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1. Egy pontszerű m tömegű test egy α hajlásszögű lej-
tőn mozog, a tapadási súrlódási együttható értéke µt,
a csúszásié pedig µcs úgy, hogy µt > µcs.

a) Mekkora kritikus αk szögél kell nagyobb legyen a lejtő α hajlásszöge ahhoz, hogy a test álló helyzetből
csúszni kezdjen? (1 p)

b) Készíts vektorábrát a testre ható erőkkel α < αk esetén! (1 p)

c) Milyen mozgást végez α > αk esetén a test? A mozgás során h magasságból indul kezdősebesség nélkül.
Válassz koordinátarendszert és abban add meg a hely-idő függvényt! (1 p)

d) Mennyi idő alatt ér a test a lejtő aljára α > αk esetén és mekkora lesz a sebessége? (1 p)

e) Mekkora munkát végez a mozgás során a nehézségi valamint a súrlódási erő α > αk esetén? (1 p)

f) Mekkora a mozgás során a test által a lejtőre ható erő nagysága α > αk esetén? (1 p)

2. Egy műrepülőgép egy függőleges síkú, R = 100 m sugarú kör mentén halad állandó v = 360 km/h sebességgel.
Mekkora erővel hat a repülőgép ülése a pilótára a pálya

a) legfelső, ill. (1 p)

b) legalsó (1 p)

pontján?

3. Egy pontszerű objektum egydimenziós mozgást végez, sebessége t = 0-ban zérus és gyorsulását az

a(t) =
A

2
t2

összefüggés adja meg, ahol A = 10 m/s4.

a) Add meg a test sebességét megadó v(t) függvényt! (1 p)

b) Add meg a test kitérését megadó x(t) függvényt abban a koordinátarendszerben, melyben a test t = 0-ban
az x0 = 10 m koordinátájú pontban helyezkedik el! (1 p)

c) Ábrázold grafikonon az x(t), v(t) és a(t) függvényeket t = 0 és t = 5 másodperc között! (1 p)

4. Egy pici m tömegű test az ábrán látható parabola
alakú lejtőn mozog súrlódás nélkül úgy, hogy a kezdő-
sebessége zérus. A parabolapálya jobb oldali végpontja
éppen vízszintes.

a) Mekkora és milyen irányú sebességgel hagyja el a
lejtőt? (1 p)

b) A lejtő aljától milyen távolságra ér földet? (1 p)

c) Mekkora a test sebessége a földet érés pillanatá-
ban? (1 p)

d) Mekkora s, ha a test pályája szimmetrikus a kez-
dőpont és a földet érés pontja között? (1 p)



Információk

• A beadott megoldás max. két A4-es oldalt tölthet ki. 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 egy-két hét alatt javítjuk 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!


