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FIZIKA 
8. évfolyamos tanulók számára 

3. forduló 
Össz.pontszám:     40p  

A feladatlap kitöltendő:  

2021. január 26-án (kedden) 13.00-15.00 óra között 45-45 perc alatt tantárgyanként, felügyelet 

mellett! 

Postára adás határideje: január 26. vagy 27-i szerdai postabélyegzővel. 
 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Felkészítő tanár neve: …………………………………………………………………………. 

Iskola neve, címe (bélyegző is lehet):  
 
 
 

…………………………………………………………................................................................       
 

A következő oldalakon 20 kérdést, és mindegyikhez több választ találsz. 

A válaszok közül pontosan egyet kell kiválasztanod. 

A helyes válasz betűjelét a feladatsor végén mellékelt táblázatban kérjük feltüntetni! 

Javítás során a megoldásokat tartalmazó táblázatot javítjuk, így csak az ide rögzített adatok                                                     

alapján számoljuk össze az elért pontjaidat. 

Minden helyes válasz 2 pontot ér. 

A hibás válaszra nem vonunk le pontot, de részpontot sem adunk. 

Ha valamelyik feladat megoldása után a táblázatban javítani szeretnél, azt egyértelműen 

jelezd, az így javított helyes válasz is teljes pontot ér. 
 

1. Miért fázunk nagy kánikulában is, ha kilépünk a medencéből? 

 

a) A Nap erős sugárzása hőt von el a bőrünktől. 

b) A bőrünkről párolgó víz hőt von el a testünktől. 

c) A légmozgás miatt fázunk. 

 

2. Miért sózzák télen az utakat? 

 

a) Érdesebbé tegyék a jeges útfelületet. 

b) A só-jég keverék kevésbé tapad a gumikhoz. 

c) A sóoldat fagyáspontja alacsonyabb. 

 

3. Villámlás esetén mit kell tennünk? 

 

a) Az autóban maradni. 

b) Az autóból kiszállni, s egy fa alatt menedéket keresni. 

c) Az autóból kiszállni, s egy esernyő alatt megvárni a vihar végét. 

 

4. Melyik nem tartozik az elektromos áram hatásai közé? 

 

a) hőhatás 

b) mágneses hatás 

c) mechanikai hatás 

 

5. Az ellenállás és a rajta átfolyó áram között állandó feszültség mellett milyen 

arányosság áll fenn? 
 

 

a) egyenes arányosság 

b) fordított arányosság 

c) közepes arányosság 
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6. Mekkora két különböző ellenállású, párhuzamosan kapcsolt fogyasztó eredő 

ellenállása? 

 

a) Nagyobb mindkét ellenállásnál. 

b) Kisebb mindkét ellenállásnál. 

c) A két ellenállás átlaga. 

 

7. Az áramforrás negatív pólusára kapcsolt elektróda.. 

 

a) a katód 

b) az anód 

c) az elektrolízis. 

 

8. Egy 50 W-os és egy 80 W-os izzó közül melyiknél nagyobb az 1 s alatt 

bekövetkező energiaváltozás? 

 

a) 50 W-os izzó esetén 

b) 80 W- os izzó esetén 

c) egyenlő 

 

9. Két versenyautó halad, az egyiknek a sebessége 70 , a másiknak 250 . 

Melyiknek nagyobb a sebessége? 

 

a) A 250  - val haladónak nagyobb a sebessége. 

b) A két sebesség egyenlő. 

c) A 70  -al haladónak nagyobb a sebessége. 

 

10. Mi történik az 1˚C-os víz sűrűségével, ha 4˚C-ra melegítjük a vizet? 

 

a) A víz sűrűsége csökken.  

b) A víz sűrűsége változatlan. 

c) A víz sűrűsége nagyobb lesz. 

 

11. Lehet-e két 1Ω -os ellenállás eredője 1Ω- nál kisebb? 

 

a) Nem lehet, az eredő értéke pontosan 2Ω. 

b) Igen, 0,5 Ω is lehet. 

c) Az eredő mindenképpen 1 Ω- nál nagyobb. 

 

12. Melyik mérőműszerre igaz az alábbi kijelentés? 

 

a) voltmérő 

b) ampermérő 

c) mindkettő 

 

 

13. Az első vezetőn 100 C töltés 200 másodperc alatt áramlik át. A második vezetőn 2 

perc alatt 60 C töltést áramlik át. Melyik vezetőben nagyobb az áram erőssége? 

 

a) az első vezetőben 

b) a második vezetőben 

c) a két vezetőben egyenlő 
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14. Hol a legkönnyebb a víz tetején maradni? 

 

a) A Balatonban, mert állóvíz. 

b) A Dunában, a sodrás miatt. 

c) A Csendes-óceánban, mert sós víz. 

 

15. Egyforma méretű alumínium kockát és vasból készült kockát vízbe merítve 

tartunk. Melyikre hat nagyobb felhajtóerő? 

 

a) A vasra, mert nagyobb a súlya. 

b) Egyenlő a két felhajtóerő. 

c) Az alumíniumra, mert kisebb a súlya. 

 

16. Minek a mértékegysége a fényév? 

 

a) A sebességé. 

b) A távolságé. 

c) Az időé. 

 

17. A fogorvos kis………….tükörben szemléli fogaink nagyított képét. 

 

a) homorú 

b) domború 

c) sík 

 

18. Melyik anyagokkal lép kölcsönhatásba a mágneses mező? 

 

a) Minden anyaggal kölcsönhatásba lép. 

b) Fémekkel. 

c) Vas, nikkel, kobalt. 

 

19.  Melyik esetben nem jön létre elektromágneses indukció? 

 

a) A tekercs belsejébe nyugalomban van egy olyan elektromágnes, melyet váltakozó    

árammal táplálunk. 

b) A tekercs belsejébe nyugalomban van egy olyan elektromágnes, melyet 

egyenárammal táplálunk. 

c) A tekercs belseje felé elektromágnest közelítünk. 

 

20. Skót feltaláló és mérnök, róla nevezték el a teljesítmény mértékegységét. 

a) James Watt 

b) James Prescott Joule 

c) James Bond 
 

 

 

 

 

Megoldások 

sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

válasz           

sorszám 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

válasz           

 


