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Definíciók/képletek

1. Add meg a gyorsulás definícióját általános térbeli mozgás esetén! (4 p)

2. Add meg a potenciális energia definícióját! (4 p)

3. Add meg a tehetetlenségi nyomaték definícióját merev test rögzített tengely körüli forgása esetén! (4 p)

Tételek

4. Mondd ki Newton II. törvényét ! (4 p)

5. Mondd ki egy tömegpont mozgása esetén mechanikai energia megmaradására vonatkozó tételt! (4 p)

6. Mondd ki Steiner tételét ! (4 p)



Tesztkérdések

7. Egy konzervatív erőtérben mozgó tömegpont esetén az erőtér munkája mitől függ az alábbiak közül (az összes jó
választ jelöld meg)? (2 p)

a) A mozgás kezdőpontja.

b) A mozgás végpontja.

c) A mozgás útvonala.

d) A mozgás során a test sebessége.

e) A potenciális energia nullpontjának helye.

f) A teljes mechanikai energia nagysága.

8. Mi az ü(t) = −a2u(t) differenciálegyenlet megoldása (a egy megfelelő dimenziójú konstans)? (2 p)

a) u(t) = a sin(ωt+ ϕ0).

b) u(t) = A cos(a t+ ϕ0).

c) u(t) = aω sin(ωt+ ϕ0).

d) u(t) = aω sin(at+ ϕ0).

e) u(t) = a
2 t

2 + v0t+ x0.

9. Hogyan módosulna egy, a Föld körül keringő mesterséges hold keringési ideje, ha a Föld középpontjától mért
távolságát az eredeti érték négyszeresére növelnénk? (A mesterséges hold pályáját tekintsük körnek!) (2 p)

a) Körülbelül 1,41-szeresére nőne.

b) Kétszeresére nőne.

c) Négyszeresére nőne.

d) Nyolcszorosára nőne.

10. Egy test a Föld déli féltekén északi irányba halad állandó sebességgel. Milyen irányba térül el a Coriolis-erő
hatására? (2 p)

a) északra,

b) keletre,

c) délre,

d) nyugatra,

e) felfelé vagy

f) lefelé?
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Levezetések

11. Vezesd le a centripetális gyorsulás nagyságára vonatkozó összefüggést egyenletes körmozgás esetén! (6 p)

12. Vezesd le a pontrendszerek összimpulzusára vonatkozó tételt! (6 p)



13. Vezesd le a az impulzusmomentum megmaradásának tételét centrális erőterek esetén! (6 p)


