
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 kísérletről! 

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. Szellőztetésnél, 

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

 

 



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? 

 

 http://members.iif.hu/rad8012/kozegyfiz/9foly.doc 

http://members.iif.hu/rad8012/kozegyfiz/9foly.doc
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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 fogyasztót 

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? 



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? 


