
Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

1. forduló 

Beküldési határidő: 2018. november 28. 

4. kategória 

4.1.1. Bizonyos mennyiségű termikus egyensúlyban levő víz-jég keveréket 

(𝑚v 𝑚j = 3⁄ ) melegítünk merülőforralóval. 20 s múlva azt tapasztaljuk, hogy a jég fele 

megolvadt. További 60 s-ig történő melegítés után mennyi lesz a rendszer hőmérséklete? 

4.1.2. Egy 30°-os hajlásszögű lejtő tetejére 0,5 kg tömegű testet helyezünk, mely 0,4 súrlódási 

tényező mellett 2 s alatt lecsúszik. Ha a fenti kísérletet úgy végezzük el, hogy a testre végig a 

lejtő síkjával párhuzamos, lefelé mutató erő is hat, a lecsúszási idő 1 s. 

a) Mekkora ennek az erőnek a nagysága? 

b) Mekkora a lejtő alján tapaszalt sebességek aránya? 

4.1.3. Két egyforma rugót (l0 =20 cm; D=200 N/m) úgy helyezünk el vízszintes, súrlódásmentes 

felületen, hogy egyik végüket összekapcsoljuk, másik végüket olyan pontokban rögzítjük, 

hogy így szabályos háromszöget alkossanak. A rugók közös pontjába, mint csúzliba egy 0,2 

kg tömegű testet teszünk, és a rugókat a rendszer magasságvonala mentén úgy nyújtjuk meg, 

hogy a közös pontnál levő szög 30° –os legyen. 

a) Mennyi munkát kellett ehhez végezni? 

b) A rugók elengedésének pillanatában mekkora gyorsulással indul a 0,2 kg tömegű test? 

c) Mekkora sebességre tesz szert a test a rugók ellazulásáig? 

4.1.4. Két egyforma fémgolyónak egyforma töltéseket adunk, majd egymástól bizonyos távolságra 

rögzítjük őket. Ekkor 10-2 N erővel taszítják egymást.  Ezután egy ugyanolyan, de töltetlen 

fémgolyót előbb az egyik, azután a másik golyóhoz érintjük, majd a két rögzített golyó közé, 

középre tesszük. Merre és mekkora gyorsulással indul el az a golyó, ha tömegük 30 g? 

4.1.5. Egy l hosszúságú pálca végéhez egy hasonlóan l hosszúságú igen könnyű fonalat kötünk. A 

rúd alsó vége egy μo tapadási együtthatójú vízszintes felületen nyugszik. Kezdetben a fonál és 

a rúd függőlegesek, majd ebben az egyenesben a fonál felső végét egyenletesen a padló felé 

engedjük. Mekkora szöget zár be a pálca a megcsúszás pillanatában? 

4.1.6. Egy drótdarabra két kisméretű, egyenlő tömegű testet fűzünk, majd a drótból kört hajlítunk és 

az egészet függőleges síkba állítjuk. A dróton súrlódásmentesen csúszó testeket egy olyan 

hosszú, könnyű, nyújthatatlan fonállal kötjük össze, hogy a testek és drótkör középpontja által 

meghatározott középponti szög derékszög legyen. Tartsuk az egyik testet a körpálya legfelső 

pontjában, majd engedjük el.  

a) Milyen gyorsulással indulnak el az egyes testek?  

b) Mekkora a fonalat feszítő erő? 


