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Csoport:       I1      I2 
 
Fizika 1i        Pót ZH 2013-04-22                
 
Név:                                 Neptun kód: 
Írjon az állítás elé egy I betűt, ha az állítás igaz, H betűt, ha hamis. Helyes válasz 2 pont, hibás 
válasz -2 pont, nincs válasz 0 pont. 

H  A harmonikus rezgőmozgást végző tömegpont gyorsulása az egyensúlyi helyzeten való 
áthaladáskor maximális. 

I  Állóhullámok csomópontjai fél hullámhosszanként követik egymást.  
 

H  Körpályán mozgó test gyorsulása mindig a középpont felé mutat. 
 

H  Ha egy test egyensúlyban van, akkor biztos, hogy a test potenciális energiájának 
minimuma van. 

 I Az északi féltekén a ciklonok forgási iránya az óramutató járásával ellentétes. 
 

I  Pontrendszer belső erői nem változtatják meg a rendszer impulzusát. 
 

I  Lejtőn tiszta gördüléssel lefelé mozgó golyó gyorsulása nagyobb, mint egy 
ugyanakkora tömegű és sugarú karika gyorsulása, amennyiben az is tisztán gördül. 

H  Egy test mindig a rá ható erők eredőjének irányába mozog. 
 

 I Harmonikus rezgőmozgásnál a rezgés körfrekvenciája független az amplitúdótól. 
 

 
H  

Egy rugót megnyújtunk 20 centiméterrel, kétféle módszerrel. Első változat: A rugó egyik 
végét a falhoz rögzítjük, a másik végét kihúzzuk. Második változat: A rugó egyik végét 
megfogjuk, a másik végét a másik kezünkkel elmozdítjuk 20 cm-rel. Az első esetben 
végzünk kevesebb munkát.  

Feladatok.  Minden helyesen megoldott feladat 8 pont. A megoldásokhoz tartozó betűket az  
oldal alján található táblázatba írja be a feladat sorszáma után! 
1. Egy tömegpont sebessége az idő függvényében 3t2-t+4  (m/s). Mekkora az átlagsebesség az 1. és 
3. másodperc között? 
a.  34m/s                                b.  16m/s                        c. 15m/s                                   d. egyik sem 
2.  2 kg tömegű test 100 méterrel a Föld felszíne felett 30 m/s sebességgel közeledik a talajhoz. Földet 
éréskor sebessége 50 m/s. Mekkora a közegellenállás munkavégzése? 
a.  -400 J                         b. -2900 J                      c. -5400 J                        d. egyik sem 
  
Feladatok megoldásai: 

1: 2:  
3: 4:  
5: 6:  
7: 8:  
9: 10:   Hallgató aláírása: 
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3. Egy 300-os hajlásszögű súrlódásmentes lejtőn egy testet indítunk felfelé 8m/s nagyságú 
sebességgel. A visszaérkezésig összesen mennyi utat tesz meg a test? 
a. 12,8m                                      b. 6,4m                        c. 22 m                           d. egyik sem 
 
4. Nagy gyorsulásoknak az emberi testre gyakorolt hatását úgy tanulmányozzák, hogy az 
űrhajósokat egy 15m hosszú rúd végéhez rögzített kabinban vízszintes síkú körpályán megforgatják. 
Mekkora az űrhajós gyorsulása, ha a kabin 23 fordulatot tesz meg percenként? 
a.  4,3 g                             b.  3,68 g                                  c.   8,7 g                        d. egyik sem 
 
5. Egy anyagi pontra F=(6ex,-2ey)N állandó erő hat. Helyvektora a (2ex,-ey,+5ez) m kezdeti értékről 
(3ex,+ey,+2ez) m-re változik. Ha a kezdőpontban a potenciális energia 3J, mekkora a 
végpontban? 
a. 2 J                                     b. 1 J                            c. 5 J                                 d. egyik sem 
 
6. Egy v0=400 m/s kezdősebességű és =300 alatt fellőtt lövedék pályájának tetőpontjában egy m és 
egy 2m tömegű részre robban szét. Mindkét rész egyszerre éri a talajt, és az m tömegű rész a kilövés 
helyén csapódik be. A kilövés helyétől milyen távolságra csapódik be a 2m tömegű rész? 
a. 20784 m                       b. 6928 m                        c. 17320 m                           d. egyik sem 
 
 
7. A 2 kg tömegű kiskocsi vízszintes síkon súrlódás nélkül 
mozoghat. A kocsira 0,5 kg tömegű hasábot helyeztünk, és a 
hasábot 15 N vízszintes irányú erővel húzzuk. (A hasáb a kocsin 
megcsúszik) Mekkora a kocsi gyorsulása, ha közöttük a csúszó  
súrlódási együttható 0,15?  
 
a. 0,375 m/s2                     b. 6  m/s2                   c.   30 m/s2                    d. egyik sem 
 
 
8 Az ábrán látható ingát 90°-kal kitérítjük és elengedjük. Az asztal 
szélén levő, vele egyenlő tömegű golyóval teljesen rugalmasan 
ütközik. Határozzuk meg, hogy az asztaltól milyen távol ér a 
padlóra a lelökött golyó! (l=h=2m) 
  
a. 2 m           b. 4 m               c. 0,6 m                         d. egyik sem 
 
 
 
9. Az asztalon 0,5m hosszúságú hajlékony kötél fekszik. A végét egy kicsit meghúzva, a kötél 
súrlódás nélkül lecsúszik az asztalról. Mennyi a sebessége, amikor a felső vége éppen elhagyja az 
asztalt? 
  
a. 2,24m/s                              b. 0,32 m/s                                    c.  5 m/s            d. egyik sem 
 
10. Egy 450 kg tömegű versenyautó 400 m hosszú úton gyorsul fel 160 km/ó sebességre. 
Mekkora a motor átlagos teljesítménye ezen a szakaszon, ha a felvett energia 30 %-a 
használódik el a súrlódás és a légellenállás stb. leküzdésére? 
 
a.   23,5 kW                 b.     35200 W             c.          16700 W                     d. egyik sem 


