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1. A Földön állva egy ember egy puskával északi irányban céloz egy céltáblára. A puska és a célpont éppen egy
magasságban vannak, távolságuk 500 m. Az ember tökéletesen céloz, azaz a lövedék kezdősebessége éppen a
céltábla középpontjának irányába mutat.

a) Milyen valódi és tehetetlenségi erők hatnak a lövedékre kilövés előtt és repülés közben, és mekkora ezeknek
az erőknek a nagysága? (1 p)

b) A lövedék becsapódásának helye mennyivel tér el a céltábla középpontjától függőleges irányban? Felfelé
vagy lefelé térül el? (1 p)

c) Az ember meglepődve azt tapasztalja, hogy a lövedék vízszintes irányban is eltérül. A lövedék becsapó-
dásának helye mennyivel tér el a céltábla középpontjától vízszintes irányban? Jobbra vagy balra térül el?
(2 p)

A feladat megoldása során hanyagold el a közegellenállást és határozd meg az eltérést ha a lövedék v0 = 750
m/s ill. v0 = 1500 m/s sebességgel hagyja el a puska csövét! Az ember a Föld északi féltekén, a 45◦-os szélességi
körön végzi el a lövést.

2. Egy elhanyagolható vastagságú, M tömegű, 2L szé-
les merev lap az ábra szerinti két ponton van alátá-
masztva. A két támasztási pont távolsága 2l. A lap
középpontja x távolságra van a támasztási pontok fe-
lezőpontjától (lásd ábra), és x < L − l. A lap egyen-
súlyban van.

a) Írd fel és ábrázold a lapra ható erőket! (1 p)

b) Írd fel a lap egyensúlyára vonatkozó egyenleteket (erő és forgatónyomaték)! (1 p)

c) Mekkora erőkkel nyomják a lapot az egyes támasztási pontok? (1 p)

3. Egy R sugarú ésM tömegű gömb alakú tárgyból kivág-
tak egy R/2 sugarú, M/8 tömegű gömb alakú részt az
ábra szerint. Ezt követően az üreget egyenletesen fel-
töltötték egy kétszeres sűrűségű anyaggal, így a gömb
alakú üregben lévő anyag tömege M/4.

a) Hol van az így keletkezett test tömegközéppontja?
(2 p)

b) Hol volt a test tömegközéppontja mielőtt feltöl-
tötték volna a már kivágott üreget? (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!


