
Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

1. forduló 

Beküldési határidő: 2018. november 28. 

2. kategória 

2.1.1. Két falu, A és B egy folyó bal partján épült. Piroskának egy csomagot kell vinnie A-ból B-be, 

majd azonnal visszatér A-ba. Vagy gyalog megy a parton oda-vissza, vagy egy olyan 

csónakkal, amelynek sebessége állóvízben éppen annyi, mint amekkora sebességgel gyalog 

tud menni. Melyik esetben tart rövidebb ideig az út? 

2.1.2. Számjelzéses mérlegen vízzel félig töltött pohár áll. A mérleg kijelzőjén 241 grammot 

olvashatunk le. 71,4 gramm cinkből és 89,6 gramm rézből sárgaréz golyót öntünk, amit 

cérnaszálon a vízbe lógatunk anélkül, hogy az a pohár falát érintené.  

a) Hány grammot mutat most a mérleg kijelzője? 

b) Mekkora felhajtóerő hat a golyóra? 

c) Mit mutat a kijelző akkor, amikor a golyót leengedjük a pohár aljára, s a fonalat 

elengedjük? (𝜌𝑐𝑖𝑛𝑘 = 7,14
g

cm3 ,      𝜌𝑟é𝑧 = 8,96
g

cm3 ,          𝜌𝑣í𝑧 = 1
g

cm3 ) 

2.1.3. Két egyforma töltetlen elektroszkóp fémdróttal van összekötve. Dörzsöléssel elektromos 

állapotba hozott műanyag rúddal közelítünk az egyik elektroszkóphoz, majd a fémes 

összeköttetést megszakítjuk. Ezután a rudat eltávolítjuk. Egymáshoz képest mekkora és 

milyen előjelű töltése lesz az elektroszkópnak a rúd eltávolítása után? Miért? 

2.1.4. 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 kísérletről! 

2.1.5. Egy 3,3 V feszültségű zsebtelepre 450  ellenállást kapcsoltunk. Két különböző áramerősség-

mérővel megmértük az áramerősségeket. Az egyikkel 6,6 mA, a másikkal 6 mA 

áramerősséget kaptunk. Mennyit mutatnak az áramerősség-mérők, ha mindkettővel egyszerre 

(sorba kötve) végezzük el az áramerősség mérését? 

2.1.6. Mekkora erővel kell benyomni fékezésnél a fékpedált, ha 

a fékpofák teljes szétfeszítéséhez 1500 N erő szükséges, 

és a fékpedálnál lévő dugattyú sugara éppen fele a 

fékpofáknál lévő dugattyú sugarához viszonyítva? 
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