
Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 10. 

1. kategória 

1.3.1. Alapkörével asztalra állított 3943,84 g tömegű acélhenger átmérője 0 ℃-on 80 mm. Mekkora 

nyomás hat az asztalra, ha a hőmérséklet T = 20 ℃-ra emelkedik?  

(𝛼 = 1,2 ∙ 10−5 1

℃
,   g = 10 

m

s2  ) 

1.3.2. Mekkora erőt kell kifejtenie édesvízben egy 82,4 kg tömegű embernek elmerülése 

megakadályozásához? (𝜌édesvíz = 1000
kg

m3 ,      𝜌ember = 1030
kg

m3 ,   g = 10 
 m

s2 ) 

 

1.3.3. Az ábrán látható 9 cm x 9 cm –es táblára olyan 3 cm élű, 0,7 
g

cm3 

sűrűségű fakockákat helyeztünk, amelyeknek lapjai egybevágóak 

a tábla mezőivel. A táblát felülnézetben láthatod, az egyes 

mezőkben szereplő számok azt jelentik, hogy az adott mezőn hány 

kockát tettünk egymásra. A kockákat összeragasztottuk. Hány 

darab kockával kell kiegészíteni és hogyan, hogy a kockák 

nyomása 
15

11
–szeresére növekedjen? (g = 10 

m

s2 )  

1.3.4. a)   Hogyan működik a meleg vizes központi fűtés? 

b) Miért van szükség a fűtéskörbe épített tágulási tartályra és keringtető szivattyúra? 

1.3.5. Mekkora hőmennyiséget ad át a gőzfűtéses radiátor nyolc óra alatt annak a szobának, ahol az 

óránként beérkező 2,2 kg 107 ℃-os vízgőz 62 ℃-os vízként távozik el a radiátorból? 

1.3.6. 50 g jeget tegyél 150 g, 60 ℃-os vízbe, és vizsgáld meg 10 percig a hőmérséklet változását! 

a) A mérési adatokat foglald táblázatba! 

b) Számítsd ki, mennyivel változik a 60 ℃-os víz, illetve a jég és a környezet belsőenergiá ja! 
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Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 10. 

2. kategória 

2.3.1. Egy 0,98 mm átmérőjű alumínium huzal elektromos ellenállása 91,21 Ω. Határozzuk meg a 

huzal tömegét és hosszát! 

2.3.2. Egyenlő karú mérlegen 1200 g tömegű üvegdarab és 660 g 

tömegű óndarab lóg. A testeket folyadékba helyezve a 

mérleg egyensúlyban van. Mennyi a folyadék sűrűsége? 

(𝜚ü = 2,5 
g

cm3  ; 𝜚ón = 7,3 
g

cm3 )  

2.3.3. Egy folyó szélessége 320 m, a víz sebessége 5,4 
km

h
. 

Indulási pontjához képest hol köt ki a túlsó parton a folyón átkelő csónak, ha a vízhez 

viszonyított sebességének nagysága 4 
m

s
, iránya merőleges a víz folyásának irányára? 

2.3.4.   

a) Magyarázd meg, hogy miért védi meg a repülőgép fém teste a benne ülő utasokat, ha 

belecsap a villám? 

b) Ki volt az a fizikus, aki ezzel a fizikai jelenséggel foglalkozott? 

c) Sorold fel a jelenség három gyakorlati alkalmazását a mindennapokban! 

2.3.5. Határozd meg az R3 ellená llás 

teljesítményét és az R2 ellenálláson eső 

feszültséget, ha az áramforrás feszültsége 

48 V!  

R1 = 7 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 13 Ω, R4 = 12 Ω 

2.3.6. 50 g jeget tegyél 150 g, 60 ℃-os vízbe, és vizsgáld meg 10 percig a hőmérséklet változását! 

a) A mérési adatokat foglald táblázatba! 

b) Számítsd ki, mennyivel változik a 60 ℃-os víz, illetve a jég és a környezet belsőenergiá ja!  

 

R2 

R1 R4 

R3 



Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 10. 

3. kategória 

Minden feladat megoldását a használt összefüggések kiírásával,  

szöveges magyarázattal és válasszal kérjük. 

3.3.1. Egy futó egyenletesen köröz egy R sugarú, kör alakú salakpálya belső sávjában, amin belül 

füves tér terül el. Amikor a pálya szélén álló társa mellett elhalad, jelzi, hogy szomjas. A társ 

kezében ott a frissítő, de még bontatlan, ezért nem adja oda, hanem azonnal indulva a füvön 

át egy egyenes mentén megcélozza a futópálya egy távolabbi pontját, hogy ott adja a futó 

kezébe a folyadékot. 

a) Ha éppen el akarja érni a futót, akkor melyik esetben kell nagyobb sebességgel haladnia : 

ha az R hosszúságú, vagy ha a 2R hosszúságú szakaszt választotta? Válaszodat indokold! 

b) Hányszor nagyobb ez a választott sebesség a másiknál? 

c) A két különböző szakaszon szükséges sebességek hányszorosai a pályán futó sportoló 

sebességének? 

3.3.2. Egyre elterjedtebbek az elektromos egykerekű járművek. Használatuk nem a legegyszerűbb, 

de megtanulható, jó egyensúlyérzék kell hozzá. A testünk súlypontjának áthelyezéséve l 

irányítható. Egy ilyen járművel vízszintes útfelületen egyenletesen, 20 km/h sebességgel 

haladva a függőlegeshez képest 30°-os szögben bedőlve kanyarodunk. 

a) Mekkora sugarú a kanyar íve? 

b) Minimum mekkora tapadási együttható szükséges a jármű kereke és az útfelület között? 

3.3.3. Az ábrán látható elrendezésben a két kiskocsi egyensúlyban van. A bal oldali kocsi tömege 

1,5 kg a jobboldalié 2,5 kg. A jobb oldali kiskocsit a falhoz rögzítő fonál 9 cm-es hossza esetén 

a bal oldali, D1 = 200 N/m rugóállandójú rugó megnyúlása l1 = 5 cm. A kocsik és a talaj 

közötti súrlódás elhanyagolható. 

a) Mekkora a megnyúlása a jobb oldali, 

D2 = 100 N/m rugóállandójú rugónak? 

b) Mekkora gyorsulással indulnak a kiskocsik, ha a fonalat elvágjuk? 

c) Ha az egész berendezést 5,2 m/s2 gyorsulással balra mozgatjuk (minden rezgés 

megszűnése után), eléri-e valamelyik kiskocsi a falat? 

3.3.4. Egy asztalon álló, vékony fenekű, hosszú, henger alakú palackban folyamatosan 40 cm 

magasan áll a víz. A vízszint alatt 10 cm-rel az edény oldalán van egy kis lyuk, ahol kispricce l 

a víz. 

a) Nézz utána, mi és hogyan szabja meg, hogy mekkora a kispriccelés sebessége! 

b) Lehetne-e ugyanabban a függőleges vonalban másik lyuk a palack oldalán, hogy a két 

lyukon kifolyó víz ugyanott érje el az asztal lapját? Ha igen, hol, ha nem, miért?  

(g = 10 m/s2) 

 
D1 D2 

m1 m2 



Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 10. 

3.3.5. A jégcirkuszban a kör alakú porond közepéről a két egyforma tömegű bohóc úgy löki meg 

egymást, hogy 12 m/s relatív sebességgel azonos átmérő mentén egymástól távolodva 

siklanak. A műsorszám lényege, hogy nekik nem csúszik úgy a jég, mint a revütáncosoknak. 

Egyiküknek 0,20, a másiknak 0,22 a súrlódási együttható értéke. Mekkora sugarú a porond, 

ha valamelyikük 16 %-kal hosszabb idő alatt éri el a szélét? (g = 10 m/s2) 

3.3.6. Végezz kísérleteket közegellenállásra! Az otthonodban található tárgyak segítségével végezz 

olyan méréseket, amellyel igazolhatod, milyen tényezők és hogyan befolyásolják a 

közegellenállási erő nagyságát!  

Készíts mérési jegyzőkönyvet, melyből kiderül a mérés menete, a felhasznált eszközök, a mért 

adatok és a meghatározás módja. (A mérési eljárásodtól függően használj alkalmas táblázatot, 

grafikont.) Tüntesd fel a lehetséges mérési hibák forrásait, és ha van, a felhasznált irodalmat. 

A mérésedet fényképpel is dokumentálhatod. (max. 10 fénykép)  



Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 10. 

4. kategória 

Minden feladat megoldását a használt összefüggések kiírásával,  

szöveges magyarázattal és válasszal kérjük. 

4.3.1. Ani, Bea és Cili egy körpályán az óramutató járásával ellentétes irányban haladva 

versenyeznek. Egyenletes tempóban haladva Ani 200 s, a Bea 120 s, a Cili pedig 150 s alatt 

tesz meg egy kört. Egy adott pillanatban egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, és 

Ani Beát látja maga előtt haladni. 

a) Legközelebb mennyi idő múlva lesz köztük ugyanekkora a távolság? 

b) Lesz-e olyan pillanat, amikor mindannyian ugyanazon a helyen vannak? Ha igen, akkor 

az indulás után mennyi idő elteltével? 

c) Általánosítsd a b) kérdésben szereplő állapot időpillanatainak meghatározását! 

4.3.2. Egy 20 cm hosszú fonál egyik végét egy – nagyméretű - vízszintes helyzetű vastálca 

közepéhez erősítettük, a másik végéhez pedig egy kisméretű mágnest kötöttünk. A kifeszítet t 

fonálra merőleges irányú 4 m/s kezdősebességgel elindítva a kis mágnest a fonálerő egy 

negyed kör megtétele után csökken a negyedére. A súrlódási együttható: 0,3. A mágnes 

megállása után eltávolítjuk a fonalat és a tálcát függőlegesre állítjuk. Hányszor több munkáva l 

juttathatjuk el ekkor a tálcán egy berajzolt függőleges egyenes mentén egyenletesen mozgatva 

a kis mágnest a tábla aljától a tetejéig, mint visszafelé úton? (Feltételezhetjük, hogy amíg a 

mágnes körbejár, a fonál végig feszes marad. A tálca a mágnes minden mozgása közben végig 

rögzített. Mindenféle örvényáramú fékező hatástól tekintsünk el. Számoljunk g = 10m/s2-tel.) 

4.3.3. Az ábrán látható dobozba egy D rugóállandójú rugó segítségével egy m 

tömegű testet függesztettünk fel. A dobozt „a” gyorsulással mozgatjuk. 

A gyorsítás olyan hosszú ideig tart, hogy a rugó és a test a dobozhoz 

képest már nem mozog. Határozd meg a rugó megnyúlását, ha 

a) a dobozt függőlegesen felfelé gyorsítjuk; 

b) a doboz vízszintes irányban gyorsul. 

A 4.3.4A. és a 4.3.4B. feladat közül csak egyet kell megoldani, az értékelésben is csak egy 

feladatot veszünk figyelembe. 

4.3.4A. Függőleges helyzetű felül nyitott, 44 cm magas, 8 cm sugarú függőleges hengert pontosan 

kettéoszt egy 4 mm vastagságú, elhanyagolható tömegű, könnyen mozgó dugattyú. A 

hengerben dugattyú alatt nitrogéngáz van, míg felette színültig higany. A légnyomás 

101,3 kPa, a higany sűrűsége 13,6 g/cm3. 

Mennyi hőt kell közölni a nitrogéngázzal, hogy az összes higany kifolyjon a hengerből? 

4.3.4B. A fizikaszertárban talált alumínium hasábot az egyik gyerek a hasáb szemközti oldallapja ihoz 

csatlakozva egyenáramú áramkörbe kapcsolta, és megmérte a rajta átfolyó áramerősséget. A 

hasábot 3 különböző pozícióba lehetett állítani, hogy más-más lapjai érintkezzenek a 

 

m 

D 



Hatvani István fizikaverseny 2019-20. 

3. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 10. 

vezetékkel. Az áramerősségek arányai: 25:9:1. Hány centiméteresek az alumíniumból készült 

téglatest oldalai, ha egyik éle 3,6 cm-es? 

4.3.5. Egy vízcsap teljes keresztmetszetén, örvénymentesen folyik ki a víz. Egy fél literes palack 

4,0 s alatt telik meg vízzel. A palack „szája” 1 cm átmérőjű. A vízcsapból kifolyó vízsugár 

elkeskenyedik, s mikor a palackot 8 cm-rel a csap alá tartjuk, akkor a víz úgy folyik a palackba, 

hogy éppen teljesen betölti a palack száját. Számolással becsüld meg, hogy mekkora a vízcsap 

kifolyónyílásának átmérője? Milyen tényezők okozhatják a számított és a valós értéktől való 

esetleges eltérést? (g = 9,81m/s2) 

4.3.6. Elektromos ellenállások vizsgálata. 

Az otthonodban található tárgyak között van, melynek egyszerű módszerrel kimutatha tó 

ellenállása van. Keress ilyeneket, válassz ki legfeljebb ötöt! Próbáld megbecsülni az 

ellenállásukat általad kitalált módszerrel. Ne használj elektromos mérőműszert! Állítsd 

ellenállásuk szerint sorba őket. Ha feszültségforrást használsz, az 4,5 V-os zsebtelep 

legyen! Folyadékokkal, oldatokkal ne kísérletezz! Készíts mérési jegyzőkönyvet, melybő l 

kiderül a mérés menete, a felhasznált eszközök, a mért adatok és a meghatározás módja. (A 

mérési eljárásodtól függően használj alkalmas táblázatot, grafikont.) Tüntesd fel a lehetséges 

mérési hibák forrásait, ha van, a felhasznált irodalmat. A mérésedet fényképpel is 

dokumentálhatod. (max. 10 fénykép)  


