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1. zárthelyi dolgozat
Fizika BSc és Fizikatanár MA szak, Mechanika alap szint, 2019/20 őszi félév, 2019. október 22.

1. Három test egyenes vonalú pályán mozog. A mellékelt sebességnagyság–idő grafikonon ábrázoltuk mozgásukat.
Melyik állítás igaz az alábbiak közül? (1 p)

a) Az 1. test egyenletesen gyorsulva mozog.
b) Az 1. test egyenletesen mozog.
c) A 2. test egyenletesen gyorsulva mozog.
d) A 2. test egyenletesen mozog.
e) A 3. test egyenletesen gyorsulva mozog.
f) A 3. test egyenletesen mozog.

2. Egy test sebességvektora merőleges a gyorsulásvektorára. Hogyan lehet ez? (1 p)

a) Ez nem lehet.

b) Körpályán mozog és a sebessége növekszik.

c) Szabadon esik és a pálya felső pontjában van.

d) Ingamozgást végez és éppen maximális a kitérése.

e) Egyenes vonalú mozgást végez, de a tangenciális gyorsulása zérus.

3. Melyik autó esetén a legnagyobb a gyorsulás nagyságának átlaga? (1 p)

a) Egy Fiat Punto álló helyzetből indulva 20 s alatt éri el a 72 km/h sebességet.

b) Egy Volkswagen Passat álló helyzetből indulva 20 s alatt 400 m-t tesz meg.

c) Egy Opel Mokka 10 s alatt növelte sebességét 64 km/h-ról 100 km/h-ra.

d) Egy Ferrari SF90 62,8 s alatt tett meg egyenletesen egy kört a 100 m sugarú körpályán.

4. Egy golyót v sebességgel először h, majd 2h magasságból lökünk meg egy-egy vízszintes felületen (közegellenállást
és súrlódást hanyagoljuk el). Hogyan változik a w becsapódási távolság? (1 p)

a) A w távolság független a h magasságtól.

b) A w távolság megkétszereződik.

c) A w távolság megnégyszereződik.

d) A w távolság
√
2-szeresére nő.



5. Azonos magasságú, 30 és 60◦-os hajlásszögű lejtőkről egyszerre engedünk el testeket. A súrlódás elhanyagolható!
Melyik állítás igaz az alábbiak közül? (1 p)

a) A 30◦-os lejtőn lecsúszó test ér le nagyobb sebességgel.

b) A 60◦-os lejtőn lecsúszó test ér le nagyobb sebességgel.

c) A két test azonos sebességgel ér le.

d) A 30◦-os lejtőn lecsúszó test ér le hamarabb.

e) A 60◦-os lejtőn lecsúszó test ér le hamarabb.

f) A két test azonos idő alatt ér le.

6. Mekkora a nyomóerő a szánkó és a hegyoldal között csúszás közben, ha a hegyoldal vízszintessel bezárt dőlésszöge
60◦ és a szánkó és utasának együttes tömege 50 kg? (1 p)

a) 500 N

b) 433 N

c) 250 N

d) Csak a csúszási súrlódási együttható ismeretében lehetne megmondani.

7. Egy autó hídon halad át, melynek legfelső pontjában a görbületi sugara 160 m. Mekkora maximális sebességgel
haladhat át a hídon ahhoz, hogy az autó ne váljon el az úttesttől? (1 p)

a) 40 km/h
b) 144 km/h

c) 1600 km/h
d) Sosem válik el.

e) A tapadási súrlódási együttha-
tótól függ.

8. Melyik esetben feszíti nagyobb erő a hegymászó kötelét: ha csak függ, vagy ha lengéseket végez és a kötele
éppen függőleges helyzetű? (1 p)

a) Ha csak függ. b) Ha leng. c) Egyenlő mindkét esetben.

9. Szánkóval egy 400 m tengerszint feletti magasságú dombról egy 50 kg tömegű gyerek lecsúszik a völgybe,
mely tengerszint felett 300 m-rel található. A kezdősebesség nulla, a völgybe viszont 32 km/h-s sebességgel
érkezik meg. Mekkora munkát végzett a súrlódás valamint a közegellenállás a mozgás során? (A szánkó tömege
elhanyagolható.) (1 p)

a) 2,5 kJ

b) 24,4 kJ

c) 25,6 kJ

d) 47,5 kJ

e) 50 kJ

f) Ezekből az adatokból nem lehet megmondani.

10. Egy teherautó tetejére ládát helyezünk. A teherautó egy R = 30 m sugarú köríven halad egyenletes sebességgel
úgy, hogy a szögsebessége ω = 0,2 1/s. Mekkora kell legyen legalább a láda és a teherautó vízszintes platója
között a tapadási súrlódási együttható, ha a láda nem csúszik meg a kanyarban? (1 p)

a) 0,06

b) 0,1

c) 0,12

d) 0,2

e) 0,4

f) 1,0
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11. Egy m tömegű tömegpont az ábrán látható dupla lejtőn csúszik le h magasságból kezdősebesség nélkül. A lejtő
hajlásszöge α, a tapadási és a csúszási súrlódási együttható értéke µt ill. µ.

a) Mekkora sebességgel ér a tömegpont a pálya leg-
alsó pontjába? (2 p)

b) Mennyi idő alatt ér a tömegpont a pálya legalsó
pontjába? (1 p)

c) Az elindulást követően hol lesz legközelebb a tö-
megpont sebessége nulla? (2 p)

(h = 1 m, α = 30◦, µt = 0,2, µ = 0,1)



12. Két asztal áll egymás mellett szorosan, amint az ábra
mutatja. Mennyi munkát végez az a személy, aki az
egyik asztalon lévő csomagot a másikra egyenletesen
áthúzza? Az asztallapok különböző anyaggal burkoltak,
tehát a csomag és az asztalok lapjai közötti súrlódási
együtthatók különbözők. (G = 200 N, l = 0,5 m, µ1 =
0,1, µ2 = 0,4) (5 p)


