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1. Egy M tömegű, homokkal töltött zsák egy l hosszú
kötélen függ. A zsákba golyószóróval v sebességű és
m tömegű lövedékeket lövünk folyamatosan úgy, hogy
két egymást követő becsapódás között ∆t idő telik el.
A lövedékek becsapódás után a zsákban maradnak, de
mivel m � M , ezért a zsák össztömegének megválto-
zása elhanyagolható.

a) Mekkora az egyes golyók impulzusváltozása a becsapódás során? (1 p)

b) Mekkora átlagos erő hat a zsákra a becsapódó golyók hatására? (2 p)

c) A zsák a becsapódó golyók hatására elmozdul, és egyensúlyban α szöget zár be a függőlegessel (lásd ábra).
Mekkora ez az egyensúlyi α szög? (1 p)

2. Egy gumilabda talajon történő pattanása során az ütközési szám k = 0,95. Ezt a labdát h = 2 m magasból
kezdősebesség nélkül elengedjük. A légellenállás hatása elhanyagolható.

a) Mekkora lesz a sebessége az első és a második becsapódás előtt és után (azaz mind a két ütközés esetén ki
kell számolni)? (1 p)

b) A kinetikus energiájának hányad része veszik el az első és a második becsapódás során (azaz mind a két
ütközés esetén ki kell számolni)? (1 p)

c) Hány pattanás után történik meg először, hogy a labda nem emelkedik 1 m magasság fölé? (1 p)

3. Két kiskocsi egy sínen tud mozogni súrlódás nélkül. A két kiskocsi tömege m1 = 100 g illetve m2 = 200 g. A
két kocsi közé egy elhanyagolható tömegű rugót teszünk, majd összenyomjuk a kocsikat úgy, hogy a rugóban
tárolt energia 1 J legyen. Ekkor a két kocsit álló helyzetükben elengedjük, majd a rugó szétlöki őket.

a) Mekkora lesz a két kocsi sebessége miután eltávolodnak egymástól? (1 p)

b) Mekkora lesz a két kiskocsi tömegközéppontjának a sebessége miután eltávolodnak egymástól? (1 p)

c) Válaszold meg a fenti kérdéseket abban az esetben is, ha az elengedés pillanatában (i) rögzítjük az m1

ill. (ii) az m2 tömegű kiskocsit? (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 neptun-kódja és a szakja (fizika BSc vagy
tanári MA).

• 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!


