
Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

Döntő 

Mérési feladat 

1. kategória 

A rendelkezésre álló eszközök segítségével dolgozz ki olyan mérési eljárást, amelynek segítségével 

meg tudod határozni különféle bevonatok vastagságát. Készíts hitelesítési görbét és ennek 

segítségével határozd meg a festékréteg és a színes szigetelőszalag vastagságát.  

Készíts jegyzőkönyvet, vagyis ismertesd a mérésed elvét, add meg méréseid eredményeit és az 

ezekből kapott végeredményeket. Térj ki a mérés pontosságát befolyásoló tényezőkre is. Add meg, 

hogy mi a legnagyobb és legkisebb rétegvastagság, amit mérni tudsz ezzel a módszerrel. 

A méréshez kizárólag az alábbi eszközöket használhatod: 

1 db permanens mágnes 

1 db egyik oldalán festékréteggel bevont acéllemez 

1 db erőmérő (az erőmérő maximális terhelhetősége 2.5N) 

1 tekercs átlátszó ragasztószalag (cellux), amelynek vastagsága 0.02 mm 

1 tekercs színes szigetelőszalag  

1 db olló 

1 db milliméterpapír 

 
  



Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

Döntő 

Mérési feladat 

2. kategória 

A rendelkezésre álló eszközök segítségével határozd meg az M8 csavaranya tömegét.  Írd le a 

mérés elvét, ismertesd a mérés pontosságát befolyásoló tényezőket. Ismertesd a 

részeredményeket is. A kérdéses tömeget több független mérés átlagából határozd meg. 

Készíts jegyzőkönyvet, vagyis ismertesd a mérésed elvét, add meg méréseid eredményeit (a 

részeredményeket is) és az ezekből kapott végeredményt. Térj ki a mérés pontosságát befolyásoló 

tényezőkre is. 

A méréshez kizárólag az alábbi eszközöket használhatod: 

1 db Bunsen állvány és csavaros rögzítőelem 

1 db szabálytalan alakú, furatokkal ellátott műanyag lemez. A tömege rá van írva. 

1 db alumínium idom kiálló csavarszárral ellátva 

1 db M3 csavar anyával 

1 db M8 csavaranya 

1 db fonállal ellátott súly 

1 db vonalzó 

1 db filctoll 

  



Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

Döntő 

Mérési feladat 

3. kategória 

A rendelkezésre álló eszközök segítségével határozd meg a tapadási súrlódási együtthatót az 

asztallap és a fémlemez, a csiszolópapír és a fémlemez valamint az asztallap és a csiszolópapír 

között.  

Készíts jegyzőkönyvet, vagyis ismertesd a mérésed elvét az egyenletekkel együtt, add meg 

méréseid eredményeit (a részeredményeket is) és az ezekből kapott súrlódási együtthatókat. Térj 

ki a mérés pontosságát befolyásoló tényezőkre is. 

A méréshez kizárólag az alábbi eszközöket használhatod: 

1 db tekercsrugó 

1 db szabálytalan alakú, ismeretlen anyagból készült fémlemez 

1 db mérőszalag 

1 db csiszolópapír darab 

1 db ragasztó 

 
  



Hatvani István fizikaverseny 2018-19. 

Döntő 

Mérési feladat 

4. kategória 

Hogyan változik a rugó deformációja a testre ható felhajtóerő függvényében. Minél több mérési 

pont felhasználásával ábrázold a függvényt és a kapott görbe paramétereiből számítsd ki a 

rugóállandót és a test tömegét. 

Készíts jegyzőkönyvet, vagyis ismertesd a mérésed elvét az egyenletekkel együtt, add meg 

méréseid eredményeit (a részeredményeket is) és az ezekből kapott végeredményeket. Térj ki a 

mérés pontosságát befolyásoló tényezőkre is. 

A méréshez kizárólag az alábbi eszközöket használhatod: 

1 db tekercsrugó 

1 db furattal és nehezékkel ellátott műanyag lemez 

1 db vonalzó 

1 pohár víz 

1 db milliméterpapír 

1 db filctoll 

 


