
Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

1. kategória 

1.3.1. Egy tömör a = 2 cm, b = 3cm, c =4 cm-es élhosszúságú téglatestet állítottunk össze 1 cm 

élhosszúságú egybevágó ρkocka = 0,6
g

cm3 sűrűségű fakockákból. 

a) Hogyan vegyünk el belőle négy darab kockát úgy, hogy a maradék kockákat 

összeragasztva, majd az asztal lapjára állítva, a test által az asztal lapjára kifejtett nyomás 

a legnagyobb legyen? 

b) Ez a nyomás hányszorosa az eredeti téglatest által az asztalra kifejtett legkisebb 

nyomásnak? 

1.3.2. Egy 0,8 l űrtartalmú edénybe 400 cm3 víz van. Egy vaskockát lógatunk a vízbe. A közös 

térfogat 4,64 dl. Mekkora erővel kell tartanunk a vaskockát a vízben? 

(ρkocka = 7,87
g

cm3
,  ρvíz = 1 

g

cm3
) 

1.3.3. A Toyota Prius hibridhajtású gépkocsi. Fogyasztása 100 km-es út megtétele során 6,2 l 

benzin.  

a) Mekkora volt egy 2,5 órás útja során az átlagsebessége, ha 9,92 kg üzemanyagot 

fogyasztott és az üzemanyag sűrűsége 800 
kg

m3 ? 

b) A belsőégésű motor 58 lóerős, a villanymotor 40,8 lóerős.  

i. Milyen fizikai mennyiség mértékegysége a lóerő? 

ii. Mi a fizikai mennyiség mértékegysége SI egységekkel kifejezve? 

iii. Fejezd ki a fenti lóerőket SI egységekkel! 

iv. Ki volt az a mérnök, feltaláló, aki először határozta meg a lóerő fogalmát? Melyik 

évben? Írd le az általa megfogalmazott meghatározást! 

1.3.4. Egy hőszigetelt edényben milyen arányban kell összekeverni a 60 oC-os vizet a 20 oC-os 

vízzel, hogy 30 oC-os hőmérsékletű langyos vízhez jussunk? 

1.3.5. A januári havazásnak mindenki örült. Peti és a barátai a közeli dombhoz mentek szánkózni. 

Peti a szánkón ülő Katit 200 N, a lejtő síkjával párhuzamos, állandó erővel tudta egyenletesen 

felhúzni egy α = 30⁰-os hajlásszögű, 50 m hosszú lejtőn. 

a) Mekkora Kati és a szánkó együttes tömege, ha a súrlódás elhanyagolható?  

b) Felérve a domb tetejére Kati egyedül csúszik le a lejtőn. A lejtőn lefelé csúszva, a 40. 

méternél, mekkora Kati helyzeti és a mozgási energiája, ha a súrlódás elhanyagolható? 

1.3.6. Merev kartonból vágd ki az alábbi síkidomokat! (A síkidomok körvonalait adtuk meg.) Nézz 

utána, hogyan tudod megjelölni a súlypontjukat, és röviden írd le a módszer lényegét! Milyen 

fizikai törvény játszik szerepet az eljárás során? A súlyponttal megjelölt síkidomokat küld be! 
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Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

2. kategória 

2.3.1. Egy 1400 kg tömegű személyautó 43,2 
km

h
 sebességgel halad városi forgalomban. A reggeli 

csúcsforgalom miatt egy 2 kilométer hosszú szakaszon ötször kell megállnia. Minden 

megállás után ismét felgyorsít az eredeti sebességre. Hány liter többletfogyasztást okoznak a 

gyorsítások, ha a motor hatásfoka 30% és a felhasznált üzemanyag égéshője 42 
MJ

kg
, sűrűsége 

800 
kg

m3? 

2.3.2. A városi közlekedés nagymértékben megemeli az autók üzemanyag-fogyasztását. A Toyota 

Prius egy hibrid hajtású személyautó. Amíg országúti fogyasztása 6-7 liter 100 

kilométerenként, addig a városi fogyasztása alacsony, 3,6-4,5 liter között alakul 100 

kilométerenként.  

a) Nézz utána és írd le röviden, mi ennek a titka? 

b) A belsőégésű motor 58 lóerős, a villanymotor 40,8 lóerős.  

i. Fejezd ki a fenti lóerőket SI egységekkel! 

ii. Ki volt az a mérnök, feltaláló, aki először határozta meg a lóerő fogalmát? Melyik 

évben? Írd le az általa megfogalmazott meghatározást! 

2.3.3. Egy 90 kg tömegű ejtőernyős UT – 15 típusú ejtőernyővel gyakorol. Energiája kiugráskor 

1080 kJ. A földet érésig energiájának 99,874 százaléka fordítódott a közegellenállásra.  

a) Milyen magasról ugrott ki az ejtőernyős?  

b) Mekkora sebességgel ért földet? ( g ≈ 10 
m

s2 ) 

2.3.4. Három azonos R ellenállású fogyasztót az alábbiak szerint kapcsolunk.  

a) Melyik kapcsolás esetén igaz, hogy RAB = RAC = RBC? 

b) Ha az adott feltételnek eleget tevő kapcsolásban RAB = RAC = RBC = 10Ω, mekkora az R 

ellenállás értéke? 

A B C

1.
 

B

A C

2.
A B

C

3.  

2.3.5. Egy nagy hőszigetelt tartályba két csapon keresztül engedünk vizet. Az egyik csapból 

percenként 3 liter 10 oC-os, a másikból percenként 2 liter 64 oC-os víz folyik. A hideg vizes 

csap 10 percig volt nyitva. Mennyi ideig kell nyitva tartani a meleg vizes csapot ahhoz, hogy 

összekeveredés után a víz hőmérséklete a tartályban 34 oC legyen? 
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3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 
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Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

3. kategória 

3.3.1. Egy hengeres lábas aljára vizet öntünk, majd egymás mellé egyforma henger alakú 

konzerveket állítunk. Az első 1,5 cm-rel, a második, további 2,5 cm-rel emeli meg a lábasban 

levő víz szintjét. Milyen magasan áll majd a víz a lábasban a harmadik konzerv betétele után, 

ha a konzerveket még akkor sem lepi el? 

3.3.2. Egy hajó a folyó menti A állomásból B állomásba 4 nap alatt ér, visszafelé viszont 8 napig 

tart az útja. 

a) A hajó álló vízben mennyi idő alatt tenné meg ugyanezt az utat? 

b) A víz egy kiszemelt „részecskéje” mennyi idő alatt folyik A-ból B-be? 

3.3.3. Egy lejtőre olyan négyzet alapterületű fahasábot helyezünk, melynek alapéle b, magassága 

2b. A lejtő és a test közötti tapadási és csúszási súrlódási tényező egyaránt 0,5. A lejtő 

hajlásszögét addig emeljük, míg a megcsúszás és a billenés egyszerre következik be.  

a) Mekkora ez a szög?  

b) A hasáb „ügyesebb” elhelyezése esetén (továbbra is a négyzetes felület van a lejtőn) 

meddig növelhetjük a szöget a billenés veszélye nélkül? 

c) Mekkora gyorsulással mozog ekkor a hasáb? 

3.3.4. Vidámparki hullámvasút kocsiját (mozdony nélkül) álló helyzetből indítanak egy 18,5 m 

magas indítóállásból. Amikor a mozgás során elérkezik egy 5 m magas domb tetejére, eredeti 

energiájának 20 %-át a súrlódás és a közegellenállás miatt már elvesztette. Legalább mekkora 

legyen a pálya görbületi sugara ebben a pontban, hogy a kocsi végig a sínen maradjon? 

3.3.5. Egy 7,5 m hosszú zsineg egyik végére, s ettől a végtől 3 m-re egy-egy követ kötünk. A zsineg 

másik végét fogva egy hídról lelógatjuk a köveket, majd beleejtjük a folyóba, Milyen magasan 

van a híd a víz felett, ha a két csobbanás között 0,15 s mérhető? 

3.3.6. Teljesen befékezett vonat egyik végéhez M tömegű, v sebességű vagon ütközik. A vonat végén 

merev ütköző van, a vagon ütközője „részben rugalmas”. Ez azt jelenti, hogy a vagon 

ütközőjében lévő rugó 20 cm-rel benyomódik, de emellett még egy állandó nagyságú Fs 

súrlódási erő is hat az ütköző-szerkezetben az ütközés ideje alatt. 

(M=5 t, v=10 m/s, Fs=6∙105 N) 

a) Mekkora sebességgel mozog visszafelé az ütközött vagon? 

b) Mekkora lendületet adott át a vagon a Földnek? 

c) Mozgási energiájának hány százalékát vesztette a vagon? 



Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

4. kategória 

4.3.1. Egy belül üreges, 10 cm élhosszúságú fémkocka úgy merül be félig egy elég nagy méretű 

medencében levő vízbe, hogy egyik oldallapjának közepéhez kötött kötél másik végét a 

medence aljához rögzítjük. Ekkor a kötélben ébredő erő 2,5 N. 

a) Mekkora a fémkocka átlagsűrűsége? 

b) A kötél elvágása után mekkora lesz a bemerülés mértéke? 

c) Mekkora munkavégzés szükséges, hogy ebből a helyzetből teljesen víz alá kerüljön? 

4.3.2. Egy mindkét végén zárt, L = 152 cm hosszúságú, függőleges üvegcsőben lévő, h = 38 cm 

hosszúságú higanyoszlop úgy osztja két részre a csőben levő gázt, hogy az alsó gázoszlop 

kétszer olyan hosszúságú, mint a felső. Amennyiben a csövet függőlegesen felfelé g 

gyorsulással mozgatjuk, és a gázok hőmérséklete nem változik, akkor a higanyoszlop éppen 

középre áll be a csőben. A higany sűrűsége ρ = 13 600 kg/m3, g = 10 m/s2. 

a) Mekkora a különbség az alsó és felső gázoszlop nyomásai között a gyorsítás előtt? 

b) Határozzuk meg az egyes gázoszlopok nyomását a gyorsítás előtt és a gyorsítás alatt! 

4.3.3. Két egyforma, 10 cm hosszúságú rugónk van. Ha az egyikre ráakasztunk egy 1 dm3 térfogatú 

0,8 kg/dm3 sűrűségű fakockát, a rugó 5 cm-t nyúlik meg. Ezután a fakockát a két rugó közé 

kapcsoljuk és az egyik szabad rugó véget egy 40 cm mély edény aljához, a másik rugó véget 

az edény tetejéhez rögzítjük. 

a) Mennyi ekkor az egyik, illetve a másik rugó megnyúlása? 

b) Ha az edénybe annyi vizet öntünk, hogy az a testet teljesen ellepje, mennyi az egyik, illetve 

másik rugó megnyúlása? 

4.3.4. Egy 200 m széles, átlagosan 2 m mély folyó vize 1,5 m/s sebességgel áramlik. A folyón egy 

olyan vízerőmű működik, amelynél a vízszintkülönbség 30 m. (Feltételezhetjük, hogy az 

erőműtől elfolyó víz sebessége is 1,5 m/s. A víz sűrűsége 1000 kg/m3.) 

a) Hány köbméter térfogatú víz érkezik másodpercenként az erőműhöz? 

b) Mekkora az erőmű elektromos teljesítménye, ha az energiaátalakítás hatásfoka 70 %? 

4.3.5. Bizonyos mennyiségű CO2 gázzal körfolyamatot hajtunk végre. Az induló állapotban a gáz 

nyomása 1 atm, térfogata 0,5 m3, hőmérséklete 300 K volt. Először a gáz nyomását állandó 

térfogaton megdupláztuk, majd állandó nyomáson a térfogatát dupláztuk meg, végül ebből az 

állapotból a p–V-síkon egyenes mentén a kezdeti állapotba vittük. 

a) Rajzolja fel a p–V-síkon a körfolyamat diagramját. 

b) Számítsa ki az egyes részfolyamatokra a gázon végzett munkákat és melegítéseket. 

c) Milyen típusú „hőgép” működhetne a fenti körfolyamat alapján? 



Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2019. március 19. 

4.3.6. Két kondenzátort feltöltünk külön-külön, egy 100 μF-ost 200 V-ra, egy 300 μF-ost 100 V-ra. 

Ezután a két kondenzátor fegyverzeteit összekötjük. 

a) Hány volt lesz a kialakuló közös feszültség? 

b) Mennyit változott az egyes kondenzátorok feszültsége külön-külön? 

c) Mennyit változott a rendszer energiája az összekötés után? 


