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2. zárthelyi dolgozat
Fizika BSc és Fizikatanár MA szak, Mechanika alap szint, 2018/19 őszi félév, 2018. december 13.

1. Egy kezdő testedző expanderrel edz. (Az expander
párhuzamosan elhelyezkedő, egyforma rugókból álló
testedző eszköz, melynél a rugók megnyújtása a cél.)
Egyetlen rugó 50 cm-nyi megnyújtásához 100 J munkát
kell végeznie. Mennyi munkát kell végeznie akkor, ha
két rugót használ egymással párhuzamosan kötve, de
csak 25 cm-nyire nyújtja meg azokat? (1 p)

a) 25 J

b) 50 J

c) 100 J

d) 200 J

2. Egy vízszintes sebességű lövedék eltalál egy jégen fekvő fahasábot és belefúródik. A fahasáb ennek hatására
mozgásba jön, a súrlódás közte és a jég között elhanyagolható. Milyen megmaradási tételeket alkalmazhatunk a
két test közös sebességének kiszámítása során? (1 p)

a) Csak a mechanikai energia megmaradásának tételét.

b) A mechanikai energia megmaradásának és a lendület megmaradásának tételét.

c) Csak a lendület megmaradásának tételét.

d) Semmilyen megmaradási tétel nem alkalmazható.

3. Az ábrán látható két inga mozgásáról mit állíthatunk az alábbiak közül? (Mindkét inga pályájának legfelső
pontja a felső, legalsó pontja az alsó vonallal esik egybe.) (1 p)

a) A bal oldali (A) inga sebessége nagyobb a legalsó
ponton.

b) A jobb oldali (B) inga sebessége nagyobb a legalsó
ponton.

c) A két inga sebessége azonos a legalsó ponton.

d) A bal oldali (A) inga periódusideje nagyobb.

e) A jobb oldali (B) inga periódusideje nagyobb.

f) A két inga periódusideje azonos.

A
B

4. Egy pálcikaemberke egy gumiszalaggal és egy lövedékkel szeretne minél magasabbra lőni. Mit eredményezhetnek
az alábbi lépések a maximális emelkedéssel kapcsolatban? (A közegellenállás elhanyagolható.) (1 p)

a) Az eredetihez képest fele akkora lövedéktömeg ese-
tén megduplázódik.

b) Az eredetihez képest fele akkora lövedéktömeg ese-
tén megnégyszereződik.

c) Az eredetihez képest fele akkora lövedéktömeg ese-
tén nem változik.

d) Az eredetihez képest kétszer akkora csúzli meg-
nyújtás esetén megduplázódik.

e) Az eredetihez képest kétszer akkora csúzli meg-
nyújtás esetén megnégyszereződik.

f) Az eredetihez képest kétszer akkora csúzli meg-
nyújtás esetén nem változik.



5. Egy kilátó tetejéről két fizikus hallgató egy-egy papírrepülőt dob el. A repülőgépek különbözőek, de mindkettő
A4-es papírból készült (azaz tömegük egyforma). A repülőket kezdősebesség nélkül engedik el. Ezt követően a
két papírrepülő különböző útvonalon és különböző idő alatt éri el a földet, de a beérkezés pillanatában sebességük
nagysága éppen egyforma. Melyik repülő esetén nagyobb a közegellenállás munkája a repülés alatt? (1 p)

a) Amelyik hamarabb ért földet.

b) Amelyik később ért földet.

c) Egyforma a munkavégzés a két repülő esetén.

d) Ennyi információból nem lehet megmondani.

6. Egy körhintán egy gyerek ül és egyenletes körmozgást végez (az indulás óta már elegendően sok idő telt el). A
mozgásegyenlet felírása során melyik erő nem nulla a felsoroltak közül, ha a gyerek mozgását egy a körhintával
együtt forgó koordinátarendszerben írjuk le? (A közegellenállás elhanyagolható.) (1 p)

a) Nehézségi erő.
b) Centrifugális erő.

c) Coriolis-erő.
d) Centripetális erő.

e) Kötélerő.

7. Egy vízszintes felületű sík lapon egy pénzérme fekszik. Az sík lap függőleges ω = 100 1/s körfrekvenciájú
rezgőmozgást végez. Mekkora lehet a rezgés legnagyobb amplitúdója ahhoz, hogy az érme ne emelkedjen fel az
asztalról? (A nehézségi gyorsulás nagysága legyen g = 10 m/s2) (1 p)

a) 1 mm.

b) 1 cm.

c) 1 dm.

d) Bármekkora lehet, az érme nem fog felemelkedni.

8. Fellógatunk három rugót melyek rugóállandóinak aránya egymáshoz képest 1:2:3. A rugókra úgy akasztunk
súlyokat, hogy azok tömegaránya 3:2:1 a rugók leírásához használt sorrendet követve. Mindegyik rugót az
egyensúlyhoz képest azonos mértékben kitérítjük majd elengedjük. Válaszd ki a helyes állítás(oka)t! (1 p)

a) A három rezgő súly frekvenciájának aránya 1:2:3.
b) A három rezgő súly frekvenciájának aránya 3:2:1.
c) A három rezgő súly frekvenciájának aránya√

1/3:1:
√
3.

d) A három rezgő súly azonos frekvenciával rezeg.

e) A három rezgési amplitúdó aránya 1:2:3.

f) A három rezgési amplitúdó aránya 3:2:1.

g) A három rezgési amplitúdó aránya
√
1/3:1:

√
3.

h) A három rezgési amplitúdó megegyezik.

9. Egy 1 kg tömegű test egyenes vonalú egyenletes moz-
gást végez v = 1 m/s sebességgel. Ekkor a grafikonon
látható eredő erő hat rá a mozgás irányában. Mekkora
lesz a test sebessége a folyamatot követően? (1 p)

a) 0 m/s

b) 1 m/s

c) 2 m/s

d) 4 m/s

e) 5 m/s

f) 21 m/s

10. Két m tömegű testet egy k rugóállandójú rugóval egy-
máshoz erősítettünk majd az egyiket egy vékony kötéllel
a mennyezethez rögzítettük az ábrán látható módon.
Miután a rendszer egyensúlyba került a kötelet elvágjuk
egy ollóval. Mekkora lesz az elvágást követő pillanat-
ban a két testből és a rugóból álló rendszer tömegkö-
zéppontjának gyorsulása? (A rugó és a kötél tömege
elhanyagolható, a kötél nyújthatatlan.) (1 p)

a) g/2.

b) g.

c) 2g.

d) Ennyi adatból nem lehet megmondani.
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11. (Tankönyv 7.3 feladat) Egy l hosszúságú kötélre függesztett m tömegű ingatestet oldalra húzunk úgy, hogy a
fonál a függőlegessel ϑ szöget zárjon be. Ekkor nyugalmi helyzetéből elengedjük.

a) Mekkora az ingatest sebessége, amikor a legmé-
lyebben van? (2 p)

b) Mekkora erővel feszíti a kötelet, amikor az ingatest
a legmélyebben van? (3 p)



12. Egy M tömegű test egy súrlódásmentes asztalon fekszik és egy k állandójú rugóval a falhoz van kötve. A test
nyugalomban van. Ekkor a testbe az ábra szerint egy m tömegű, v sebességű lövedék fúródik (és benne is
marad). A nagy test ennek hatására harmonikus rezgőmozgásba kezd.

a) Mekkora a létrejövő rezgés periódusideje? (2 p)

b) Mekkora a létrejövő rezgés amplitúdója? (3 p)


