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I. rész: Törvény kimondása (8 pont)

Ismertesse az ekvipartíció tételét egy mondatban (3 p)! Mit nevezünk szabadsági
foknak (2 p)? Hány haladási és forgási szabadsági foka van egy egyatomos, kétatomos,
illetve háromatomos gáz részecskéjének (3 p)? Válaszát indokolja!

II. rész: Igaz vagy hamis? (10×2=20 pont, minimális pontszám: 0 pont)

Írjon az állítás elé egy I betűt, ha az állítás igaz, H betűt, ha hamis! A helyes válasz
+2 pontot, a helytelen válasz −1 pontot, üresen hagyott kérdés 0 pontot ér.

Rugalmatlan ütközésekben a rendszer mechanikai energiája és teljes im-
pulzusa megmaradó mennyiség.

Szilveszterkor egy függőlegesen fellőtt játékrakéta a pályája tetőpontján
három azonos tömegű darabra robbant szét. Két repesz sebessége 7 m/s
és 3 m/s volt. Igaz vagy hamis, hogy a harmadik darabka sebessége nem
lehetett 12 m/s?

Egy kiterjedt, merev testre mindössze két erő hat, melyek azonos nagysá-
gúak és ellentétes irányúak. Igaz vagy hamis, hogy a merev test biztosan
egyensúlyban van?

A tömegközéppontjuk körül megforgatott, azonos perdületű, de különböző
tehetetlenségi nyomatékú testek közül annak nagyobb a forgási energiája,
amelyik tehetetlenségi nyomatéka kisebb.

Azonos hosszúságú, egyenletes tömegeloszlású rúdinga és fonálinga kis ki-
térésű lengései esetén a fonálinga lengésideje nagyobb.

A harmonikusan gerjesztett rezgés körfrekvenciáját a rezgő test tömege
és a rugóállandó határozza meg.

Szobahőmérsékletű levegőben az oxigén- és nitrogénmolekulák átlagos
mozgási energiája azonos.

Ha egy ideális gáz térfogatát állandó hőmérsékleten lassan felére csökkent-
jük, akkor a gáz nyomása is felére csökken.

A forró levesbe tett hideg fémkanál nyele rövid idő után felmelegszik. Igaz
vagy hamis, hogy a jelenség oka a hőáramlás?

Egy hagyományos izzószál 1000 ◦C-on 10 W teljesítménnyel sugároz. Igaz
vagy hamis, hogy 2000 ◦C-on a sugárzási teljesítmény 160 W?



III. rész: Számolásos feladatok (9×8=72 pont)

Minden helyes (és az üres lapokon dokumentált) feladatmegoldás 8 pontot ér. A
megoldásokhoz tartozó betűket a feladatok után található táblázatba írja be a feladat
sorszáma alá! A nehézségi gyorsulást mindenhol vegye g = 10 m/s2-nek!

1. A Föld középpontjától milyen távolságra van a Föld-Hold rendszer tömegkö-
zéppontja? A két égitest középpontjának távolságát vegyük 385 000 km-nek, a Föld
tömege 5,97 · 1024 kg, a Hold tömege 7,3 · 1022 kg.

A) 380 000 km B) 192 500 km C) 6 370 km D) 4 650 km

2. Egy vasúti pályán álló, 15 tonnás kocsihoz egy 25 tonnás, 4 km/h sebesség-
gel mozgó szerelvény ütközik, melynek során a járművek összekapcsolódnak. Mekkora
energia disszipálódott (azaz hány kilojoule alakult belső energiává) az ütközés során?

A) 5,8 kJ B) 9,6 kJ C) 15,4 kJ D) 75 kJ

3. Egy L = 100 cm hosszúságú fonálinga pontszerű nehezékét legalsó helyzetéből
vízszintes irányú v0 kezdősebességgel elindítjuk. Legalább mekkora legyen v0 értéke,
hogy az inga megtegyen egy teljes kört? (Mozgása során az inga semmibe sem akad
bele.)

A) 4,5
m
s

B) 5,5
m
s

C) 6,3
m
s

D) 7,1
m
s

4. Homogén tömegeloszlású, m = 2 kg tömegű rúd egyik
végét csuklóval a falhoz rögzítjük, másik végét pedig egy víz-
szintes fonállal a falhoz kötjük az ábrán látható módon. A fonál
és a rúd által bezárt szög α = 30◦. A rúd végére egy másik fo-
nállal egy M = 4 kg tömegű testet akasztunk. Mekkora erő
feszíti a vízszintes fonalat?

A) 29 N B) 43 N C) 87 N D) 100 N

5. Egy homogén tömegeloszlású korong palástjára fonalat csévé-
lünk, majd a fonál szabad végét a mennyezethez erősítjük. Mekkora
gyorsulással mozog a korong középpontja, ha azt az ábrán látható
helyzetből elengedjük? (Egy m tömegű, R sugarú korong tehetetlen-
ségi nyomatéka a tömegközéppontján átmenő szimmetriatengelyre
vonatkoztatva mR2/2.)

A) g/2 B) g/3 C) 2g/3 D) 3g/2

6. Egy 2,0 kg tömegű testet 50 N/m rugóállandójú, hosszú rugóra függesztünk.
A testet egyensúlyi helyzetéből függőlegesen lefelé 26 cm távolságra kitérítjük, majd
felfelé irányuló, 75 cm/s nagyságú kezdősebességgel elindítjuk. Mekkora amplitúdóval
rezeg a test az indítás után?

A) 26 cm B) 30 cm C) 37 cm D) 52 cm

7. Egy fonál egyik végét a mennyezethez rögzítjük, másik vé-
gét pedig a mennyezethez erősített, D rugóállandójú rugó végéhez
kapcsoljuk. A fonálra egy elhanyagolható tömegű, súrlódásmentes
mozgócsigát akasztunk, melynek tengelyéhez egy m tömegű testet
kötöttünk. Mekkora a test egyensúlyi helyzet körüli kis rezgéseinek
körfrekvenciája?
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8. Egy henger alakú tartályban lévő kétatomos gázt súrlódásmentesen mozgó du-
gattyú zár el környezetétől. A henger szimmetriatengelye függőleges, a bezárt gázosz-
lop magassága 20 cm, a dugattyú tömege 2,0 kg, keresztmetszetének területe 10 cm2.
A külső légnyomás értéke p0 ≈ 100 kPa, a gáz hőmérséklete 27 ◦C. Mekkora a bezárt
gáz anyagmennyisége? Az egyetemes gázállandó R = 8,31 J/(molK).

A) 9,6 · 10−3 mol B) 8,0 · 10−3 mol C) 0,11 mol D) egyik sem

9. Egy hideg téli napon a külső hőmérséklet −10 ◦C. Egy kültéri finn szaunában
az állandó 80 ◦C-os belső hőmérséklet biztosításához a kályha 1800 W teljesítményt
ad le. Mekkora fűtőteljesítmény lenne szükséges a belső hőmérséklet 90 ◦C-os állandó
értéken tartásához?

A) 2500 W B) 2200 W C) 2000 W D) 1900 W

A válaszok betűjelei:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


