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1. Észak Dél ellen. Régi hagyomány az ELTE történetében, hogy minden év őszén a két nagy lágymányosi épület
diákjai és oktatói összefognak, hogy nemes küzdelemben múlják felül a másik épület csapatát. Ilyenkor a jó
fizikusok, vegyészek és szociológusok összefognak, hogy legyőzzék a gonosz biológusokat, informatikusokat, stb.
Sajnos a csata évről évre egyre durvább, fejlődnek a csapatok, és persze a helyszínen megjelenő szenzációhajhász
TV-stábok sincsenek jó hatással a résztvevőkre.

Idén az elsőéves Fizika BSc és Fizikatanár MA szakos (mechanikából alap szintű) hallgatók merőben új, a
korábbiaknál még félelmetesebb taktikával állnak elő. Nevezetesen azt találják ki, hogy az épület ablakából
csúzlival fognak gyurmadarabokat lövöldözni az ellenfél irányába.

Az Északi és Déli Tömbök távolsága 100 m. A Távol-Keletről rendelt csúzlik a lövedéket 30 m/s-mal képesek
kilőni. Az Északi és a Déli Tömb is hét emeletes, az emeletek magassága 4 m.

a) Vízszintes terepen maximum milyen messzire lehet ellőni a csúzlival? (1 p)

b) Hányadik emelet ablakából kell lőni ahhoz, hogy a lövedék elérje a Déli Tömböt? (1 p)

c) Melyik a legmagasabb emelet a Déli Tömbben ahová van esély belőni a lövedékkel? (1 p)

d) A c) kérdéshez: Az Északi Tömb hanyadik emeletéről és a vízszinteshez képest milyen irányba lőjünk
ekkor? (1 p)

e) Mekkora maximális becsapódási sebességgel tudjuk eltalálni a Déli Tömböt? (1 p)

A feladat fikción alapul. A nehézségi gyorsulás értékére használd a g ≈ 10 m/s2 közelítést. A közegellenállás
hatását hanyagold el. Az ablakokat tekintsd pontszerűnek, melyek a földtől 0, 4, 8, . . . méter magasan vannak.

2. Autós feladat. Egy frissen végzett fizikus/fizikatanár első havi fizetéséből egy menő sárga sportkocsit vásárol
magának. Az autó kereke és az aszfalt között a csúszási és a tapadási súrlódási együttható értéke egyaránt
µ = 1. Az autó tömege M = 1000 kg.

a) Mekkora az autó gyorsulása álló helyzetben? (Itt most a Föld forgására kell gondolni. A fizikus/fizikatanár
Magyarországon dolgozik. A többi alkérdésben a Föld forgásának hatását hanyagold el.) (1 p)

b) A fizikus/fizikatanár dimbes-dombos környéken hajt kocsijával. Mekkora a nyomóerő a kocsi és a talaj
között az ábrán látható 3 esetben ha az autó v = 100 km/h sebességgel halad? (1 p)

c) Becsüld meg, hogy ha az ábrán látható három esetben hirtelen satufékezne (az egyszerű számolás kedvéért
az ABS ki van kapcsolva, azaz a kerék csúszik a talajon), akkor mekkora út megtétele után állna meg?
(1 p)

d) Vízszintes talajon v = 100 km/h sebesség mellett milyen sugarú kanyart képes bevenni a kocsi? Mekkora
ekkor a kocsiban ülő személyek eredő gyorsulásának nagysága? (1 p)

e) Egy 50 m sugarú, 10◦-ban döntött kanyart mekkora maximális sebességgel képes bevenni a kocsi? Egy
ábrán rajzold fel az autóra ható erőket és az eredő erőt is. Mekkora ekkor a kocsiban ülő személyek eredő
gyorsulásának nagysága és iránya? (1 p)

A feladat fikción alapul. A nehézségi gyorsulás értékére használd a g ≈ 10 m/s2 közelítést.



3. Zöld ELTE. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ország legjobb egyetemeként (HVG Diploma 2017) külö-
nösen fontosnak tartja a környezettudatos energiafelhasználást. Éppen ezért 2018-ban az Északi Tömb (ÉT)
tetejére is napelemeket helyeztek el (http://www.youtube.com/watch?v=edMxUGjkyh4). A feladat innentől
fikción alapul.

Egy pontszerűnek tekinthető napelem tömege m = 100 kg. A napelem és az ÉT teteje között a tapadási és a
csúszási súrlódási együttható értéke egyaránt µ = 0,2.

a) Mekkora a nyomóerő a napelem és a tető között? (0,5 p)
b) Legalább mekkora erővel kell a munkásoknak tartaniuk a rögzítés előtt a napelemet ahhoz, hogy az ne

csússzon le a tetőről? (0,5 p)

Sajnos a kötél, amivel a munkások tartják a napelemet elszakad. A napelem a tető tetejéről szabadon csúszni
kezd lefelé, majd az épület mellett földet ér. Az épület geometriai adatait lásd az ábrán (h = 32 m, w = 6 m,
α = 30◦).

c) Mennyi idő alatt éri el a napelem a tető szélét és
mekkora lesz ekkor a sebessége? (1 p)

d) Mekkora a tetőtől való elválás utáni pillanatban
a pálya görbületi sugara? (1 p)

e) Mennyi idő alatt és az épülettől milyen távolság-
ban ér földet a napelem? (1 p)

f) Ábrázold a napelem pályáját a teljes mozgás so-
rán és legalább 4 különböző, a mozgásra jellemző
pontban rajzold be a sebesség és gyorsulásvekto-
rokat (1 p).

A nehézségi gyorsulás értékére használd a g ≈ 10 m/s2 közelítést. A közegellenállás hatását hanyagold el.

Információk

• A beadott megoldás max. két A4-es oldalt tölthet ki (az egyértelműség kedvéért: ez tipikusan egy A4-es lap
két oldalát jelenti, de természetesen lehet írni két A4-es lap egy-egy oldalára is). Több lap esetén a második
oldal utáni eredményeket nem vesszük figyelembe.

• A beadott összes oldal jobb felső sarkában szerepeljen a hallgató neve és neptun-kódja.

• A beadott megoldásnak kézírással kell készülnie.

• A dolgozatot a megadott határidőben az előadás kezdetén kell személyesen beadni. Akinek betegség vagy
egyéb személyes probléma miatt erre nincs lehetősége, akkor a dolgozat szkennelt verzióját email-ben is
elküldheti a megadott beadási határidőig az ispanovity@metal.elte.hu címre (lehetőleg pdf formátumban).
Ebben az esetben az eredeti papír alapú megoldást a beadási határidő hetében személyesen is el kell juttatnia
hozzám.

• Törekedjetek az eredmények letisztult, logikus bemutatására és az igényes írásképre. Ha ez sikerül, max. 5
bónuszpontra is számíthattok.

• A dolgozat ne csupán az eredményeket ismertesse, hanem az azokhoz vezető gondolatmenet fontos lépéseit
is.

• A beadott dolgozatnak a megértést tükröző egyéni munkának kell lennie, melyet a gyakorlatvezetők bármikor
ellenőrizhetnek.

• Az elmulasztott beadás nem pótolható, a megszerzett pontszám később nem javítható.

• A beadott dolgozatokat a gyakorlatvezetők egy hét alatt javítják ki.

• A feladatlapon a vastag betűk vektor, a hagyományos betűk skalár fizikai mennyiségeket jelölnek. A be-
adott dolgozatban minden esetben aláhúzással (vagy a betű fölé rajzolt nyilacskával) különböztessétek meg
a vektorokat.

Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!

http://www.youtube.com/watch?v=edMxUGjkyh4

