
Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

1. forduló 

Beküldési határidő: 2018. november 28. 

1. kategória 

1.1.1. A folyóra merőlegesen hidat építettek két város között. Kati, hogy átjusson a túlsó partra, a 

folyó partjával párhuzamosan a hídig, a 600 m – es egyenes úton, 1,5 
km

h
 nagyságú, a 0,24 km 

hosszúságú hídon pedig 
2

3
 
m

s
  nagyságú sebességgel haladt. 

a) Mennyi idő alatt jutott át Kati a túlsó partra? 

b) Mekkora a teljes útra vonatkozó átlagsebessége? 

1.1.2. Egy 529,3 cm3 térfogatú 4,5 kg tömegű tál anyaga réz (ρréz = 8,96
g

cm3) és cink (ρcink = 7,14
g

cm3) 

ötvözete. Hány százalék benne a réz és hány százalék benne a cink? 

1.1.3. Az „A” test tömege 4 kg, a „B” test tömege 16 kg. Mennyi a két test végsebességének az 

aránya, ha a „B” testre ható, ugyanannyi ideig tartó indítóerő 2-szer akkora? 

1.1.4. Két métertől magasabbról engedj szabadon esni különböző méretű, de ugyanarról a fáról 

származó szárított faleveleket (pl. diólevél, cseresznye levél, …) !  

Mérd meg, hogyan függ az átlagos esési sebességük a levél méreteitől! A levél méretét 

legnagyobb vagy legkisebb átmérőjével lehet jellemezni. Számolj be részletesen a kísérletrő l!  

1.1.5. Egy nyújtatlan rugó 10 cm hosszú. 200 N erő 15 cm hosszúságúra nyújtja meg.   

a) Készíts táblázatot! Add meg a rugóerőt 5 cm-es megnyúlásonként, 0 cm és 20 cm 

megnyúlás között! Ábrázold a rugóerőt a megnyúlás függvényében! 

A rugó egyik végét rögzítjük, a másik végéhez egy kiskocsit kötünk. Mekkora erőt fejt ki 

a rugó a kocsira, amikor a kocsi kifelé halad, és a rugó 18 cm hosszú? Mekkora a rugóerő 

ugyanitt visszafelé? 

1.1.6.  

a) Végezd el a következő kísérletet! 

Folyosóra nyíló tanterem résnyire nyitott ajtajában helyezz egy égő gyertyát a padlóra, 

egy másikat pedig tartsd magasra a mennyezet közelébe!  

Figyeld meg a jelenséget, röviden írd is le és adj magyarázatot! 

b) A tantermekben a tanulók légzése során az elhasznált levegőt cserélni kell. Szellőztetésné l, 

mi a célszerű? Bukóra nyitni az ablakot? Vagy teljesen kitárni? 

 

 


