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1. Két egyforma tömegű testet egy D rugóállandójú, l0 nyugalmi hosszúságú rugóval kötöttünk össze, majd az
egyiket egy fonállal a plafonhoz erősítettük. Megvárjuk míg a rendszer egyensúlyba kerül, majd elégetjük a
fonalat. Hogyan fognak mozogni a testek?

2. Egy m tömegű testet egy α hajlásszögű, h magasságú
és M tömegű lejtőre helyeztünk, mely nincs rögzítve,
és a vízszintes asztalon szabadon mozoghat. A súrló-
dás mindenhol elhanyagolható. Mennyit mozdul el a
lejtő míg a pici test eléri az asztalt?
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3. Két különböző tömegű gumi golyót egymásra helyezve leejtünk. Amikor Földet érnek azt tapasztaljuk, hogy
csak a felső pattan fel, az alsó ott marad az asztalon. Vajon mekkora volt a golyók tömege és milyen magasra
pattant fel a felső golyó? Az ütközések tökéletesen rugalmasak.

4. Vízszintes talajon m1 = 40 kg tömegű láda fekszik, a
súrlódási együttható µ = 0, 2.

• Mekkora m2 tömegű test képes a ládát megmoz-
dítani az ábrán látható elrendezésben?

• Mekkora pillanatnyi gyorsulással indulna el ilyen
m2 tömeg hatására a láda egy súrlódásmentes víz-
szintes síkon?

A csiga tömegét és súrlódását a számításokban elha-
nyagolhatjuk. (α = 30◦)
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5. Egy súrlódásmentes elhanyagolható tömegű csigán egy
kötelet vetettek át. A kötél egyik végére egy M tö-
megű súlyt (banánt) erősítettek, míg a másik végén egy
m tömegű majom kapaszkodik. A rendszer kezdetben
egyensúlyban van, majd a majom elkezd felmászni a
kötélen. Addig mászik, míg a földtől mért magassága
∆h-val meg nem változik.

• Hol van ekkor a banán?

• Mennyi munkát végzett mászás közben a majom?
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Házi feladatok

1. Egy 20 kg-os test 10 m magasból leesik. Mekkora a Föld sebessége, amikor a test földet ér? (A Föld tömege:
M = 6 × 1024 kg.)

2. l hosszúságú súlytalan rúd végeire két, egyenként m tö-
megű pontszerű testet rögzítettünk. A rendszert sima
vízszintes lap fölött az ábrán látható helyzetben elen-
gedjük. Határozzuk meg az egyes testek sebességét a
becsapódás pillanatában! Hogyan módosul az ered-
mény, ha a tömegek különböznek?
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