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1. zárthelyi dolgozat
Fizika BSc és Fizikatanár MA szak, Mechanika alap szint, 2018/19 őszi félév, 2018. október 25.

1. Az ábrán látható egy egyenes vonalú mozgást végző
test sebesség-idő függvénye. Mikor változik meg a test
mozgásának iránya? (1 p)

a) 3 s-kor

b) 5 s-kor

c) 8 s-kor

d) 9 s-kor
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2. Lehetséges-e, hogy egy test sebessége nő, miközben a gyorsulása csökken? (1 p)

a) Igen, előfordulhat.

b) Nem fordulhat elő.

c) Csak akkor fordulhat elő, ha a gyorsulásvektor merőleges a sebességvektorra.

d) Csak akkor fordulhat elő, ha a gyorsulásvektor és a sebességvektor ellentétes irányú.

3. Egy autó egy darabig egyenes vonalban egyenletesen halad, majd állandó lassulással megáll. Melyik ábra mutatja
helyesen a mozgás út–idő grafikonját? (1 p)

a) x

t

b) x

t

c) x

t
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4. Két elhajított test parabolapályán mozog a Föld felszínének közelében. Pályájuk legmagasabb pontja éppen
egybeesik. A mellékelt ábra mutatja a két pályának ezt a részét. Melyik biztosan igaz az alábbi állítások közül?
(1 p)

a) A két test sebessége az A pontban egyenlő.
b) Az A pontban az 1-es test sebessége nagyobb.
c) Az A pontban a 2-es test sebessége nagyobb.
d) Az két test tömege egyenlő.
e) Az 1-es test tömege nagyobb.
f) A 2-es test tömege nagyobb.
g) A két test gyorsulása az A pontban egyenlő.
h) Az A pontban az 1-es test gyorsulása nagyobb.
i) Az A pontban a 2-es test gyorsulása nagyobb.
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5. Mit állíthatunk a 125 cm magasról leeső golyó mozgásáról, ha azt az asztaltól „x” távolságra levő lyukba
szeretnénk juttatni? (1 p)

a) A zuhanás 1 másodpercig tart és x = 1 m kell
legyen.

b) A zuhanás 0,5 másodpercig tart és x = 1 m kell
legyen.

c) A zuhanás 1 másodpercig tart és x = 0,5 m kell
legyen.

d) A zuhanás 0,5 másodpercig tart és x = 0,5 m kell
legyen.

6. Minimum mekkora kell legyen a motoros legfelső pontbéli vfent sebessége, hogy az R sugarú kör alakú hurkon
még végig tudjon menni? (1 p)

a) vfent > 0

b) vfent ≥
√
R · g

c) vfent ≥
√
2R · g

d) vfent ≥
√
4R · g

7. Milyen erő akadályozza meg a papírlap földre hullását
a hűtőről? (1 p)

a) Mágneses erő

b) Nyomóerő

c) Súrlódási erő

d) Nehézségi erő

8. Egy erős férfi egy sima, hóval borított lejtőn akar felsétálni úgy, hogy maga után húzza két, szánkón ülő gyermekét.
Azt tapasztalja, hogy nem sikerül, a cipője megcsúszik, holott egymaga föl tudott menni ugyanezen a lejtőn
megcsúszás nélkül. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? (1 p)

a) Ha az egyik gyermek leszáll a szánkóról, a másikat már biztosan fel tudja húzni a férfi a szánkóval megcsúszás
nélkül.

b) Ha a szánkót és a két gyermeket felemeli, akkor fel tud sétálni megcsúszás nélkül.

c) Semmiképpen nem tudja egyszerre felvinni a két gyermeket a lejtőn anélkül, hogy megcsúszna.

d) Csak akkor tudja feljuttatni a szánkót és a gyerekeket, ha tolja a szánkót.

9. Egy teherautó tetejére ládát helyezünk. A láda a teherautóhoz képest nem mozog. Milyen irányú lehet a tapadási
súrlódási erő a teherautó sebességvektorához képest? (1 p)

a) A sebességvektorral párhuzamos, és azonos irányú.
b) A sebességvektorral párhuzamos, de ellentétes.
c) Merőleges a sebességvektorra.

d) A tapadási súrlódási erő bármilyen irányú lehet.

e) A tapadási súrlódási erő ebben az esetben nulla.

10. Egy 5 km-es sugarú, légkörrel nem rendelkező kisbolygó körül egy labdát 2 m/s sebességgel eldobunk vízszintes
irányba. Azt tapasztaljuk, hogy a labda egyenletes körmozgást végez a kisbolygó körül. Mekkora T idő alatt ér
földet ezen a kisbolygón egy kezdősebesség nélkül, 1 m magasságból elejtett pici test? (1 p)

a) T = 0,5 s b) T = 5 s c) T = 50 s d) T = 500 s



Név: Neptun kód: Gyakorlatvezető:

11. Egy ágyú v0 = 100 m/s sebességgel képes kilőni a betöltött lövedéket. Ezzel az ágyúval el szeretnénk találni egy
d = 500 m távolságban és h = 125 m magasan lévő célpontot.

a) A vízszinteshez képest milyen irányban lőjünk az ágyúval ahhoz, hogy eltaláljuk a célpontot? (3 p)

b) Mekkora ekkor a lövedék sebessége a becsapódás pillanatában? (2 p)



12. Egy 2,5 m-es kötél végére kötött 2 kg tömegű golyó ál-
landó sebességgel, vízszintes síkú, 1 m sugarú körpályán
mozog.

a) Mekkora erő feszíti a kötelet? (2 p)

b) Mennyi idő alatt tesz meg a golyó egy teljes kört?
(3 p)
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c) Vektor6bra az egym6sra mer6le-
ges osszetevdkre bontott erdkkel.
A kicsiny tengelykereszt a v6-
lasztott pozitiv ir5nyokat jelzi.

5-12 frbra
Az 5-4 plldithoz.

a)

konnyiiu, azaz tomege elhanyagolhat6. lgy Tr: Tr, fiiggetlentil att6l, hogy
mekkora a kot6l gyorsuliisa. Teljesen mindegy tehit, hogy gondolatban hol
villasztjuk ki a kot6l egy kicsiny darabk6jiit, s hat5roljuk koriil egy feltilettel.
A kiviilasztott kot6lr6sz mindk6t v6g6n ugyanakkora T feszit1erS hat.
A feszitder6 nagysiiga akkor sem viiltozlk,ha a kotelet csigdra helyezzik. Az
er1 irinya azonban term6szetesen miis lesz. A merev p6lc6k vagy rudak a
htz6er6 mellett nyom6er6 iltvitel6re is alkalmasak. Nyom6erSk akkor l6p-
nek fel, ha a rfd k6t v6g6re az S-lllc 6brhn Lithato ellent6tes irrinyti 6s a rird
megrovidites6t c6lzo erciket fejtiink ki. (A merev testekben a hiz6- es nyo-
m6er5k mellett nyiroer6k (l6sd l3.l I fejezet) is fell6phetnek.)

Egy 2,5 m-es kot6l veg6re kotott 2 kg tomegii golyo i{llando sebesseggel
vizszintes sikir, 1 m sugaru korp6lyrin mozog. a) Mekkora er6 fesziti a
kotelet? b) Mennyi idci alatt tesz meg a golyo egy teljes kort?

MEGOLDAS

a) Az els6 l6p6s ism6t a vektoriibra felrajzoli.na. Az egyszerffseg ked-
v6ert abban a pillanatban rajzoltuk meg a golyo helyzetlt, amikor
eppen a papir sikj6ban jobb oldali helyzetben van. A t6vol-
silgadatok felhaszn6liisilval a kot6lnek a fiiggcilegessel bezirt 0

szoge 0 - arcrin ] - 23,6o. A golyora csak az 5-121b itrlrirn be-
)

rajzolt k6t erd hat.

W: a 1efel6 mutat6 gravitilcios er6
T : a fiigg<ilegessel 23,6o-os szoget bezdro kot6l hirz6ereje

Ha az, hogy nem rajzoltunk fel kifel6 mutato erdt, 6rthetetlennek
tiinik, megprobiilkozhatunk azzal, hogy olyan testet keresi.ink, ami
a goly6t kifel6 huzza,Ilyen test azonban nincsen! Minthogy azon-
ban minden erd eset6n meg kell taliilnunk azt a testet, amely az
er6t kifejti, ebben a feladatban kifel6 mutat6 erd nem l6tezhet.
A kc)rmozgassal kapcsolatos ,/bladatok megoldasaban az egyik
legtipikusabb hiba ilyen nem letezS, kifel| mutato erd Jblvetele!

Kovetkezci l6p6sk6nt vegyiink fel egy der6kszogii koordin6-
tarendszert 6s bontsuk az er6ket osszetev6kre! Gondolkozzunk
el6re, s vegyilk.figyelembe, hogy a golyo gyorsulasa a kcir kozdp-
pontja /ble mutat (egyenletes kormozg6sr6l van sz6)r. E enuUrutt-
szuk ezt az iriinyt az eeyik koordiniitateneely pozitiv irilny6nak.
Ezt f6k6ppen az indokolja, hogy ekkor a gyorsuliis milsik osszete-
vdje z6rus , s az eltiin6 mennyisegek nagyban konnyitik a feladat-
megoldilst.

Yizszintes iisszetevd

2F, = ma,
?" sin9 = ffie,

Fii ggdleges iisszetev6

2F, = ma,

Z c o s 0  - W  = 0

A fizikai feladatokban haszn6lunk n6hrlny ,,kulcssz6t". A ,,kcinnyii" azt jelenti, hogy elha-

nyagolhat6 tomegii. A ,,sima" abszolilt sim6t, azaz sirloditmenteset jelent.

b) A vektoriibra.
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