
Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

2. forduló 

Beküldési és regisztrációs határidő: 2020. január 28. 

1. kategória 

1.2.1. Az asztalon egy 15 cm x 20 cm alapterületű, 40 cm magas üveg edényben, magasságának 

feléig, 0℃–os, 0,917 
g

cm3 sűrűségű jég van. A jég elolvad. A vízbe, vele azonos hőmérsékletű 

és térfogatú, 1,03 
g

cm3 sűrűségű folyadékot keverünk. A két folyadék egymással történő 

elegyítése során nem történik térfogatcsökkenés. (A víz sűrűsége 1 
g

cm3 , g = 9,81 
m

s2 ) 

a) Mekkora gravitációs erő hat a folyadékelegyre? 

b) Melyik testre hat a folyadékelegy súlyának az ellenereje?  

c) Milyen sűrűségű a keverék? 

d) Mekkora a folyadékelegy hidrosztatikai nyomása az üvegedény aljára? 

1.2.2. A TAKTA-IC internetes menetrendjében az alábbi táblázatot láthatjuk: 

km Állomás 
Menetrend szerint 

érkezés indulás 

0 Miskolc-Tiszai  06:20 

38 Szerencs 06:44 06:45 

56 Tokaj 06:56 06:57 

88 Nyíregyháza 07:19 07:24 

137 Debrecen 07:55 07:57 

157 Hajdúszoboszló 08:12 08:13 

181 Püspökladány 08:32 08:33 

258 Szolnok 09:20 09:21 

285 Cegléd 09:41 09:43 

340 Ferihegy 10:14 10:15 

347 Kőbánya-Kispest 10:20 10:21 

353 Zugló 10:28 10:29 

358 Budapest-Nyugati 10:37  

a) Mekkora a távolság vonaton utazva Debrecen és Püspökladány között? 

b) Mennyi idő alatt érünk Debrecenből Ferihegy állomásra? 

c) Mekkora a vonat átlagsebessége Debrecen és Budapest–Nyugati pályaudvar között? 

d) Egy hétfői napon a vonat Debrecenből Szolnokra 6 perces késéssel érkezett meg. 

Mekkora átlagsebességgel kell a vonatnak Budapest–Nyugati pályaudvarig a hátralevő 

utat megtennie, hogy a késést behozza? 
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2. forduló 

Beküldési és regisztrációs határidő: 2020. január 28. 

1.2.3. Három 2 cm élű, 2,3  
g

cm3 sűrűségű kőkockákat helyeztünk egymásra az ábrán látható 

módon.  

a) Mekkora erőt fejtenek ki a kőkockák egymásra?  

b) Mekkora erő hat a talajra? 

1.2.4. A Debreceni Református Kollégium Múzeuma iskolatörténeti 

kiállításán látható ez a régi találmány. 

a) Nevezd meg az eszközt és magyarázd el a működését! 

b) Ma hol használnak ilyen vagy ezen az elven működő 

eszközöket? 

1.2.5. Egy alumíniumból készült lyukas vödör térfogata 1 dm3. A vödör űrtartalma 45 dl, amibe 4 l 

vizet töltünk. A vízzel telt vödröt egyenletes mozgással 0,9 m magasra emeljük fel. Mennyi a 

végzett munka, ha emelés közben 1,2 deciliter víz folyik ki egyenletesen a vödörből? A víz 

sűrűsége 1000 
kg

m3 , az alumínium sűrűsége 2700  
kg

m3. 

1.2.6. Készíts páratartalom mérő eszközt! Hitelesítsd az eszközödet! Végezz méréseket!  

Mérd meg a lakás különböző helyiségeinek páratartalmát! Mérd meg a kinti levegő 

páratartalmát! Az adatok ellenőrzéséhez használj internetes forrásokat! 

– készíts mérési jegyzőkönyvet, amelyben leírod a mérés menetét, hogy milyen anyagokat, 

eszközöket használtál a méréshez, a mérés összeállítását 
– végezz több mérést 
– mérési eredményeidet foglald táblázatba 

– (ha lehet, ábrázold grafikusan is) 

– tüntesd fel a lehetséges mérési hibák forrásait; 

– mérésedet fényképpel is dokumentálhatod 

– jelöld meg a felhasznált irodalmat! 
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2. kategória 

2.2.1. Egy lámpát akkumulátorról üzemeltetünk 2 percen keresztül. Ezalatt az izzószálon 324 C 

töltés áramlik át, és fény formájában 87,48 J energia szabadul fel. Mekkora az akkumuláto r 

feszültsége és a lámpa izzószálának ellenállása, ha a lámpa hatásfoka 2%? 

2.2.2. Szaunázáskor általában vizet locsolnak forró lávakövekre, ezzel emelik a levegő 

páratartalmát. A kőre öntött víz rendkívül gyorsan felmelegszik és elhanyagolható mértékű 

párolgás után szinte azonnal felforr. Mennyivel hűl le egy 5 kg tömegű, 400 ℃ hőmérsékle tű 

lávakő, amennyiben 2 dl 30 ℃-os vizet öntünk rá a 100 ℃ hőmérsékletű szaunában?  

𝑐kő = 870
J

kg∙K
, 𝑐víz = 4180

J

kg∙K
, 𝐿𝑓 = 2260 

kJ

kg
, 𝜚víz = 1

kg

l
 

2.2.3. Két ember 225 m távolságból közelít egymáshoz. Egyikük sebessége 1 
m

s
, másikuk 2  

m

s
 

sebességgel halad. Közöttük folyamatosan egy drón repked 5 
m

s
 sebességgel. amíg el nem érik 

egymást. Kitart-e a drón akkumulátora, ha töltöttsége még 350 m út megtételéhez elegendő? 

2.2.4. Egy gránit golyó súlya 0,09 N. A golyót alkoholba merítve, a rugós erőmérő 0,04 N erőt jelez. 

Üreges-e a test? Ha igen, akkor milyen nagyságú az üreg térfogata?  

𝜚gránit = 2,4 
g

cm3, 𝜚levegő = 0,00129 
g

cm3 , 𝜚alkohol = 0,79 
g

cm3  

2.2.5. „…kiválasztott magának a szürakuszai király a flottájából egy háromárbócos szállítóhajó t, 

amelyet sok ember nagy fáradsággal vonszolt a partra, és miután sok utast és a szokásos  

rakományt elhelyezték a fedélzeten, a hajótól egy kissé távolabb leült a partra, és minden 

nagyobb erőfeszítés nélkül, kezével bonyolult szerkezetet mozgatva a hajót simán és 

egyenletesen húzta magához….” 

– Ki volt a fenti tudós? 

– Milyen szerkezetet tartott a kezében? 

– Milyen elven alapul a kezében lévő szerkezet, amely segítségével könnyedén kihúzta a 

partra a szállítóhajót? 

– Milyen találmányok fűződnek még a nevéhez? 

2.2.6. Készíts páratartalom mérő eszközt! Hitelesítsd az eszközödet! Végezz méréseket!  

Mérd meg a lakás különböző helyiségeinek páratartalmát! Mérd meg a kinti levegő 

páratartalmát! Az adatok ellenőrzéséhez használj internetes forrásokat! 

– készíts mérési jegyzőkönyvet, amelyben leírod a mérés menetét, hogy milyen anyagokat, 

eszközöket használtál a méréshez, a mérés összeállítását 

– végezz több mérést 
– mérési eredményeidet foglald táblázatba (ha lehet, ábrázold grafikusan is) 

– tüntesd fel a lehetséges mérési hibák forrásait; 

– mérésedet fényképpel is dokumentálhatod 

– jelöld meg a felhasznált irodalmat! 



Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

2. forduló 

Beküldési és regisztrációs határidő: 2020. január 28. 

3. kategória 

3.2.1. Függőlegesen fellövünk egy gumigolyót, majd 2 s múlva ugyanazon a pályán az elsővel 

mindenben megegyezően egy másik ugyanolyan gumigolyót. A két golyó 26,25 m 

magasságban találkozik. A közegellenállás elhanyagolható. g = 10 m/s2 

a) Mekkora v0 kezdősebességgel lőttük fel a golyókat?  

b) Mennyi idő telik el a két golyó talajtérése között, ha a gumigolyók találkozása tökéletesen 

rugalmas ütközés? (A golyók talajjal való ütközése tökéletesen rugalmatlan.) 

3.2.2. A 31. nyári Olimpiai Játékokon a Szabó Gabriella - Kozák Danuta magyar kajakpáros az 500 

méteres távon 1:43,687 idővel – megelőzve német ellenfelét 51 ms-mal – érkezett a célba. A 

riporterek véleménye alapján a magyarok 10 cm előnnyel győzték le a németeket. Számítássa l 

ellenőrizzük az állítás jogosságát! Tételezzük fel, hogy mindkét kajak állandó sebességgel 

tette meg az 500 métert. 

3.2.3. Egy nagyváros közelében három vasúti sínpár fut egymás mellett párhuzamosan. Ritka 

forgalmi helyzet alakult ki: három vonat haladt el egymás mellett közel azonos időben. A 

középső sínen egy gyorsvonat, jobb oldalán vele azonos irányban egy IC-vonat robogott 108 

km/h sebességgel. A gyorsvonat baloldali sínpárján, a gyorsvonattal ellentétes irányban egy 

54 km/h sebességű tehervonat közlekedett. Az IC mozdonyvezetője 14 másodperc elteltét 

állapította meg attól a pillanattól kezdve, hogy elhaladt a gyorsvonat vége előtt addig, amíg 

egy vonalba került a szerelvény elejével. A tehervonat vezetője 2,8 másodpercnek mérte azt 

az időt, amely alatt elhaladt a gyorsvonat elejétől a végéig. 

a) Mennyi a gyorsvonat hossza és sebessége? 

b) Hogyan aránylik egymáshoz a három vonat fékútja, ha mindegyik 20 másodperc alatt áll 

meg? 

c) Valamilyen műszaki ok miatt az egyik vonatról lerepült egy csavaranya. Ez 5,625 J 

mozgási energiával, és 0,75 kg·m/s lendülettel hagyta el a vagont. Melyik vonatról esett 

le? 

3.2.4. Külső geometriai méreteiben azonos vas és ólomgolyó szemben ütközik. A vasgolyó 

eredetileg 0,1 m/s sebességgel érkezik, és ilyen nagyságú sebességgel visszalökődik. A 

0,2 m/s sebességgel érkező ólomgolyó az eredeti irányban halad tovább 8 cm/s-mal. A levegő 

tömege elhanyagolható. 

a) Ha tudjuk, hogy az egyik golyó üreges, melyik az?  

b) Az üreges golyó térfogatának hány százaléka a fém?  

3.2.5. Egy 4,5 m hosszúságú fonálból ejtőzsinórt szeretnénk készíteni. A zsinór elejére és végére, 

valamint két belső pontjába fémgolyókat erősítünk. A golyók távolságát úgy választjuk meg, 

hogy ha a zsinórt függőleges kezdőhelyzetben a talaj felett elengedjük, akkor a golyók koppa-

násai egyenlő időközönként követik egymást. Mekkorák a golyók közötti távolságok? (A 

legalsó golyó talaj feletti kezdeti magassága elhanyagolható, de koppanása már hallható.) 
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3.2.6. Határozd meg a hang terjedési sebességét levegőben! Ha tudsz, több mérési módszert 

alkalmazz! Csak az otthonodban fellelhető eszközöket használd, a hangforrást is magad 

készítsd el! Készíts mérési jegyzőkönyvet, melyből kiderül a mérés menete, a felhaszná lt 

eszközök, a mért adatok és a meghatározás módja. (A mérési eljárásodtól függően használj 

alkalmas táblázatot, grafikont.) Tüntesd fel a lehetséges mérési hibák forrásait és az 

esetlegesen felhasznált irodalmat.  A mérésedet fényképpel is dokumentálhatod. (max. 10 

fénykép) 
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2. forduló 

Beküldési és regisztrációs határidő: 2020. január 28. 

4. kategória 

4.2.1. 0,3 - 0,3 mm vastag alumínium és vas szalagokat hőálló 

ragasztóval összeragasztva bimetál szalagot készítünk, ami 

20°C-on egyenes. A szalag hőmérsékletét megváltozta tva 

az körívvé görbül. A lineáris hőtágulási együtthatók:  

𝛼Al = 2,39 ∙ 10−5 1

℃
 ; 𝛼Fe = 1,17 ⋅ 10−5 1

℃
 . 

a) Mekkora sugarú körívvé hajlik a bimetál szalag, ha 184°C-ra melegítjük fel? 

b) Milyen hosszú volt eredetileg a bimetál szalag, ha 184°C-on pont egy körré hajlott? 

4.2.2. A 20 cm  40 cm alapterületű üvegkádba 12 liter 1000 
kg

m3  sűrűségű vizet öntöttünk. Ezután a 

víz felszínére helyeztünk egy 8 cm élhosszúságú fakockát, melynek sűrűsége 550 
kg

m3 . Mennyit 

emelkedett a víz szintje? 

4.2.3. Vízszintes talajon nyugvó, M = 2,99 kg tömegű fahasábba vízszintes irányból m = 10 gramm 

tömegű puskagolyót lőnek. A fahasáb és a benne maradó golyó s = 40 cm csúszás után áll 

meg. A hasáb és a talaj közötti súrlódási tényező 0,5. Mekkora volt a puskagolyó sebessége a 

becsapódás előtt? 

A 4.2.4A. és a 4.2.4B. feladat közül csak egyet kell megoldani, az értékelésben is csak egy 

feladatot veszünk figyelembe. 

4.2.4A. Kezdetben 8 liter, 1,2·105 Pa 

nyomású, 27 oC hőmérsékletű oxigén 

gázt 315 oC-os állapotba juttatunk az 

AB folyamatnak megfelelően, majd 

izobár módon az eredeti 

hőmérsékletre hozzuk. A környezet 

által a BC szakaszon végzett munka 

kétszerese a gáz által AB szakaszon 

végzettnek. Mekkora a gáz 

hőkapacitása az AB folyamatban?  

4.2.4B. Rendelkezésünkre áll két darab 4 m hosszú, 2 mm átmérőjű alacsony olvadáspontú fémhuza l. 

Egyiket öt egyforma részre vágjuk és ebből kettőt külön-külön megolvasztunk, és egy-egy 

3 cm x 4 cm-es méretű porcelántálban hagyjuk kihűlni. A tálból kivett, szilárd fémlapocskáka t 

hossztengelyük mentén a három maradék huzal egyikével kapcsoljuk össze, majd a maradék 

kettővel rácsatlakoztatjuk egy alacsony feszültségű, elhanyagolható belső ellenállá sú 

áramforrásra.  

a.) Hányszor nagyobb az áramerősség ebben az áramkörben ahhoz képest, mint amikor a másik 

4 m-es huzalt önállóan kapcsoljuk ugyanarra az áramforrásra? 

b.) Mi a „nyúlásmérő bélyeg”? Mi a szerepe? 

V 

p  

A 

B 
C 

r 
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4.2.5. Egy ismeretlen folyadék forráspontját kell meghatározni légköri nyomáson. Ehhez csak a 

következő adatok, információk használhatók fel. 

– Az ismeretlen szobahőmérsékletű folyadék 1 kg tömegű mennyiségének elforralásához 

ugyanannyi hő kell, mint 0,0925 kg szobahőmérsékletű víz elforralásához. 

– A víz forráspontja 100 °C. 

– A víz fajhője 5-ször nagyobb az ismeretlen folyadék fajhőjénél. 

– A folyadékok forráspontjukon való elgőzölögtetéséhez (Qp) mindkét folyadék esetén 

nagyobb hőmennyiség kell, mint a 20°C-ról forráspontjukig történő melegítéshez (Qm). 

Víz esetén ez az arány k= Qp/Qm= 6,742, míg az ismeretlen folyadékra k’= Q’p/Q’m= 

4,040. 

– A víz párolgáshője 2256,57 kJ/kg. 

Számolással határozd meg az ismeretlen folyadék forráspontját, majd azonosítsd a 

folyadékot! 

4.2.6. Készíts feszültségforrást az otthonodban megtalálható tárgyak, „anyagok” segítségével. A 

feszültségforrás olyan legyen, hogy működtessen egy piros LED-et. (A LED paramétereire 

internetes forrásból keress rá!) Becsüld meg a feszültségforrásod töltéstároló képességét, 

élettartamát! Készíts mérési jegyzőkönyvet, melyből kiderül a mérés menete, a felhaszná lt 

eszközök, a mért adatok és a meghatározás módja. (A mérési eljárásodtól függően használj 

alkalmas táblázatot, grafikont.) Tüntesd fel a lehetséges mérési hibák forrásait és az 

esetlegesen felhasznált irodalmat.  A mérésedet fényképpel is dokumentálhatod. (max. 10 

fénykép). 


