
Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

1. forduló 

Beküldési határidő: 2018. november 28. 

3. kategória 

3.1.1. U1 és U2 különböző feszültségű telepeket sorba kapcsolunk egyik esetben egyező, másik 

esetben ellentétes polaritással, és mindkét esetben ugyanazt az R ellenállású fogyasztó t 

iktatjuk az áramkörbe. Azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztón mért teljesítmények aránya 1:4. 

Mekkora a két telep feszültségének aránya? 

3.1.2. Egy magas ház tetejéről függőlegesen felfelé és lefelé egyszerre indítunk egy-egy pontszerű 

testet ugyanazzal a 19 m/s sebességgel. A lefelé indított test 1,2 s múlva ér talajt. 

a) Milyen magas az épület? 

b) Milyen messze van egymástól a két test az első talajra érkezésekor? 

c) Az indítás pillanatától számítva mennyi idő múlva ér talajt a másik test?  

3.1.3. Kezdetben nyugalomban levő, könnyen gördülő 10 kg tömegű kiskocsin egy 50 kg tömegű 

gyerek ül, és a kezében tartott 2 kg tömegű golyót 10 m/s vízszintes irányú sebességgel átdobja 

a tőle 1 m-re levő hasonló kiskocsiba. A golyó sebességét végig tekintsük állandónak és 

vízszintesnek, a kocsik mozgását súrlódásmentesnek és a golyó–kocsi ütközést 

rugalmatlannak. 

a) Mekkora sebességgel mozognak a kocsik? 

b) Mekkora lesz a két kocsi egymástó mért távolsága a golyó eldobásától számított 2 s 

múlva? 

3.1.4. Két kerékpáros egyszerre indul egy 200 m kerületű körpálya egy adott pontjából: az egyik 

állandó nagyságú 8 m/s sebességgel teker, a másik nyugalomból indulva akkora pályamenti 

gyorsulással, hogy az indulási pontba egyszerre érkezzenek. 

a) Mekkora ez a pályamenti gyorsulás? 

b) Mekkora nagyságú ennek a kerékpárosnak a gyorsulása közvetlenül a célba érkezést 

megelőző pillanatban? 

c) Mekkora a gyorsulással haladó kerékpáros sebessége a megérkezéskor?  

3.1.5. Egy szabadon eső test mozgása során valahonnan kezdve 1,2 s alatt 24 m utat tett meg. 

a) Számoljuk ki, mekkora utat tesz meg a test a következő 1,2 s alatt? 

b) Mekkora utat tett meg a test a vizsgált első szakasz előtt? 

3.1.6. Egy A-tól B-ig húzódó 10 km hosszú, két eres földalatti kábel meghibásodott, valahol a két 

vezeték között valamekkora ellenállású átvezetés jött létre. Megmérve A-ban a kábel 

ellenállását 100 Ω-ot kapunk, ugyanilyen mérés B-ben 200 Ω-ot eredményez. A kábel 

vezetékeinek kilométerenként ellenállása 10 Ω. 

a) Hol van az átvezetés? 

b) Mekkora ellenállású az átvezetés? 


