460 V                   0,13 A    50Hz ) 

10. 
Váltakozó feszültség időbeli alakulását a

1
( ) 50V sin(62,8 )

s
U t t    összefüggés írja le.  Ezt a 

feszültséget egy 100 -os ellenállásra kapcsoljuk.                                                                                                                  

Mekkora az ellenálláson folyó áram effektív áramerőssége  és frekvenciája?   (0.35 A     10Hz ) 

  



 

1. 54 km/h sebességgel haladó autó egy adott pillanatban gyorsítani kezd, és 10 másodperc alatt 

eléri a 90 km/h sebességet. Mekkora volt a gyorsulása és mekkora úton történt a gyorsítás?                      

( 21m / s          200m    )                                                                                                       

2.  Adott két jármű sebessége: 4m/s és 3 m/s. Mekkora az egyik test másikhoz viszonyított 

sebességének nagysága, ha  

a. azonos irányban                                                   (1m/s) 

b. ellentétes irányban                                             (7m/s) 

c. egymásra merőlegesen mozognak?                (5 m/s) 

3. 45 méter magasról 40m/s kezdősebességgel vízszintesen kilőtt test mekkora sebességgel 

csapódik a földbe?                                              (30m/s)  

Mennyi a vízszintes elmozdulása?                   (120 m) 

4. Egy daru egy kötélre függesztett 1 tonna tömegű testet emel 

a. 1,5m/s állandó sebességgel                               (10 000 N) 

b.  1,5m/ 2s állandó gyorsulással.                           (11 500 N)                                                             

Mekkora a kötélerő az egyes esetekben?  (g=10 2m/s ) 

5. Egy 60 kg tömegű tanuló 10 másodperc alatt mászik fel 4 m magasra egy kötélen.                                        

a. Mennyivel nő a helyzeti energiája?                        (2400 J)                                                                                                          

b.  Mekkora a teljesítménye? (g=10 2m/s )                  (240W) 

 6. Dombvidéken, 36 km/h állandó nagyságú sebességgel halad 

az 1 t tömegű gépkocsi. Mekkora erővel nyomja a kocsit a 

talaj                                                                     

Az út függőleges  görbületi 

sugara mindkét helyen 100 

méter. 

a.  a domb tetején        (9000 N) 

 b.   a völgy mélyén?      (11 000 N)                                                                                                   

7. 0,1 kg tömegű golyó 10m/s sebességgel ütközik a 10N/cm 

rúgóállandójú rúgónak.                                                                                            

a. Mennyi a golyó mozgási energiája az ütközés előtt?  (5J ) 

b.  Mennyi a rúgó összenyomódásának maximális értéke?    (0,1 m) 
 

8. 
Egy részecske harmonikus rezgőmozgást végez. Sebességfüggvénye 

m 1
( )=12,56 sin(62,8 t)

s s
v t

a. Mekkora a legnagyobb sebessége?      (12,56 m/s) 

     b. Mekkora a legnagyobb kitérése?      (0,2 m) 



9. Mennyi az 1 méter hosszú fonálinga lengésideje egy                                                                                 

a. 1 m/s sebességgel                                                                                                                                               

b. 2 2m/s  gyorsulással süllyedő liftben 

(2 s illetve    2.22 s) 

10. Rugóra függesztett test a rugót 10 cm-rel nyújtja meg. A testet ebből az egyensúlyi helyzetből               

4 cm-rel kimozdítjuk, majd „magára hagyva” rezgésbe hozzuk.                                                                        

Mekkora lesz a kialakuló rezgés frekvenciája és amplitúdója? (4 cm   1,59 Hz) 

 



 A csoport 
A1 

 

 
 
 
 
 
B  

A) A rendszer mozdulatlan lesz 
B) A lejjebb lévő test lefelé, a másik felfelé gyorsul növekvő gyorsulással 
C) A lejjebb lévő test lefelé, a másik felfelé gyorsul csökkenő gyorsulással 
D) A lejjebb lévő lefelé, a másik felfelé gyorsul állandó gyorsulással 
E) A lejjebb lévő felfelé, a másik lefelé gyorsul csökkenő gyorsulással 

2. 

 

 
 

              C   

3. Hol lesz előző feladatban a rezgő test gyorsulása nulla? 

 

          A  

4. 

 

          B   

5. 

 

          B   

 

6. Melyik állítás igaz a transzformátorral kapcsolatban? 
A) Ez az eszköz csak egyetlen tekercsből áll, két kivezetéssel.  
B) Egyenirányító szerepe van. 
C) Az indukció elve alapján működik.  
D) Félvezető jellegű áramköri elem.  
E) Egyenáramú áramkörben használják feszültségszabályozásra. 

   
 

    C   

 

 

 

 

 

 

 



A7. Az ábra egy test sebesség-idő grafikonja. 
 
a. Mennyi a test gyorsulása a 0-2 s intervallumban? 
b. Mennyi a test gyorsulása a 4-5 s intervallumban? 
c. Mennyi a test gyorsulása a 6-8 s intervallumban? 
d. Mennyi a test által megtett út a 0-10 s  
intervallumban? 
e. Mennyi a test átlagsebessége a 0-10 s 
intervallumban? 
 

      

 
a. 2m/s 2    b -0,5 m/s 2  

 
c     0  
 

d       24m   
 

e        2,4m/s 
            

 

     8. Egy 20 kg tömegű téglatestre vízszintes F=100 N 
nagyságú erővel hatunk. A test és a vízszintes felület 

közötti mozgási súrlódási tényező 0,1. g=10 2m/s                                                           
       a.    Mekkora a mozgási súrlódási erő? 

b. Mekkora a téglatest gyorsulása? 

 

a.    20N           b. 4m/s 2  
 

9. Fölfelé mozgó liftben 80 kg tömegű ember személymérlegen áll.                                                      
Hány kilógrammot  mutat a mérleg kijelzője, ha a lift  

a. állandó 2m/s sebességgel süllyed   

b. állandó 2 m/ 2s  gyorsulással emelkedik? 

c. Hány kilógrammot mutatna a mérleg egy zuhanó liftben? (g= 10m/ 2s ) 

a  80 kg  
        
 

b   96 kg  
          

c  0  
    

 

10. Egy rugót nyújtatlan állapotából 20 cm-rel nyújtunk meg,  20 J munkával.                 
a. Mekkora a rugó rugóállandója? 
b. Mennyi munkával lehet a rugót 20 cm-ről 40 cm-re nyújtani? 

a     1000 N/m 
             

b   60 J 
 

  

11. Egy 5 m hosszú fonálinga szabad végére 2 kg tömegű, elhanyagolható méretű golyót 
rögzítettünk. Az ingát vízszintes helyzetbe kitérítjük és a testet lökés nélkül elengedjük.                                                                                                                                                                        
A fonál függőleges helyzetében 

a. mekkora a golyó sebessége? 
b. mekkora erő feszíti a fonalat? 

a   10m/s 
           

b   60N 
      

 



A12.  Egy szivattyúval percenként 120 liter vizet emelünk a felszínre 8 méter mélyről.  

 Mekkora a szivattyút működtető motor teljesítménye, ha a hatásfok 80%? (g=10m/s 2 )  

Mekkora sebességgel áramlik a víz a berendezés 4 cm átmérőjű csövében?  

a  200 W 

          

b 1,6 m/s 

       

 

13. Egy álló helyzetből induló, a szánkóval együtt 50 kg tömegű gyerek egy domb tetején 2500 J 
helyzeti energiával rendelkezik (a domb aljához viszonyítva). Amíg lecsúszik a domb aljára, 900 J 
munka szükséges a súrlódás és a közegellenállás legyőzésére.  

a. Milyen magas a domb?                          b. Mekkora a sebessége a domb alján? 
 

a    5m  
        

b    8m/s 
    

 

14. Egy 2 kg tömegű test 3 m/s sebességgel ütközik egy kezdetben álló 1kg tömegű testtel. 

Ütközéskor összekapcsolódnak. Mekkora sebességgel haladnak tovább?  

                                           2 m/s 

                                       

 

15. Az ábrán látható egykarú emelővel egy  M=60 
kg tömegű testet szeretnénk megtartani.  

a. Mekkora F erőt kell kifejtenünk?   
b. Mekkora erő ébred az emelő    

alátámasztásánál, vagyis baloldali 
végénél? 

 
 

a       200 N 
            
 

b   400 N 
           

 

16. Az E térerősségű homogén elektromos mezőbe lövünk be egy m tömegű +q töltésű részecskét 
a térerősséggel ellentétes irányú v sebességgel.                                                                                            
a. Mekkora lassulással 
b. mekkora úton fékeződik le a részecske? (A gravitációt elhanyagoljuk) 

a     Eq/m 
             

b      mv 2 /2Eq  
              
 

 

 



A17. Az ábrán látható kapcsolásban  

a telep feszültsége 
0 10U  V, a két 

ellenállás értéke azonos.                          
Mekkora a feszültség az A és B pontok 
között a kapcsoló  

a. nyitott          
b.  zárt állása mellett? 

  

a.  0  
      

b  5V 
    

 

  18.  Az ábrán látható áramkörben 

1 2 3R R R 20    , U=24 V.   Az egyik 

vezetéket a K kapcsolóval szakíthatjuk  meg.                                                                                   
Mekkora az áramkör főágában folyó áram 
erőssége, ha a K kapcsoló                            
 a. zárva van?                 b. nyitva van?                                               
  

a.  0,8A 
           

b. 0,6A 
           

 

19.     20 és 30 ohm ellenállású fogyasztókat kapcsolunk 30 V feszültségű áramforrásra 
   a. sorosan; 
   b. párhuzamosan. 
 Mekkora a kapcsolások teljesítménye?  

a   18 W 
      

b  75W 
 

 

20. 
Mit mutatnak az ábrán feltüntetett 12 V-os áramforrást és 
40 -os izzót tartalmazó áramkörbe kapcsolt, ideálisnak 
tekinthető műszerek a kapcsoló nyitott és zárt 
állapotában? 

 
 

 
                 

A kapcsoló nyitva 0V 
 

         12V 
             0A 

A kapcsoló zárva   12V 
 

           0V 
0,3A 
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